
 

 جامعة القاهرة –كل�ة الهندسة 

 الدراسـات العـل�ا
 

 

 

 

 

 

  

 

   ٢٠١٤ اعل�ال لدراساتا الئحة

 )بنظام الساعات المعتمدة(

٢٠١٨إصدار   
 

 

 

 

 

 



 المحـــتو�ات
 صفحة           

 ١            كلمة العميد

 ٣         كلمة وكيل الكل�ة لشئون الدراسات العل�ا

 ٥             مقدمة

1T1قواعد عامةT            ٧ 

1T1دبلوم الدراسات العل�اT           ١٨ 

1T1الماجستير فى العلوم الهندس�ةT          ٢٢ 

1T1دس�ةدكتوراه الفلسفة فى العلوم الهنT         ٢٩ 

1T1التعل�م المستمرT           ٣٥ 

1T1األحكام االنتقال�ةT           ٣٦ 

  ٣٧                  توصيف المقررات العامة  

  ٣٩          والفيز�قا الهندس�ة 1Tالر�اض�ات1Tقسم 

 ٦٣          1Tالمعمار�ة1Tقسم الهندسة 

 ١٠١           1Tاإلنشائ�ة1Tقسم الهندسة 

 ١٣٥         العامة 1Tاألشغال1Tقسم 

 ١٧٥        والهيدرول�كا 1Tالري 1Tهندسة قسم 

 ١٩١        1Tالقوى الم�كان�ك�ة1Tهندسة قسم 

 ٢٢١       واإلنتاج 1Tالتصم�م الم�كان�كي1Tهندسة قسم 

 ٢٣٩        1Tالطيران والفضاء1Tهندسة قسم 

 ٢٧١      1Tاإللكترون�ات واالتصاالت الكهر��ة1Tهندسة قسم 

 ٢٩٧        1Tالقوى واآلالت الكهر��ة1Tهندسة قسم 

 ٣٢٣         1Tالك�م�ائ�ة1Tالهندسة قسم 

 ٣٣٣       1Tالمناجم والبترول والفلزات1Tهندسة قسم 

 ٣٦٩       1Tوماتوالمنظالحيو�ة الطب�ة 1Tالهندسة قسم 

 ٣٩١         1Tالحاس�ات1Tقسم هندسة 

1T1ة�بينال اتر ماجستيالT         ٤٠٧ 

1T1الدبلومات البين�ةT          ٤٦١ 

 



 
 
 

 ١ 

Uعميد الكل�ة /كلمة األستاذ الدكتور 
 

تتمثل رسالة كل�ة الهندسة في تفعيل اإلمكانات المتاحة بها لمساعدة مؤسسات المجتمـع فـي التغلـب علـى التحـد�ات 
التـــي تواجههـــا وتـــوفير المنـــاهج الدراســـ�ة ذات ال�عـــد األكـــاد�مي المتعمـــق بخلف�ـــة تركـــز علـــى الجوانـــب العلم�ـــة التـــي 

 .لمجتمع �حيث يتم ر�ط الدراسات األكاد�م�ة �المشاكل التي تواجه المجتمعتحتاجها مؤسسات ا
 

وكل�ة الهندسة ال تألو جهدًا في سبيل النهوض �المستوى العلمـي للدراسـات العل�ـا حيـث تحـرص علـى تـوفير قاعـات 
ة وكــذلك إمكان�ـــة المحاضــرات المالئمــة لألعــداد المتقدمـــة، وتتــ�ح المراجــع العلم�ـــة الحديثــة مــن خــالل مكت�ـــة الكل�ــ

الحصول على األ�حاث المنشورة فـي الـدور�ات مـن خـالل البوا�ـة اإللكترون�ـة، �اإلضـافة إلـى تـوفير األجهـزة العلم�ـة 
 .�المعامل ال�حث�ة في األقسام والمراكز المتخصصة

 

ام الجامعى وقد بدأ العمل �الئحة تطبق نظام الساعات المعتمدة فى تدر�س الدراسات العل�ا ألول مرة فى الع
وذلك تمش�ًا مع النظام المت�ع في الدول المتقدمة و�التالي �سهل نقل الساعات المعتمدة المتناظرة  ٢٠١٠-٢٠٠٩

تم من خالل هذه الالئحة تطو�ر قائمة المقررات الدراس�ة بإضافة �عض المقررات الحديثة . بين الجامعات
الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة �ما يتالءم مع المستوى  وتحديث �عض المقررات األخرى، وتطو�ر نظام االمتحان

 اتتتضمن �عض التعد�الت بناًء على الخبر  ٢٠١٤واإلصدارات المتتال�ة لالئحة . العلمي المتميز لهذه الدرجة
 األكاد�م�ة البرامج من مجموعة إستحداث �اإلضافة إلىالمكتس�ة فى تطبيق الالئحة خالل السنوات الماض�ة 

 .والبين�ة
 

وختامًا أود أن أتوجه �الشـكر إلدارة جامعـة القـاهرة لـدعمها المسـتمر للجهـود ال�حث�ـة وجهـود تطـو�ر الدراسـات العل�ـا 
�مــا �صــب فــى مصــلحة الــوطن، وأتمنــى للدارســين فــي الدراســات العل�ــا التوفيــق والنجــاح وٕاضــافة الجديــد دائمــًا للعلــم 

شـر�ة، كمـا أتمنـى للسـادة أعضـاء هيئـة التـدر�س التوفيـق فـي توصـيل وال�حث العلمي لما ف�ه خير الكل�ة والوطن وال�
طالب الدراسات العل�ـا إلـى المـنهج ال�حثـي الصـح�ح لتنفيـذ خططهـم ال�حث�ـة مـن خـالل الرسـائل العلم�ـة التـي تكـون 

 .دائمًا إضافة لما نصبو إل�ه من تقدم وازدهار بإذن هللا
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 وكيـل الكليـة/ كلمة األستاذ الدكتور
Uلشئـون الدراسات العليـا وال�حوث 

 
ط�قــت نظــام الســاعات المعتمــدة فــى تــدر�س  التــى ٢٠٠٩تطــو�رًا لالئحــة عــام  ٢٠١٨تعتبــر الئحــة الدراســات العل�ــا 

 إلـى أن الالئحـةهـدف تو . لعل�ـا فـى القطـاع الهندسـىوذلك ط�قًا لإلطار المرجعي للـوائح الدراسـات ا، الدراسات العل�ا
تتمشــى العمل�ــة التعل�م�ــة مــع نظــام الســاعات المعتمــدة المت�ــع فــى معظــم دول العــالم، و�التــالى النهــوض �المحــاور 

ـــا �الكل�ـــة ـــدكتوراه: الـــثالث للدراســـات العل� ـــدبلوم والماجســـتير وال ـــى كمـــا تهـــدف. ال ـــدبلومات  إل ـــة ل ـــاءة العلم� رفـــع الكف
اسات العل�ا فى المجاالت التطب�ق�ة للتخصصات الدق�قـة فـى فـروع الهندسـة المتعـددة  مـن خـالل دراسـة مقـررات الدر 

كـــذلك تهـــدف الالئحـــة إلـــى تنم�ـــة . تطب�ق�ـــة وعمل�ـــة متقدمـــة والمشـــاركة فـــى فـــرق عمـــل إلعـــداد مشـــروعات تطب�ق�ـــة
فى الفـرع والمجـال والموضـوع الـذى يختـاره الطالـب مـن لطالب الماجستير القدرات ال�حث�ة والتفكير العلمى والتطو�ر 

سـاليب العلم�ـة الحديثـة مـن خـالل دراسـة عـدد مـن المقـررات األواقع الخطة ال�حث�ة للكل�ة وذلك �اسـتخدام التقن�ـات و 
وتهـدف دراســة الـدكتوراه إلــى . كاد�م�ـة المتقدمـة واجــراء �حـث اكــاد�مى وتطب�قـى مـن خــالل رسـالة علم�ــة متكاملـةاأل
نم�ــة التفكيــر المســتقل والقــدرة علــى االبتكــار والتطــو�ر ومــن ثــم اضــافة الجديــد للعلــم فــى الفــرع والمجــال والموضــوع ت

ــاً  الــذى يختــاره الطالــب وذلــك �ات�ــاع االصــول العلم�ــة التقن�ــة وال�حث�ــة المتخصصــة تخصصــاً  وتعميــق القــدرات  دق�ق
 . جراء �حث علمى نظرى وتطب�قىإال�حث�ة التى تمت تنميتها فى مرحلة الماجستير عن طر�ق 

 

كمـا تشـتمل . وتشتمل الالئحة على القواعد العامة لتنظ�م القبول والقيد والدراسـة واالمتحانـات ومـنح الـدرجات العلم�ـة
خت�ار�ــــة ج�ار�ــــة واالوالمتطل�ــــات اإل ٧٠٠و ٦٠٠و ٥٠٠الالئحــــة علــــى قــــوائم المقــــررات الدراســــ�ة فــــى المســــتو�ات 

 ١٤تشــمل  ول علــى الــدرجات العلم�ــة والــدبلومات فــى االقســام العلم�ــة المختلفــة �الكل�ــة التــىوالسـا�قة الالزمــة للحصــ
وتقــوم إدارة الدراســات العل�ــا �الكل�ــة �ــاالعالن عــن . البين�ــة لــى مجموعــة مــن البــرامجقســمًا علم�ــًا وذلــك �اإلضــافة إ

كترون�ـة هـا مـن الجامعـة وحفـظ الملفـات االلمادومتا�عة عمل�ـات القيـد واالمتحانـات واعت لبرامج الدراسات العل�االتقدم 
شـراف المـواد الدراسـ�ة واقتـراح لجـان اإلقسـام العلم�ـة بتحديـد المقبـولين و ألكمـا تقـوم ا. الخاصة �طل�ة الدراسات العل�ا

ولجان الحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه و�تم اعتماد ذلك من مجلس الكل�ة �عد العـرض علـى لجنـة الدراسـات 
كما تقوم االقسام العلم�ة �متا�عة طالب الماجستير والدكتوراه من ناح�ـة التقـدم فـى ال�حـث عـن طر�ـق . عل�ا �الكل�ةال

 . �صفة دور�ة فادة إدارة الدراسات العل�ا بذلكإالسادة المشرفين مع 
 

 لدرجة مؤهالً  اً جبرنام وعشر�ن الماجستير لدرجة مؤهالً  برنامجاً  ستين حوالى العل�ا الدراسات برامج وتتضمن
 رسائل من كبير عدد و�رت�ط). واحد آن فى جم�عها تتاح ال( برنامجًا للدبلوم قرا�ة الس�عين إلى �اإلضافة الدكتوراه

 أو حديثة تكنولوج�ة �موضوعات وأخرى  مصر فى المجتمع �مشاكل صلة ذات �موضوعات والدكتوراه الماجستير
. الرسائل هذه تنفيذ فى �الكل�ة المتعددة والمعمل�ة ال�حث�ة االمكان�ات من االستفادة يتم كما �حث�ة مجاالت فى

 .القوم�ة التحد�ات من وتطب�قات تكنولوج�ا المعلومات وغيرها والبيئة والم�اه الطاقة لمشكالت الرسائل وتتطرق 



 ٤ 

 والعاملين اإلدار�ين والسادة التدر�س هيئة أعضاء السادة قبل المقدمة من للجهود والتقدير �الشكر نتوجه وختاماً 
 �العمل ونعد االداء لمستوى  المستمر التطو�ر ومجهودات والتطب�ق�ة وال�حث�ة التدر�س�ة �العمل�ة للنهوض �الكل�ة
 �االحت�اجات ور�طها العل�ا الدراسات من المرجوة الفائدة لتحقيق والمكتب�ة والمعمل�ة ال�حث�ة اإلمكان�ات ز�ادة على

 ومستقبل مشرق  غد أجل من العل�ا الدراسات طالب من وأبنائنا بناتنا جم�ع ندعم �أن نتعهد كما. للمجتمع ال�حث�ة
 .هللا بإذن أفضل

 
 

 لشئون الدراسات العل�ا وال�حوثوكيل الكل�ة 
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 ٢٠١٨ يناير
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 ٥ مقدمة

 مقدمة
 

بـــدأت الدراســـات العل�ـــا فـــي كل�ـــة الهندســـة جامعـــة القـــاهرة منـــذ بدا�ـــة األر�عينـــات حيـــث منحـــت درجـــات الماجســـتير 
كـذلك شـاركت فـي إعـداد الكـوادر العلم�ـة مـن أعضـاء . ودكتوراه الفلسفة للعديد من الشخصـ�ات النا�غـة فـي المجتمـع

 .ل و�عض الجامعات األجنب�ة  هيئة التدر�س �كل�ات الهندسة في مصر والعالم العر�ي ب
 

وتطورت نظم الدراسات العل�ا منذ إنشائها وكانت تصدر قواعـدها ضـمن الالئحـة الداخل�ـة للكل�ـة، والتـي عـدلت عـدة 
وفـــى كـــل مـــن هـــذه التعـــد�الت كانـــت تضـــاف �عـــض الـــدبلومات .  ١٩٧٢ - ١٩٦٧ - ١٩٥٦مـــرات فـــي ســـنوات 

ـــى الالئحـــة حيـــث تقـــرر أن تكـــون درجـــة الماجســـتير ادخـــل تعـــد�الن أساســـ�ا ١٩٧٢وفـــى عـــام . التخصصـــ�ة ن عل
كمــا تقــرر تعيــين أول وكيــل للكل�ــة يخــتص �شــئون الدراســات  ،�ــالمقررات والرســالة معــًا �عــد أن كانــت �الرســالة فقــط

 .  ١٩٧٢العل�ا وال�حوث عام 
 

خــل �عــض المفــاه�م للدراســات العل�ــا �الكل�ــة، وفيهــا أد ىصــدرت الالئحــة الداخل�ــة األولــ ١٩٨٤وفــي أغســطس ســنة 
 :الجديدة ومنها

 . السماح للمهندسين �التقدم للدراسات العل�ا �أقسام غير التي حصلوا منها على درجة ال�كالور�وس -١
 . استحداث درجتي الماجستير ودكتوراه الفلسفة في الر�اض�ات الهندس�ة والفيز�قا الهندس�ة -٢
وهندســـة البيئـــة، وهندســـة الـــتحكم، والطاقـــة اســـتحداث دبلومـــات مشـــتركة فـــي مجـــاالت الهندســـة النوو�ـــة،  -٣

ــدبلومات ال تت�ــع قســًما واحــًدا مــن . الجديــدة والمتجــددة، وهندســة تآكــل الفلــزات، والهندســة اإلدار�ــة وهــذه ال
 .أقسام الكل�ة بل �شكل لكل منها مجلس من ممثلي األقسام المشتركة في اإلشراف

الفلسفة حيـث يلـزم نجاحـه فـي امتحـان تشـكل لـه لجنـة استحداث االمتحان التأهيلي الشامل لطالب دكتوراه  -٤
مـن خمســة أسـاتذة �متحنــون الطالــب فـي تخصصــه العــام ومـا يتعلــق �ـه مــن أعمــال هندسـ�ة و�حث�ــة وذلــك 

 .العتماد تسجيله لدرجة دكتوراه الفلسفة
 

 :من حيث ىوالتى تمثل تطو�رًا لالئحة األول ٢٠٠٠وتلى ذلك الئحة 
 .مادة موزعة على ستة أجزاء ٥١لمنظمة والتي شملت تحديد العديد من المواد ا -١
 . استحداث عددا من الدبلومات في مجاالت تطب�ق�ة هامة للمهندسين -٢
 .تطو�ر قائمة المقررات الدراس�ة بإضافة العديد من المقررات الحديثة -٣
تالفـي الصـعاب التـي ظهـرت مـن خـالل العمــل �الالئحـة األولـي وخاصـة فـي مجـال التسـجيل واالمتحانــات  -٤

 .والمنح
تطـــو�ر نظـــام االمتحـــان الشـــامل لطـــالب دكتـــوراه الفلســـفة �مـــا يـــتالءم مـــع المســـتوى العلمـــي المتميـــز لهـــذه  -٥

 .الدرجة
 .األخذ بنظام الساعات المعتمدة في المقررات الدراس�ة -٦



 

 جامعة القاهرة
 

 لدراسات العل�االئحة ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٦ مقدمة

 
 :من حيث ٢٠٠٠استمرارًا لعمل�ة التطو�ر لالئحة عام  ٢٠٠٩حة وتعتبر الئ

 .تنظ�م الدراسة بنظام الفصل الدراسى بدًال من العام الكامل −
 .إضافة المواد المؤهلة للمقررات التى تتطلب ذلك −
اســتحداث عــددا مــن الــدبلومات فــى التخصصــات المختلفــة وكــذلك الــدبلومات البين�ــة فــي مجــاالت  −

 . مهندسينتطب�ق�ة هامة لل
 .إستمرار تطو�ر قائمة المقررات الدراس�ة بإضافة العديد من المقررات الحديثة −
 .إضافة �عض الضوا�ط لمنح الرسائل العلم�ة �اشتراط نشر أ�حاث منها −
 

درجتى الماجستير البينى فى تم تعديل �عض بنود القواعد العامة، وٕاضافة  - ار األولصداإل - ٢٠١٤الئحة وفى 
تم وفى اإلصدارات التال�ة . أمان النقل ىوف )�اإلشتراك مع جامعة روفيرا فيرجيلى األس�ان�ة(الخضراء العمل�ات 
 وتعديل استحداث تم كذلك. المقررات لمحتو�ات شامل تطو�ر مع الجودة ومتطل�ات معايير مع �التوافق االهتمام

 العل�ا الدراسات ودبلوم الم�كان�ك�ة القوى  سةهند فى العل�ا الدراسات دبلوم مثل الدبلوم والماجستير برامج �عض
 –النانو  إلكترون�ات ن�ائط مسار – النانو ومواد المتقدمة المواد فى العلوم وماجستير الغاز انتاج هندسة فى البينى

 .فى مشروعات التشييد المتكاملة التصم�مات فى هندسة العلوم وماجستير
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 ٧ قواعد عامة

 قواعد عامة
 الدرجات العلم�ة): ١(مادة 

 :�منح مجلس جامعة القاهرة بناء على اقتراح مجلس كل�ة الهندسة ما يلى
 Postgraduate Diplomaدبلوم الدراسات العل�ا  −
 Master of Science (M. Sc.)المختلفة الهندس�ة فى التخصصات درجة ماجستير العلوم  −
 Doctor of Philosophy (Ph. D.)الهندس�ة المختلفة التخصصات درجة دكتوراه الفلسفة فى  −
ماجســتير العلــوم فــى مجــال الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة �اإلشــتراك بــين كل�ــة الهندســة بجامعــة درجــة  −

 ECTSالقاهرة وجامعة كاسل �ألمان�ا بنظام الساعات المعتمدة األورو��ة 
 .المناطق التار�خ�ة للمدن �اءاعادة اح: ى التصم�م العمرانىفدرجة ماجستير العلوم  −
 �اإلشتراك مع جامعة روفيرا فيرجيلى األس�ان�ةالعمل�ات الخضراء ى فدرجة الماجستير  −
 النقل في أمانالهندسة درجة ماجستير  −
 فى مشروعات التشييد المتكاملة مات�التصم هندسة فىدرجة ماجستير العلوم  −
 )البرامج المهن�ةل�عض �اإلضافة إلى درجتى الدبلوم و الماجستير (

 

 تعر�ف الدرجات العلم�ة ): ٢(مادة 
تهـــدف هـــذه الدراســـة الـــى رفـــع الكفـــاءة العلم�ـــة فـــى المجـــاالت التطب�ق�ـــة للتخصصـــات : دبلـــوم الدراســـات العل�ـــا .١

الدق�قة فى فروع الهندسة المتعددة من خالل دراسة مقـررات تطب�ق�ـة وعمل�ـة متقدمـة والمشـاركة فـى فـرق عمـل 
 .ت تطب�ق�ةإلعداد مشروعا

تهــدف هــذه الدراســة الــى تنم�ــة القــدرات ال�حث�ــة والتفكيــر : الهندســ�ة فــى التخصصــات درجــة ماجســتير العلــوم .٢
العلمــى والتطــو�ر فــى الفــرع والمجــال والموضــوع الــذى يختــاره الطالــب مــن واقــع الخطــة ال�حث�ــة للكل�ــة، وذلــك 

سـة عـدد مـن المقـررات األكاد�م�ـة المتقدمـة وٕاجـراء �استخدام التقن�ات واألساليب العلم�ـة الحديثـة مـن خـالل درا
 .�حث أكاد�مى وتطب�قى من خالل رسالة علم�ة متكاملة

تهــدف هــذه الدراســة الــى تنم�ــة الفكــر المســتقل والقــدرة علــى : فــى التخصصــات الهندســ�ة درجــة دكتــوراه الفلســفة .٣
الـــذى يختـــاره الطالـــب وذلـــك بإت�ـــاع ضـــافة الجديـــد للعلـــم فـــى الفـــرع والمجـــال والموضـــوع إ االبتكـــار والتطـــو�ر، و 

األصـول العلم�ــة التقن�ـة وال�حث�ــة المتخصصــة تخصصـا دق�قــا وتعميــق القـدرات ال�حث�ــة التــى تمـت تنميتهــا فــى 
 .مرحلة الماجستير عن طر�ق إجراء �حث علمى نظرى وتطب�قى

 نظام الدراسة): ٣(مادة 
و�سـمح �القيـد بهـا ط�قـًا للقواعـد الموضـحة   Credit Hours Systemبنظـام السـاعات المعتمـدةتـتم الدراسة  –

 ).٨(، و�تم حساب التقديرات ط�قًا للمادة )٥(�المادة 
و المطبق بجامعات أمر�كا  نظام الساعات المعتمدةجم�ع برامج الدراسات العل�ا بجامعة القاهرة تت�ع  –

حر�ة الطالب فى اخت�ار  و�ستند النظام فى األساس الى.  الشمال�ة و غيرها منذ بدا�ات القرن العشر�ن
ف كم الساعات المعتمدة التي �ستط�ع ختال، مع السماح �امجموعة من المقررات محددة �ساعات معتمدة

لقواعد  وفقاو  ،خر حسب قدرات الطالب وحالته الدراس�ةآلالطالب دراستها خالل األسبوع الواحد من طالب 
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 ٨ قواعد عامة

لى الجامعات األجنب�ة مع إ للطالب للتحو�ل من و  و�ت�ح ذاك النظام الفرصة .الداخل�ة ئحةاللمحددة �ا
�ا، اكاد�م رشدامو�قوم القسم المختص بتكليف . امكان�ة تحو�ل الساعات المعتمدة المكتس�ة وفقا للقواعد

ارشادهم و متا�عتهم  عن مسئوال الدراسات العل�ا �كون  لكل مجموعة من طل�ة ،تدر�سالة ئهي اءعضمن أ 
قبل العرض على ادارة  تسجيلهم للمواد اعتماد وعن )أكاد�مى على الرسالةلحين تشكيل لجنة اشراف (

  .الدراسات العل�ا �كل كل�ة أو معهد
 :تعادل األخرى، وهى المقررات إلى �النس�ة مقرر دراسى كل وزن  لتحديد دراس�ة  ق�اس وحدة هى المعتمدة الساعة –

 لنظر�ة،  أوات امحاضر اسبوعا لل ١٥لمدة  األسبوع فىدق�قة اتصال  ٥٠ –
 اسبوعا للتمار�ن والتدر��ات المعمل�ة أو ١٥لمدة  األسبوع فىدق�قة اتصال  ١٠٠ –
 للتدر��ات التطب�ق�ة و الحقل�ة اسبوعا ١٥األسبوع لمدة  دق�قة اتصال فى ٢٠٠ –

 مواعيد الدراسة والقيد): ٤(مادة 
 :�شتمل العام األكاد�مى على فصلين دراسيين رئ�سيين -أ 

ا ال أســـبوع ١٥ - ١٤يبـــدأ �النصـــف الثـــانى مـــن شـــهر ســـبتمبر و�ســـتمر لمـــدة  و :ولالفصـــل الدراســـى األ –
 .تشمل فترة اإلمتحانات النهائ�ة

ال تشــمل  اأســبوع ١٥ - ١٤يبــدأ �النصــف الثــانى مــن شــهر فبرايــر و�ســتمر لمــدة : الفصــل الدراســى الثــانى –
 .فترة اإلمتحانات النهائ�ة

 5�فــتح فصــل صــ�فى �ســتمر لمــدة  لــس الدراســات العل�ــامج�ســمح بنــاء علــى طلــب مجلــس الكل�ــة وموافقــة  -ب 
 .أساب�ع كحد أدنى

، )مــع بدا�ــة كــل فصــل دراســى رئ�ســى(مرتــان ســنو�ًا  )للمســتمر�ن 1F٢التســجيلو ( للمســتجدين 0F١القيــد�فــتح �ــاب   -ج 
  .و�تم التسجيل للفصل الص�فى، إن وجد، بنها�ة الفصل الثانى .أساب�ع ٣وتستمر إتاحة التسجيل لمدة 

 الشروط العامة للقيد): ٥(مادة 
حدى كل�ات الهندسة �الجامعات المصر�ة او إأن �كون الطالب حاصل على درجة ال�كالور�وس فى الهندسة من  -أ 

ما �عادلها من المجلس األعلى للجامعات المصر�ة و�ستثنى من ذلك درجة ماجستير العلوم فى مجال الطاقة 
 وكذلك درجتى .الهندسة بجامعة القاهرة وجامعة كاسل �ألمان�االمتجددة وكفاءة الطاقة �اإلشتراك بين كل�ة 

فى العمل�ات الماجستير و  إعادة إح�اء المناطق التار�خ�ة للمدن: ماجستير العلوم فى التصم�م العمرانى
 .)�اإلشتراك مع جامعة روفيرا فيرجيلى األس�ان�ة(الخضراء 

 .ةحددها ادارة الدراسات العل�ا وال�حوث �الكل�ان �ستوفى الطالب جم�ع المستندات المطلو�ة والتى ت -ب 
 .ان �ستوفى الطالب اى اشتراطات �ضعها مجلس القسم المختص -ج 
ان يتقدم الطالب �موقفه من التجنيد على ان �كون معف�ا اعفاء نهائى من الخدمة العسكر�ة او قام �أدائها او  -د 

لمدة عامين على االقل من تار�خ بدء عفاء صالحا للعمل �ه حاصال على اعفاء مؤقت على ان �كون اإل
 .الدراسة وال �سرى هذا الشرط على المعيدين �الكل�ة

                                                           
 التقدم لاللتحاق بأحد برامج الدراسات العليا للمرة األولى: القيد ۱
تسجيل  وكذلك قبول تسجيل مقررات لدراستها بالفصل الدراسى المعنى وتخص أحد برامج الدراسات العليا طبقا لالئحة الداخلية المناظرة: التسجيل ۲

 ساعات الرسالة
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 ٩ قواعد عامة

 .على الدراسةالحكوم�ة موافقة جهة العمل  -ه 
 .كل فصل دراسىبدا�ة أن �سدد الرسوم الدراس�ة المقررة عل�ه  -و 

 شروط القيد): ٦(مادة 
 .لمطلو�ة من إدارة الدراسات العل�االحصول على موافقة مجلس القسم المختص واستكمال المستندات ا -أ 
يجوز لمجلس القسم المخـتص أن �ضـيف شـروطًا أخـرى يراهـا ضـرور�ة للقبـول، مثـل إجـراء إمتحـان شـفهى أو  -ب 

 .تحر�رى للطالب الجدد، وتحديد عدد الطالب المقبولين حسب اإلمكان�ات المتاحة �القسم والكل�ة
سـاعة �شـرط  ١٢فى مقررات تصل ساعاتها المعتمـدة الـى  �مكن للطالب التسجيل فى الفصل األول أو الثانى -ج 

 . تقد�م ما �فيد التفرغ جزئ�ًا للدراسة
سـاعة  ١٢سـاعاتها المعتمـدة عـن  دمـن يرغـب فـى التسـجيل فـى الفصـل األول أو الثـانى فـى مقـررات تز�ـد عـد -د 

 . كل�ًا للدراسةتقد�م ما �فيد التفرغ عل�ه 
 تى �سمح للطالـب التسـجيل فيهـا �الفصـل األول أو الفصـل الثـانى هـىالحد األقصى لعدد الساعات المعتمدة ال -ه 

أو معتمـدة سـاعات  ٦، والحد األدنى لعدد ساعات تسجيل المقررات فى الفصل الدراسى الواحـد هـو ساعة ١٥
سـاعات معتمـدة  ٤والحـد األدنـى لتسـجيل سـاعات الرسـالة هـو . أيهمـا أقـل برنـامجال عدد الساعات المت�ق�ة فى

 . دراسى لكل فصل
المقــررات المتاحــة للطالــب للتســجيل فيهــا فــى أى فصــل �عتمــد علــى عــدد الطــالب المســجلين وأعضــاء هيئــة  -و 

 .التدر�س المتخصصين، ط�قًا لما �قرره مجلس القسم المختص
 و اإلنسحاب شروط التعديل): ٧(مادة 

 .من بدء  الدراسة اسبوعين �حق للطالب تغيير مقررات �أخرى خالل -أ 
  (Drop)س بإلغاء تسجيله السابق �أى مقرر دون عواقب خالل أول أسبوعين من الدراسة فقط للدار  �سمح -ب 
 األسـبوع نها�ـة قبـل دراسى مع اسـترداد المسـاهمات أى مقرر من  (Withdrawal) للدارس �االنسحاب �سمح -ج 

معتمـدة مـن المرشـد بـذلك و ال الخاصـة اإلسـتمارة إسـت�فاء �عـد وذلـك الدراسـى بدا�ـة الدراسـة �الفصـل مـن الرا�ـع
فـى شـهادات (W) منسـحب  �ظهر الرمـز و المقرر، هذا ساعات للدارس تحتسب ال الحالة هذه فى و األكاد�مى

 .�الدارس الخاصة المقررات ب�انات و
 نها�ـة قبـل اسـترداد المسـاهمات عـدممـع  دراسـى مقـرر أى مـن  (Withdrawal) �االنسـحاب للـدارس �سـمح -د 

 مـن المعتمـدة و بـذلك الخاصـة اإلسـتمارة إسـت�فاء �عـد وذلـك الدراسـى �الفصل الدراسة بدا�ة من السادس األسبوع
 فـى(W)  منسـحب الرمـز �ظهـر و المقـرر، هذا ساعات للدارس تحتسب ال الحالة هذه وفى ، األكاد�مى المرشد

 .�الدارس الخاصة المقررات ب�انات و شهادات
و �حصـل الطالـب علـى تقـدير  الدراسـى �الفصـل الدراسـة بدا�ـة مـن السـادس األسـبوع �عـد االنسـحاب يجـوز ال -ه 

حال عدم حضور امتحان نها�ة الفصل أو حال عـدم اسـت�فاء نسـ�ة الحضـور أو حـال عـدم تحقيـق  (F)راسب 
 . الحد األدنى ألعمال الفصل الدراسى

ل عل�ـه عنـد إعادة دراسة مقرر كان قد سبق للطالب اإلنسـحاب منـه يـتم اسـتبدال التقـدير الـذى تـم الحصـو  عند -و 
 .و السابق الحصول عل�ه (W)اإلعادة بتقدير 
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 ١٠ قواعد عامة

دراسـة وامتحانـًا �عـد تكـون اإلعـادة �حق للطالب إعادة التسجيل فى اى مقـرر لـم �حقـق ف�ـه التقـدير المطلـوب و  -ز 
 .و�شترط موافقة القسم دفع رسوم الدراسة له

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

 

 
 

ت عـن طـالب الدراسـا Bتعبـر التقـديرات فئـة و   Excellentن عن الطالب المتميـز� Aحيث تعبر التقديرات فئة 
 بينمـا تعبـر Critically Adequateحالـة الطـالب المتوسـطين  Cالتقـديرات فئـة وتعكس Good ن العل�ا الجيدي

 F�شــير التقـــدير وأخيــرا  Conditionalعــن تقيــ�م طــالب ذوى أداء مـــنخفض تحــت الــتحفظ   Dالتقــديرات فئــة 
 .وال يرقى مستواهم لمرحلة الدراسات العل�اFail لى حالة طالب راسبين إ

 :هرة �النسب المئو�ة المقابلة للتقديرات على النحو التالىتلتزم جم�ع برامج الدراسات العل�ا بجامعة القا -ب 
 

 النس�ة المئو�ة التقدير  النس�ة المئو�ة 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+  ٥٨و أقل من  %  ٥٤من% 
B  ٨٠و أقل من  %  ٧٥من%  D  ٥٤و أقل من  %  ٥٠من% 
B-  ٧٥و أقل من  %  ٧٠من%  F   ٥٠أقل من% 

 

�مــنح الطالــب شــهادة بتقــديرات المقــررات �اللغــة العر��ــة أو �اللغــة اإلنجليز�ــة وط�قــًا لطل�ــه، مــذكور فيهــا اســم المــادة  -ج 
 .ديروالتق

الر�اضـ�ات والفيز�قـا الهندسـ�ة كمـا هـو مت�ـع �الالئحـة الداخل�ـة / �قدر نجاح الطالب في المقررات التأهيل�ة �قسم -د 
 .للكل�ة فى مرحلة ال�كالور�وس 

 .القاهرة، فقط وال �حتسب المعدل التراكمى لسواها امعةتذكر �الشهادة المقررات التى تم دراستها �كل�ة الهندسة، ج -ه 
 

 متوسط النقاط ):٩(مادة 
 :الحد األدنى للنجاح فى أى مقرر �كون ط�قًا لما يلى -أ 

 

 % النس�ة المئو�ة التقدير  الدرجة
 ٦٢ C  دبلوم الدراسات العل�ا

 ٧٠ -B  ماجستير العلوم
 ٧٠ -B  ماجستير العلوم الهندس�ة

 ٧٠ -B  دكتوراه الفلسفة

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



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١١ قواعد عامة

 .على األقل ٢,٠٠حقق متوسط نقاط قدره ال �حصل الطالب على دبلوم الدراسات العل�ا إال إذا  -ب 
، علـى األقــل ٢,٧متوسـط نقـاط قـدره والــدكتوراه مقـررات الماجسـتير  كــل مقـرر مـن يجـب أن �حقـق الطالـب فـى -ج 

ط كمــا �حــق للطالــب إخت�ــار مقــرر بــديل للمقــرر الــذى لــم �حقــق ف�ــه -٩و�مكــن إعــادة أى مقــرر ط�قــًا للبنــد 
 .ار�اً المقرر إج�المستوى المطلوب ما لم �كن 

ال تدخل المقررات التى درسـها الطالـب فـى جامعـة أخـرى وقـام �معادلتهـا فـى حسـاب متوسـط النقـاط، و�قتصـر  -د 
 .حساب المتوسط على المقررات التى درسها فى كل�ة الهندسة، جامعة القاهرة

 .تحسب نقاط كل مقرر على أنها عدد ساعاته المعتمدة مضرو�ة فى التقدير لكل ساعة -ه 
بـذات  كل المقـررات التـى درسـهالنقاط الخاصة �الطالب فى أى مرحلة على أنها مجموع نقاط �حسب مجموع ا -و 

 .المرحلة
�حســب متوســط نقــاط أى مرحلــة علــى انــه نــاتج قســمة مجمــوع النقــاط التــى حصــل عليهــا فــى المرحلــة مقســوما  -ز 

 .على مجموع عدد ساعات المقررات
ال �عتــد �ــه  )أ(الحــد األدنــى للنجــاح المــذكور ب  مــن مــن �ــه الطالــب علــى تقــدير أقــلفالمقــرر الــذى �حصــل  -ح 

 .GPA، ولكن يدخل ضمن حساب الـ ضمن الساعات المعتمدة المقررة فى المرحلة
�غـــرض تحســـين المعـــدل التراكمـــي أو تحقيـــق  يجـــوز للطالـــب إعـــادة دراســـة المقـــررات التـــي ســـبق لـــه دراســـتها -ط 

 فـي عل�ـه حصـل الـذي التقـدير لـه ، و�حتسـب اً متطل�ات الحصول على الدرجة وتكون اإلعـادة دراسـة وامتحانـ
أمـا إذا كـان تقـديره السـابق أقـل   (-B)المقرر إذا كان تقـديره السـابق أكبـر مـن أو �سـاوى  لدراسة األخيرة المرة

، و�راعـــى الســـماح المعـــدل عنـــد حســـاب) B(لـــه التقـــدير االخيـــر �حـــد أقصـــى  ف�حتســـب )+C(مـــن أو �ســـاوى 
 .الً �التحسين للمقررات األدنى أو 

 الدراسةمصروفات ): ١٠(مادة 
أســــاب�ع للطل�ــــة  ٦أســــاب�ع مـــن بدا�ــــة القيـــد للطل�ــــة المســـتجدين و  ٤تحصـــل المصــــروفات فـــى موعــــد أقصـــاه  -أ 

و�سـمح للطـالب المتخلفـين بــدفع المصـروفات خـالل عشـرة أ�ـام �عــد الموعـد األقصـى مـع اضــافة .  المسـتمر�ن
 .قائ�اً وٕاال يلغى التسجيل تل% ١٠غرامة تأخير مقدارها 

 :تشتمل المصروفات على -ب 
الساعة الواحدة  تكلفة xعدد الساعات المعتمدة المسجلة بذات الفصل الدراسى  وهى تساوى  :مساهمات –

 .الكل�ةالالئحه المال�ة ��قا للقواعد التى تحددها ط، �البرنامج
 . المال�ة هاائحو لللقواعد المنظمة بتحددها الجامعة ط�قًا  و: تسجيل مساهماتو رسوم  –

 المرشد األكاد�مى): ١١(مادة 
�عــين مجلــس القســم لكــل طالــب عنــد بــدء الدراســة التأهيل�ــة أو الدراســة التمهيد�ــة مرشــد أكــاد�مى �ســتمر معــه حتــى 

لدراسـة درجـة الماجسـتير   فـى حالـة تقـدم الطالـبالرسـالة بينمـا �سـتبدل �مشـرف  ،نها�ة دراسة دبلوم الدراسـات العل�ـا
 .دراسة درجة الدكتوراه فى العلوم الهندس�ة او



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٢ قواعد عامة

  Credit Point Systemقواعد تحديد النقاط المعتمدة المكافئة ): ١٢(مادة 
 الموافقــة علـــى برنــامج وموافقــة مجلــس الدراســـات العل�ــا كل�ـــةعلــى اقتـــراح مجلــس ال بنــاءً  جامعـــةيجــوز لمجلــس ال

 :اورو�ا �شرطين المعمول �ه بجامعات النقاط المعتمدةمستحدث للدراسات العل�ا يت�ع نظام 
و التى سبق لها  البرامج المشتركة مع الجامعات األورو��ةأن �كون البرنامج الجديد ضمن أحد  –

 .الحصول على موافقة الجامعة من خالل المكتب الدولى �الجامعة
وفقًا أن �ستوفى البرنامج الجديد جم�ع االشتراطات المناظرة بنظام الساعات المعتمدة �عد معادلتها  –

 .لقواعد التكافؤ المحددة
 وقف القيد ): ١٣(مادة 

�كون وقف القيد وفقا للضوا�ط الى �قررها مجلس الدراسات العل�ا وال�حوث �الجامعة و�شترط إجراؤه قبل انتهاء 
ات وال يجوز وقف القيد أثناء دراسة أى من مقررات الساع وال �كون عن مدة سا�قةالمدة االصل�ة للقيد أو التسجيل 
 .المعتمدة للماجستير أو الدكتوراه

و�جوز لمجلس الكل�ة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أن يوقف قيد الطالب المسجل �الدراسات العل�ا   
 :وذلك فى الحاالت اآلت�ة ) دكتوراه  –ماجستير (
 دارة الطب�ة للجامعة الحاالت المرض�ة �شرط أن يتقدم الطالب �الشهادات المرض�ة الالزمة معتمدة من اإل -أ 
مرافقة الزوج أو الزوجة للسفر للخارج على أن يتقدم الطالب �ما يثبت ذلك مدعما �موافقة جهة العمل على  -ب 

 .اإلعارة للطرف األول والموافقة للطرف اآلخر
 .حاالت التجنيد للقوات المسلحة وتقد�م ما �فيد ذلك -ج 
  .هة العمل �النس�ة للعاملين او شهادة م�الد الطفلإجازة رعا�ة الطفل �شرط تقد�م شهادة معتمدة من ج -د 
 .المنح التدر�ب�ة والمهمات الرسم�ة التى يوفد فيها الطالب عن طر�ق جهة عمله -ه 
فى جم�ع برامج خالل مدة تسجيله  ثالث سنوات دراس�ة�شترط فى جم�ع الحاالت أال تز�د مدة الوقف عن  -و 

 .دراسات العل�اال
 إلغاء القيد ): ١٤(مادة 

 :تم إلغاء القيد فى الحاالت التال�ةي
 .عدم است�فاء الحد األدنى من الساعات المعتمدة المطلو�ة فى المدة المحددة لذلك  -أ 
 .التى تستوجب إلغاء القيد ومخالفات األمانة العلم�ة حاالت الغشمثل  الل �الق�م األخالق�ة واألكاد�م�ةخاإل -ب 
 .من المشرف �فيد عدم جد�ة الطالب فى ال�حث يين�مأكاد فصلين�ن متتا�عين على مدار تقد�م تقر�ر  -ج 
من لجنة الحكم على الرسالة �أنها غير صالحة لنيل جماعى فى حالة الماجستير أو الدكتوراه، تقد�م تقر�ر  -د 

 .الدرجة
 �مكنالرسالة صالح�ة أو /فى ال�حث والطالب  جد�ة وجدوى استمرارفى حال اختالف المشرفين على  -ه 

 .�قترحها مجلس القسم و�موافقة لجنة الدراسات العل�ا ومجلس الكل�ة لجنةاإلحتكام إلى 
 . ل�انائب رئ�س الجامعة للدراسات الع .د.تقدم الطالب �طلب إللغاء القيد، والموافقة على طل�ه �عد اعتماده من أ -و 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٣ قواعد عامة

 )للوافدين(متطل�ات اإلقامة ): ١٥(مادة 
الحـد األدنـى لإلقامـة داخـل جمهور�ـة مصـر وهـو سـنتين  يجب على الطالب الوافدين تقد�م مـا يثبـت حصـولهم علـى

 .دراسيتين
 المواظبـة ): ١٦(مادة 

و�كون ذلك بناء % ٧٥ال �حق للطالب التقدم المتحان المقرر الدراسي الذي لم �حقق نس�ة حضور ف�ه قدرها 
 .فمجلس الكل�ة على تقر�ر أستاذ المادة مع إحاطة مجلس القسم و�موافقة لجنة الدراسات العل�ا وال�حوث

 النظام الكودي للمقررات ): ١٧(مادة 
يل�ه الرقم الدال على ) ١(تكود المقررات بوضع الرمز الكودى للقسم القائم �التدر�س كما موضح �الجدول رقم 

ثم رقم المقرر ضمن المقررات التى �قوم القسم ) ١٨(مستوى المقرر فى خانة المئات كما موضح فى المادة 
 خانتى اآلحاد والعشرات  بتدر�سها فى

 
 

الرمز الكودى لألقسام المختلفة) ١(جدول   
 

0B1 مBالكود القسم 

 م�ك، فيز، ر�ض قسم الر�اض�ات والفيز�قا الهندس�ة  ١

 عمر قسم الهندسة المعمار�ة  ٢

 إنش قسم الهندسة اإلنشائ�ة ٣

 أشغ األشغال العامةهندسة قسم  ٤

 رهد الري والهيدرول�كاهندسة قسم  ٥

 مكق القوي الم�كان�ك�ةهندسة قسم  ٦
 تمج التصم�م الم�كان�كي واإلنتاجهندسة قسم  ٧

 طير قسم هندسة الطيران والفضاء  ٨

 كهت اإللكترون�ات واالتصاالت الكهر��ةهندسة قسم  ٩

 كهق القوي واآلالت الكهر��ةهندسة قسم  ١٠

 ك�م قسم الهندسة الك�م�ائ�ة ١١

 فلز، نفط، منج جم والبترول والفلزاتالمناهندسة قسم  ١٢

 حيو الحيو�ة الطب�ة والمنظوماتالهندسة قسم  ١٣

 حسب قسم هندسة الحاس�ات ١٤

 عام مقررات عامة ومشتركة بين األقسام ١٥
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 ١٤ قواعد عامة

 

 المقررات الدراس�ة): ١٨(مادة 
ئحة المقررات وتوضح هذه الال .)أسبوع ١٥( فصل دراسىمقررات الدراسات العل�ا مدته كل مقرر من  -أ 

 .الدراس�ة والساعات المعتمدة المخصصة لها واألقسام التى تقوم بتدر�سها 
 :مقررات الدراسات العل�ا مقسمة إلى -ب 

 .وهى ذات طب�عة تطب�ق�ة تدرس أساسًا لطل�ة الدبلوم ٥٠٠مقررات ذات مستوي  -١
 كتوراه الفلسفة در و وهى ذات طب�عة أكاد�م�ة تدرس أساسًا لطل�ة الماجستي ٦٠٠مقررات ذات مستوي  -٢

 .تدرس اساسا لطل�ة دكتوراه الفلسفة)  ٧٠٠كود ( العلم�ة وضع مقررات  القسام�جب على او 
 الساعات المعتمدة ): ١٩(مادة 

على مدار الفصل من المحاضرات دق�قة إتصال كل أسبوع  ٥٠دراسي المقرر للتمثل الساعة المعتمدة  -أ 
 .ساعة اتصال ١٢,٥جمالى ، و�إ)أسبوع خمسة عشر(الدراسى الرئ�سى 

أعلى  ما لم تحدد نسب أخرى  من الدرجة العظمى% ٣٠بنس�ة يخصص لكل مقرر درجات ألعمال السنة  -ب 
 .بجدول المقررات

تحددها والتى خري المقررات التطب�ق�ة أو العمل�ة األأو " المشروع " �ستبدل االمتحان التحر�ري فى مقرر  -ج 
و�قوم الممتحن بتسل�م قرصا مدموجا �ه معايير تقي�م  ان شفوي قائمة المقررات �القسم المختص �امتح

 .الطالب وأدائهم
 .كل ساعة معتمدة ألى مقرر دراسى يناظرها ساعة واحدة �اإلمتحان التحر�رى بنها�ة الفصل الدراسى -د 

 المحتوى العلمى للمقررات ): ٢٠(مادة 
أو مجـالس �عـد تحديـدها مـن مجلـس القسـم المخـتص �عتمد مجلس الكل�ة المحتوى العلمي لمقـررات الدراسـات العل�ـا 

 . برامج الدبلوم أو الماجستير البين�ة
 إعـادة القـيد ): ٢١(مادة 

يجوز لمجلس الكل�ة بناء ) ٥٢، ٣٩، ٣٠، ١٤(إذا تم إلغاء قيد الطالب ألحد األس�اب المذكورة في المواد  -أ 
أن يتقدم �طلب إعادة القيد في المواعيد المحددة  على اقتراح لجنة الدراسات العل�ا إعادة قيده، وعلى الطالب

والشروط الخاصة �القيد لكل درجة والمبينة ) ٥(والشروط العامة للقيد ط�قًا للمادة ) ٤(لذلك ط�قًا للمادة 
و�جوز ان �عفى من �عض مقررات السنة التمهيد�ة اذا لم �مضى على نجاحه فيها بتقدير ، بهذه الالئحة

 .على موافقة القسم المختص نوات بناءً جيد اكثر من خمس س
و ال يجوز لنفس  ال يجوز استخدام نفس المخرج العلمى الست�فاء متطل�ات أكثر من درجة علم�ة واحدة -ب 

 .الطالب أن �ستخدم نفس المقرر مرتين الست�فاء متطل�ات الساعات المعتمدة لدرجتين علميتين مختلفتين
، واإلعفاء الجزئى ) من ضمن اشتراطات أخرى (ن ين أساسييرطللحصول على درجة علم�ة يجب است�فاء ش -ج 

من قانون تنظ�م  ١٧١مع المادة  ال يتعارضوهذا ، من أحدهما ال �عنى اإلعفاء �الت�ع�ة من اآلخر 
 :وهما ،الجامعات
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 ١٥ قواعد عامة

 ).مقررات اخت�ار�ة ٤+  مقررات إج�ار�ة  ٣مثًال (عدد مقررات �عينها  –

 ).�أحد البرامج كحد أدنى إلجت�از تمهيدى الماجستير ساعة ٢١مثًال (عدد ساعات معتمدة  –

وموافقة مجلس الدراسات العل�ا اعفاء الطالب يجوز لمجلس الكل�ة بناءًا على اقتراح مجلس القسم المختص  -د 
لمستوى  ٥٠٠لمستو�ى الماجستير و الدكتوراه و كذلك مقررات من فئة  ٧٠٠أو /و ٦٠٠د اكو أ(قررات من م
 :است�فاء الشروط التال�ةوذلك �عد  )الدبلوم

 و الدرجة للحصول على المطلو�ة المقررات بين منو  فى نفس التخصصتكون المقررات المراد اعفائها  –
معترف �ه من المجلس  مناظر معهد علمى فى كل�ة أخرى أو �الكل�ة أو  بنجاح سبق للطالب دراستها –

ضمن   من وقف القيد سنوات وتحتسبالحالى  خالل الخمس سنوات السا�قة لقيده للجامعات علىاأل
 المتاحة و سنوات الخمس

 Cتقدير �النس�ة لبرامج الماجستير و الدكتوراه أو  على األقل) ٢,٧( B-على تقدير  ى كل مقررحصل ف  –
 و  �النس�ة لبرامج الدبلوم على األقل) ٢,٠(

ال  وللماجستير ساعات معتمدة ) ٩(ز للدكتوراه و ال تتجاو ساعات معتمدة ) ٦(أال تتجاوز ساعات تلك المقررات   –
 من الساعات االجمال�ة للمقررات المطلوب است�فائها ببرنامج الدبلوم المناظر و ساعة ١٢تتجاوز 

مع إعفائه من مساهمات تلك ) دبلوم أو ماجستير أخرى (أال �كون قد منح �مقتضاها درجة علم�ة أخرى  –
 .الساعات

للدرجات و   العام التراكمى المتوسط أن تدخل تقديراتها فى حساب الساعات فقط دون  هذه �عفى الدارس من –
 . الذى يتم حسا�ه �الرجوع لتقديرات المقررات التى تم دراستها �الفعل من خالل التسجيل الحالى

 :السابق فى حالتين فقط )د(المذكورة �البند  تنطبق شروط اإلعفاء -ه 
مثل انقضاء المدة أو عدم است�فاء الحد (�الالئحة  حقاال الطل�ة الذين تم شطب قيدهم لألس�اب المذكورة –

 ).األدنى من الساعات المعتمدة أو غيرها

أخرى، معترف بها من المجلس األعلى للجامعات، ولم �منحوا ) أو معاهد(الطل�ة المحولين من جامعات  –
 .درجات أخرى �موجب المقررات المراد معادلتها

 الدراسات البين�ة ): ٢٢(مادة 
أو ماجستير من الماجستيرات البين�ة مجلس الكل�ة كل عام مجلسًا علم�ًا لكل دبلوم من الدبلومات البين�ة  �شكل

ذات أو الماجستيرات تكون له جم�ع صالح�ات مجلس القسم في اإلشراف على شئون كل من هذه الدبلومات 
 .التخصص هذا در�س المقررات الدراس�ة فىعلى تة لقائممن األقسام االطب�عة البين�ة وتكون العضو�ة لهذا المجلس 

وكيل الكل�ة لشئون الدراسات العل�ا وال�حوث و�تم استحداث الدبلومات البين�ة / و�رأس هذا المجلس االستاذ الدكتور
بناء على اقتراح لجنة الدراسات العل�ا وال�حوث وموافقة مجلس الكل�ة والعرض على مجلس أو الماجستيرات البين�ة 

 .ت العل�ا وال�حوث �الجامعة، وموافقة لجنة قطاع الدراسات الهندس�ةلدراساا
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 ١٦ قواعد عامة

 الرسائل العلم�ة ): ٢٣(مادة 
ط�قًا للتوقيتات المحددة  دكتوراهأو ال ماجستيراللرسالة ) المحاضرة العامة(يتم تحديد موعد السمينار  -١

 .�الالئحة وقرارات مجلس الكل�ة
تمهيدًا للعرض على  –شرف الرئ�سي إلي مجلس القسم المختص �عد إجراء المحاضرة العامة، يتقدم الم -٢

 -:مجلس الكل�ة �اآلتي
 .لالمانة العلم�ة ونسب االقت�اس �الرسالةتقر�رًا  –
تقر�رًا عن صالح�ة الرسالة للمناقشة موضحًا �ه العنـوان الـدقيق للرسـالة �ـاللغتين العر��ـة واإلنجليز�ـة و�حمـل  –

  .توق�عات المشرفين
ن و�كـــون ية مرشـــحين أحـــدهم المشـــرف أو المشـــرفجنـــة الحكـــم علـــى الرســـالة مـــن بـــين خمســـطلـــب تشـــكيل ل –

  .للمشرفين صوتًا واحداً 
 .العلم�ة �الكل�ة مكتو�ة ط�قًا لتعل�مات كتا�ة الرسائل، وأخرى رقم�ة )للقسم( من الرسالة ة ورق�ةنسخ –
 .نسخ من الرسالة لتسل�مها إلى لجنة الحكم ثالث –

�قدم الطالب خمسة نسخ من الرسالة معتمدة  عمل التعد�الت الالزمةو ن لجنة الحكم الرسالة م إجازة�عد  -٣
للرسالة وخمس ملخصات �اللغة العر��ة  CD)(من لجنة الحكم والمشرفين �اإلضافة إلى قرص مدمج 

وخمس ملخصات �اللغة االنجليز�ة معتمدة من المشرف الرئ�سي عالوة على استمارة الب�انات موقعة من 
 .لب والسادة المشرفين إلى إدارة الدراسات العل�ا �الكل�ةالطا

 

  لجنة الحكم على الرسالة): ٢٤(مادة 
�شــكل مجلــس الكل�ــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس القســم المخــتص لجنــة للحكــم علــى الرســالة مــن ثالثــة أعضــاء  -أ 

األســاتذة أو أحــدهم المشــرف أو المشــرفون علــى أن �كــون لهــم صــوت واحــد بجانــب عضــو�ن مــن بــين الســادة 
األساتذة المساعدين �الجامعات المصر�ة أو األجنب�ة أو ممن فـي مسـتواهم العلمـي مـن األخصـائيين �شـرط أن 

علـى تمـنح الدرجـة ال نـه أ�كون أحدهما على األقـل مـن خـارج الكل�ـة و�ـرأس اللجنـة أقـدم األعضـاء مـع مراعـاة 
 �عــد مــرور ســتة أشــهر علــى األقــل مــن إضــافة الرســائل العلم�ــة للطــالب الــذين �ضــاف إلــيهم مشــرف جديــد إال

و�عتمــد نائــب رئــ�س الجامعــة للدراســات . مــع مراعــاة أن تكــون مــدة القيــد ال�اق�ــة للطالــب تســمح بــذلك المشــرف
وال تــتم المناقشــة أو الحكــم علــى . العل�ــا وال�حــوث تشــكيل لجنــة الحكــم علــى الرســالة �عــد موافقــة مجلــس الكل�ــة

إال �عــد انقضــاء خمســة عشــر يومــا علــى تــار�خ اعتمــاد الجامعــة لتشــكيل لجنــة ) وراهالــدكت/ الماجســتير (رســالة 
) سـتة أشـهر(الحكم  واعت�ار الموافقة على تشكيل لجنة الحكم على الرسالة موافقة ضمن�ة علـى مـد القيـد لمـدة 
 .البفقط وهى مدة صالح�ة لجنة الحكم على الرسالة على ان يتم التشكيل قبل المدة المصرح بها للط

�شــترط فــى اللجنــة التــى يختارهـــا مجلــس القســم للحكــم علــى الرســـالة أن �كــون ال�حــث فــى مجــال تخصصـــهم  -ب 
 .ال�حثى ولهم إنتاج علمى فى هذا المجال

كمـا ارج كل�ـة الهندسـة، جامعـة القـاهرة يجب أن �كـون أحـد أعضـاء لجنـة الحكـم علـى رسـالة الماجسـتير مـن خـ -ج 
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 ١٧ قواعد عامة

 .على رسالة الدكتوراه من خارج جامعة القاهرةأحد أعضاء لجنة الحكم  �كون  يجب أن
ال يجــوز اشــتراك عضــو هيئــة التــدر�س فــى لجنــة الحكــم علــى الرســائل العلم�ــة المقدمــة مــن احــد اقار�ــه حتــى  -د 

 .الدرجة الرا�عة نس�ًا او صهراً 
ء علـى �عتمد رئ�س مجلـس القسـم المخـتص ووكيـل الكل�ـة لشـئون الدراسـات العل�ـا وال�حـوث م�عـاد المناقشـة بنـا -ه 

 ). أو المشرفون (طلب المشرف 
يجـــوز أن تـــتم المناقشـــة �حضـــور العضــــو�ن مـــن داخـــل الجمهور�ـــة فقـــط و�شــــرط أن �كـــون مـــن بينهمـــا أحــــد  -و 

 .المشرفين
�قدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقر�رًا فرد�ًا عن الرسالة وتقدم اللجنة تقر�رًا جماع�ًا علـى النمـاذج التـي  -ز 

ل�ا وال�حوث لهذا الغرض عن الرسالة ونتيجـة المناقشـة وتعـرض جم�عهـا علـى مجلـس تعدها إدارة الدراسات الع
 .القسم المختص ثم لجنة الدراسات العل�ا وال�حوث �الكل�ة فمجلس الكل�ة تمهيدًا لعرضها على مجلس الجامعة

 :للجنة أن توصي في تقر�رها الجماعي �أحد التوصيتين التاليتين -ح 
 .قبـول الرسـالة -١
 .ة رفضًا مطلقاً رفض الرسال -٢

و�جوز إعادة الرسالة إلى الطالب الستكمال ما تراه اللجنة من نقص و�عطي الطالب فرصة ال تز�د عن سـتة شـهور 
 . من تار�خ المناقشة و�شرط أال يتجاوز الحد األقصي لمنح الدرجة سواء للماجستير أو الدكتوراه

رًا جماع�ًا إلـى مجلـس القسـم المخـتص بنتيجـة فحـص الرسـالة وفى هذه الحالة تعاد مناقشة الطالب وتقدم اللجنة تقر�
 .والمناقشة
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 ١٨ دبلوم الدراسات العليا

 دبلوم الدراسات العل�ا
 مجاالت الدراسة): ٢٥(مادة 

ــا فــى احــد التخصصــات  �مــنح مجلــس جامعــة القــاهرة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس كل�ــة الهندســة دبلــوم الدراســات العل�
و�مكــن طلــب اســتحداث دبلومــات جديــدة بنــاء . وتمــنح الشــهادة مبينــًا فيهــا اســم الــدبلوم) ٢(م قــالمبينــة فــى الجــدول ر 

لجنـة قطـاع الدراسـات موافقـة و ات مجالس االقسام وموافقة لجنة الدراسات العل�ا وال�حوث ومجلس الكل�ة على اقتراح
أو و�جــوز انشــاء دبلومــات جديــدة مــع هيئــات خــارج الجامعــة للحصــول علــى دبلــوم فــى مجــال متخصــص الهندســ�ة 

اعـد المنظمـة لهـذا الـدبلوم و�ـتم المختص بوضع القو القسم �قوم مجلس فى حالة الدبلوم المتخصص، . مجاالت بين�ة
لـدبلومات ، وفـى حالـة اللموافقـة ولجنة قطـاع الدراسـات الهندسـ�ة العرض على لجنة الدراسات العل�ا ثم مجلس الكل�ة

ــدبلومات البين�ــة برئاســة أ ــ.د.البين�ــة تشــكل لجنــة لســير ال مــن  ينوكيــل الكل�ــة لشــئون الدراســات العل�ــا وعضــو�ة ممثل
 .ةاالقسام المعن�

 دبلومات الدراسات العل�ا –) ٢(ول جد
 اسم الدبلومات القسم المشرف م

 الدبلومات التخصص�ة: أوًال  ١
 قسم الر�اض�ات والفيز�قا الهندس�ة

 
 األمثل�ة فى النظم الهندس�ة -١

 قسم الهندسة المعمار�ة ٢

 الدراسات المعمار�ة -١
 علوم وتكنولوج�ا البناء -٢
تخدام الطاقــة والطاقــة المتجـــددة التصــم�م البيئــى وكفــاءة اســ- ٣

 فى الم�انى
 تخط�ط المدن -٤

 قسم الهندسة اإلنشائ�ة ٣

 الخرسانة المسلحة -١
 تصم�م المنشآت المعدن�ة -٢
 هندسة وتكنولوج�ا المواد -٣
 تحليل المنشآت �استخدام الحاسب  -٤
 هندسة الزالزل -٥
 هندسة التشييد -٦
 هندسة إنشائ�ة -٧

 العامةقسم األشغال  ٤ 

 هندسة الجيوماتكس -١
 هندسة السكك الحديد�ة -٢
 هندسة تخط�ط النقل والمرور -٣
 تصم�م الطرق والمطارات والمرور -٤
 الهندسة الصح�ة والبيئ�ة -٥
 م�كان�كا التر�ة واألساسات  -٦

 قسم الري والهيدرول�كا ٥
 هندسة الري والصرف -١
 هندسة السواحل والموانئ -٢
 وارد الم�اههندسة نظم م -٣
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 ١٩ دبلوم الدراسات العليا

 
 دبلومات الدراسات العل�ا –) ٢(جدول : تا�ع

 اسم الدبلومات القسم المشرف م

 قسم هندسة القوى الم�كان�ك�ة ٦

 خطوط االنابيب والمضخات والتور�ينات -١
 االحتراق وآالت االحتراق الداخلى  -٢
 التبر�د وتكييف الهواء  -٣
 محطات القوى والهندسة البخار�ة -٤
 قات التحكم األوتومات�كي في نظم القوي الم�كان�ك�ةتطب� -٥

 قسم هندسة التصم�م الم�كان�كي واالنتاج ٧

 التصم�م الم�كان�كي -١
 هندسة اإلنتاج -٢
 الهندسة الصناع�ة -٣
 المنظومات الم�كان�ك�ة -٤
 تحليل اإلجهادات واالنه�ارات الم�كان�ك�ة -٥

 قسم هندسة الطيران والفضاء ٨

 الطائرات تصم�م  -١
 هندسة الدفع والصوار�خ -٢
 النقل الجوى  -٣
 التكنولوج�ات الفضائ�ة وتطب�قاتها -٤

قســـــــم هندســـــــة اإللكترون�ـــــــات واالتصـــــــاالت  ٩
 ال �منح دبلوم الدراسات العل�ا الكهر��ة

 قسم هندسة القوى واآلالت الكهر��ة ١٠

 نظم القوى الكهر��ة -١
 قتصاد�اتهاتوليد واستخدام القوى الكهر��ة وا -٢
 هندسة الجهد العالى -٣
 اآلالت الكهر��ة ونظم التحر�ك -٤
 نظم التحكم اآللى -٥
 الكترون�ات القوى الكهر��ة -٦
 )عام(هندسة القوي الكهر��ة  -٧
 التحكم اآللى -٨
 أنظمة الوقا�ة -٩

 دبلوم الهندسة الك�م�ائ�ة -١ الهندسة الك�م�ائ�ة ١١

 ول والفلزاتقسم هندسة المناجم والبتر  ١٢

 تصم�م وتكنولوج�ا المناجم -١
 الخاماتهندسة و تكنولوج�ا  -٢
 هندسة استكشاف البترول -٣
 هندسة إنتاج البترول -٤
 هندسة التآكل وحما�ة الفلزات  -٥
 هندسة استخالص الفلزات -٦
 هندسة التشكيل والمعالجات الحرار�ة  -٧
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 ٢٠ دبلوم الدراسات العليا

 

 دبلومات الدراسات العل�ا –) ٢(جدول : تا�ع
 اسم الدبلومات القسم المشرف م

 قسم الهندسة الحيو�ة الطب�ة والمنظومات ١٣

 الهندسة الحيو�ة الطب�ة -١
 هندسة المنظومات  -٢
 المعلومات�ة الحيو�ة الطب�ة -٣
 الهندسة اإلكلين�ك�ة -٤
 المعلومات�ة الح�ات�ة -٥
 الم�كان�كا الحيو�ة والتأهيل -٦

 دبلوم هندسة الحاسب -١ قسم هندسة الحاس�ات ١٤
 بلوم هندسة ش�كات الحاس�اتد -٢

 برامج الدبلوم البين�ة: ثالثًا  ١٥
 المجلس العلمى للدراسات البين�ة

 الطاقة المتجددة -١
 الهندسة اإلدار�ة -٢
 هندسة البيئة -٣
 الغاز الطب�عىالبترول و هندسة  -٤
 هندسة النسج�ات   -٥
 هندسة المخاطر -٦
 تكنولوج�ا اإلشعاع -٧
 المواد المتقدمة وتكنولوج�اتها -٨
 ص�انة المنشآت -٩

 الغازانتاج هندسة  -١٠
 .و�حدد فى شهادة التخرج اسم القسم واسم الدبلوم ونوعها 
 
 

المقررات الدراس�ة): ٢٦(مادة   
 :يتم دراسة المقررات الدراس�ة لدبلوم الدراسات العل�ا على مرحلتين

 �ةدهيمالدراسة التمرحلة  -١
جم�ع الطالب الحاصـلين علـى �كـالور�وس الهندسـة مـن الجامعـات المصـر�ة أو مـا �عادلـه يلتحق بها  −

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

 .رضهاط�قا لالئحة الداخل�ة للكل�ة ومن المقررات المتاح عأقصى ، 
يجـــوز لمجلـــس القســـم المخـــتص أن يوافـــق علـــى أن �قـــوم الطالـــب بدراســـة واجت�ـــاز �عـــض المقـــررات  −

ـــة ال�كـــالور�وس  وال تحســـب هـــذه الســـاعات ) أو أقـــل ٤٠٠ذات مســـتوى (الدراســـ�ة مـــن مقـــررات مرحل
 ).٢٨(ضمن الساعات المذكورة فى المادة 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢١ دبلوم الدراسات العليا

 دبلوم مرحلة مقررات ال -٢
 .٢,٣٠أتم بنجاح الدراسة التمهيد�ة �متوسط نقاط قدره  يلتحق بهذه المرحلة الطالب الذى −
و�جـوز دراسـة �عـض المقـررات  ٥٠٠سـاعة معتمـدة مـن المسـتوى  ١٨يدرس الطالب فى هذه المرحلـة  −

 .٦٠٠ستوى ممن 
 .تحدد هذه الالئحة المقررات الدراس�ة وعدد الساعات المعتمدة المخصصة لكل دبلوم −
لعل�ا فى فـرع التخصـص إذا أتـم دراسـة جم�ـع المقـررات المحـددة �حصل الطالب على دبلوم الدراسات ا −

 .للدراسة التمهيد�ة ومقررات دبلوم الدراسات العل�ا بنجاح
 مـدة الدراسة): ٢٧(مادة 

. نــد التفــرغ الجزئــيعل�ــا ال تز�ــد عــن أر�عــة فصــول دراســ�ة رئ�ســ�ة عمــدة الدراســة لنيــل أى مــن دبلومــات الدراســات ال
رئ�ســيين  فصــلين دراســيينبنــاء علــى اقتــراح مجلــس القســم المخــتص أن تكــون مــدة الدراســة و�جــوز لمجلــس الكل�ــة 

كـــامًال، و�جـــوز للمجلـــس المخـــتص بنـــاًء علـــى طلـــب الطالـــب وموافقـــة لجنـــة  اً تفرغـــ مـــا�شـــرط أن يتفـــرغ الطالـــب فيه
ى الرا�ــع، علــى أن ســاعات �عــد الفصــل الدراســ ٦الدراســات العل�ــا الموافقــة علــى اســتكمال الطالــب لعــدد ال يز�ــد عــن 

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

 ٥٠٠مــن المســتوى للمقـررات  ســاعة ٣٠ ال تقـل عــن للحصــول علــى دبلـوم الدراســات العل�ــاعـدد الســاعات المعتمـدة 
 . عتمدةالساعات المعدد ضمن ) ر�وسمقررات من مرحلة ال�كالو (المقررات التأهيل�ة وال تحسب ساعات ، ٦٠٠أو 

 معادلة المقررات ): ٢٩(مادة 
يجوز لمجلس الكل�ة بنـاء علـى اقتـراح مجلـس القسـم المخـتص احتسـاب مقـررات علـى مسـتوى الدراسـات العل�ـا سـبق 

ة للطالــب دراســتها �الكل�ــة أو مــا �عادلهــا مــن المجلــس األعلــى للجامعــات والنجــاح فيهــا خــالل الخمــس ســنوات الســا�ق
، مــع إعفائـه مــن مســاهمات معتمــدة ةسـاع اثنتـى عشــرلقيـده �الــدبلوم �شـرط أال يتجــاوز عــدد سـاعات هــذه المقــررات 

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

 :)١٤مع عدم االخالل �المادة ( فى الحاالت التال�ةالعل�ا ات الدراس يلغي قيد طالب دبلوم
 .فى الموعد المحدد لذلك بهذه الالئحة  فى كل فصل�قم �سداد الرسوم الدراس�ة المقررة عل�ه إذا لم   -١
 ) .١٤(إذا تقدم الطالب �طلب االنسحاب ط�قًا للمادة   -٢
 المشروع ): ٣١(مادة 
 .بإعداد مشروع تحت إشراف أعضاء هيئة التدر�س  الفصل الدراسى األخير�قوم الطالب فى  -١
ممتحنــين مــن أعضــاء هيئــة التــدر�س �حــددها مجلــس القســم المخــتص وتعتمــد مــن مجلــس تقــوم لجنــة مــن ال  -٢

 .الكل�ة وال يز�د عددها عن أر�عة �مناقشة الطالب فى المشروع 
التـالي لالمتحـان و�لغـي قيـده فـى حالـة رسـو�ه  الفصـلإذا رسـب الطالـب فـى المشـروع �مـنح فرصـة ثان�ـة فـى  -٣

 .للمرة الثان�ة من المشروع 
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 ٢٢ ماجستري العلوم اهلندسية

  )المختلفة الهندس�ةفى التخصصات (العلوم  ماجستير
 

 
 مجاالت الدراسة): ۳۲(مادة 

 هندســـ�ةالفـــى التخصصـــات علـــوم بنـــاء علـــى اقتـــراح مجلـــس الكل�ـــة درجـــة ماجســـتير ال �مـــنح مجلـــس جامعـــة القـــاهرة
م القسـم العلمـي و�وضـح فـى الشـهادة اسـ) ١(من خالل الدراسة �األقسام العلم�ة الموضحة فى الجدول رقم  المختلفة

ـــة أو . وعنـــوان الرســـالة) والتخصـــص( ـــة بـــين التخصصـــات الهندســـ�ة المختلف و�مكـــن إضـــافة درجـــات ماجســـتير بين�
ولجنة قطاع الدراسـات الهندسـ�ة بنـاًء علـى اقتـراح مجلـس �االشتراك مع جامعات أجنب�ة �عد موافقة مجلس الجامعة 

�ة �اخت�ار لجنة تسيير للماجسـتير برئاسـة وكيـل الكل�ـة للدراسـات فى حالة الماجستير البينى �قوم مجلس الكل. الكل�ة
) ٣(العل�ــا وتقــوم هــذه اللجنــة �األعمــال المنوطــة لمجلــس القســم فــى اإلشــراف األكــاد�مى علــى الماجســتير، جــدول 

 .كل�ة الهندسة جامعة القاهرة فى الوقت الحالى منحهايتضمن الماجستيرات التى ت
 يردرجات الماجست –) ۳(جدول 

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

١ 
ماجســـــــــــــــــتير العلـــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــى 

  الر�اض�ات الهندس�ة

 Master of Science in  
Engineering Mathematics  

٢ 
الفيز�قـــــا  ماجســــتير العلـــــوم فــــى

  الهندس�ة

 Master of Science in  
Engineering Physics 

٣ 
�كــا الم�كان ماجســتير العلــوم فــى

  الهندس�ة

 Master of Science in  
Engineering Mechanics 

٤ 
ـــوم فـــى الهندســـة  ماجســـتير العل

  المعمار�ة

 الدراسات المعمار�ة -١
 علوم وتكنولوج�ا البناء -٢
التصـم�م البيئـى وكفــاءة الطاقـة والطاقــة - ٣

 المتجددة فى الم�انى
 التصم�م العمراني وتنم�ة المجتمعات-٤
 عمرانىتخط�ط الال -٥

Master of Science in  
Architectural Engineering  

٥ 
ـــوم فـــى الهندســـة  ماجســـتير العل

  اإلنشائ�ة
 اإلنشائ�ة الهندسة -١
 التشييد ٕادارةهندسة و  -٢

Master of Science in  Structural 
Engineering  

٦ 
ـــوم فـــى  هندســـة الماجســـتير العل

  األشغال العامة  -المدن�ة 

 وماتكسالجي هندسة -١
 هندسة السكك الحديد�ة -٢
 تخط�ط النقل والمرورو هندسة  -٣
 الطرق والمطارات والمرور هندسة -٤
 الهندسة الصح�ة والبيئ�ة -٥
 م�كان�كا التر�ة واألساسات -٦

Master of Science in Civil 
Engineering - Public Works  
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 ٢٣ ماجستري العلوم اهلندسية

 
 درجات الماجستير –) ۳(جدول تابع 

 

 
 ٧  

علـــــوم فـــــى هندســـــة ماجســـــتير ال
  الري والهيدرول�كا

 الم�اه و البيئة هندسةتخصص  -١
 ئوالموان الشواطئ هندسةتخصص  -٢

Master of Science in Irrigation 
and Hydraulics Engineering  

٨ 
ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى هندســـــة 

  القوى الم�كان�ك�ة

 Master of Science in 
Mechanical Power Engineering  

٩  
ر العلـــــوم فـــــى هندســـــة ماجســـــتي

  التصم�م الم�كان�كي واالنتاج

 التصم�م الم�كان�كي -١
 والمواد اإلنتاج هندسة -٢
 الصناع�ة الهندسة -٣
 المنظومات دينام�كا -٤
 الجوامد م�كان�كا -٥

Master of Science in 
Mechanical Design and 
Production Engineering  

 
١٠  

ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى هندســـــة 
  الطيران والفضاء

  الهوائ�ة الدينام�كا -١
 اله�اكل وتصم�م تحليل -٢
 والتحكم الطيران م�كان�كا -٣
 الدفع -٤
 لنقل الجوى ا  -٥
 وتطب�قاتها ءتكنولوج�ا الفضا -٦

Master of Science in Aerospace 
Engineering  

١١ 
ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى هندســـــة 
اإللكترون�ــــــــــــات واالتصــــــــــــاالت 

  الكهر��ة

                 الكترون�ات -١
 اتصاالت -٢
 و�صر�ات دق�قة موجات -٣
 تحكم -٤
 الحاسب واتصاالت الكترون�ات -٥

Master of Science in 
Electronics and 
Communications  Engineering  

١٢  
ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى هندســـــة 

  القوى واآلالت الكهر��ة

 نظم القوى الكهر��ة  -١
ـــــــــة  -٢ توليـــــــــد واســـــــــتخدام القـــــــــوى الكهر��

  واقتصاد�اتها
 الوقا�ة ونظم لعالياهندسة الجهد  -٣
الكهر��ـــــــــــة ونظـــــــــــم التحر�ـــــــــــك  اآلالت -٤

 الكهر�ي 
  اآلليالتحكم  نظم -٥
 القوى  إلكترون�ات -٦

Master of Science in Electrical 
Power and Machines 
Engineering  
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 ٢٤ ماجستري العلوم اهلندسية

 درجات الماجستير –) ۳(جدول تابع 

١٣  
ـــوم فـــى الهندســـة  ماجســـتير العل

  الك�م�ائ�ة
 Master of Science in Chemical 

Engineering  

١٤  
ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى هندســـــة 

  المناجم
 تجهيز وتركيز الخامات  -١
 البيئ�ة والهندسة الطب�ع�ة الموارد -۲

Master of Science in Mining 
Engineering  

١٥  
ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى هندســـــة 

  البترول
 Master of Science in Petroleum 

Engineering  

١٦  
م فـــــى هندســـــة ماجســـــتير العلـــــو 

  الفلزات
 Master of Science in 

Metallurgical Engineering  

١٧  
ـــوم فـــى الهندســـة  ماجســـتير العل

  الحيو�ة الطب�ة والمنظومات

 Master of Science in 
Biomedical Engineering and 
Systems  

١٨  
ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى هندســـــة 

  الحاس�ات
 Master of Science in Computer 

Engineering  

١٩  
ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى الطاقـــــة 

  المتجددة وكفاءة الطاقة

 Master of Science in 
Renewable Energy and Energy 
Efficiency  

٢٠  
 هندســـــة فـــــى العلـــــوم ماجســـــتير
 المخاطر

 Master of Science in  Risk 
Engineering  

 

٢١ 
فـــى التصـــم�م ماجســـتير العلـــوم 

اء اعـــــــــــــادة اح�ـــــــــــــ: العمرانـــــــــــــى
  المناطق التار�خ�ة للمدن

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

٢٢ 
ماجســــــتير العلــــــوم فــــــى المــــــواد 

 النانو وموادالمتقدمة 
 Master of Science in Advanced 

Materials and Nano-materials 

٢٣ 
  ماجستير العلوم فى تكنولوج�ا

 الغاز الطب�عىول و البتر 
 Master of Science in Petroleum 

& Natural Gas Technology 

٢٤ 
العمل�ـــــــــــات  فـــــــــــى ماجســـــــــــتيرال

  الخضراء
 

Master in Green Processes  

٢٥ 
ماجســـــتير الهندســـــة فـــــي أمـــــان 

  النقل
 Master of Engineering in 

Transportation Safety  

٢٦ 
 هندســـــة فـــــى العلـــــوم ماجســـــتير

 الغاز إنتاج

 Master of Science in 
Gas Production Engineering  

 

٢٧ 
هندســـــة  ماجســـــتير العلـــــوم فـــــى

 فــــــــى المتكاملــــــــة مات�التصــــــــم
 مشروعات التشييد

 
Master of Science in Integrated 
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 ٢٥ ماجستري العلوم اهلندسية

 

 شروط القيد ): ٣٣(مادة 
 :اآلتي) ٥(لماجستير �اإلضافة إلى الشروط الواردة في المادة �شترط لقيد الطالب لدرجة ا

مـن إحـدى كل�ـات الهندسـة  -Bأن �كون حاصًال على درجة ال�كـالور�وس فـي الهندسـة بتقـدير عـام جيـد علـى األقـل أو  -أ 
 .�الجامعات المصر�ة أو أي درجة معادلة لها من أي معهد آخر معترف �ه من المجلس األعلى للجامعات

 .غ للدراسة يومين على األقل أسبوع�اً أن يتفر  -ب 
 أن يتقدم بب�ان �مقررات الدراسات العل�ا السابق دراستها -ج 
يجوز لمجلس الكل�ة بناء على توص�ة مجلس القسم المختص قبول قيد الطالب لدرجة الماجستير إذا كان حاصًال علـى  -د 

بلومــات الدراســات العل�ــا مــن إحــدى كل�ــات �اإلضــافة إلــى أحــد د -B�كــالور�وس الهندســة بتقــدير عــام أقــل مــن جيــد أو 
 .فى نفس التخصص  -Bالهندسة المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات بتقدير عام جيد على األقل أو 

 و ماجســتيرلدرجــة اليجــوز لمجلــس الكل�ــة الموافقــة علــى قبــول الطــالب الــراغبين فــى التســجيل للدراســات العل�ــا  -ه 
سـاعة معتمـدة  ١٢�حـددها القسـم ال تقـل عـن  تأهيل�ـةاإلنتهاء من مقررات  �شرطالحاصلين على تقدير مقبول 

�شــترط  �حــددها المشــرف األكــاد�مى و�وافــق عليهــا مجلــس القســم المخــتص و) ٦٠٠و  ٥٠٠ �اتمــن مســتو (
كمـا  علـى األقـل فـى كـل مـادة، -B�اإلضـافة إلـى الحصـول علـى تقـدير  كحـد أدنـى ٢,٧متوسط نقـاط  تحقيق 

 .ل تلك المواد مرة أخرى أو اإلعفاء منها عند اإللتحاق ببرنامج الماجستير�شترط عدم تسجي
�قيــد الطــالب المتقــدمون لدرجــة الماجســتير فــى الر�اضــ�ات والفيز�قــا والم�كان�كــا الهندســ�ة مــن غيــر الحاصــلين  -و 

ل مقــررات ســاعة معتمــدة ط�قــًا لجــداو  ١٢العلــوم تمهيــد�ًا لدراســة مقــررات تأهيل�ــة ال تقــل عــن علــى �كــالور�وس 
إذا أمـا . و�عـد نجـاحهم فـى تلـك المقـررات �قيـدون لدرجـة الماجسـتير التخصص �الالئحة من مرحلـة ال�كـالور�وس 
الهندسـة العلـوم مـن كل�ـة �اإلضـافة إلـى �كـالور�وس مـن كل�ـة العلـوم  كان الطالب حاصًال على �كـالور�وس العلـوم

فـي كلتـا ) ٣(مـن هـذه المـادة وكـذلك المـادة ) أ، ب، جــ(رات لدرجة الماجستير مع مراعـاة الفقـ  فيجوز قيده م�اشرة
 .الحالتين

يجوز قيد الطالب المتقدمون لدرجة الماجستير وحاصلون على �كالور�وس الهندسة فى غير التخصص  -ز 
المطلوب �عد أدائهم امتحان المقررات التأهيل�ة التي قد �طلبها القسم المختص وال تحتسب هذه الساعات 

 ) . ٣٥(المذكورة في المادة  ضمن الساعات
 

 ةمـدة الدراس): ٣٤(مادة 
 .من تار�خ القيد  أر�ع فصول دراس�ة رئ�س�ةالحد األدنى للحصول على درجة الماجستير فى العلوم الهندس�ة هو  -أ 
من  ثمان فصول دراس�ة رئ�س�ةالحد األقصى للحصول على درجة الماجستير فى العلوم الهندس�ة هو  -ب 

بناء على  فصلين دراسيين رئ�سيينمراعاة حاالت وقف القيد، و�جوز مد القيد �حد أقصي تار�خ القيد مع 
 .طلب المشرف الرئ�سي وموافقة القسم المختص ولجنة الدراسات العل�ا وال�حوث ومجلس الكل�ة 
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 ٢٦ ماجستري العلوم اهلندسية

 
 

مع عدم اإلخالل �المواد (المختلفة  الهندس�ةفى التخصصات لماجستير العلوم  متطل�ات الدراسة): ٣٥(مادة 
 )السا�قة �الالئحة

�عفى منها الطالب ( ٥٠٠/٦٠٠ ات�مستو التأهيل�ة ساعة معتمدة من المقررات الدراس�ة  ١٢يدرس الطالب  -أ 
، ثم يدرس الطالب )الحاصل على �كالور�وس بتقدير جيد أو الحاصل على دبلوم الدراسات العل�ا بتقدير جيد

 معتمدة ساعات ٣�اإلضافة إلى  ١٨ �عدد ساعات معتمدة ال �قل عن ٧٠٠/ ٦٠٠مقررات دراس�ة من الكود 
 .ساعة معتمدة ١٨ ، ثم �قوم بإعداد رسالة تق�م على أنها لمادة أسس الكتا�ة الفن�ة والنشر العلمى

يختار الطالب المقررات الدراس�ة التي سيتقدم لها خالل الفصل الدراسي قبل بدء الدراسة وذلك من بين  -ب 
من والمتاحة من خالل الموقع اإللكترونى، المقررات الدراس�ة التى �حددها مجلس القسم المختص  قائمة

المقررات من وكيل الكل�ة للدراسات  القائمة من ضمن المقررات الموضحة �الجداول المرفقة، وتعتمد هذه
 .العل�ا وال�حوث

أسس يتناول ) ساعات معتمدة ٣ - ٦٠٠ معا(يجب أن تتضمن المقررات الدراس�ة التى يدرسها الطالب مقرر  -ج 
 .النشر العلمىالكتا�ة الفن�ة و 

يجب أن يبرهن الطالب على كفاءته فى اللغة اإلنجليز�ة قبل التقدم �طلب عمل المحاضرة العامة، و�تم ذلك عن  -د 
ح ة و�مكن السمادرج ٥٠٠حد أدنى � )TOEFL(إخت�ار اللغة اإلنجليز�ة لغير الناطقين بها طر�ق إجت�از 

الذى �قوم ف�ه الطالب �عرض نتائج أ�حاثه ) س�منار الماجستير(المحاضرة العامة بإرجائه دون تجاوز موعد 
 .وتلقى مالحظات الحضور و�عقد الس�منار قبل تحديد لجنة الحكم على الماجستير بثالث أشهر على األقل

اس�ة التى �حددها له المشرف يجوز لمجلس القسم المختص ان �كلف الطالب �اجت�از �عض المقررات الدر  -ه 
أقسام التى تدرس فى أو  ٥٠٠كود أو الرئ�سي من ضمن المقررات الدراس�ة �القسم من مرحلة ال�كالور�وس 

االجنب�ة المعترف بها �شرط اال أو الجامعات كل�ات او معاهد جامعة القاهرة إحدى فى أو أخرى �الكل�ة 
وال تحتسب للطالب هذه الساعات ضمن الساعات . دة ساعات معتم) ٨(تز�د فى مجموعها عن ثمان�ة 

 .من هذه المادة) أ(المعتمدة المذكورة فى الفقرة 
ساعة معتمدة كحد أدنى حتى �سمح له �التسجيل �الفصل الثالث  ١٢يجب على طالب الماجستير اجت�از  -و 

�شترط القسم المعنى أكثر  مالم(ساعة معتمدة  ١٨وعل�ه اإلنتهاء من اجت�از ) وٕاال يتم شطب قيده تلقائ�اً (
فصول كحد أقصى وٕاال يلغى  ٤بنها�ة  ٦٠٠عام  –�اإلضافة إلى مقرر أسس الكتا�ة الفن�ة  )من ذلك

  .ساعة ١٢كما �سمح للطالب �التسجيل مع مشرف للرسالة عند اجت�ازه عدد ساعات ال �قل عن . قيده
و  ي و�قدم الطالب رسالة بنتائج هذا ال�حث�قوم الطالب �اجراء �حث فى موضوع �حدده له المشرف الرئ�س -ز 

 .معتمدة ساعة ١٨أنها على تق�م 
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 ٢٧ ماجستري العلوم اهلندسية

يجوز لمجلس القسم المختص ان يوافق على تعديل مجال ال�حث مع است�فاء متطل�اته بناء على طلب  -ح 
وال يترتب على . المشرف الرئ�سي، و�عتمد ذلك التعديل من لجنة الدراسات العل�ا وال�حوث ومجلس الكل�ة 

 ) .٣٤(اإلخالل �المدد الزمن�ة المنصوص عليها فى المادة  ذلك
إذا كان القسم المختص �شترط امتحانا للقبول (إعفاء الطالب من امتحان القبول يتم فى حال إعادة القيد  -ط 

 .إذا كان قد سبق اجت�ازه خالل السنوات الثالث األخيرة) �الماجستير
 

 اإلشـراف ): ٣٦(مادة 
اء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العل�ا وال�حوث مشرفًا �عين مجلس الكل�ة بن -أ 

�الكل�ة و�جوز إشراك أحد  غير المعار�ن رئ�س�ًا على الطالب من بين األساتذة أو األساتذة المساعدين
 .المدرسين فى اإلشراف

وى األساتذة أو األساتذة من في مستعضوا واحدا يجوز �موافقة مجلس الكل�ة أن �شارك في اإلشراف  -ب 
 .المساعدين من المتخصصين من خارج الكل�ة وفى جم�ع الحاالت ال يز�د عدد المشرفين عن ثالثة

للمقررات الدراس�ة وقبل البدء فى إعداد الرسالة، �شرط بدراسته خالل ق�ام الطالب الرسالة  ىمشرفيتم تعيين  -ج 
 .)٩(وط�قًا للمادة  �ع المواد التى تمت دراستهالجم ٢,٧حصول الطالب على متوسط تقدير ال �قل عن 

الى الخارج فلمجلس الكل�ة ان يترك لجنة االشراف  )دون المشرف الرئ�سى( فى حالة سفر احد المشرفين -د 
كما هى او �ضيف عضوا الى لجنة االشراف او يرفع المشرف الذى سافر الى الخارج من لجنة االشراف 

ح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العل�ا وال�حوث بناء على او كليهما وذلك بناء على اقترا
التقر�ر الذي �قدمه المشرف قبل السماح له �السفر مدعمًا برأي المشرف الرئ�سي مع عدم التعارض مع 

 .و فى جم�ع األحوال ال يجوز أن �كون المشرف الرئ�سى معارا أو فى الخارج .من هذه المادة) أ(الفقرة 
لس الكل�ة ان �قوم بتعديل لجنة االشراف �الرفع او �االضافة او �كليهما بناء على اقتراح المشرف لمج -ه 

الرئ�سي وموافقة مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العل�ا وال�حوث واعتماد التعديل من نائب رئ�س 
 .ه المادةمن هذ) أ(الجامعة للدراسات العل�ا وال�حوث، وذلك مع عدم التعارض مع الفقرة 

�قدم المشرف الرئ�سي فى نها�ة كل عام اكاد�مي تقر�رًا الى مجلس القسم المختص عن مدى تقدم الطالب  -و 
 .وللمشرف الرئ�سي ان يوصي �استمرار القيد أو إلغائه ،في دراسته

 

 معادلة المقررات): ٣٧(مادة 
الدراسات العل�ا وال�حوث �الكل�ة احتساب  يجوز لمجلس الكل�ة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة

، وفى نفس التخصص وسبق )٧٠٠و  ٦٠٠كود ( مقررات على مستوى الدراسات العل�ا للماجستير على االقل
 -( للطالب دراستها �الكل�ة او فى معهد علمي معترف �ه من المجلس االعلى للجامعات والنجاح فيها بتقدير جيد

B( نوات الم�الد�ة السا�قة لقيده �الماجستير �شرط أال يتجاوز عدد ساعات هذه المقررات على االقل خالل الخمس س
مع إعفائه من مساهمات تلك ، وأال �كون قد منح �مقتضاها درجة علم�ة سا�قة ساعات معتمدة) ٩( تسععن 
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 ٢٨ ماجستري العلوم اهلندسية

و�شترط التقدم .  .وتنطبق نفس شروط اإلعفاء على تأهيلى الماجستير  .)٢١(مع عدم اإلخالل �المادة  الساعات
 .�طلب المعادلة قبل بدا�ة الفصل الدراسى

 

 شروط منح الدرجة): ٣٨(مادة 
يوصي مجلس الكل�ة بناء على توص�ة مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العل�ا وال�حوث منح درجة ماجستير 

 :فى حالة است�فاء الطالب للشروط اآلت�ةالمختلفة الهندس�ة فى التخصصات العلوم 
 .رور أر�ع فصول أكاد�م�ة رئ�س�ة على بدء القيد على االقلم -أ 
 .٢,٧نجاح الطالب فى امتحانات جم�ع المقررات الدراس�ة و�متوسط نقاط ال �قل عن  -ب 

 .�الالئحة) ٢٤(قبول الرسالة من لجنة الحكم والتوص�ة �منح الدرجة ط�قًا للمادة 
 إلغـاء القـيد): ٣٩(مادة 

 :يد الطالب لدرجة الماجستير في الحاالت اآلت�ة�قوم مجلس الكل�ة بإلغاء ق
 ما لم �عيد الطالب التسجيل فى نفس المقرر ( اإلج�ار�ةمن المقررات الدراس�ة أى رسوب الطالب فى  -أ 

 .)النجاح ف�ه خالل المدة المسموحة و
 المقررات الدراس�ة عند اإلنتهاء منمتوسط مجموع فى  ٢,٧الطالب على تقدير عام اقل من حصول  -ب 

 .تحقيق الحد األدنى للساعات المطلو�ة
عدم جديته فى ال�حث وذلك �موافقة مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العل�ا أو انقطاع الطالب  -ج 

 .من المشرف الرئ�سي �ن متتاليين على مدار عام أكاد�مىوال�حوث ، بناء على تقر�ر 
 .رفض لجنة الحكم الرسالة وتوصيتها �عدم منح الدرجة -د 
 .�الالئحة مع مراعاة حاالت وقف القيد) ٣٤و  ٣٣(نح الدرجة خالل المدد المنصوص عليها فى المادة عدم م -ه 
نائب رئ�س الجامعة للدراسات . د.تقدم الطالب �طلب إللغاء القيد، والموافقة عل�ه �عد اعتماده من أ -و 

 . العل�ا وال�حوث
 .�سري ذلك على المعيدين �الكل�ة عدم سداد الرسوم المقررة ط�قًا للقواعد المنظمة لذلك، وال -ز 

 

 تحو�ل القـيد): ٤٠(مادة 
المقــررات الدراســ�ة عنــد االنتهــاء مــن دراســة متوســط مجمــوع علــى األقــل فــي  ٢,٧إذا لــم �حقــق الطالــب تقــدير عــام 

�ــا، المقـررات المطلو�ـة لماجســتير العلـوم الهندســ�ة، يجـوز لــه التقـدم �طلــب تحو�ـل التســجيل إلـى دبلــوم الدراسـات العل
أو أكثــر، و�ــتم التحو�ــل بنــاًء علــى موافقــة القســم المخــتص ولجنــة  ٢,٠و�مكــن احتســاب المــواد التــي اجتازهــا بتقــدير 

 .الدراسات العل�ا ومجلس الكل�ة
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 ٢٩ دكتوراه الفلسفة ىف العلوم اهلندسية

 )المختلفة الهندس�ةالتخصصات في (دكتوراه الفلسفة 
 

 
  فروع الدراسة): ٤۱(مادة 

تمــنح جامعـــة القـــاهرة بنـــاء علــى اقتـــراح مجلـــس كل�ـــة الهندســة درجـــة دكتـــوراه الفلســـفة فــي الهندســـة مـــن خـــالل الدراســـة 
 .الرســالة وعنـوان) لتخصـصوا(و�وضـح فــي الشـهادة اسـم القسـم العلمــي ) ١(�األقسـام العلم�ـة الموضـحة فــي الجـدول رقـم 

 .فى الوقت الحالى سة جامعة القاهرةكل�ة الهند منحهايتضمن برامج الدكتوراه التى ت) ٤(جدول 
 

 الدكتوراه درجات –) ٤(جدول 
 الدرجة م
 الر�اض�ات الهندس�ة دكتوراه الفلسفة في ١
 الفيز�قا الهندس�ة دكتوراه الفلسفة في ٢
 ن�كا الهندس�ةالم�كا دكتوراه الفلسفة في ٣
 الهندسة المعمار�ة دكتوراه الفلسفة في ٤
 الهندسة اإلنشائ�ة دكتوراه الفلسفة في ٥

 ٦ 

 األشغال العامة -المدن�ة  هندسةال دكتوراه الفلسفة في
 هندسة الجيوماتكس −
 هندسة السكك الحديد�ة −
 هندسة وتخط�ط النقل والمرور −
 هندسة الطرق والمطارات والمرور −
 صح�ة والبيئ�ةالهندسة ال −
 م�كان�كا التر�ة واألساسات −

 دكتوراه الفلسفة في هندسة الري والهيدرول�كا ٧
 دكتوراه الفلسفة في هندسة القوى الم�كان�ك�ة ٨
 دكتوراه الفلسفة في هندسة التصم�م الم�كان�كي واالنتاج ٩
 دكتوراه الفلسفة في هندسة الطيران والفضاء ١٠
 هندسة اإللكترون�ات واالتصاالت الكهر��ةدكتوراه الفلسفة في  ١١
 دكتوراه الفلسفة في هندسة القوى واآلالت الكهر��ة ١٢
 دكتوراه الفلسفة في الهندسة الك�م�ائ�ة ١٣
 هندسة المناجم دكتوراه الفلسفة في ١٤
 هندسة البترول دكتوراه الفلسفة في ١٥
 هندسة الفلزات دكتوراه الفلسفة في ١٦
 الهندسة الحيو�ة الطب�ة والمنظومات الفلسفة فيدكتوراه  ١٧
 هندسة الحاس�ات دكتوراه الفلسفة في ١٨
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 ٣٠ دكتوراه الفلسفة ىف العلوم اهلندسية

 
 شروط القيد ): ٤۲(مادة 

 :�شترط لقيد طالب الدكتوراه اآلتي 
 .من الالئحة) ٥(الشروط العامة الواردة في المادة  -أ 
 :التخصص العـامكون من نفس �شرط أن �(أن �كون حاصال على درجتى ال�كالور�وس فى العلوم الهندس�ة  -ب 

الهندســة المعمار�ــة، الهندســة المدن�ــة، الهندســة الم�كان�ك�ــة، الهندســة الكهر��ــة، الهندســة الك�م�ائ�ــة، هندســة  
والماجســـتير فـــى العلـــوم الهندســـ�ة مـــن إحـــدى كل�ـــات الهندســـة �الجامعـــات المصـــر�ة أو أى درجـــة ) التعـــدين 

 .معادلة لها من المجلس األعلى للجامعات
حســب اخت�ــار (مــع إتاحـة بــديل ثـاني  ،و�حـدد مجلــس الكل�ــة الحـدود الــدن�ا للقبـول GRE ـاجت�ـاز اخت�ــار الـ -ج 

األقـل قبـل االلتحـاق ببرنـامج الـدكتوراه، وتلـك  علـى B)-(وهـو اجت�ـاز ثـالث مقـررات تأهيل�ـة بتقـدير) الطالـب
 :المقررات هى

 ، Research Methodologyمنهج�ة ال�حث العلمى ) ٦٠١(عام  )۱

 ، Critical Thinkingالتفكير النقدى  ) ٧٠٠(عام  )٢
 التحليل االحصائى واالحتمالى لدعم اتخاذ القرار) ٧٠١(عام  )٣

 Probability & Statistical Analysis for Decision Making 
 .أن يتقدم بب�ان �مقررات الدراسات العل�ا السابق دراستها -د 
 .أن يجتاز بنجاح امتحان القبول -ه 
ـــى  إدارة  الدراســـات العل�ـــاإلـــى  أن يتقـــدم �طلـــب -و  لقيـــده �عـــد موافقـــة أحـــد األســـاتذة أو األســـاتذة المســـاعدين عل

اإلشـراف و�عـرض الطلـب علـى مجلـس القسـم المخـتص العتمـاد اإلشـراف و تحديـد مجـال ال�حـث ثـم �عــرض 
 .ت العل�ا وال�حوث ثم مجلس الكل�ةعلى لجنة الدراسا –�عد است�فاء جم�ع المستندات  –األمر 

ال تحتسـب ضـمن ) ٦٠٠�حـد أقصـى ثالثـة مـواد مـن مـواد (جوز لمجلس القسم اشتراط دراسـة مـواد إضـاف�ة ي -ز 
 .ساعات البرنامج إذا لم �كن حاصًال على درجة الماجستير من نفس القسم العلمى

 

 امتحان القبول): ٤۳(مادة 
) ٢(ق للتخصص الدقيق و معرفة الطالب �التخصص العام و دون التطر ) ١: (�كون الغرض منه هو ق�اس -أ

مدى مالئمته الفكر�ة و التحليل�ة الجراء �حثا ) ٣(قدرة الطالب على  التوصل لحلول عمل�ة لمشاكل قائمة و 
 . منهج�ا يرقى لدرجة الدكتوراه

و يوحـد م�عـاد االمتحـان .  مرة قبل بدا�ة التسجيل �كل فصل دراسـى( يجرى االمتحان مرتان كل عام دراسى  -ب 
 .توى  الكل�ة و يجب أن تعلن نتيجته قبل فتح �اب التسجيل للفصل الدراسىعلى مس

ال�كـالور�وس والماجسـتير، مرحلتـى تـم دراسـتها فـي المواد التـي فى ساعات ثالث مدته �ًا تحر�ر متحان و�كون اإل -ج
أدنــى  �حــد و�قــوم كــل قســم بتشــكيل لجنــة االمتحــان ووضــع الشــروط الخاصــة �االمتحــان وتحديــد درجــة القبــول

 .للنجاح% ٧٠
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 ٣١ دكتوراه الفلسفة ىف العلوم اهلندسية

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

 �حــد أدنــى )TOEFL(بهــا اخت�ــار اللغــة اإلنجليز�ــة لغيــر النــاطقين يجتــاز الطالــب امتحانــا فــي  -ب 
(520 for paper-based & 75 for internet-based)  التسجيل لنقطة ال�حثقبل. 

وال  .يجتاز الطالب االمتحان الشامل خالل فترة من سـتة أشـهر وحتـى ثمان�ـة عشـر شـهرًا مـن بدا�ـة القيـد -ج 
 .أى ساعات معتمدة إضاف�ة المتحان الشاملتحتسب ل

للدراسـات  لل�حث و�عتمد من مجلـس القسـم المخـتص ووكيـل الكل�ـة �حدد المشرف الرئ�سي للطالب مجاال -د 
العل�ا وال�حـوث و�قـدم الطالـب رسـالة بنتـائج ال�حـث �حيـث تمثـل إضـافة جديـدة فـي فـرع التخصـص وذلـك 

 .من الالئحة ) ٤٨(مع مراعاة المدد الزمن�ة المنصوص عليها في المادة 
يجوز لمجلس القسم المختص بناء على طلب من المشرف الرئ�سـي أن يوافـق علـى تعـديل مجـال ال�حـث  -ه 

حــدة فقــط خــالل دراســة الــدكتوراه و�جــوز أن يــتم ذلــك مــع أو بــدون تغييــر المشــرفين و�عتمــد ذلــك ولمــرة وا
وال يترتب علـى ذلـك التعـديل اإلخـالل �المـدد . التعديل من لجنة الدراسات العل�ا وال�حوث ومجلس الكل�ة 

 .من الالئحة) ٤٨(الزمن�ة المنصوص عليها في المادة 
رات الدراسـ�ة خـالل مـدة ال تز�ـد عـن ثالثـة فصـول دراسـ�ة رئ�سـ�ة و�جـوز يجب أن ينتهي الطالب من المقـر  -و 

لمجلس الكل�ة بناًء على طلب الطالب وموافقة مجلس القسـم المخـتص ولجنـة الدراسـات العل�ـا الموافقـة علـى 
 .استثناء مادتين �حد أقصى من هذا الشرط �مكن استكمالهما في الفصلين الدراسيين التاليين

الطالـب للجنـة االمتحـان الشـامل علـى قدرتـه فـي اسـتخدامات الحاسـب ط�قـًا للقواعـد التـي يجب أن يبرهن  -ز 
 .تحددها الكل�ة

يجـــب أن �قـــدم الطالـــب محاضـــرة عامـــة عـــن موضـــوع ال�حـــث أمـــام لجنـــة مـــن األســـاتذة المتخصصــــين  -ح 
 .شهر �عد إجت�از اإلمتحان الشامل ١٢وذلك �عد مدة ال تقل عن  والجمهور

 .ساعة معتمدة ٣٠لم�ة تق�م على أنها �عد الطالب رسالة ع -ط 
 

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

 .٢,٧٠قبل البدء في الرسالة و�متوسط ال �قل عن ) لم �سبق دراستها ٦٠٠اخت�ار مقررات كود 
مقــررات التــي تــالءم موضــوع الرســالة و�عتمــد االخت�ــار مــن مجلــس القســم ولجنــة �قــوم المشــرف �اخت�ــار ال -ب 

 .الدراسات العل�ا
 

 االمتحان الشامل): ٤٦(مادة 
شــهرا مــن تــار�خ القيــد �عــد ســداد  ١٨أشــهر وأقصــاها  ٦�عقـد االمتحــان الشــامل للطالــب خــالل مــدة أدناهــا  -أ 

علـى أال �قـل   عتمـدة مـن مقـررات الـدكتوراهسـاعات م ٦الرسوم الخاصـة �االمتحـان، و�شـرط االنتهـاء مـن 
 .و�تكون اإلمتحان من جزئين األول تحر�رى والثانى شفوى .  ٢,٧٠متوسط النقاط عن 
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�عقد الجزء التحر�ري من االمتحان الشامل مرتين كل عام لكل قسم و�حدد الموعد ط�قًا لقرار مجلس  –ب 
�ة العلم�ة للطالب، و�شكل مجلس القسم لجنة القسم المختص، والهدف من االمتحان الحكم على الخلف

 .لوضع اإلمتحان الشامل التحر�رى، و�وصى بتجديد اللجنة سنو�اً 
لجم�ع طالب الدكتوراه �القسم بناء على  الشفوى  �عتمد مجلس الكل�ة لجنة الممتحنين لالمتحان الشامل -ج

من  ٥ اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العل�ا وال�حوث وتتكون اللجنة من عدد
األساتذة أو األساتذة المساعدين المتخصصين في المجال العام لل�حث ، على أن �كون احد األعضاء 

 .ج القسم، �اإلضافة إلى المشرف الرئ�سيعلى األقل من خارج الكل�ة، وعضو آخر من خار 
�ستكمل الجزء الشفهي، والهدف منه الحكم ) على األقل% ٧٠(إذا اجتاز الطالب الجزء التحر�ري بنجاح  –د

 .على معلومات الطالب التخصص�ة ومدى قدرته على عمل إضافة علم�ة
 .ل من الجزء التحر�ري والشفهيعلى األقل في ك% ٧٠يجتاز الطالب االمتحان الشامل إذا حصل على  –ه 
 .ن الجت�از االمتحان الشاملا�حق للطالب فرصت –و 
 .خر ثالثة أعوامآ�مكن اإلعفاء من االمتحان الشامل إذا تم اجت�ازه خالل  -ز

 

 المحاضرة العامة): ٤۷(مادة 
ن والجمهــور �قــوم الطالــب بتقــد�م محاضــرة عامــة عــن موضــوع ال�حــث أمــام لجنــة مــن األســاتذة المتخصصــي –أ 

 .شهر �عد اجت�از االمتحان الشامل ١٢وذلك �عد مرور مدة ال تقل عن 
إخطـار المجلـس المخـتص �موعـد المحاضـرة العامـة واإلعـالن عنـه فـى مكـان واضـح �قوم المشرف الرئ�سى ب –ب

 .من قبل الحاضر�ن و�نيب القسم مندو�ا عنه لحضور المحاضرة و تدو�ن الملحوظات المثارة �الكل�ة
ًا �أداء الطالـب المحاضـرة العامـة، مـن خـالل تقر�ـر علـى أن �قـوم القسـم �ح�ط المشرف الرئ�سى المجلس علم –ج

 .و الملحوظات إلى إدارة الدراسات العل�ا موضحًا  �ه تار�خ إعتماد مجلس القسم للتقر�ر بإرسال نسخة منه
 

 مدة الدراسة): ٤٨(مادة 
وال . فصــول دراســ�ة رئ�ســ�ة مــن تــار�خ القيــد �الدرجــة ٦مــرور  هــو الحــد األدنــي للحصــول علــى درجــة الــدكتوراه -أ 

أال تقـل  كمـا يجـب .متحان الشاملمن تار�خ إجت�از اإل أر�ع فصول دراس�ة رئ�س�ةيجوز منح الدرجة قبل مرور 
 .شهر ١٢لعامة ومناقشة الرسالة عن المدة الزمن�ة بين المحاضرة ا

مــن تــار�خ القيــد ، مــع مراعــاة  عشــر فصــول دراســ�ة رئ�ســ�ةو الحـد األقصــي للحصــول علــى درجــة الــدكتوراه هــ -ب 
علـى طلـب المشـرف الرئ�سـي  بنـاءً  فصـلين دراسـيين رئ�سـيينو�جوز مد القيـد �حـد اقصـي . حاالت وقف القيد

 .وموافقة مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العل�ا وال�حوث ومجلس الكل�ة
 اإلشـراف ): ٤٩(مادة 
بنـاء علـى اقتـراح مجلـس القسـم المخـتص وموافقـة لجنـة الدراسـات العل�ـا وال�حـوث مشـرفًا رئ�سـ�ًا علـى �عين مجلس الكل�ة  –أ 

 .و�جوز إشراك أحد المدرسين فى اإلشرافغير المعار�ن الطالب من بين األساتذة أو األساتذة المساعدين �الكل�ة 
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ســاتذة أو األســاتذة المســاعدين مــن يجــوز �موافقــة مجلــس الكل�ــة أن �شــارك فــي اإلشــراف مــن فــي مســتوى األ -ب
وال يز�ـد عـدد المشـرفين  أر�عـةالمتخصصين من خارج الكل�ة وفى جم�ع الحاالت ال يز�د عدد المشرفين عـن 

 .من الخارج عن عدد المشرفين من الداخل
اهرة يجوز ان �كون اإلشراف على طالب الدكتوراه مشتركًا بين أعضاء لجنة االشراف المحـددة مـن جامعـة القـ -ج

 .بها من المجلس االعلى للجامعات ومشرفًا اخر من احدى الجامعات او المعاهد االجنب�ة المعترف 
وفى حالة سفر احد المشرفين الى الخارج فلمجلس الكل�ـة ان يتـرك لجنـة االشـراف كمـا هـى او �ضـيف عضـوا  -د

ف او كليهمــا وذلــك بنــاء علــى الــى لجنــة االشــراف او يرفــع المشــرف الــذى ســافر الــى الخــارج مــن لجنــة االشــرا
اقتراح مجلس القسـم المخـتص وموافقـة لجنـة الدراسـات العل�ـا وال�حـوث بنـاء علـى التقر�ـر الـذي �قدمـه المشـرف 

و فـى  .مـن هـذه المـادة ) أ(قبل السماح له �السفر مدعمًا برأي المشرف الرئ�سي مع عدم التعـارض مـع الفقـرة 
 .الرئ�سى معارا أو فى الخارج جم�ع األحوال ال يجوز أن �كون المشرف

لمجلـــس الكل�ـــة أن �قـــوم بتعـــديل لجنـــة اإلشـــراف �ـــالرفع أو �اإلضـــافة أو �كليهمـــا بنـــاء علـــى اقتـــراح المشـــرف  -ه
الرئ�سي وموافقة مجلس القسم المختص ولجنة الدراسـات العل�ـا وال�حـوث ، وذلـك مـع عـدم التعـارض مـع الفقـرة 

 .من هذه المادة ) أ(
ف الرئ�سـي فـى نها�ـة كـل عـام دراسـى تقر�ـرًا إلـى مجلـس القسـم المخـتص عـن مـدى تقـدم الطالـب �قدم المشر  -و 

 .في دراسته، وللمشرف الرئ�سي أن يوصي �استمرار القيد أو إلغائه 
 

 معادلة المقررات): ٥٠(مادة 
ط�قــًا  ٧٠٠أو  ٦٠٠يجــوز لمجلــس الكل�ــة بنــاءًا علــى اقتــراح مجلــس القســم المخــتص احتســاب مقــررات ذات كــود 

لقواعد القسم المختص سبق للطالب دراستها  �الكل�ة أومن معهـد علمـى معتـرف �ـه مـن المجلـس االعلـى للجامعـات 
والنجـاح فيهـا بتقـدير جيـد علـى االقـل خـالل الخمـس سـنوات م�الد�ـة السـا�قة للقيـد التمهيـدي �شـرط أال تتجـاوز عـدد 

و �مكـن  .سـا�قة درجـة المقـررات هـذه �موجـب مـنح قـد �كـون  أالو سـاعات معتمـدة  ٦ساعات هذه المقررات عن 
ط�قــا لقواعــد  ٧٠٠أو  ٦٠٠إعفـاء طــالب الــدكتوراه الــذين منحـوا درجــة الماجســتير مــن الكل�ــة مـن مقــررات ذات كــود 

و ال تتضـمن  متطل�ـات القسـمتعـدى ضمن مقررات ت �الماجستير دراستها له القسم و على أن �كون الطالب قد سبق
 .)٢١(مع عدم االخالل �المادة  )٦٠٠عام (�ة الفن�ة مقرر أسس الكتا

 تشكيل لجنة ممتحنين طلب): ٥١(مادة 

 شــهرا مـن عقــد المحاضــرة العامـة علــى األقــل، ١٢، �عــد مـرور �سـي إلــي مجلــس القسـم المخــتصيتقـدم المشــرف الرئ
  :ىل�ما ي

 .الذى �قره مجلس الكل�ة مقبولللحد األدنى ال محققاً  لالمانة العلم�ة ونسب االقت�اس �الرسالةتقر�رًا  •
تقر�ــرًا عــن صــالح�ة الرســالة للمناقشــة موضــحًا �ــه العنــوان الــدقيق للرســالة �ــاللغتين العر��ــة واإلنجليز�ــة  •

 . و�حمل توق�عات المشرفين
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 ٣٤ دكتوراه الفلسفة ىف العلوم اهلندسية

طلـب تشـكيل لجنـة الحكـم علـى الرسـالة مـن بـين خمسـة مرشـحين أحـدهم المشـرف أو المشـرفون و�كـون  •
  .للمشرفين صوتًا واحداً 

 .من الرسالة مكتو�ة ط�قًا لتعل�مات كتا�ة الرسائل ة ورق�ة على األقل وأخرى رقم�ةنسخ •
 

 شروط منح الدرجة ): ٥٢(مادة 
يوصي مجلس الكل�ة بناء علـى توصـ�ة مجلـس القسـم المخـتص ولجنـة الدراسـات العل�ـا وال�حـوث �الكل�ـة مـنح درجـة 

 :آلت�ة دكتوراه الفلسفة فى حالة است�فاء الطالب للشروط ا
 ).٤٨(إست�فاء الحد األدنى لمدة الدراسة ط�قًا للمادة  -١

 .النجاح فى مقررات الدكتوراه واإلمتحان الشامل -٢
 .تقد�م المحاضرة العامة -٣
 .قبول الرسالة من لجنة الحكم والتوص�ة �منح الدرجة -٤
لمجلــة قبـول النشـر لورقـة علم�ـة علــى األقـل مـن الرسـالة فـى مجلــة متخصصـة ومحكمـة علـى أن تكـون ا -٥

 (Scopus or Thomson Reuters/Clarivate Analytics). الفهارس العالم�ة�واردة 
 

 إلغاء القيد): ٥۳(مادة 
 :مع عدم اإلخالل �البنود السا�قة �الالئحة�قوم مجلس الكل�ة بإلغاء قيد الطالب لدرجة الدكتوراه فى الحاالت اآلت�ة 

لــك �موافقــة مجلــس القســم المخــتص ولجنــة الدراســات عــدم جديتــه فــى ال�حــث وذأو انقطاعــه عــن الدراســة  -أ 
 .العل�ا وال�حوث و�ناء على تقر�ر من المشرف الرئ�سي 

 .اذا رسب الطالب مرتين فى االمتحان الشامل -ب 
 .اذا لم �منح الدرجة خالل المدة المنصوص عليها �الالئحة  -ج 
لدراسـات العل�ـا وال�حـوث إذا تقـدم نائـب رئـ�س الجامعـة ل.د.يوافق على إلغاء قيـد الطالـب �عـد اعتمـاده مـن أ -د 

 .�طلب بذلك
 .الموعد المحددفى اذا لم �قم �سداد الرسوم الدراس�ة المقررة عل�ه  -ه 
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 ٣٥ التعليم املستمر

 التعل�م المستمر
 

 ةنظام الدراسة بالتجزئ): ٥٤(مادة 
يجـــوز لمجلـــس الكل�ـــة بنـــاًء علـــى اقتـــراح مجلـــس القســـم المخـــتص ولجنـــة الدراســـات العل�ـــا وال�حـــوث قبـــول  - أ

) أو أكثــر(الطــالب الــذين تنطبــق علــيهم شــروط القيــد للدراســات العل�ــا المبينــة بهــذه الالئحــة لحضــور مقــرر 
ا �الكل�ــة والتقــدم المتحاناتهــا نظيــر رســوم دراســ�ة محــدده لكــل مقــرر وفــي حالــة مــن مقــررات الدراســات العل�ــ

نجــاح الطالــب فــي المقــرر �مــنح شــهادة تفيــد ذلــك �عــد ســداد الرســوم المقــررة ولكــن ال �مــنح دبلــوم أو درجــة 
 ).دكتوراه –ماجستير (جامع�ة 

ل�ــا يجــوز لمجلــس الكل�ــة بنــاًء علــى الدراســات الع بــرامجعنــد تقــدم مثــل هــذا الطالــب مســتق�ًال للقيــد فــي أحــد  - ب
ــــرر  ــــى احتســــاب المق ــــة عل ــــا وال�حــــوث الموافق ــــس القســــم المخــــتص ولجنــــة الدراســــات العل� أو (اقتــــراح مجل

و�حيـث ال يز�ـد . مـنحالالتي سـبق للطالـب نجاحـه فيهـا بتقـدير جيـد علـى األقـل ضـمن متطل�ـات ) المقررات
ساعة معتمدة و�شرط عدم مـرور أكثـر مـن خمـس  )١٢(عشر  اثنىعدد الساعات المعتمدة المحتس�ة عن 

 .سنوات على دراسة المقررات التي يتم الموافقة على احتسابها
 

 البرامج التبادلية): ٥٥(مادة 
يجــوز لمجلــس الكل�ــة بنــاًء علــى اقتــراح القســم المخــتص ولجنــة الدراســات العل�ــا وال�حــوث الســماح لطــالب  -أ 

ســات العل�ــا �الجامعــات األجنب�ــة المرت�طــة مــع جامعــة القــاهرة الدراســات العل�ــا بدراســة �عــض مقــررات الدرا
 .و�تم احتساب هذه المقررات ضمن متطل�ات منح الدرجة. �اتفاق�ات ثقاف�ة

يجــوز لمجلــس الكل�ــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس القســم المخــتص ولجنــة الدراســات العل�ــا وال�حــوث الســماح  -ب 
طــة �اتفاق�ــات ثقاف�ــة مــع جامعــة القــاهرة بدراســة �عــض للطــالب األجانــب المقيــدين بجامعــات أجنب�ــة مرت�

 .مقررات الدراسات العل�ا �الكل�ة و�منحون شهادة معتمدة من الكل�ة بنتيجة امتحانهم
يجــوز لمجلــس الكل�ــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس القســم المخــتص ولجنــة الدراســات العل�ــا وال�حــوث الســماح لألســاتذة  -ج 

 .�ات ثقاف�ة مع جامعة القاهرة بتدر�س �عض مقررات الدراسات العل�ا �الكل�ةمن جامعات أجنب�ة مرت�طة �اتفاق
 

 الدراسات التخصصية): ٥٦(مادة 
يجــوز لمجلــس الكل�ــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس القســم المخــتص أن تعقــد دورات تدر�ب�ــة أو حلقــات دراســ�ة  -أ 

علــى مســتوى الدراســات العل�ــا وال�حــوث تســتهدف تحــديث المســتوى العلمــي وكــذلك تنشــ�ط واســتمرار�ة تعلــ�م 
 .المهندسين أو المتخصصين الحاصلين على الدرجات الجامع�ة والمعترف بها

اركة الجمع�ــات العلم�ــة القوم�ـة واألجنب�ــة والمؤسســات والهيئــات المعن�ـة فــي تنظــ�م هــذه الــدورات يجـوز مشــ -ب 
 .والحلقات الدراس�ة

يجوز منح المشاركين في هذه الـدورات أو الحلقـات شـهادة تفيـد ذلـك دون الحصـول علـى درجـة علم�ـة �عـد  -ج 
 .الرسوم المقررة، وموافقة مجلس الدراسات العل�اسداد 
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 ٣٦ األحكام اإلنتقالية

 االنتقال�ة األحكام
 

 سريان الالئحة): ٥۷(مادة 
تطبق هذه الالئحة على الطالب المقيدين �الدراسـات العل�ـا بدا�ـة مـن الفصـل الدراسـى الموافـق لتـار�خ صـدور القـرار 

أما الطالب المقيدين قبل هذا الفصل الدراسى فتسرى علـيهم الالئحـة الداخل�ـة السـا�قة . الوزاري �اعتماد هذه الالئحة
 .تها والقواعد المت�عة المكملة لهاوتعد�ال

 
 ما لم يرد فيه نص: )٥۸(مادة 
تنظـ�م  فـى قـانون  والـواردة بهـا المعمـول القواعـد تطبيـق يراعـى الالئحـة بهـذه خـاص نـص شـأنه فـى لـم يـرد ف�مـا

 .والمعتمدة الصلة ذات األخرى  والقوانين التنفيذ�ة والئحته الجامعات
 

ً : )٥۹(مادة   لدراسات العليابا استحداث برنامجا
ال يجوز إتاحة أى برنامج جديد �الدراسات العل�ـا إال �عـد اسـت�فاء المعـايير األساسـ�ة و تشـمل ملـف البرنـامج وملـف 

وكــذلك تحقيــق  .Program File, Course Files, and Course Specsالمقــررات و توصــيف المقــررات  
 .(Benchmarking)المعايير الق�اس�ة الدول�ة 
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 ٣٧ توصيف املقررات العامة

 
 توصيف المقررات العامة

 

 )ساعات معتمدة ٣( أسس الكتا�ة الفن�ة ٦٠٠عام 
 % ٤٠: ، اإلمتحان النهائى%  ٦٠: أعمال السنة

 المتخف�ة، الجوانب الكتا�ة التزو�ر، اآلراء ، انتحال العلمى، السلوك :الفن�ة الكتا�ة في األخالق�ة مقدمة عن االعت�ارات) أ(

 )ج(المحور�ة، إدخال مفهوم الجودة فى عمل�ة الكتا�ة،  الفكرة :الكتا�ة منظومة )ب(الفكر�ة،  الملك�ة واحترام القانون�ة
كتا�ة  )د(أنواع الفقرات، . بدا�ة الفقرات طرق . الفكرة شرح تحديد الفكرة الرئ�س�ة طرق : الفعالة والمؤثرة كتا�ة الفقرات
تماسك الجملة، أساليب التنوع، االختصار، حسن اخت�ار  عناصر ومناطق القوة في الجملة اإلنجليز�ة،: الجمل الفعالة

 :متنوعة موضوعات )و(،  ، أساليب تلخ�ص المادة العلمي الملخص المقدمة، ، الخالصة :الكتا�ة أجزاء) ه(الكلمات، 
: ط�ط للكتا�ةوالتخ اإلعداد) ح(األسلوب،  أخطاء) ز( .والجداول والمرفقات األشكال المراجع، المرفقات، العناو�ن و كتا�ة

 المقاالت، المشروعات: على أمثلة من المقاالت العلم�ة عمل�ة تطب�قات) ط( .المحتوى  وتنظ�م التدو�ن أساليب التفاكر،

 .العلم�ة والرسائل ال�حث�ة،
 

 )ساعة معتمدة ١(منهج�ة ال�حث العلمى  ٦٠١عام 
 % ٥٠: ، اإلمتحان النهائى%  ٥٠: أعمال السنة

، أخالق�ات ال�حث العلمى وحقوق الملك�ة الفكر�ة فى الكتا�ة العلم�ة ،خصائص ال�حث العلمى ،�ةمقدمة وتعر�فات أساس
 ،دراسة ماسبق نشره فى موضوع ال�حث ،ص�اغة مشكلة ال�حث ومنظومة موضوعه ،عناصر منهاج ال�حث العلمى

: المحاجة، تصم�م خطة موارد وأدوات معالجة المشكلة ال�حث�ة ،ص�اغة أسلوب وافتراض�ة االقتراب من المشكلة ال�حث�ة
الهدف منه، مكوناته : كتا�ة مقترح ال�حث وص�اغتها،ائج تعر�فها، أهميتها، استخدامها فى التدليل على مصداق�ة النت

 .وخصائصه
 

 )ساعة معتمدة ١(التفكير النقدى  ٧٠٠عام 
 % ٤٠: ، اإلمتحان النهائى%  ٦٠: أعمال السنة

المقرر أسس التفكير النقدى وأساليب التحليل المنطقى لآلراء واالستنتاجات، ومهارات طرح األسئلة التى تمكن يتناول 
ال�احث الناقد من تحديد وتقي�م األدلة والبراهين التى تستند عليها االستنتاجات، وتأثير الق�م والمعتقدات واإلفتراضات 

على العوائق التى تعرقل التفكير النقدى والمغالطات المنطق�ة التى تؤثر عل�ه المختلفة على تكو�نها، وكذلك التعرف 
 .وك�ف�ة اكتشافها والتعامل معها
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 ٣٨ توصيف املقررات العامة

 )ساعة معتمدة ١(التحليل اإلحصائى واإلحتمالى لدعم اتخاذ القرار  ٧٠١عام 
 % ٤٠: ، اإلمتحان النهائى%  ٦٠: أعمال السنة

اج�ة حيث يتعلم الطالب ك�ف�ة تحليل الب�انات للوصول إلى استنتاجات متعلقة �قدم هذا المقرر مقدمة لإلحصاء اإلستنت
تشمل الموضوعات . �المجتمع المأخوذ منه عينة الب�انات وذلك من خالل تطبيق اإلخت�ار اإلحصائى المناسب

 .نحدار، تحليل الت�اين، واإلchi-square، اخت�ار t، اخت�ار تقدير فترة الثقة، اخت�ار الفروض: المقدمة
 
 
 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٩ قسم الر�ضيات والفيزيقا اهلندسية

 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم الرياضيات والفيزيقا اهلندسية
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 الهندسةكل�ة  ٢٠١٨

 

 

 ٤٠ قسم الر�ضيات والفيزيقا اهلندسية

 
 )ساعة اج�ار�ة ٣٠( الهندس�ةدبلوم الدراسات العل�ا في األمثل�ة في النظم مقررات ): ٥(جدول 

 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود
 - ٣ العددىالتحليل  ٥١١ر�ض 
 - ٢ مقدمة في �حوث العمل�ات ٥٤١ر�ض 

 - ٣ جة النظم الخط�ةنمذ ٥٤٢ر�ض 
 - ٢ نظر�ات النظم الهندس�ة ٥٤٣ر�ض 
 - ٢ نماذج الش�كات في النظم الهندس�ة  ٥٤٤ر�ض 
 - ٢ استخدام الحاس�ات في النظم الهندس�ة ٥٨١ر�ض 

 - ٢ صنع القرارات في النظم الهندس�ة ٥٤٥ر�ض 
 - ٣ نمذجة النظم الدينام�ك�ة ٥٤٦ر�ض 

 - ٢ دس�ةمحاكاة النظم الهن ٥٤٧ر�ض 
 - ٣ أمثل�ة النظم غير الخط�ة ٥٤٨ر�ض 
 - ٢ نماذج الطوابير في النظم الهندس�ة  ٥٦٣ر�ض 
 - ٤ المشروع ٥٩١ر�ض 

 

الهندس�ةر�اض�ات مقررات التأهيل�ة لماجستير الال): ٦(جدول   
 

 %أعمال السنة   عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود
 ٤٠ ٢ جبر خطي ٤٠١ر�ض 

 - ٢ جبر مجرد *٤٠٢ر�ض 

 - ٢ تو�ولوجي *٤١١ر�ض 
 - ٢ تحليل حق�قي *٤١٢ر�ض 
 - ٢ التحليل المركب ٤١٣ر�ض 
 - ٢ التحليل الدالي *٤١٤ر�ض 

 - ٢ الهندسة التفاضل�ة *٤٢١ر�ض 
 - ٢ مقدمة في المعادالت التفاضل�ة والتكامل�ة ٤٣١ر�ض 
 - ٢ التحليل العددي ٤٤١ر�ض 
 - ٢ ث العمل�ات واألمثل�ةمقدمة في �حو  ٤٤٢ر�ض 

 ٤٠ ٢ الفيز�اء الر�اض�ة ٤٥١ر�ض 
 - ٢ االحتماالت واالحصاء ٤٦١ر�ض 

سـاعات مختـارة  ٤ساعة معتمدة علـى أن �كـون منهـا  ١٢�قوم الطالب �اخت�ار مقررات عدد ساعاتها ال تقل عن 
 *.من المقررات التى عليها عالمة 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤١ قسم الر�ضيات والفيزيقا اهلندسية

 
 الهندس�ةر�اض�ات الفى  ماجستير العلوم طل�اتمت): ٧(جدول 

 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود
 - ٣ )إج�اري ( الكتا�ة الفن�ةأسس  ٦٠٠عام 

 ٦**ر�ض 

 ١٨�قوم الطالب �اخت�ار مقررات عدد ساعاتها ال تقل عـن 
مــــــن مقــــــررات الكــــــود لــــــم �ســــــبق دراســــــتها ســــــاعة معتمــــــدة 

) �ار�ــــــةجــــــدول مقــــــررات الماجســــــتير والــــــدكتوراه االخت(٦٠٠
و�جوز عند اللزوم استبدال ثالث ساعات منها على األكثـر 
�مقــــررات مــــن نفــــس المســــتوى �القســــم أو األقســــام األخــــرى 

 .�شرط موافقة مجلس القسم

١٨ - 

  ١٨ )إج�اري (الماجستير رسالة  ٦٩٩ر�ض
 
 

الهندس�ةر�اض�ات الدكتوراه الفلسفة فى  تطل�اتم): ٨(جدول   
 

 مقرر مؤهل ساعات المعتمدةعدد ال اسم المقرر الكود
  --  )إج�ارى ( االمتحان الشامل 
 - ٣٠ )إج�ارى ( رسالة الدكتوراه ٧٩٩ ر�ض

لــم �ســبق ســاعة معتمــدة  ١٨ مقــررات عــدد ســاعاتها ال تقـل عــن يختـار الطالــب
جــدول مقــررات الماجســتير والــدكتوراه ( ٦٠٠/٧٠٠مــن مقــررات الكــود دراســتها 

وم اســـتبدال ثـــالث ســـاعات منهـــا علـــى األكثـــر ، و�جـــوز عنـــد اللـــز ) االخت�ار�ـــة
�مقــررات مــن نفــس المســتوى �القســم أو األقســام األخــرى �شــرط موافقــة مجلــس 

 ٧٠٠القســم، علــى أال �قــل مجمــوع عــدد الســاعات المعتمــدة لمقــررات المســتوى 
 .عن ست ساعات

١٨ - 

 

 س�ةالهندر�اض�ات الفى دكتوراه اإلخت�ار�ة الو ماجستير المقررات ): ٩(جدول 
 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود
 ٤٠١ر�ض  ٣ * جبر خطي متقدم ٦٠١ر�ض 
 ٤١٤ر�ض  ٣ تحليل دالي متقدم ٦١١ر�ض 
 ٤٣١ر�ض  ٣ المعادالت التفاضل�ة والفروق المتقدمة ٦٣١ر�ض 
 ٤٣١،٤٥١ر�ض  ٣ المعادالت التفاضل�ة الجزئ�ة ٦٣٢ر�ض 

 ٤٣١،٤٥١ر�ض  ٣ ل�ةالمعادالت التكام ٦٣٣ر�ض 

 ٤٠١،٤٤١ر�ض  ٣ التحليل العددي المتقدم ٦٤١ر�ض 

 ٤٤١ر�ض  ٣ تحليل عددي للمعادالت التفاضل�ة الجزئ�ة ٦٤٢ر�ض 
 ٤٠١ر�ض  ٣ نظر�ة وطرق التقر�ب ٦٤٣ر�ض 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 الهندسةكل�ة  ٢٠١٨

 

 

 ٤٢ قسم الر�ضيات والفيزيقا اهلندسية

 
الهندس�ةر�اض�ات الفى دكتوراه اإلخت�ار�ة الو ماجستير المقررات : تا�ع) ٩(جدول   

 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود
 ٤٠١،٤٤٢ر�ض  ٣ البرامج العدد�ة والخط�ة ٦٤٤ر�ض 

 ٤٤٢، ٤٤١، ٤٠١ر�ض  ٣ البرامج غير الخط�ة والدينام�ك�ة ٦٤٥ر�ض 

 ٤٤١ر�ض  ٣ نظر�ة الفوضى والهندسة الكسور�ة ٦٥١ر�ض 

 ٤٤١ر�ض  ٣ مقدمة فى التفاضل الكسرى وتطب�قاته ٦٥٢ر�ض 

 ٤٦١ر�ض  ٣ العشوائ�ة النظم ٦٦١ر�ض 

 ٤٦١ر�ض  ٣ تصم�م وتحليل التجارب ٦٦٢ر�ض 
 - ٣ تصم�م وتحليل الخوارزم�ات ٦٨١ر�ض 
 - ٣ نظر�ة اآلل�ات والبرامج والحساب ٦٨٢ر�ض 
 - ٣ نظر�ة الترجمة للغات البرامج ٦٨٣ر�ض 
 - ٣ المنطق ٦٨٤ر�ض 
 - ٣ نظر�ة المخطوطات والعد ٦٨٥ر�ض 
 - ٣ تار متقدمموضوع مخ ٦٩٠ر�ض 
 - ٣ موضوعات متقدمة فى الر�اض�ات ٦٩١ر�ض 
 ٤٠١،٤٤١ر�ض ٣ *الجبر الخطي العددي   ٧٤١ر�ض 
 ٤٤١ر�ض  ٣ الحلول العدد�ة للمعادالت التكامل�ة ٧٤٢ر�ض 
 ٤١٢،٤١٤،٦٦١ر�ض ٣ نظر�ة الق�اس العشوائ�ة ٧٦١ر�ض 
 ٤٦١ر�ض  ٣ المعاالت التفاضل�ة العشوائ�ة ٧٦٢ر�ض 
 - ٣ النمذجة العصب�ة ٧٨١ر�ض 
 ٦٨٢، ر�ض ٦٨١ر�ض  ٣ نظر�ة الحساب ٧٨٢ر�ض 
 ٦٨٣، ر�ض ٦٨١ر�ض  ٣ تحليل البرامج ٧٨٣ر�ض 
 ٦٨٤ر�ض  ٣ المنطق لحل المسائل ٧٨٤ر�ض 

 - ٣ )أ( موضوع مختار متقدم ٧٩٠ر�ض 
 %٤٠تساوى ة أعمال السنة لهذا المقرر �نس* 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٣ قسم الر�ضيات والفيزيقا اهلندسية

 

 )إج�ار�ة ساعة ١٢( جستير الفيز�قا الهندس�ةمقررات التأهيل�ة لماال): ١٠(جدول 
 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود
 - ٢ الكالس�ك�ةالم�كان�كا  ٤٠١فيز 
 أو متزامن ٤٠١فيز  ٤ م�كان�كا الكم ٤٠٣فيز 

 أو متزامن ٤٠٣فيز  ٣ الفيز�اء اإلحصائ�ة ٤٢١فيز 

 ٣ *  فيز�اء الجوامد ٤٢٢فيز 
فيز  متزامن أو ٤٠٣فيز 

 أو متزامن ٤٢١

 %٤٠ تساوى ة أعمال السنة لهذا المقرر �نس* 

 
 الفيز�قا الهندس�ةالعلوم فى ماجستير  تطل�اتم): ١١(جدول 

 

 عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود
أعمال السنة 

% 
 ٦٠ ٣ )إج�اري (أسس الكتا�ة الفن�ة  ٦٠٠عام 

 ٤٠ ٣ )إج�اري (   �ةر�اضالفيز�اء ال ٦١٠فيز 
 ٤٠ ٣ )إج�اري (١اإللكترودينام�كا الكالس�ك�ة  ٦٥١فيز 
 - ١٨ )إج�اري (   رسالة الماجستير ٦٩٩فيز 

معتمــدة مـــن مقــررات الفيز�ــاء االخت�ار�ـــة مــن الكـــود  ةســـاع ١٢يختــار الطالــب 
ســـاعات منهـــا علـــى األكثـــر  ســـت، و�جـــوز عنـــد اللـــزوم اســـتبدال ٧٠٠/  ٦٠٠

م أو األقســام األخــرى �شــرط موافقــة مجلــس �مقــررات مــن نفــس المســتوى �القســ
 .القسم

١٢  

 

 
 الفيز�قا الهندس�ةدكتوراه الفلسفة فى  تطل�اتم): ١٢(جدول 

 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود
  -- االمتحان الشامل 
 - ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩فيز 

،  و�جـــوز  ٦٠٠/٧٠٠ســـاعة معتمـــدة مـــن مقـــررات الكـــود  ١٨يختـــار الطالـــب 
عنــــد اللــــزوم اســــتبدال ثــــالث ســــاعات منهــــا علــــى األكثــــر �مقــــررات مــــن نفــــس 
المسـتوى �القســم أو األقســام األخــرى �شــرط موافقــة مجلــس القســم، علــى أال �قــل 

فى مرحلتى الماجستير  ٧٠٠مجموع عدد الساعات المعتمدة لمقررات المستوى 
 .والدكتوراه عن ست ساعات معتمدة

١٨  

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 الهندسةكل�ة  ٢٠١٨

 

 

 ٤٤ قسم الر�ضيات والفيزيقا اهلندسية

 
 لفيز�قا الهندس�ةفى ادكتوراه اإلخت�ار�ة الو ماجستير المقررات ): ١٣(جدول 

 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 ٤٠٣فيز  ٣ م�كان�كا الكم المتقدمة ٦٠١فيز 
 ٦١٠فيز  ٣ الطرق الر�اض�ة المتقدمة ٦١١فيز 
 - ٣ الفيز�اء الحساب�ة ٦١٢فيز 
 ٤٢٢فيز  ٣ طب�ق�ةفيز�اء الجوامد الت ٦٢١فيز 
 ٤٢٢فيز  ٣ علم المواد ٦٢٢فيز 
 ٤٢٢فيز  ٣ إلكترون�ات الجوامد ٦٢٣فيز 
 ٤٢٢فيز  ٣ اإللكترون�ات الضوئ�ة ٦٢٤فيز 
 ٤٢٢فيز  ٣ فيز�اء الخال�ا الشمس�ة ٦٢٥فيز 
 ٤٠٣فيز  ٣ البنيو�ات النانومتر�ة الكم�ة ٦٢٦فيز 
 - ٣ ال�الزمون�ات ٦٢٧فيز 
 ٤٠٣فيز  ٣ اء الذر�ةالفيز� ٦٣١فيز 
 ٤٠٣فيز  ٣ الفيز�اء النوو�ة ٦٣٢فيز 
 ٦٣٢فيز  ٣ المفاعالت النوو�ة ٦٣٣فيز 
 ٦٣٢فيز  ٣ الفيز�اء اإلشعاع�ة ٦٣٤فيز 
 ٦٣١فيز  ٣ ليل الط�فى التطب�قىحالت ٦٤١فيز 
-  ٣ ال�صر�ات التطب�ق�ة ٦٤٣فيز 
 ٦٣١فيز  ٣ الليزر وتطب�قاته ٦٤٤فيز 
 ٦٥١فيز  ٣ ٢ترودينام�كا الكالس�ك�ة اإللك ٦٥٢فيز 
 ٦٥١فيز  ٣ فيز�اء ال�الزما ٦٥٣فيز 
 ٦٥١فيز  ٣ **طرق المعادالت التكامل�ة فى الكهرومغناط�س�ات  ٦٥٤فيز 
-  ٣ الفيز�اء الحيو�ة ٦٦١فيز 
-  ٣ يو�ةحالم�كان�كا ال ٦٦٢فيز 
  ٣ الفيز�اء التجر�ب�ة ٦٧١فيز 
-  ٣ فيز�اء الق�اسات ٦٧٢فيز 
-  ٣ االخت�ارات غير اإلتالف�ة ٦٧٣فيز 
 - ٣ معالجة اإلشارات الرقم�ة فى الفيز�اء ٦٧٤فيز 

 ٣ موضوعات مختارة متقدمة ٦٩٠فيز 
موافقة القائم 

 �التدر�س



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٥ قسم الر�ضيات والفيزيقا اهلندسية

 

 لفيز�قا الهندس�ةفى ادكتوراه اإلخت�ار�ة الو ماجستير المقررات : تا�ع) ١٣(جدول 
 

 مقرر مؤهل معتمدةعدد الساعات ال سم المقررا الكود
 ٦١١، ٦٠١فيز  ٣ نظر�ة المجال الكم�ة ٧٠١فيز 

 ٤٠٣فيز  ٣ الحسا�ات الكم�ة والمعلومات الكم�ة ٧٠٢فيز 

 ٦٠١، ٤٢١زفي ٣ الم�كان�كا اإلحصائ�ة المتقدمة ٧٢١فيز 

 ٧٢١، ٦٠١فيز  ٣ نظر�ة األجسام المتعددة ٧٢٢فيز 

 ٦٠١، ٤٢٢فيز  ٣ فيز�اء الجوامد المتقدمة ٧٢٣فيز 
 ٦٢٦، ٦٠١قيز  ٣ االنتقال الكهر�ى فى البنيو�ات النانومتر�ة ٧٢٤فيز 
 ٦٠١فيز  ٣ ال�صر�ات الكم�ة ٧٤١فيز 
 ٦٥١فيز  ٣ النظر�ة الكهرومغناط�س�ة المتقدمة ٧٥١فيز 
 - ٣ طرق عدد�ة ومتقدمة  للمفاعالت النوو�ة ٧٥٢فيز 

 ٧٥٣فيز 
ددة الموجات الكهرومغناط�س�ة فى األوساط متع

 *  الط�قات
 ٦٥١فيز  ٣

 ٣ موضوعات مختارة متقدمة لطل�ة الدكتوراه ٧٩٠فيز 
لطل�ة الدكتوراه فقط 

�موافقة القائم 
 �التدر�س

 %٤٠تساوى ة أعمال السنة لهذا المقرر �نس* 
 %٥٠تساوى  ة أعمال السنة لهذا المقرر�نس** 

 
 )ساعة إج�ار�ة ١٢( ندس�ةماجستير الم�كان�كا الهالتأهيل�ة لمقررات ال): ١٤(جدول 

 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود
 - ٢ ر�اض�ات تطب�ق�ة  ٤٩٣ر�ض 
 - ٢ م�كان�كا الموائع ٤٣١م�ك 
 - ٢ م�كان�كا األوساط المتصلة ٤٤١م�ك 
 - ٢ الم�كان�كا التحليل�ة ٤٥١م�ك 
 - ٢ الدينام�كا الحرار�ة ٤٦١م�ك 
 - ٢ كهر��ةدينام�كا  ٤٦٢م�ك 

 
 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 الهندسةكل�ة  ٢٠١٨

 

 

 ٤٦ قسم الر�ضيات والفيزيقا اهلندسية

 
 الهندس�ةم�كان�كا الالعلوم فى ماجستير  تطل�اتم): ١٥(جدول 

 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود
 - ٣ )إج�اري (أسس الكتا�ة الفن�ة                    ٦٠٠عام 
 ١٨�قوم الطالب �اخت�ار مقررات عدد ساعاتها ال تقل عـن  ٦**م�ك

المقــررات الموجــودة فــى جــدول مقــررات ســاعة معتمــدة مــن 
الماجســـتير و الـــدكتوراة االخت�ار�ـــة فـــى الم�كان�كـــا الهندســـ�ة 

ســاعات منهـــا علــى األكثـــر  ٦و�جــوز عنــد اللـــزوم اســتبدال 
مــن القســم ) ٦٠٠/٧٠٠د ااكــو (�مقـررات مــن نفــس المســتوى 

أو األقســام األخــرى �شــرط موافقــة المشــرف علــى الرســالة و 
 .مجلس القسم

١٨ - 

 - ١٨ )إج�اري (رسالة الماجستير  ٦٩٩�ك م
 

 
 الهندس�ة م�كان�كاالدكتوراه الفلسفة فى  تطل�اتم): ١٦(جدول 

 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة أسم المقرر الكود

 ٦**م�ك
 ١٨�قوم الطالب �اخت�ار مقررات عدد ساعاتها ال تقل عـن 

 ةاالخت�ار� الهندس�ة ساعة من جدول مقررات الم�كان�كا
١٨ - 

   االمتحان الشامل 
 - ٣٠ رسالة دكتوراه  ٧٩٩م�ك 
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 ٤٧ قسم الر�ضيات والفيزيقا اهلندسية

 
 في الم�كان�كا الهندس�ةاإلخت�ار�ة مقررات الماجستير والدكتوراه ): ١٧(جدول 

 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة أسم المقرر الكود
 ٤٩٣ر�ض ٤ الر�اضة التطب�ق�ة المتقدمة ٦٧٢ر�ض 
 ٤٩٣ر�ض ٢ �كان�كاالطرق التغير�ة في الم ٦٢١م�ك

 ٣ دينام�كا المغناط�س�ة للموائع ٦٣١م�ك
، ٤٦٢م�ك
 ٤٣١م�ك

 ٤٣١م�ك ٣ دينام�كا الموائع األرض�ة ٦٣٢م�ك 
 ٤٣١م�ك ٣ انتشار األمواج في الموائع ٦٣٣م�ك 

 ٣ االحتكاك في حركة الموائع ٦٣٤م�ك 
، ٤٣١م�ك
 ٤٦١م�ك

 ٤٤١م�ك ٣ نظر�ة األلواح والق�اب ٦٤١م�ك 
 ٤٤١م�ك ٣ م�كان�كا األوساط المتصلة المتقدمة ٦٤٢م�ك
 ٤٤١م�ك ٣ سر�ان األمواج في األجسام الصل�ة ٦٤٣م�ك

 ٣ نظر�ة االهتزازات ٦٤٤م�ك 
، ٤٩٣ر�ض
 ٤٥١م�ك

 م�ك ٣ ** طر�قة العنصر المحدود فى م�كان�كا الموائع ٦٤٥م�ك 
 - ٣ * وتطب�قات النظم الزائد�ة نظر�ة ٦٤٦م�ك 
 - ٣ ا النظم الحيو�ةم�كان�ك ٦٤٨م�ك 
 ٤٥١م�ك ٣ دينام�كا المجموعات الجاسئة ٦٥١م�ك 
 - ٢ الم�كان�كا التجر�ب�ة ٦٦١م�ك 
 - ٣ موضوع مختار متقدم ٦٩٠م�ك 

 %٤٠تساوى ة أعمال السنة لهذا المقرر �نس* 
 %٥٠تساوى  ة أعمال السنة لهذا المقرر�نس** 
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 ٤٨ قسم الر�ضيات والفيزيقا اهلندسية

 
 توصيف المقررات

 

 مثل�ة في النظم الهندس�ةاأل دبلوم الدراسات العل�ا في
 التحليل العددي ٥١١ر�ض 

المعادالت التفاضل�ة حل  الطرق الم�اشرة والطرق االسترخائ�ة، :الطرق العدد�ة في حل المعادالت الخط�ة
 .االعت�اد�ة، مقدمة لحل المعادالت التفاضل�ة الجزئ�ة

 مقدمة في �حوث العمل�ات  ٥٤١ر�ض 
ذجة، �عض المسائل األساس�ة مثل نماذج النقل، واقصر طر�ق لطرق البرمجة الخط�ة، أساس�ات اتخاذ القرار، النم

 .االزدواج�ة، وتحليل الحساس�ة
 نمذجة النظم الخط�ة  ٥٤٢ر�ض 

ص�اغة النماذج الخط�ة، الحل الب�اني، التمثيل الهندسي، طر�قة السمبلكس، حساس�ة الحل، إيجاد تطبيق الحل 
 .االمثل للمشكالت الهندس�ة

 نظر�ة النظم الهندس�ة ٥٤٣ر�ض 
 النماذج نظم المحاكاة، نظر�ة النظم، المدخالت والمخرجات، تقي�م معايير األداء، معايرة

 ماذج الش�كات في النظم الهندس�ة ٥٤٤ر�ض 
أمثلة لمسائل التدفق في الش�كات، مسائل النقل والتخص�ص، مسالة وقت النقل االمثل، مسائل أقصى تدفق، 

 ر مسار، إدارة المشروعاتمسائل أقص
 استخدام الحاس�ات في النظم الهندس�ة ٥٨١ر�ض 

نظم تشغيل وأساس�ات علوم الحاسب االلى، لغات الحاسب االلى المتقدمة، تطب�قات استخدام الحاسب االلى في 
 .حل مسائل الق�مة الذات�ة، تطب�قات الحاسب االلى في حل مسائل النظم الهندس�ة

 .رات في النظم الهندس�ةصنع القرا ٥٤٥ر�ض 
 .القرار تحت المخاطرة، أشجار اتخاذ القرار، القرار تحت ظروف عدم الت�قن، نظر�ة االلعاب

 النظم الدينام�ك�ة نمذجة ٥٤٦ر�ض 
التصم�م االمثل للمنظومات الهندس�ة (الظاهرة الدينام�ك�ة، ص�اغة النماذج الدينام�ك�ة، حساس�ة الحل، تطب�قات 

 ) لمتتا�عة، نمذجة تحديد حجم التعبئة االمثل، تحليل وتصم�م نظم ش�كات االتصال والحاس�اتالمراحل ا تذا
 محاكاة النظم الهندس�ة ٥٤٧ر�ض 

تطور وتطبيق نماذج المحاكاة، أمثلة لنماذج المحاكاة، األعداد العشوائ�ة الكاذ�ة، طرق توليد الفروق العشوائ�ة، 
 .لغات المحاكاة
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 الئحة الدراسات العل�ا
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 ٤٩ قسم الر�ضيات والفيزيقا اهلندسية

 غير الخط�ة أمثل�ة النظم ٥٤٨ر�ض 
نماذج ل�عض النظم غير الخط�ة، طرق االمثل�ة للدوال غير المقيدة، طرق االمثل�ة المقيدة، البرمجة غير الخط�ة، 

 .أدنى العظ�مات، التطب�قات
 نماذج الطوابير في النظم الهندس�ة ٥٦٣ر�ض 

المشتركة فى الوصول والرحيل، التحليل  العناصر األساس�ة في الطوابير، تأثير توز�ع بواسون والتوز�ع األسى، الطوابير
 . ، تجم�ع الب�انات واخت�ارها نماذج طوابير اتخاذ القرار، الخدام المتعدد�ة، وقت االنتظارفعن طر�ق سالسل ماركو 

 
 

 ماجستير الر�اض�ات الهندس�ةتأهيلى 
 جبر خطى  ٤٠١ر�ض 

رات الحدود، الق�م المميزة، المؤثرات القطر�ة، الخواص االساس�ة للفضاءات المتجهه والتحو�الت الخط�ة، جبر كثي
الفضاءات الجزئ�ة الثابتة والمؤثرات المثلث�ة، نظر�ة التحلل اإلبتدائى والتحلل الدورى، نظر�ة كايلى هاملتون 
العامة، ص�غ جوردن والص�غ النسب�ة، فضاءات الضرب الداخلى، النظر�ة الط�ف�ة، الص�غ ثنائ�ة الخط�ة، الص�غ 

 .الخط�ة المتماثلة وش�ه المتماثلةثنائ�ة 
 جبر مجرد  ٤٠٢ر�ض 

نظر�ة المجموعـات، التحو�ل، العـالقات والدوال، اشبـاه الزمرات للنظم الجبر�ة والعمل�ات، االوحد�ات، الزمـرات، 
ورفزم الزمرات الجزئ�ة، المجموعات المكملة، نظر�ة الجرانج، الزمرات الجزئ�ة الثابتة، الزمرات القاسمة، الهوم

 .للزمرات، الت�اديل، الحلقات والمثال�ات
 تو�ولوجى ٤١١ر�ض 

نظر�ة المجموعات، الفضاءات التو�ولوج�ة، فضاءات اساس�ة وفضاءات اساس�ة جزئ�ة، الدوال المتصلة، 
الهومومرفزم، الفضاءات المتر�ة، الفضاءات المتصلة، اإلندماج�ة، فروض الفصل، الفضاءات المنتظمة 

 .عاد�ةوالفضاءات ال
 تحليل حق�قى ٤١٢ر�ض 

االتصال المنتظم، دوال التغير المحدود، تكامالت ر�من، ستيلجز، متتا�عات الدوال، التقارب المنتظم فى اتجاه 
 .النقطة والتقارب فى المتوسط

 التحليل المركب ٤١٣ر�ض 
ة، التفاضل المركب، معادالت كوشى األعداد المرك�ة، الدوال المرك�ة، النها�ات واالتصال، التحو�الت الثنائ�ة الخط�

 .ر�من، التكامل المركب، نظر�ة كوشى، التكامالت على مسارات، المتسلسالت الالنهائ�ة، متسلسالت تيلور ولورنت
 التحليل الدالى  ٤١٤ر�ض 

�ة، الفضاءات المتر�ة، التقارب، االكتمال، الفراغات المع�ار�ة والقابلة للفصل، فضاءات بناخ، المؤثرات الخط
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 ٥٠ قسم الر�ضيات والفيزيقا اهلندسية

الدوال الخط�ة، الفضاءات المع�ار�ة للمؤثرات، الفضاءات الر�ن�ة، فضاءات الضرب الداخلى، لفضاءات هلبرت، 
 .المجموعات المتعامدة والمتتا�عات

 الهندسة التفاضل�ة  ٤٢١ر�ض 
المحل   -المنحنى الحلزوني  –االلتواء  –االنحناء  :المنحن�ات في الفراغ  - االشـتقاق  –المتجهات  :مقدمة

المتجهات  –المسـتو�ات المماسـة  :السـطوح  - :منحن�ات بيرتراند  –المنحنى الُمنشـأ، المنشئ  –الهندسي الكروي 
 –المنحن�ات ال�ارامتر�ة  :االحداث�ات المنحن�ة  - :السـطوح القابلة لإلفراد  –حد االنحدار  –األغلفة  –العمود�ة 

خطوط االنحناء  : المنحن�ات على السـطوح - انحناء المقطع العمودي  –سـطح  االتجاه على –المقادير األسـاسـ�ة 
 الخطوط الجيود�س�ة - الخطوط التقار��ة –النظم المترافقة  –

 مقدمة فى المعادالت التفاضل�ة والتكامل�ة  ٤٣١ر�ض 
تفاضل�ة، ص�غة جوردن المقننة، ، مجموعة المعادالت ال)طر�قة التقر�ب المتتالى، مت�اينة جرو نو�ل(الوجود واألحد�ة 

 .نظر�ة االستقرار، االستقرار التقار�ى والمنتظم، دوال ليبونوف، النظر�ة االساس�ة للمعادالت التكامل�ة لفر�دهولم وفولترا
 التحليل العددى  ٤٤١ر�ض 

االستكمال، الحل العددى للمعادالت الخط�ة، معكوس المصفوفة، ايجاد الجذور للمعادالت، توفيق المنحن�ات و 
 .التكامل العددى والتفاضل العددى، تحليل الفترات، االضطرا�ات للمعادالت الخط�ة، طرق تحليل الفترات

 مقدمة فى �حوث العمل�ات واالمثل�ة  ٤٤٢ر�ض 
 .مقدمة فى البرمجة الخط�ة، طر�قة السمبلكس، الثنائ�ة، نماذج النقل، نماذج الش�كات، مقدمة فى البرمجة غير الخط�ة

 الفيز�اء الر�اض�ة  ٤٥١ر�ض 
، المعادالت التفاضل�ة الجزئ�ة، كل )جاما، بيتا، ب�سل، الجندر، الجير، هيرميت، فوق الهندسة(الدوال الخاصة 

الطرق التحليل�ة للرت�ة االولى و�عض أنواع الرت�ة الثان�ة تحت شروط غير متجانسة وكذلك شروط متجانسة، 
 .تتطب�قات على طر�قة فصل المتغيرا

 االحتماالت واالحصاء  ٤٦١ر�ض 

نظر�ة النها�ة المركز�ة، دوال المتغير العشوائى، ونظر�ة العينات العشوائ�ة،  ، دوال توليد العزوم)مراجعة(المفاه�م االساس�ة 
ب�عى المتجهات العشوائ�ة وتوز�عاتها، التوز�ع الشرطى، التوقع الشرطى، التوز�ع الطالمحاكاة �استخدام الحاسب اآللى، 

 .ىالعشوائذو المتغيرات المتعددة، التقدير اإلحصائى، اخت�ارات الفروض، اإلرت�اط واإلنحدار، تحليل الت�اين ) جاوس(
 
 

 مقررات الماجستير والدكتوراه االخت�ار�ة في الر�اض�ات الهندس�ة
 )٤٠١ر�ض : المتطلب( جبر خطى متقدم ٦٠١ر�ض 

تة واالحاد�ة والطب�ع�ة، االسقاطات المتعامدة، النظر�ة الط�ف�ة مع فضاءات الضرب الداخلى، المؤثرات الهيرمي
 .التطب�قات، نظر�ة شور والص�غة المقننة، تحليل الق�م المنفردة مع التطب�قات
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 ٥١ قسم الر�ضيات والفيزيقا اهلندسية

 )٤١٤ر�ض : المتطلب( تحليل دالى متقدم ٦١١ر�ض 
ا�عات المؤثرات والدوال، نظر�ة نظر�ة بناخ وهان، المؤثرات المترافقة، الفضاءات التعاكس�ة، نظر�ة الط�قات، متت

بناخ للنقطة الثابتة، النظر�ة الط�ف�ة للمؤثرات الخط�ة فى الفضاءات المع�ار�ة، المؤثرات الخط�ة المدمجة على 
 .الفضاءات المع�ار�ة

 )٤٣١ر�ض : المتطلب( المعادالت التفاضل�ة والفروق المتقدمة ٦٣١ر�ض
فروق الخط�ة، نظر�ة االستقرار، المعادالت التفاضا�ة والدال�ة معادالت الفروق، حساب الفروق، معادالت ال

 .الوجود واالحد�ة، نظر�ة االستقرار، نظر�ة ستورم، نظر�ة التذبذب :العاد�ة
 )٤٥١، ر�ض ٤٣١ر�ض: المتطلب( المعادالت التفاضل�ة الجزئ�ة ٦٣٢ر�ض 

�ة الجزئ�ة من الرت�ة الثان�ة، معادالت ال�الس، الجزئ�ة من الرت�ة االولى، المعادالت التفاضل المعادالت التفاضل�ة
 .المعادالت الموج�ة، معادالت االنتشار

 )٤٥١ر�ض  ٤٣١ر�ض: المتطلب( المعادالت التكامل�ة ٦٣٣ر�ض 
معادالت فولترا التكامل�ة، تعر�فات، طرق الحل، حاالت خاصة، معادالت فر�دهولم التكامل�ة، تعر�فات، طرق الحل، 

 .ل جر�ن، حل المسائل الحد�ة، طر�قة بيبنوف، طر�قة جاليركن، التقر��ات المتتال�ة، النواة المضمحلةحاالت خاصة، دوا
 )٤٤١ر�ض  ٤٠١ر�ض: المتطلب( التحليل العددى المتقدم ٦٤١ر�ض 

مسح للطرق العمل�ة للتحليل العددى للمهندسين والعلميين، السمات الحساب�ة والنظر�ة للطرق الم�اشرة والتكرار�ة 
التقر�ب المتتالى، (لحل أنظمة المعادالت الخط�ة، الطرق التكرار�ة لحل أنظمة المعادالت غير الخط�ة 

، )خط�ة وغير خط�ة(، المصفوفات المتناثرة، مسائل اقل المر�عات )االسترخاء، التدرج المترافق، شب�ه نيوتن
 .تلفةمسائل الق�م المميزة، مسائل االمثل�ة، مسائل تطب�ق�ة فى مجاالت مخ

 )٤٤١ر�ض : المتطلب( تحليل عددى للمعادالت التفاضل�ة الجزئ�ة ٦٤٢ر�ض 
تصنيف المعادالت التفاضل�ة الجزئ�ة، الفروق المحدودة  والحسا�ات الجزئ�ة، االستقرار والتقارب والتوافق، الحدود غير 

الحدود غير  المعادالت الناقص�ة، الص�غ الصر�حة والضمن�ة،المعادالت الزائد�ة، المنتظمة، المعادالت المكافئة، 
 .المنتظمة، طر�قة العناصر المحدودة فى الفضاء األحادى والثنائى األ�عاد، تطب�قات فى مجاالت هندس�ة مختلفة

 )٤٠١ر�ض : المتطلب( نظر�ة و طرق التقر�ب ٦٤٣ر�ض 
ب، التمييز والحساب �استخدام تقر�ب الدوال والب�انات، طر�قة تشي�شف للحصول على أدنى العظم�ات لمسائل التقر�

 . النسبي ، اإلنحرافات لمسائل التقر�ب وموضوعات مرت�طة، مسائل التقر�بLR1Rخوارزم ر�م�ه، تقر�ب مر�ع و 
 )٤٤٢ر�ض  ٤٠١ر�ض: المتطلب( البرامج العدد�ة و الخط�ة ٦٤٤ر�ض 

قل، االنس�اب االعظم واقصر مقدمة، خوارزم السمبلكس، السمبلكس المراجعة، الثنائ�ة، الحساس�ة، نماذج الن
مسار، التركي�ة، خوارزم�ات كثيرات الحدود الزمن�ة، الخوارزم الناقصى، خوارزم كارماركار، طر�قة المستوى 

 .القاطع للبرامج العدد�ة، التفر�ع و التجديد
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 )٤٤٢ور�ض  ٤٤١ور�ض ٤٠١ر�ض: المتطلب( البرامج غير الخط�ة و الدينام�ك�ة ٦٤٥ر�ض 
أحادي النزعة، الدالة المحد�ة، ال�حث �التقس�م، طر�قة ال�حث الم�اشر، طر�قة االنحدار، طر�قة التدرج  مقدمة، دالة

المترافق، طرق شب�ه نيوتن، شروط األمثل�ة، طرق المستوى القاطع، طرق الدوال الجزائ�ة والحاجز�ة، العالقة �مسائل 
 .لمسائل البرمجة الدينام�ك�ة، البرمجة الدينام�ك�ة المتواصلةادنى العظم�ات، الطر�قة الناقص�ة، االجراءات الحساب�ة 

 )٤٤١ر�ض : المتطلب( نظر�ة الفوضى والهندسة الكسور�ة ٦٥١ر�ض 
الفركتالت المنتظمة، الفركتالت العشوائ�ة، التشعب�ة الثنائ�ة فى الخرائط أحاد�ة األ�عاد، نظم الفوضى المتقطعة، نظم 

السالسل الزمن�ة، طيف الترددات، أسس ل�ابونوف، تقديرات األ�عاد، الحلول : ىخصائص الفوض –الفوضى المتصلة 
 .العدد�ة لألنظمة الفوضو�ة ذات الدرجات الصح�حة، دراسة وعمل برنامج على الحاسب لمحاكاة أحد التطب�قات الحديثة

 )٤٤١ر�ض : المتطلب( مقدمة فى التفاضل الكسرى وتعل�قاته ٦٥٢ر�ض 
الكسرى، المعادالت التكامل�ة الكسر�ة، المعادالت التفاضل�ة الكسر�ة، دوال متك لفلر مقدمة عن التفاضل 

ومث�التها، الحلول العدد�ة للمعادالت التفاضل�ة ذات الدرجات الكسر�ة، اإلتزان فى األنظمة الكسر�ة الدرجة، 
سة وعمل برنامج على مقدمة عن العنصر الكسرى، استخدام التفاضل الكسرى فى نمذجة �عض التطب�قات، درا

 .الحاسب لمحاكاة أحد التطب�قات الحديثة
 )٤٦١ر�ض : المتطلب( النظم العشوائ�ة ٦٦١ر�ض 

مراجعة للمفاه�م األساس�ة فى اإلحتماالت واإلحصاء، تقارب المتسلسالت العشوائ�ة، القوانين القو�ة لألعداد 
لتوز�عات النهائ�ة، مقدمة فى العمل�ات العشوائ�ة، الحركة الكبيرة، المجام�ع المرك�ة والعشوائ�ة، عمل�ات التفر�ع، ا

، عمل�ة بواسون المتجانسة والغير متجانسة، العشوائ�ة ال�س�طة، متسلسلة ماركوف، عمل�ة ماركوف إلتخاذ القرار
 .عمل�ة التجديد، عمل�ة ماركوف المتصلة زمن�ًا، مقدمة إلى الحركة البراون�ة

 )٤٦١ر�ض : المتطلب( بتصم�م وتحليل التجار  ٦٦٢ر�ض 
التصم�م الكامل العشوائ�ة، التصم�م : مفاه�م التصم�م اإلحصائي والنماذج الخط�ة، التصم�مات األساس�ة

النماذج الثابتة والعشوائ�ة والمختلطة، تقدير ال�ارامترات : محصور العشوائ�ة، تصم�مات المر�ع الالتيني، النماذج
متوسط المر�عات �استخدام و�دون استخدام نظر�ة المصفوفات،  �استخدام نظر�ة جاوس، ماركوف، توقع

التصم�مات المحصورة غير الكاملة، تجر�ة المضروب، التفنيـد، الكي المطوى والتصم�م المتعامد، طر�قة تاجوشي 
 .لتصم�م التجارب للمهندسين، تحليل الب�انات الصناع�ة

 تصم�م وتحليل الخوارزم�ات:  ٦٨١ر�ض 
التقس�م : ة لتصم�م خوارزم�ات ذات كفاءة وتحليل تركيبها، �عض طرق تصم�م الخوارزم�ات مثلالطرق األساس�

الخوارزم�ات تشمل الترتيب، وال�حث، معالجة الفئات،  عوالقهر، البرمجة الدينام�ك�ة، والخوارزم�ات النهمه، مواض�
 . ضرب المصفوفات، وخوارزم�ات المخطوطات

 امج والحسابنظر�ة اآلل�ات والبر : ٦٨٢ر�ض 
الطرق النظر�ة المختلفة للحساب، أنواع اآلل�ات وعالقتها بنحو�ة اللغات الرسم�ة، اآلل�ات المحدودة والتعبيرات 

 .التنازل�ة، خواص اللغات الحرةالمنتظمة، خواص الفئات المنتظمة، نحو�ة النصوص الحرة، اآلل�ات 
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 نظر�ة الترجمة للغات البرامج: ٦٨٣ر�ض 
م�ة للغات البرامج، نحو�ة ومعنى البرامج، اآلل�ات المحدودة والنحو المنتظم، طرق و�رامج اإلعراب الترجمة الرس

 .المختلفة للنصوص الحرة، توليد الشفرات وتحسينها، استخدام تركيب الجمل فى الترجمة
 المنطق:  ٦٨٤ر�ض 

التحليل للمنطق االقتراحى، نظر�ة  التطو�ر المبدئي للمنطق االقتراحى والمنطق ذو الرت�ة األولى، طر�قة دقة
هر�راتد لعدم الكفا�ة فى المنطق ذو الرت�ة األولى، م�ادىء الحق�قة، التفسير، تحقيق الصحة، إمكان�ة اإلث�ات، 

 .الصحة، الكمال، عدم الكمال، اإلمكان�ة الكاملة والتصف�ة التخاذ القرار
 نظر�ة المخطوطات والعد: ٦٨٥ر�ض 

العالقات التكرار�ة، الدوال المولدة، عناصر نظر�ة المخطوطات، تمثيل المصفوفات الطرق العامة للعد، 
 .والمخطوطات، تطب�قات نظر�ة المخطوطات على ش�كات النقل، نظر�ة التوفيق وخوارزم�ات المخطوطات

 موضوعات مختارة متقدمة ٦٩٠ر�ض 
 موضوعات متقدمة فى الر�اض�ات ٦٩١ر�ض 
 )٤٤١، ر�ض ٤٠١ر�ض : المتطلب( الجبر الخطي العددي ٧٤١ر�ض 

الطرق الم�اشرة للنظم الخط�ة المتناثرة الكبيرة، تنظ�م مسائل أقل المر�عات غير السل�مة، تحليل الخطأ الخلفي 
للخوارزم�ات األساس�ة للمعادالت الخط�ة، أقل المر�عات، تقدير الظرف، الطرق الم�اشرة المشروطة مس�قًا للنظم 

�غة شور، اضطرا�ات الق�م المميزة وهندسة الفضاءات الخط�ة، نظر�ة المصفوفات متضمنًا التحليل الط�في، ص
، مسألة الق�م SVDالضمني المرحل، حساب  QRالجزئ�ة، خوارزم الق�مة المميزة، معادلة سيلفستر، خوارزم 

 .المميزة العامة، مقدمة لخوارزم�ات الق�م المميزة الضخمة والش�كات المتعددة
 )٤٤١ر�ض : المتطلب( �ةالحلول العدد�ة للمعادالت التكامل ٧٤٢ر�ض 

، تقر�ب مؤثرات )خط�ة وغير خط�ة(الطرق العدد�ة والتقر�ب�ة لحلول معادالت فر�د هولم التكامل�ة من النوع الثاني 
التكامل والطرق التر��ع�ة، طر�قة نالستروم، طر�قة اضمحالل النواة، تقر��ات المؤثرات المدمجة المجمعة، الطرق 

التكامل�ة، طرق التجم�ع، جالركن، العزوم، التقر�ب االنس�ابي للمعادالت التكامل�ة،  العدد�ة لمعادالت فولتيرا
 .الطرق التكرار�ة للمعادالت التكامل�ة الخط�ة وغير الخط�ة، مسائل الق�م المميزة

 )٦٦١، ر�ض ١٤٤، ر�ض ٤١٢ر�ض : المتطلب( نظر�ة الق�اس العشوائ�ة ٧٦١ر�ض 
�عض المقاي�س الخاصة فى الفضاء اإلقليدى ) ، تفاضل جاتوه، رادون ن�كود�مفئات بور�ل(تعر�ف بنظر�ة الق�اس 

، تكامل الدوال القابلة للق�اس ونظر�ات التقارب الخاصة بها ونظر�ة فو�ينى، تكامل )مثل مق�اس ليب�سج وهاوسدورف(
 .ر�مان وليب�سج، التحليل الدالى للفضاء الق�اسى

 )٤٦١ر�ض : المتطلب( ئ�ةالمعادالت التفاضل�ة العشوا: ٧٦٢ر�ض 
العمل�ات العشوائ�ة، االتصال في حس متوسط المر�عات، التفاضل في حس متوسط المر�عات، حل المعادالت 

 .التفاضل�ة العشوائ�ة في حس متوسط المر�عات
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 النمذجة العصب�ة: ٧٨١ر�ض 
منظور األنظمة الدينام�ك�ة الطرق األساس�ة للنمذجة العصب�ة، عرض لنتائج األ�حاث التار�خ�ة والحديثة من 

والحساب�ة، أنواع الخال�ا العصب�ة، الش�كات الخط�ة المتك�فة، الش�كات العصب�ة الجاذ�ة، طرق التنش�ط التنافس�ة، 
 . االنتشار الخلفي للخطأ، الخرائط ذات�ة الترتيب

 )٦٨٢، ر�ض ٦٨١ر�ض : المتطلب(نظر�ة الحساب: ٧٨٢ر�ض 
ل�ات الدوارة، الدوال المحسو�ة والغير محسو�ة، المسائل التى ال �مكن اتخاذ قرار النماذج النظر�ة للحساب، اآل

 .فيها، تعقيد الحسا�ات، المسائل غير المرصودة
 )٦٨٣، ر�ض ٦٨١ر�ض : المتطلب( تحليل البرامج: ٧٨٣ر�ض 

برامج بواسطة طرق طرق التحليل االستات�كى لشفرة المن�ع، استخدام المواصفات الرسم�ة للبرامج، إث�ات صحة ال
, المخطوطات االستناد�ة للبرامج, تدفق الب�انات: اإلث�ات المبدئي والدالى، �عض طرق تحليل البرامج مثل 

 . وتشر�ح البرامج
 )٦٨٤ر�ض : المتطلب( المنطق لحل المسائل: ٧٨٤ر�ض 

حل المسائل المعقدة،  عرض رسمي الستخدام المنطق والر�اض�ات فى �عض االتجاهات األساس�ة، تمثيل المعرفة،
 .التخط�ط واالستدالل للنطاقات جيدة التعر�ف والغير مؤكدة، �حث فضاء الحالة، تخف�ض المسائل، إث�ات النظر�ات

 )أ( موضوعات مختارة متقدمة: ٧٩٠ر�ض 
سالسل ، التوز�عات اإلحتمال�ة، التوز�عات متعددة المتغيرات، عمل�ات عشوائ�ة، يرات العشوائ�ةغتحو�ل بين المت

، جبر خطي، جبر المصفوفات،المتجهات "بواسون�ة"، عمل�ات "براونين�ة"ماركوف، نماذج اإلصطفاف، تحركان 
 .، مبدأ التعامد، األمثلة، تقدير أقل متوسط مر�عات"أيجنز"فى الفراغ، ق�م ومتجهات 

 

 
 ماجستير الفيز�قا الهندس�ةتأهيلى 

 م�كان�كا كالس�ك�ة ٤٠١فيز 
 .وهاملتون للم�كان�كا الكالس�ك�ة، مبدأ الفعل األقل، أقواس بواسون، قوانين ال�قاء، الم�كان�كا النسب�ة معادالت الجرانج

 م�كان�كا الكم ٤٠٣فيز 
 )أو دراسته فى نفس الوقت( ٤٠١فيز : المتطل�ات

ال�قاء، الجس�م الحر،  دالة الموجة والمؤثرات، عالقات عدم التأكد، التغير الزمنى ومعادلة شرودنجر، التماثالت وقوانين
المتذبذب التوافقى، الجهود الثابتة المقطعة، التقر�ب نصف الكالس�كى، القوى المركز�ة وكم�ة الحركة الزاو�ة، ذرة 

الحركة المغزل�ة، م�كان�كا المصفوفات، الجس�مات المتطا�قة، نظر�ات القلقلة المعتمدة وغير المعتمدة على ، الهيدروجين
 .يرات، �عض التطب�قات فى الفيز�اء الذر�ة والجز�ئ�ة، االستطارة، مقدمة للحاس�ات الكم�ةالزمن، طرق التغي

 ))أو دراسته فى نفس الوقت( ٣٤٠فيز : المتطل�ات( اإلحصائ�ة الم�كان�كا٤٢١فيز
دوال  ،ظمىاإلنترو��ا، المجموعات القانون�ة والقانون�ة االع �كروسكو��ة،الم�ادئ األساس�ة، المجموعة القانون�ة الم
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 .أينشتين، تطب�قات، ظواهر االنتقال/ديراك و�وز/التجزئة والدينام�كا الحرار�ة، توز�ع بولتزمان، توز�عات فيرمى
 ))أو دراسته فى نفس الوقت( ٤٢١فيز +  ٣٤٠فيز : المتطل�ات( فيز�اء الجوامد ٤٢٢فيز 

السين�ة، تصنيف شب�كات براف�ه  اسطة حيود اآلشعةالشب�كة البللور�ة، الشب�كة المقلو�ة، تعيين التركيب البللوري بو 
التركيب البللوري، طاقة تماسك البللورة، خواص المرونة للبللورات، اهتزازات البللورة والفونونات، الخواص الحرار�ة و 

للمواد العازلة، نموذج فيرمي لإللكترونات الحرة في الفلزات، نظر�ة الشرائط اإللكترون�ة للمواد الصل�ة، 
 .لد�امغناط�س�ة وال�ارامغناط�س�ةا
 

 لفيز�قا الهندس�ةدكتوراه فى اوالماجستير المقررات توصيف 
 )٤٠٣فيز : المتطل�ات( م�كان�كا الكم المتقدمة ٦٠١فيز 

فضاء هلبرت ونظر�ة التحو�الت، التماثل وكم�ة الحركة الزاو�ة، نظر�ة االستطارة الرسم�ة، الجس�مات المتطا�قة 
 نى، مصفوفة الكثافة، م�كان�كا الكم النسب�ة، تكامل المساروالتكم�م الثا

 الفيز�اء الر�اض�ة ٦١٠فيز 

تحليل المتجهات والتنسورات، المصفوفات، حل المعادالت التفاضل�ة كمتسلسلة، نظر�ة ستيرم ليوفيل، الدوال 
، مقدمة لدوال المتغيرات الخاصة، المعادالت التفاضل�ة الجزئ�ة ومسائل الشروط الحد�ة، التحوالت التكامل�ة

 .المرك�ة، وقدمة لنظر�ة المجموعات
 )٦١٠فيز : المتطل�ات( الطرق الر�اض�ة المنقدمة ٦١١فيز 

 .المجموعات وتمث�التها، تحليل الكم�ات الممندة والهندسة التفاضل�ة، الحساب التحليلى للمتغيرات، االحتماالت واإلحصاء
 الفيز�اء الحساب�ة ٦١٢فيز 

حاكاة النظم الفيز�ائ�ة، الحل العددى لمسائل الق�م االبتدائ�ة والق�م الحد�ة والق�م المميزة للمعادالت نمذجة وم
التفاضل�ة العاد�ة والجزئ�ة المتعلقة �النظم الفيز�ائ�ة، الحل العددى للمعادالت التكامل�ة، تحليل المعط�ات، مقدمة 

 .لطرق العنصر المحدود، مقدمة لطرق مونت كارلو
 )٤٢٢فيز : المتطل�ات( فيز�اء الجوامد التطب�ق�ة ٦٢١ فيز

المواد العازلة والمواد الفيروكهر��ة، المواد فائقة التوصيل، أش�اه الموصالت متعددة البلورات، دوال الجهد 
 .األخدود�ة والشب�كات السام�ة، �عض الموضوعات المختارة فى فيز�اء المادة المكثفة

 )٤٢٢فيز : �اتالمتطل(علم المواد ٦٢٢فيز 
موضوعات مختارة فى علم المواد مع التركيز على طرق تحليل تحديد خصائص ومعالجة المواد المستخدمة فى 

 .اإلكترون�ات الدق�قة والفوتون�ات
 )٤٢٢فيز : المتطل�ات( إلكترون�ات الجوامد ٦٢٣فيز 

القطب�ة، ترانز�ستور تأثير المجال والن�ائط مراجعة لفيز�اء أش�اه الموصالت، الوصلة الثنائ�ة، الترانز�ستور ثنائى 
المبن�ة على أساسه، ن�ائط إلكترون�ات القوى، الن�ائط الكم�ة ون�ائط اإللكترونات الساخنة، الصمامات الثنائ�ة 
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 .الفعالة الخاصة �الموجات الدق�قة، الن�ائط الفوتون�ة، الخال�ا الشمس�ة
 )٤٢٢فيز : المتطل�ات( اإللكترون�ات الضوئ�ة ٦٢٤فيز 

امتصاص وان�عاث الضوء فى أش�اه الموصالت، الصمامات الثنائ�ة المشعة للضوء، الكواشف الضوئ�ة، دالئل الموجات 
 .الضوئ�ة، ليزر أش�اه الموصالت، المكبرات الضوئ�ة، المشكالت الضوئ�ة، الرا�ط الضوئى، التبديل الكهروضوئي

 )٤٢٢فيز : المتطل�ات( فيز�اء الخال�ا الشمس�ة ٦٢٥فيز 
الطاقة الشمس�ة، مراجعة لقيز�اء أش�اه الموصالت والوصلة الثنائ�ة، امتصاص وان�عاث الضوء فى أش�اه 
الموصالت، العالقة بين الت�ار والحهد فى الخال�ا الشمس�ة والنماذج الخاصة بها، كفاءة الخال�ا الشمس�ة والطاقة 

م�كون البلورى، خال�ا األغش�ة الرق�قة، الخال�ا المتعاق�ة، المفقودة فيها، الخال�ا الشمس�ة المصنوعة من الس�
 .الخال�ة العضو�ة والص�غ�ة، طرق التحليل والق�اس الخاصة �الخال�ا الشمس�ة

 )٤٠٣فيز : المتطل�ات( البنيو�ات النانومتر�ة الكم�ة ٦٢٦فيز 
ن المواد ش�ه الموصلة، األنابيب يز�اء والتقن�ات والتطب�قات الخاصة �البنيو�ات النانومتر�ة المصنوعة مفال

 .النانومتر�ة الكر�ون�ة، اإللكترون�ات الجز�ئ�ة، مقدمة للحاس�ات الكم�ة
 ال�الزمون�ات ٧٦٢فيز 

بوالر�تونات ال�الزمونات السطح�ة عند سطوح التقابل بين المعادن والمواد العازلة؛ ال�الزمونات السطح�ة المتمركزة 
ستثارة وٕابراز ال�الزمونات السطح�ة؛ تطب�قات فى توج�ه الموجات وتنم�ة عمل�ات فى البنيو�ات النانومتر�ة؛ ا

 ).الهوائ�ات، الصمامات الثنائ�ة ال�اعثة للضوء، أجهزة الليزر، الخال�ا الشمس�ة، الكواشف(االن�عاث واالمتصاص 
 )٣٤٠فيز : المتطل�ات( الفيز�اء الذر�ة ٣١٦فيز 

الخت�ار، اتساع خطوط الطيف وتركيبها الدقيق، ظواهر تس�مان وشتارك، مبدأ ذرة الهيدروجين، اإلشعاع وقواعد ا
 .�اولى، الذرات متعددة اإللكترونات وأط�افها، أشعة إكس، الليزر

 )٣٤٠فيز : المتطل�ات( الفيز�اء النوو�ة ٢٣٦فيز 
تفاعالت النوو�ة، كواشف واص اإلستات�ك�ة لنواة الذرة، القوى النوو�ة، نماذج النواة، النشاط اإلشعاعى، الخال

 .اإلشعاع، المعجالت، الجس�مات األول�ة
 )٢٣٦فيز : المتطل�ات( المفاعالت النوو�ة ٣٦٣فيز 

 .نظر�ة وتصم�م المفاعالت النوو�ة االنشطار�ة، مفاعالت االندماج النووى 
 )٢٣٦فيز : المتطل�ات( الفيز�اء اإلشعاع�ة ٤٦٣فيز 

عاع والمادة، كواشف اإلشعاع، التأثيرات البيولوج�ة لإلشعاعات المؤ�نة وغير أنواع اإلشعاعات، التفاعل بين اإلش
 .المؤ�نة، تطب�قات اإلشعاع

 )٣١٦فيز : المتطل�ات( ليل الط�فى التطب�قىحالت ٦٤١فيز 
، التفاعل بين اإلشعاع والمادة،أجهزة الق�اس الضوئ�ة،أجهزة ق�اس التوز�ع الط�فى للضوء،تحليل أط�اف رامان

 .شعة السين�ة، تطب�قات الم�كروسكوب اإللكترونى، التحليل الكتلى لأليونات الثانو�ةأط�اف األ تحليل
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 ٥٧ قسم الر�ضيات والفيزيقا اهلندسية

 ال�صر�ات التطب�ق�ة ٦٤٣فيز 

�صر�ات  ،الموجات الكهرومغناط�س�ة، ال�صر�ات الهندس�ة، تداخل وحيود الضوء، مقاي�س التداخل، اتساق الضوء
 .، مقدمة لق�اس شدة الضوء، تطب�قات)وجرافىالهول(فور��ه، تكو�ن الصور، الصور المجسمة 

 )٣١٦فيز : المتطل�ات( الليزر وتطب�قاته ٦٤٤فيز 
النظم الضوئ�ة، الحزم الضوئ�ة الجاوس�ة، أدلة الموجة وتجاو�ف الرنين الضوئ�ة، اإلشعاع الذرى، التكبير 

 .أش�اه الموصالت، تطب�قات الليزروالتذبذب الليزرى، الخصائص العامة واألنواع األساس�ة ألجهزة الليزر، ليزر 
 )٦١٠فيز: المتطل�ات( ١اإللكترودينام�كا الكالس�ك�ة  ٦٥١فيز 

مسائل الشروط الحد�ة في الكهر��ة الساكنة، معادالت ال�الس و بواسون، حل مسائل الشوط الحد�ة في الكهر��ة 
متعددات األقطاب الكهر��ة والكهر��ة الساكنة �استخدام دوال جر�ن، تطب�قات في أنظوة اإلحداث�ات المختلفة، 

الساكنة في وجود أوساط عازلة، المغناط�س�ة الساكنة، المجاالت المتغيرة مع الزمن، معادالت ماكسو�ل وقوانين 
 .الحفظ الفيو�ائ�ة، الموجات الكهرومغناط�س�ة المستو�ة

 )٦٥١فيز : المتطل�ات( ٢اإللكترودينام�كا الكالس�ك�ة  ٦٥٢فيز 
الكهرومغناط�س�ة المستو�ة، االنعكاس واالنكسار، دالئل الموجات، تجاو�ف الرنين، اإلشعاع الموجات 

الكهرومغناط�سى، إشعاع عديدات اآلقطاب، اإلشعاع الصادر من الشحنات المتحركة، استطارة الموجات 
جال الكهرومغناط�سى، رد الكهرومغناط�س�ة، النظر�ة النسب�ة الخاصة، الم�كان�كا النسب�ة للجس�مات المشحونة والم

 .فعل اإلشعاع، النماذج الكالس�ك�ة للجس�مات المشحونة
 )٦٥١ فيز: المتطل�ات( فيز�اء ال�الزما ٦٥٣فيز 

توليد ال�الزما، دوال التوز�ع واالرت�اط، ق�اسات ال�الزما، ال�الزما كمائع، الموجات فى ال�الزما، خواص االنتقال، 
 .الزمااجتواء ال�الزما، استقرار ال�

 )٦٥١ فيز: المتطل�ات(طرق المعادالت التكامل�ة في الكهرومغناط�س�ات  ٤٦٥فيز 
الثالثةأ�عاد  �استخدام المعادالت ذات ال�عدين أو تمثيل المجاالت -مفاه�م ونظر�ات أساس�ة  -تمثيل المجاالت 

 حلال -التكامل�ة  الحجم معادالت -سطح التكامل�ة ال معادالت -لمعادالت التكامل�ة لولم هنظر�ة فر�د -التكامل�ة 
 مؤثراتتصنيف  -له�اكل الدور�ة لة �تكاملالالمعادالت  - مشكلة عدم التفرد–العددي للمعادالت التكامل�ة 

 .لمسائل كبيرة الحجمخوارزم�ات سر�عة ل -المعادالت التكامل�ة 
 الفيز�اء الحيو�ة ٦٦١فيز 

ال كهر�ى، االنتشار عبر غشاء الخل�ة، معادلة نرنست، التعادا االنتشار فى المادة، االنتشار تحت تأثسر مج
األيونى عبر غشاء الخل�ة، انتقال الن�ضات العصب�ة عبر الغشاء الخلوى ومحور الخل�ة العصب�ة، تركيب 

 .البروتين والحمض النووى 
 يو�ةحالم�كان�كا ال ٦٢٦فيز 

 .�ض�ة، المواد الحيو�ة البديلةدينام�كا حركة الجسم وقوة مقاومة المواد، األجهزة التعو 
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 ٥٨ قسم الر�ضيات والفيزيقا اهلندسية

 الفيز�اء التجر�ب�ة ١٧٦فيز 
 .علم ال�صر�ات، الفيز�اء الذر�ة، الفيز�اء النوو�ة، فيز�اء الجوامد، فيز�اء الليزر وأشعة إكس: تجارب معمل�ة فى

 فيز�اء الق�اسات ٢٦٧فيز 
ة التدفق، نس�ة الرطو�ة والرقم الم�ادئ األساس�ة لق�اس درجة الحرارة، الضغط، القوة، مستوى السائل، كم�

الهيدروجينى، ق�اس الخواص الكهر��ة والحرار�ة والم�كان�ك�ة والضوئ�ة للمواد المختلفة، كشف وق�اس اإلشعاع 
 .النووى، إدخال نتائج الق�اسات للحاسب واستخدامه فى معالجتها

 االخت�ارات غير اإلتالف�ة ٣٦٧فيز 
العملى ل�عض تقن�ات االخت�ارات غير اإلتالف�ة مثل المرونة الضوئ�ة،  الم�ادئ الفيز�ائ�ة ووسائل التطبيق

 .اخت�ارات الموجات فوق الصوت�ة والتصو�ر �األشعة السين�ة وأشعة جاما
 معالجة اإلشارات الرقم�ة فى الفيز�اء ٤٦٧فيز 

 ،�قاته فى الفيز�اءاالحتماالت واإلحصاء والضوضاء، اكتساب الب�انات الرقم�ة، تحو�ل فور��ه المنفصل وتطب
تحو�ل فور��ه السر�ع، �عض التحو�الت الر�اض�ة األخرى، المرشحات الرقم�ة، البرامج المستخدمة فى معالجة 
اإلشارات الرقم�ة، تطب�قات فيز�ائ�ة مثل معالخة األصوات والصور، ضغط الب�انات، التخلص من الضوضاء 

 .الرقم�ة وتحسين نتائج الق�اسات
 )موافقة القائم �التدر�س: المتطل�ات( ت مختارة متقدمةموضوعا ٦٩٠فيز 

دراسة �عض الموضوعات الخاصة المتقدمة التى ال تغطيها المقررات النظام�ة، و�فضل أن تكون فى مجال 
 .متعلق �موضوع رسالة الطالب وٕان كان هذا ل�س حتم�اً 

 )٦١١، فيز  ٦٠١فيز : المتطل�ات( نظر�ة المجال الكم�ة ٧٠١فيز 
عادالت النسب�ة للموجة، ص�اغة الجرانج والتماثالت، التكم�م القانونى، قواعد ف�مان، إعادة التطب�ع، مجاالت الم

 .ميلز، الكسر التلقائى للتماثل، مجموعة إعادة التطب�ع، الحلول الطو�ولوج�ة للمجال، التماثالت السام�ة/�انج
 )٤٠٣فيز : تالمتطل�ا( الحسا�ات الكم�ة والمعلومات الكم�ة ٧٠٢فيز 

درجة تعقيد الحسا�ات، البوا�ات الكم�ة، الدوائر الكم�ة، تحو�ل فور��ه الكمى، الخوارزم�ات الكم�ة لتحليل األعداد 
وال�حث فى القوائم، التحقيق الفعلى للحاس�ات الكم�ة، المعلومات والضوضاء الكم�ة، التصح�ح الكمى لآلخطاء، 

 .اإلنترو��ا ونظر�ة المعلومات الكم�ة
 )٦٠١، فيز ٤٢١فيز : المتطل�ات( اإلحصائ�ة المتقدمة الم�كان�كا ٧٢١فيز 

، مصفوفة القانون�ة والقانون�ة االعظمى�كروسكو��ة و القانون�ة المنظر�ة ليوفيل والفرض اإلرجدى، المجموعات 
م فيزمى و�وز الحرة ة، مفكوكات درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة، نظدوال التجزئالكثافة واإلحصائ�ات الكم�ة، 

أوذات التفاعالت الضع�فة، السيولة الفائقة، نموذج أ�سنج، المغناط�س�ة، الظواهر الحرجة، مجموعة إعادة 
 .التطب�ع، �عض التطب�قات
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 ٥٩ قسم الر�ضيات والفيزيقا اهلندسية

 )٧٢١، فيز ٦٠١فيز : المتطل�ات( نظر�ة األجسام المتعددة ٧٢٢ فيز
جر�ن، دوال جر�ن للزمن الحق�قى، الطاقة الذات�ة /راالتكم�م الثانى،دوال جر�ن عند الصفر المطلق،دوال ماتسو�ا

فوك، تقر�ب الطور العشوائى، تقر�ب بورن من الرت�ة الثان�ة، الغاز اإللكترونى /ومعادلة د�سون، تقر�ب هارترى 
المتجانس، التفاعالت بين اإللكترون والفونون، ظواعر االنتقال، الخواص الضوئ�ة والمغناط�س�ة للجوامد، 

 .الفائق، السيولة الفائقة، النظم الميزوسكو��ة، تأثير هول الكسرى التوصيل 
 )٦٠١، فيز  ٤٢٢فيز : المتطل�ات( فيز�اء الجوامد المتقدمة ٧٢٣فيز 

فوك، نظر�ة دوال الكثافة، الجهد الزائف، حسا�ات التركيب النطاقى، /تفاعل المادة مع اإلشعاع، نظر�ة هارترى 
، التأثيرات الكولوم�ة واإلكسيتونات، تأثير المجاالت الكهر��ة والمغناط�س�ة اإلستات�ك�ة، التحوالت اإلشعاع�ة فى الجوامد

 .التفاعل بين اإللكترونات والفونونات، عمل�ات الستر واالستطارة، االنتقال الكهر�ى فى الجوامد، النظم الميزوسكو��ة
 )٦٢٦، فيز  ٦٠١فيز : المتطل�ات( االنتقال الكهر�ى فى البنيو�ات النانومتر�ة ٧٢٤فيز 

النظم الميزوسكو��ة، ق�م الطاقة المسموح بها وتأثير المجال المغناط�سى وعمل�ات االنتقال �النس�ة للنظم الكم�ة 
المقيدة، الرنين النفقى، التوصيل�ة المكممة، ظواهر اإللكترون الوحيد فى النقط الكم�ة، التحديد المكانى 

 .فى التوصيل�ة، االنتقال فى حالة عدم االتزان الحرارى والن�ائط النانومتر�ة الضعيف،عموم�ة التغيرات الذات�ة
 )٦٠١فيز : المتطل�ات( ال�صر�ات الكم�ة ٧٤١فيز 

التفاعل بين الذرة واإلشعاع، التساق، تكم�م وٕاحصائ�ات المجال اإلشعاعى، توليد واضمحالل وتكبير الضوء، 
 .مل�ات المؤد�ة لفقد الطاقة، ال�صر�ات الكم�ة الالخط�ةالفلور�س�ة الرنين�ة واستطارة الضوء، الع

 )١٦٥فيز : المتطل�ات( �ة الكهرومغناط�س�ة المتقدمةر النظ ٧٥١فيز 
�مكن أن تختلف محتو�ات هذا المقرر حسب اهتمامات الطل�ة والقائمين �التدر�س، ومن أمثلة الموضوعات التى 

غناط�س�ة، نظر�ة وتصم�م الهوائ�ات، انتشار الموجات فى نظر�ة استطارة الموجات الكهروم: �مكن دراستها
 .إلخ ...األوساط غيراأل�سوترو��ة، االستشعار عن �عد �استخدام الموجات الدق�قة،

 طرق عدد�ة ومتقدمة  للمفاعالت النوو�ة ٧٥٢ فيز 
ت المقرر أ�ضا تشمل موضوعا.   الطرق التحليلة والعدد�ة للتنبؤ �أعداد النيوترونات داخل المفاعالت النوو�ة

 . نظر�ة التكافؤ و نظر�ة االضطراب, الطرق العقد�ة , احتماالت التصادم , االنتقال النيتروني  الموسوم �الطول 
 )٦٥١ فيز: المتطل�ات(الموجات الكهرومغناط�س�ة في األوساط متعددة الط�قات  ٧٥٣فيز 

الط�قات   وسط متعدد على  مستو�ةموجات الالوانكسار  انعكاس - حد مستوي على  مستو�ةموجات الالانعكاس وانكسار 
تكامالت سمرفلد  -في وجود حد مستوى  يمصدر نقطمسألة حل – �ةموجات مستو  ي الي مصدر نقط حليل مجالت -
وسط القطب الكهر�ائي العمودي في  مجال -العدد�ة لتكامالت سمرفلد  معالجة ال –تكامالت سمرفلد الحلول التقر�ب�ة ل–

 .للخطوط الناقلة ال جر�نو د�استخدام الط�قات  لوسط متعدد ال جر�نو د - ف من ط�قتينمؤل
 )التسجيل لدرجة الدكتوراه وموافقة القائم �التدر�س: المتطل�ات( لطل�ة الدكتوراه متقدمة اتمختار ٩٠٧فيز 

، و�مكن ٧٠٠و ٦٠٠دراسة �عض الموضوعات الخاصة المتقدمة التى ال تغطيها المقررات النظام�ة من مستوى 
 .دراسة هذا المقرر فقط إذا اختلفت محتو�ات المقرر�ن ٦٩٠للطل�ة الذين اجتازوا مقرر فيز 
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 ٦٠ قسم الر�ضيات والفيزيقا اهلندسية

 الم�كان�كا الهندس�ة ماجستير تأهيلي
 ر�اض�ات تطب�ق�ة ٤٩٣ر�ض 

في تحو�الت فور ير وال�الس، معادالت تفاضل�ة جزئ�ة، حلول المسائل ذات الشروط االبتدائ�ة والشروط الحد�ة 
 .الفيز�قا الر�اض�ة، الدوال ذات المتغيرات المرك�ة

 م�كان�كا الموائع ٤٣١م�ك 
السرعة والعجلة، معادالت حفظ الكتلة وكم�ة الحركة والطاقة لمائع متحرك، السر�ان المثالي الخالي من الدوام�ة 

 .تواالنضغاط، تطب�قات على السر�ان فى المواسير والقنوات المفتوحة وسر�ان الرشاشا
 م�كان�كا األوساط المتصلة ٤٤١م�ك 

تنسور االنفعاالت وتنسور معدل تغير االنفعاالت، معادالت االتزان واالتساق ، جبر التنسور، تنسوراالجهادات
 .للمواد الصل�ة، معادالت ال�قاء لحركة الموائع، عالقات التكو�ن للمتصالت المرنة والمائعة

 الم�كان�كا التحليل�ة ٥١٤م�ك 
الشغل االفتراضي، معادالت الجرانج وتطب�قاتها، مبدأ هاميتلون ومعادالت هاميلتون وتطب�قاتها، التحو�الت مبدأ 

 .القانون�ة، مبدأ أقل فعل
 الدينام�كا الحرار�ة ٤٦١م�ك 

ارة الخواص الحرار�ة، القانون األول والقانون الثاني للدينام�كا الحرار�ة، المخلوطات الغير متفاعلة، انتقال الحر 
 .�التوصيل والحمل واإلشعاع

 دينام�كا كهر��ة ٤٦٢م�ك 
معادالت ماكسو�ل،القوى الكهرومغناط�س�ة، الموجات الكهرومغناط�س�ة، المواد العازلة، موجهات الموجات، 

 .النظر�ة النسب�ة الخاصة
 

 مقررات الماجستير والدكتوراه فى الم�كان�كا الهندس�ة
 )٤٩٣ر�ض: المتطل�ات( ر�اض�ات تطب�ق�ة متقدمة ٦٧٢ر�ض

طر�قة  مسائل الق�م الذات�ة،، المعادالت التفاضل�ة التكامل�ة، دوال جر�ن، )الرجفان(الطرق التقار��ة وتقن�ات القلقلة 
 .المميزات

 )٤٩٣ر�ض:المتطل�ات( الطرق التغير�ة في الم�كان�كا ٦٢١م�ك
ة العناصر المحددة، تطب�قات على حركة الجسم الص�اغة التغيير�ة لمسائل الق�م الحد�ة، طر�ق، حساب التغييرات

 . التشو�ة، االهتزازات واالنس�اب ،الجاسئ
 )٤٣١و٤٦٢م�ك: المتطل�ات( دينام�كا الموائع المغناط�س�ة ٦٣١م�ك

المعادالت األساس�ة لحركة مائع موصل للكهر��ة في وجود مجاالت مغناط�س�ة، �قاء الكتلة وكم�ة الحركة 
 .لهيدرومغناطسيى للموائع اللزجة وغير القابلة لالنضغاط، موجات الموائع المغناط�س�ةوالطاقة، االنس�اب ا
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 ٦١ قسم الر�ضيات والفيزيقا اهلندسية

 )٤٣١م�ك: المتطل�ات( دينام�كا الموائع األرض�ة ٦٣٢ م�ك
تأثير دوران األرض وانحناء سطحها على حركة م�اة ال�حار والمح�طات، سر�ان ا�كمان جوار سطح ال�حر 

الت�ارات المدفوعة �الر�اح والمدفوعة بتغيرات الملوحة والحرارة، سر�ان الر�ح في والسر�ان الجيوتروفى في أألعماق،
 . الط�قات الجو�ة

 )٤٣١م�ك: المتطل�ات(انتشار الموجات في الموائع ٦٣٣ م�ك
أنماط الموجات التي تنتشر في الموائع،النظر�ة الخط�ة للموجات المائ�ة، انتقال وتضحل وانعكاس وانكسار وحيود 

 .القوى الناتجة عن الموجات،الموجات الغير خط�ةي، رضت،تأثير االحتكاك ودوران األالموجا
 )١٦٤و١٣٤م�ك:المتطل�ات(تأثير االحتكاك على حركة الموائع ٦٣٤م�ك 

السر�ان الط�قي اللزج، دينام�كا الدوامات، السر�ان في الط�قات الحد�ة جوار األسطح المستو�ة والمنحن�ة الثابتة 
 .الضطراب والسر�ان في التطب�قات الحد�ة االضطراب�ة، مقاومة االحتكاك الجسموالدوارة، ا

 )٤٤١م�ك : المتطل�ات(نظر�ة األلواح واألسطح القشر�ة ٦٤١م�ك 
معادالت االنحناء األلواح الدائر�ة والمستطيلة ذات الخواص االورثوترو��ك، نظر�ة االنحناءات الصغيرة واألغش�ة 

 .ألسطح القشر�ة والق�اب واألوع�ة المعرضة للضغوطالمرنة، تطب�قات على ا
 )٤٤١م�ك: المتطل�ات( م�كان�كا األوساط المتصلة المتقدمة ٦٤٢م�ك

تصرف ، عالقات التكو�ن، التصرف المرن اللدان للمنشات، نموذج الزنبرك والمك�س في المواد اللزجة المرنة
 المواد المسام�ة تحت تأثير االجهادات

 )٤٤١م�ك: المتطل�ات( الموجات في المواد الصل�ةانتشار  ٦٤٣ م�ك
األغش�ة، ، القض�ان(، انعكاس وانتقال الموجات السطح�ة المرنة،موجات االجهادات في األوساط المتعددة الط�قات

 .تطب�قات) األلواح، الحلقات، ونصف الفراغ
 )٥١٤وم�ك ٤٩٣ر�ض: المتطل�ات( نظر�ة االهتزازات ٦٤٤ م�ك

دالة التحو�ل ومعامالت التأثير، أنساق االهتزاز الطب�ع�ة، رنين التوز�عات الكتل�ة المتقطعة استجا�ة النظام، 
 .والمستمرة، االهتزازات المتضائلة القسر�ة

 طر�قة العنصر المحدود فى م�كان�كا الموائع  ٦٤٥ م�ك
يتم ، المحدود عرض سر�ع للطرق العدد�ة المختلفة، عرض مختصر للطرق الفرع�ة الثالث لطر�قة العنصر

توض�ح الطر�قة الفرع�ة األولى وهى الطر�قة الم�اشرة عن طر�ق بناء المعادالت الحاكمة للنظام من تلك االجزاء 
المكونة له، �عد ذلك يتم عرض الطر�قة الفرع�ة الثان�ة وهى الطر�قة التغير�ة ثم �عد ذلك يتم التطرق للطر�قة 

طر�قة العنصر المحدود "زن النسبى للبواقى، وأخيرًا يتم عرض سر�ع لطر�قة الثالثة واألكثر عموم�ة وهى طر�قة الو 
وفى النها�ة يتم التركيز على تطب�قات الطر�قة فى م�كان�كا الموائع مع التركيز على تصم�م البرامج " الغير متصلة

ل والتصم�م �استخدام وتطو�ر الخوارزمات والتحقق من نتائج البرمج�ات، و�تم أ�ضًا شرح أحد حزم برامج التحلي
 .طر�قة العناصر المحدودة
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 ٦٢ قسم الر�ضيات والفيزيقا اهلندسية

 وتطب�قات النظم الزائد�ة نظر�ة ٦٤٦ م�ك
الكامل   الحل – و انعدام االتصال) الضعيف(الحل المتساهل  مبدأ - )مسار المعلومات(الق�م المميزة  طر�قة

مرور، اله�كل اإلحصائي سر�ان ال( تطب�قات - الصدمة المعادالت - المق�اس�ة الالخط�ة الزائد�ةللمعدالت 
محاكاة السر�ان الالمنضغط  - طر�قة و�نو �استخدام الفروق المحدودة - الطرق العدد�ة فائقة الدقة - )لألعمار

تطب�قات علي دينام�كا  - العنصر المحدود الالمتصل - الخورازم�ات العدد�ة الحافظة للتوازن  - متعدد األطوار
 الغازات و سر�ان الم�اه الضحلة

 م�كان�كا النظم الحيو�ة  ٦٤٨ �كم

لزوجة اله�موجلو�ين داخل خل�ه  –الترسيب على جدران االوع�ة الدمو�ة  –ضغط الدم اإلنق�اضى واإلن�ساطى 
اهتزازات  –م�كان�كا طبلة األذن  –الحركة التموج�ة للمرىء والقولون  –ملء وتفر�غ المثانه  –الدم الحمراء 

 .ت�ادل الغازات فى الرئتين –م فى الكلى تنق�ة الد –األح�ال الصوت�ة 
 )٥١٤م�ك: المتطل�ات( دينام�كا األجسام الجاسئة المتعددة ٦٥١م�ك 

كينمات�كا الجسم الجاسئ في الفراغ، ه�كل اإلسناد الدوار، معادالت الحركة العامة للجسم الجاسئ، دينام�كا نيوتن 
 .واو�لر، حركة ذراع الرو�وت

 جر�ب�ةالم�كان�كا الت ٦٦١م�ك 
نظر�ة التماثل، تصم�م النماذج الفيز�ائ�ة، إعداد البرامج التجر�ي�ة لأل�حاث، معايرة النماذج، تطب�قات على مقاي�س 

 .االنفعال وحركة الموائع وكساء األجسام الصلدة
 ةمختارة  متقدم تموضوعا ٦٩٠م�ك 
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 ٦٣ قسم اهلندسة املعمارية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسـم اهلندسـة املعمـاريـة
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 ٦٤ قسم اهلندسة املعمارية

 
 

 :خمس تخصصات رئ�س�ة هى يتضمن  اإلطار العام للدراسات العل�ا �قسم الهندسة المعمار�ة
 الدراسات المعمار�ة  .١
 تكنولوج�االبناء .٢
 البيئي التصم�م .٣
 التصم�م العمراني وتنم�ة المجتمعات .٤
 العمراني التخط�ط .٥

 . لى التفاصيل الخاصة ببرامج كل تخصص مع توصيف مقرراتهيوترد ف�ما 
 

 :متطل�ات الحصول علي الدرجات
مـن ) ٦٠٠و  ٥٠٠مقـررات تنـاظر (سـاعة معتمـدة  ٣٠ عدد الطالبيجب أن يجتاز   :العل�ا الدراسات  دبلوم -١

فــــي التخصــــص ) ٦٠٠و  ٥٠٠(ســــاعة معتمــــدة علــــي األقــــل كحــــد أدنــــي مــــن المقــــررات مســــتوي  ١٨هــــا بين
سـاعات  ٦عـن )  ٦٠٠كـود ( على أال يز�ـد عـدد السـاعات لمقـررات و  من بينها مقرر المشروع  و المطلوب
 .معتمدة

مــن أكــواد (ســاعة معتمــدة  ١٨ مقــررات تنــاظرالطالــب  يجــب أن يجتــاز : الهندســ�ة العلــوم ماجســتير درجــة -٢
ســاعة رســالة  ١٨و  )٦٠٠عـام (فن�ــة الكتا�ـة ال معتمـدة لمقــرر أســس تســاعا ٣ �االضـافة الــى) ٧٠٠و ٦٠٠

سـاعة معتمـدة  ١٢من بينهـا و الماجستير، و�اقي متطل�ات الدراسة التي تحددها الئحة الدراسات العل�ا �الكل�ة 
، )المقــررات اإلج�ار�ــة(المطلــوب  فــي التخصــص) ٧٠٠و ٦٠٠(علـي األقــل كحــد أدنــي مــن المقــررات مسـتوي 

المقــــــررات (فـــــي التخصــــــص و�ـــــاقي التخصصــــــات �القســـــم ) ٧٠٠و ٦٠٠(وال�ـــــاقي مــــــن المقـــــررات مســــــتوي 
 بتســجيل �ســمحو ال  .ســاعات معتمــدة ٦عــن ) ٧٠٠(علــى أال يز�ــد عــدد الســاعات لمقــررات  ).االخت�ار�ــة

 .الدبلوم فى فيها النجاح سبق مقررات
ســـاعة معتمـــدة  ٣٠+)٧٠٠و ٦٠٠مقـــررات ( ســـاعة معتمـــدة  ١٨يـــدرس الطالـــب  : الفلســـفة دكتـــوراه درجـــة -٣

مـن و ساعة معتمدة و�اقي متطل�ات الدراسة التي تحددها الئحة الدراسات العل�ـا �الكل�ـة  ٤٨بإجمالى ) رسالة(
فـي التخصـص المطلـوب ) ٧٠٠و ٦٠٠(ساعة معتمدة علي األقل كحد أدني مـن المقـررات مسـتوي  ١٢بينها 

ـــــاقي مـــــن المقـــــررات مســـــتوي )ت اإلج�ار�ـــــةالمقـــــررا( ـــــاقي ) ٧٠٠و ٦٠٠(، وال� فـــــي التخصـــــص المطلـــــوب و�
 فــى فيهــا نجاحــه ســبق مقــررات فــى الطالــب �ســجل ال انعلــى ).المقــررات االخت�ار�ــة(التخصصــات �القســم 

 .ماجستير تمهيدى
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 ٦٥ قسم اهلندسة املعمارية

 الدراسات المعمار�ة  -١
 

 ٥٠٠مواد مستوى  -الدراسات المعمار�ة ): ١٨(جدول 

 

 
 ودالك

 سم المقررإ
عدد 

 الساعات
 المعتمدة

 أعمال
 السنة

 تحر�ري 
/ 

 شفوي 

 إجمالي
 الدرجات

 ساعات
 امتحان

المقررات 
 المؤهلة

  شفوي  ١٠٠ ٢٥ ٧٥ ٤ المعمار�ةال�حوث التطب�ق�ة  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 التصم�م المعماري المتكامل ٥١٥مر ع
  شفوي  ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٤ ستوديو التصم�مات الداخل�ة واعادة التوظيف ٥١٦عمر 
  شفوي  ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٤ ستوديو التصم�م المعماري وتنسيق الموقع ٥١٧عمر 

 ٥٢٠عمر 
ــــــــات ــــــــة ممارســــــــة أخالق� ــــــــب وٕادارة المهن  المكات
 المعمار�ة

٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ 
 

      ٢٥ المطروحة الساعات اجمالي  ٥٠٠
        

 
من تخصص اخر أو  ٥٠٠من مقررات مستوى ) ساعة ٣٠(و على الطالب استكمال �اقى متطل�ات الدبلوم 

من نفس التخصص ٦٠٠مستوى 
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 ٦٦ قسم اهلندسة املعمارية

 ٦٠٠مواد مستوى   -الدراسات المعمار�ة  ): ١٩(جدول  
 

 
 الكود

 سم المقررإ
عدد 

 الساعات
 ةالمعتمد

 أعمال
 السنة

 تحر�ري 
/ 

 شفوي 

 إجمالي
 الدرجات

 ساعات
 امتحان

المقررات 
 المؤهلة

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ الكتا�ة الفن�ةأسس  ٦٠٠عام 

  شفوي  ١٠٠ ٢٥ ٧٥ ٤ المشروعات التطب�ق�ة المعمار�ة ٦٠١عمر 

  شفوي  ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٤ مناهج ال�حث في العمارة والعمران ٦٠٢عمر 

  شفوى  ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ ممارسة قضا�ا النقد وال ٦٠٣عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ وفلسفة الجمال نظر�ات  ٦٠٤عمر 

 ٦٠٥عمر 
 تطب�قــــات - تــــار�خ ونظر�ــــات الفكــــر المعمــــاري 

  �حث�ة
٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ 

 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ مدخل للنظر�ات السائدة في العمارة ٦٠٦عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ والعمران الثقافة  ٦٠٧عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠  ٣ في العمارة اإلنسان�ة ال�حوث ٦٠٨عمر 

 ٦١١عمر 
 فــــــى والممارســــــة للنظرىــــــات الحاكمــــــة المفــــــاه�م

 العمارة
٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ 

 

 ٦١٢عمر 
ـــــــــدة كمـــــــــدخل للتصـــــــــم�م  ـــــــــة جدي أ�عـــــــــاد معمار�

 المعماري 
 شفوي  ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣

 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣  الداخلى التصم�م فى خاصة دراسات ٦١٧عمر 
      ١٨ ستيررسالة الماج ٦٩٩عمر 

      ٣٣ المتاحة الساعات عدد اجمالي ٦٠٠
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 ٦٧ قسم اهلندسة املعمارية

 ٧٠٠مواد مستوى   -الدراسات المعمار�ة   ): ٢٠(جدول 

 
 الكود

 سم المقررإ
عدد 

 الساعات
 المعتمدة

 أعمال
 السنة

 تحر�ري 
/ 

 شفوي 

 إجمالي
 الدرجات

 ساعات
 امتحان

المقررات 
 المؤهلة

      -- اإلمتحان الشامل 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ المعمارى  فكرال نقد ٧٠٢عمر 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ المعنى في العمارة الخالدة  ٧٠٤عمر 

  شفوي  ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣   جديدة معمار�ة أ�عاد نحو ٧٠٦عمر 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ متقدمة فى الثقافة والبيئة المشيدة  أ�حاث ٧٠٩عمر 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ اتجاهات في النظر�ات المعمار�ة  ٧١٠عمر 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ التعبير�ة في العمارة ٧١٢ عمر

  شفوي  ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٤ دراسات معمار�ة موجهة  ٧١٤عمر 

  شفوي  ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٤ )حلقات �حث(الدراسات المعمار�ة المتقدمة  ٧١٦عمر 

      ٢٦ المتاحة الساعات عدد اجمالي ٧٠٠

      ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩عمر 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٦٨ قسم اهلندسة املعمارية

 تكنولوج�ا البناء  -٢
 
 ٥٠٠مواد مستوى  –تكنولوج�ا البناء ): ٢١(دول ج

 

 
 الكود

 سم المقررإ
عدد 

 الساعات
 المعتمدة

 أعمال
 السنة

 تحر�ري 
/ 

 شفوي 

 إجمالي
 الدرجات

 ساعات
 امتحان

المقررات 
 المؤهلة

  ٣ ١٠٠ ٦٠ ٤٠ ٣ تار�خ وفلسفة علوم وتكنولوج�ا البناء م�ادئ ٥٢١عمر 

  ٣ ١٠٠ ٦٠ ٤٠ ٣ ي�اتاالنهاء وتقن�ات التركمواد  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 الم�انى وترم�م ص�انة ٥٣٠عمر 

  ٣ ١٠٠ ٦٠ ٤٠ ٣ والتشييد البناء اقتصاد�ات ٥٣١عمر 

  شفوي  ١٠٠ ٦٠ ٤٠ ٤ تكنولوج�ا البناء –التطب�قي  المشروع ٥٣٣عمر 

  ٣ ١٠٠ ٦٠ ٤٠ ٣ المهن�ة الممارسةواخالق�ات  أسس ٥٣٤عمر 

      ٢٥ رات المتاحةاجمالى عدد ساعات المقر  
 

مـــن تخصـــص اخـــر أو  ٥٠٠مـــن مقـــررات مســـتوى ) ســـاعة ٣٠(و علـــى الطالـــب اســـتكمال �ـــاقى متطل�ـــات الـــدبلوم 
 من نفس التخصص ٦٠٠مستوى 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٦٩ قسم اهلندسة املعمارية

 

 ٦٠٠مواد مستوى  – تكنولوج�ا البناء): ٢٢(جدول 
 

 
 الكود

 سم المقررإ
عدد 

 الساعات
 المعتمدة

 أعمال
 السنة

 تحر�ري 
/ 

 شفوي 

 إجمالي
 الدرجات

 ساعات
 امتحان

المقررات 
 المؤهلة

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ الكتا�ة الفن�ةأسس  ٦٠٠عام 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ االنهاء وتقن�ات التركي�اتمواد تكنولوج�ا  ٦٢١عمر 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ ييد والبناء إدارة التش ٦٢٢عمر 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ تكنولوج�ا ص�انة وترم�م الم�انى ٦٢٣عمر 

 ٦٢٦عمر 
 – متقدمــــــــــــة فــــــــــــى أداء الم�ــــــــــــانىدراســــــــــــات 

 مشروعات تطب�ق�ة
٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ 

 

  شفوى  ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ المتقدمةأنظمة الم�انى  –دراسات مستقلة  ٦٢٧عمر 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ ٢١القرن تكنولوج�ا وعلوم البناء فى  ٦٢٨عمر 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ تار�خ وفلسفة علوم وتكنولوج�ا البناء  ٦٢٩ عمر

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ االنهاء المتقدمةمواد تكنولوج�ا  ٦٣٠عمر 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ تكنولوج�ا وعلوم البناء المتقدمة ٦٣١عمر 

      ٣٠ راتالمقر  ساعات عدد اجمالى ٦٠٠

      ١٨ ستيررسالة الماج ٦٩٩عمر 
 

 ٧٠٠مواد مستوى  –تكنولوج�ا البناء ): ٢٣(جدول 
 

 
 الكود

 سم المقررإ
عدد 

 الساعات
 المعتمدة

 أعمال
 السنة

 تحر�ري 
/ 

 شفوي 

 إجمالي
 الدرجات

 ساعات
 امتحان

     -- اإلمتحان الشامل 

 شفوى  ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ اقتصاد�ات البناء والتشييد –دراسات مستقلة  ٧٢٠عمر 

 شفوى  ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ المتقدمةعلوم وتكنولوج�ا البناء  –دراسات مستقلة   ٧٢٣ عمر

 شفوى  ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ مشروعات تطب�ق�ة –دراسات متقدمة فى أداء الم�انى  ٧٢٦ عمر

 ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ مشروعات تطب�ق�ة –إعادة تأهيل المنشآت القائمة  ٧٢٧ عمر

     ١٢ حةتاالم الساعات عدد اجمالى ٧٠٠

     ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩عمر 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٧٠ قسم اهلندسة املعمارية

 التصم�م البيئى  -٣
 

 ٥٠٠مواد مستوى  –التصم�م البيئى ):٢٤(جدول 
 

 
 الكود

 سم المقررإ
عدد 

 الساعات
 المعتمدة

 أعمال
 السنة

 تحر�ري 
/ 

 شفوي 

 إجمالي
 الدرجات

 ساعات
 امتحان

المقررات 
 المؤهلة

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ النظم الحرار�ة وطب�عة المنشآت ٥٤١عمر 

 ٥٤٣مر ع
الــــتحكم البيئــــي و اســــتراتيج�ات كفــــاءة الطاقــــة 

 فى الم�انى
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 الصوت�ات ٥٤٧عمر 

 ٥٤٨عمر 
االيرودينام�كــــــــا المعمار�ــــــــة لكفــــــــاءة و  التهو�ــــــــة

 فى الم�انى  الطاقة
٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ 

 

 ٥٥٢عمر 
اإلضـــاءة الطب�ع�ـــة والصـــناع�ة لكفـــاءة  تكامـــل

 الطاقة فى الم�انى 
٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ 

 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ العمران  أ�كولوج�ا ٥٥٨ عمر

      ٢٤ المقرارات ساعات عدد اجمالى 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٧١ قسم اهلندسة املعمارية

 ٦٠٠ مواد مستوى  –تصم�م البيئىال ):٢٥(جدول 
 

 سم المقررإ الكود
عدد 

 الساعات
 المعتمدة

 أعمال
 السنة

 تحر�ري 
/ 

 شفوي 

 إجمالي
 الدرجات

 ساعات
 امتحان

المقررات 
 المؤهلة

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ الكتا�ة الفن�ةأسس  ٦٠٠عام 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ دراسات النظم الحرار�ة لكفاءة الطاقة فى الم�انى ٦٤١عمر 

 ٦٤٥ر عم
دراسات التحكم البيئي و استراتيج�ات كفاءة الطاقـة 

 فى الم�انى 
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 الشمس�ة في العمارة والعمران  ٦٥٠عمر 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ دراسات الطاقة البديلة والمتجددة  ٦٥١عمر 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ دراسات الصوت�ات في العمارة  ٦٥٢عمر 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ دراسات التهو�ة وااليرودينام�كا المعمار�ة  ٦٥٣عمر 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ دراسات تصم�م االضاءة لكفاءة الطاقة فى الم�انى  ٦٥٤عمر 

 ٦٥٥عمر 
فــــى  دراســــات تكامــــل الــــنظم البيئ�ــــة لكفــــاءة الطاقــــة

 الم�انى
٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ 

 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ دراسات األستدامة و تقي�م األثر البيئي  ٦٥٦عمر 

 ٦٥٧عمر 
ـــة المنشـــآت مـــن  دراســـات أمـــان المشـــروعات وحما�

 الحر�ق 
٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ 

 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ استدامة تنسيق المواقع البيئي  ٦٥٨عمر 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ البيئي التصم�م فى مختارة موضوعات ٦٠٦٠عمر

      ٤٥ المتاحة المقرارات ساعات عدد اجمالى ٦٠٠

      ١٨ رسالة الماجستير ٦٩٩عمر 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٧٢ قسم اهلندسة املعمارية

 ٧٠٠مواد مستوى  –التصم�م البيئى ):٢٦(جدول 
 

 سم المقررإ الكود

عدد 
 الساعات
 المعتمدة

 أعمال
 السنة

 تحر�ري 
/ 

 شفوي 

 إجمالي
 الدرجات

 ساعات
 امتحان

المقررات 
 المؤهلة

      -- االمتحان الشامل 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ مناهج ال�حث العلمي في البيئة واالستدامة ٧٤١عمر 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ المستدام�حوث التخط�ط والتصم�م  ٧٤٢عمر 

 ٧٤٥عمر 
ــــــــي العمــــــــارة ــــــــة ف ــــــــنظم الدينام�ك� و  �حــــــــوث ال

 �ة، حلقة دراسالتخط�ط العمرانى
٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ 

 

 ٧٤٦عمر 
�حوث النظم الحرار�ـة وطب�عـة المنشـآت، حلقـة 

 دراس�ة
٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ 

 

 ٧٤٧عمر 
�حــوث التهو�ــة الطب�ع�ــة وااليرودينام�كــا، حلقــة 

 دراس�ة
٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ 

 

 ٧٤٩عمر 
�حوث تكامل االضـاءة الطب�ع�ـة والصـناع�ة، حلقـة 

 دراس�ة
٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ 

 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ صوت�ات في العمارة، حلقة دراس�ة�حوث ال ٧٥٠عمر 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ �حوث العمارة الخضراء ٧٥١عمر 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ البيئي التصم�م �حوث في كم�ة أساليب ٧٥٢عمر 

      ٢٧ رات المتاحةاجمالى عدد ساعات المقر  ٧٠٠

      ٣٠ رسالة الدكتوراه  ٧٩٩عمر

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٧٣ قسم اهلندسة املعمارية

 م�ة المجتمعاتتصم�م العمراني وتنال -٤
 

 ٦٠٠مواد مستوى  –التصم�م العمراني وتنم�ة المجتمعات ): ٢٧(جدول 
 

 سم المقررإ الكود
 الساعاتعدد 

 المعتمدة
 أعمال
 السنة

 تحر�ري 
/ 

 شفوي 

 إجمالي
 الدرجات

 ساعات
 امتحان

المقررات 
 المؤهلة

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ الكتا�ة الفن�ةأسس  ٦٠٠عام 

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ التصم�م العمراني نظر�ات و تطب�قات  ٦٦١عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ اإلسكان والتنم�ة�حوث  ٦٦٢عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣  تصم�م المجتمعات �حوث ٦٦٣عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ عمارة وتنسيق األراضيدراسات  ٦٦٥عمر 
  شفوي  ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ العمرانيالحفاظ �حوث  ٦٦٦عمر 

 ٦٦٧عمر 
فـى ة جتماع�ـاالو  ة�قتصـاد�حوث الدراسـات اال

  ىعمرانالتصم�م ال
٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣  

  شفوي  ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ و التنم�ة العمران�ةالدراسات  أ�حاث في ٦٦٨عمر 
  شفوي  ١٠٠ ٣٠ ٧٠ ٣ مداخل ال�حث في العمران ٦٦٩عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ المدينة المصر�ة ٦٧٠عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ جمال�ات العمران  ٦٧١عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ الجديدةالسكن�ة  المجتمعاتتنم�ة  ٦٧٣عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ فى التصم�م العمراني والمحاكاه النمذجة ٦٧٤عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ المجتمعات تنم�ة �حوث ٦٧٥ عمر

      ٤٢ اجمالى عدد ساعات المقرارات المتاحة ٦٠٠

      ١٨ رسالة الماجستير ٦٩٩عمر 
 
 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٧٤ قسم اهلندسة املعمارية

 
 ٧٠٠ مواد مستوى  –م�م العمراني وتنم�ة المجتمعات التص): ٢٨(جدول 

   

 سم المقررإ الكود

عدد 
 الساعات
 المعتمدة

 أعمال
 السنة

 تحر�ري 
/ 

 شفوي 

 إجمالي
 الدرجات

 ساعات
 امتحان

المقررات 
 المؤهلة

      -- اإلمتحان الشامل 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ المدن المستدامةتصم�م  ٧٦١عمر 

 ٧٦٢عمر 
مــــــران المنــــــاطق الســــــكن�ة وتنم�ــــــة ع إدارة 
 حلقة دراس�ةـ

٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣  

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ عمران المناطق ذات الق�مة ٧٦٣عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ ادارة وص�انة تنسيق المواقع ٧٦٤عمر 
  شفوي  ١٠٠ ٢٥ ٧٥ ٣ مناهج ال�حث العلمي في العمران ٧٦٥عمر 

 ٧٦٦عمر 
ــــــــي   ــــــــة (التشــــــــكيل والتصــــــــم�م العمران حلق

 )دراس�ة
 شفوي  ١٠٠ ٢٥ ٧٥ ٣

 

  شفوي  ١٠٠ ٢٥ ٧٥ ٣ )حلقة دراس�ة(التنم�ة العمران�ة   ٧٦٨عمر 
  شفوي  ١٠٠ ٢٥ ٧٥ ٣ العمران مورفولوح�ة تطور  ٧٧١ عمر
  شفوي  ١٠٠ ٢٥ ٧٥ ٣ رؤي مستقبل�ه -الدراسات العمران�ة   ٧٧٢عمر
  شفوي  ١٠٠ ٢٥ ٧٥ ٣ دراس�ة حلقة -المتكاملة  العمران�ة النظم ٧٧٣ عمر

      ٣٠ اجمالى عدد ساعات المقرارات المتاحة ٧٠٠

      ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩عمر 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٧٥ قسم اهلندسة املعمارية

 التخط�ط العمراني -٥
 

 ٥٠٠مواد مستوى  –التخط�ط العمراني ): ٢٩(جدول 
 

 سم المقررإ الكود
عدد 
 الساعات
 المعتمدة

 أعمال
 السنة

 تحر�ري 
/ 

 شفوي 

 إجمالي
 الدرجات

 ساعات
 امتحان

المقررات 
 مؤهلةال

  ٣ ١٠٠ ٦٠ ٤٠ ٣ )تخط�ط عمراني(نظم المعلومات الجغراف�ة  ٥٨٣عمر 
  ٣ ١٠٠ ٦٠ ٤٠ ٣ وتأثيث الفراغ التشجير ٥٨٤عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ الفراغ تشكيل ٥٠٨٤ عمر
  ٣ ١٠٠   ٤٠ ٦٠ ٣ * تنم�ة والتخط�ط العمرانيمدخل لل ٥٨٩ عمر

  ٣ ١٠٠   ٦٠ ٤٠ ٣ *  لتنم�ة والتخط�ط اإلقل�ميمدخل ل ٥٩٠عمر 
  ٣ ١٠٠   ٦٠ ٦٠ ٣ *العمراني   نظر�ات التخط�طمدخل ل ٥٩١عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ الدراسات السكان�ة واالجتماع الحضري  ٥٩٤عمر 
  شفوي  ١٠٠   ٢٥ ٧٥ ٤ التخط�ط العمراني–المشروع التطب�قي  ٥٩٦عمر 

      ٢٥ اجمالى عدد ساعات المقرارات المتاحة ٥٠٠

 
  إج�ار�ة يلزم دراستها ضمن حزمة مقررات التخصص مقررات* 

من تخصص اخر أو  ٥٠٠من مقررات مستوى ) ساعة ٣٠(و على الطالب استكمال �اقى متطل�ات الدبلوم 
 من نفس التخصص ٦٠٠مستوى 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٧٦ قسم اهلندسة املعمارية

 
 

  ٦٠٠ مواد مستوى  –التخط�ط العمراني ): ٣٠(جدول 
 

 سم المقررإ الكود
عدد 

 الساعات
 المعتمدة

 أعمال
 سنةال

 تحر�ري 
/ 

 شفوي 

 إجمالي
 الدرجات

 ساعات
 امتحان

المقررات 
 المؤهلة

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ الكتا�ة الفن�ةأسس  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 ت�حوث القوانين و التشر�عا ٦٨٣عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ �حوث الدراسات ال�صر�ة للمدينة ٦٨٤عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ الطرق  والنقل والمرور ش�كات ٦٨٥عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ البن�ة األساس�ةش�كات  ٦٨٦عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ العمران ا�حوث جغراف� ٦٨٧عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ االقتصاد العمراني�حوث  ٦٨٨عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ وسائل التحليل في التخط�ط �حوث ٦٩٠عمر 

 ٦٩١عمر 
ــــــة  تخطــــــ�ط (�حــــــوث نظــــــم المعلومــــــات الجغراف�

 )عمراني
٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣  

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ *�حوث التخط�ط والتنسيق العمرانى للمواقع  ٦٩٢عمر 
  ٣ ١٠٠ ٦٠ ٤٠ ٣  # �حوث التنم�ة والتخط�ط العمرانى ٦٩٣عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣   #ة المستدامة�حوث التنم�ة العمران� ٦٩٤عمر 
  ٣ ١٠٠ ٦٠ ٤٠ ٣ *التخط�ط اإلقل�مي   نظر�ات�حوث  ٦٩٥عمر 
 ٦٩٥عمر  ٣ ١٠٠ ٦٠ ٤٠ ٣ االقل�مى والتخط�ط التنم�ة وتطب�قات س�اسات  ٦٩٦عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ �حوث نظر�ات التخط�ط العمراني  ٦٩٧عمر
  شفوي  ١٠٠   ٢٥ ٧٥ ٤ دراسات التخط�ط�ة ال�حوث و ال ٦٩٨عمر

      ٥٥ اجمالى عدد ساعات المقرارات المتاحة ٦٠٠

      ١٨ رسالة الماجستير ٦٩٩عمر 

 للماجستير إج�ار�ة مقررات* 
 .على األقل أو كليهما) ٦٩٣و عمر  ٦٩٤عمر (على الطالب اجت�از أحد هذين المقرر�ن  #
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٧٧ قسم اهلندسة املعمارية

 
 

   ٧٠٠مواد مستوى  – التخط�ط العمراني): ٣١(جدول 
 

 سم المقررإ الكود
عدد 

 الساعات
 المعتمدة

 أعمال
 السنة

 تحر�ري 
/ 

 شفوي 

 إجمالي
 الدرجات

 ساعات
 امتحان

المقررات 
 المؤهلة

      -- اإلمتحان الشامل 
  ٣ ١٠٠ ٦٠ ٤٠ ٣ �حوث التنم�ة العمران�ة   ٧٨١عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ التنم�ة اإلقل�م�ة  �حوث  ٧٨٢عمر 

 ٧٨٣عمر 
 المســتدام �حــوث التخطــ�ط والتنســيق العمرانــي

  للمواقع
٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣  

  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ العمرانى  التخط�ط  نظر�ات المعاصرة فىال ٧٨٤عمر 
  ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ الشاملةالتنم�ة العمران�ة �حوث  ٧٨٥عمر 
  ٣ ١٠٠ ٦٠ ٤٠ ٣ التنم�ة اإلقل�م�ة  وس�اسات نظر�ات ٧٨٦عمر
  شفوي  ١٠٠ ٢٥ ٧٥ ٤ المستدامة ال�حوث والدراسات التخط�ط�ة   ٧٨٧عمر

 ٧٨٨عمر 
 السـكان فـى واألنتشـار التركز و�حوث دراسات

 األقتصاد�ة واألنشطة
٣ ١٠٠ ٦٠ ٤٠ ٣  

      ٢٥ اجمالى عدد ساعات المقرارات المتاحة ٧٠٠

      ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩عمر 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٧٨ قسم اهلندسة املعمارية

 محتوي المقررات
 

  مار�ةالدراسات المع -١
 

 ال�حوث التطب�ق�ة المعمار�ة ٥٠١عمر 

وأســـتعراض المفـــاه�م واألســـس ومنـــاهج ال�حـــوث يهــدف المقـــرر الـــى بلـــورة العمـــل ال�حثـــى التطب�قـــى �أســلوب علمـــى 
ة فــي النــدوات العلم�ــأ�ضــا و  الجماع�ــةو المناقشــات والعــروض  ورش العمــلالعمــل الجمــاعي و  مــن خــالل التطب�ق�ــة

 .ت المختلفة المرت�طة �التصم�م المعماري مجال العمارة والتخصصا
 الحفاظ المعماري  ٥٠٩عمر

و�تضــمن المقــرر أســس  ،والتار�خ�ــةذات الق�مــة التراث�ــة لم�ــانى لتوظيــف الٕاعــادة �قــدم المقــرر مــداخل الحفــاظ و االح�ــاء و 
كنولوج�ــة وغيرهــا، وذلــك واتجاهــات اعــادة التوظيــف فــي ظــل المحــددات التار�خ�ــة والتنظ�م�ــة والتشــر�ع�ة واالقتصــاد�ة والت

  . مشار�ع اإلح�اء من خالل تطبيق هذه األسس في أ�حاث وتمار�ن ودراسة الحالة �قدمها الطالب لنماذج مختارة من
 الحاسب اآللى والتصور المعماري  ٥١٢عمر 

الحاســب اآللــي �عــرض المقــرر أســاليب االظهــار والتعبيــر المعمــاري التقليد�ــة ثــم يتنــاول االســاليب المتطــورة �أســتخدام 
 و�قدم مفاه�م وم�ادئ تطب�قات الحاسب اآللي والواقع االفتراضي كأساس�ات لالطر المعاصرة في ممارسة المهنة

 المتكامل التصم�م المعمارى  ستوديو ٥١٥عمر 

 لعمل�ـــاتواالســـس المتكاملـــة التصـــم�م المعمـــارى األطـــر  مـــن خـــالل العمـــل التطب�قـــي فـــى أســـتوديو المقـــرر�عـــرض 
 و�تنــاول التحــد�ات الثقاف�ــة واالجتماع�ــة واالقتصــاد�ة والبيئ�ــة وغيرهــا  التــى تواجــه المعمــار�ين المعاصــر�نالتصــم�م 

اشــكال�ات البيئــة والعمــران  ، و يتنــاولومعــايير تقيــ�م المشــروعاتالمعمــاري  وتــؤثر علــى صــ�اغة أهــداف التصــم�م
 .تحليل المشروعات وعمل�ات التصم�م من خالل والموارد
 توديو التصم�مات الداخل�ة واعادة التوظيفس ٥١٦عمر 

الــداخلى أســس وم�ــادئ التصــم�م المعمــاري بوجــه عــام  التصــم�م مــن خــالل العمــل التطب�قــي فــى أســتوديو المقــرر�عــرض 
ة و�ركـز علـى عمل�ـات التصـم�م وطـرح �معـايير التصـم�موالتصم�م الداخلي واعادة التوظيـف علـى وجـه خـاص، و�تنـاول ال

مفــاه�م و�تنــاول وظيــف المشــروعات فــى اطــار المحــددات الثقاف�ــة واالجتماع�ــة والس�اســ�ة واالقتصــاد�ة، عــادة تالحلــول ال
 .معمار�ة معاصرة لمشروعاتحالة  تحليل وتقي�م دراسة من خالل التصم�م الداخلى

 ستوديو التصم�م المعماري وتنسق المواقع ٥١٧ عمر

المــدخل المتكامــل لعمل�ــات التصــم�م المعمــارى  التصــم�م مــن خــالل العمــل التطب�قــي فــى أســتوديو المقــرر�عــرض 
وتنســيق المواقــع مــع مراعــاة المحــددات التصــم�م�ة  للبيئــة المح�طــة والظــروف المناخ�ــة وظــروف الموقــع والمعــايير 
االقتصــاد�ة ومحــددات التشــكيل المعمــاري وغيرهــا، و�تنــاول المقــرر �النقــد والتحليــل نمــاذج لمشــار�ع عالم�ــة ومحل�ــة 

 . زة، و�ركز على طرح الحلول المتكاملة لعمل�ات التصم�م وتنسيق المواقعمتمي
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٧٩ قسم اهلندسة املعمارية

 و إدارة المكاتب المعمار�ة خالق�ات ممارسة الهنةأ ٥٢٠عمر 

�قدم المقرر الم�ادئ األساس�ة ألخالق�ات ممارسـة المهنـة و�عـرف الطالـب �النمـاذج المتعـارف عليهـا والتـي تحكـم العالقـة بـين 
والمســئول�ات لضــ�ط   و�ســتعرض دور المنظمــات الدول�ــة والمحل�ــة فــي تطــو�ر ومتا�عــة األســس التنظ�م�ــةالمعمــاري والعميــل، 

 العالقة بين المعماري الممارس والعميل و�قوم الطالب بتطبيق دراسات حالة ألمثلة عديدة من خالل تمار�ن وأوراق �حث�ة 
 المشروعات التطب�ق�ة المعمار�ة ٦٠١عمر 

ج العلم�ة لتحليل المشروعات المعمار�ة المتعـددة األوجـه ذات األ�عـاد المعمار�ـة والعمران�ـة والمجتمع�ـة �طرح المقرر المناه
المتداخلة من خـالل تنـاول أمثلـة لمشـروعات معمار�ـة مـن الواقـع المحلـى المعاصـر و�ركـز المقـرر علـى دراسـة المحـددات 

�م�ة المختلفــــة وتقي�مهــــا واقتــــراح الحلــــول التــــى تحقــــق التصــــم�م�ة والوصــــول إلــــى معــــايير اإلخت�ــــار بــــين البــــدائل التصــــم
 .المتطل�ات البيئ�ة والثقاف�ة وال�صر�ة واالقتصاد�ة المناس�ة

 مناهج ال�حث في العمارة والعمران  ٦٠٢عمر 

أســـاليب وطـــرق  الـــى منـــاهج وأســـس ال�حـــث العلمـــى الكمـــى و النـــوعى  فـــى الدراســـات المعمار�ـــة ويتعـــرض المقـــرر الـــى 
ـــة وضـــع اله�اكـــل ال�حث�ـــة و مكوناتهـــا ووضـــع الفرضـــ�ات التطبيـــق ال� ـــة فـــى هـــذا المجـــال التـــى تعطـــى ك�ف� ـــة المختلف حث�

واجـراء التطب�قـات و الق�ـاس مـع التركيـز   ،الفرضـ�ات ةوص�اغتها وأسـاليب األخت�ـار والق�ـاس واالسـتب�ان واخت�ـار مصـداق�
 .ل  والجمال�ات والتصم�م المعمارى على ك�ف�ة التعامل مع مجاالت الدراسة النوع�ة الخاصة �التشكي

 قضا�ا النقد والممارسة   ٦٠٣عمر 

 -الكتا�ـــة النقد�ـــة -القـــراءة النقد�ـــة -التفكيـــر النقـــدي: يهـــدف هـــذا المقـــرر إلـــى تطـــو�ر القـــدرات النقد�ـــة والمعرف�ـــة للطالـــب
: ضــا�ا محــل االهتمــاموذلــك مــن خــالل ورش عمــل وحلقــات نقــاش لنمــاذج مــن الممارســة المعمار�ــة والق التصــو�ر النقــدي

ورشــة . ١: و�شــمل المقــرر أر�عــة وحــدات رئ�ســ�ة كالتــالى.  وغيرهــا -الســينما -الفــن -التــار�خ -التكنولوج�ــا -مثــل البيئــة
. ٣خلف�ــة نظر�ــة عــن النقــد المعمــاري؛ مفهومــه ومســتو�اته ومنهجيتــه ومذاه�ــه . ٢عمــل للتفكيــر النقــدي ومناقشــة ســقراط 

ممارسـة نقد�ـة مـن خـالل كتا�ـة مقـال نقـدي ذو صـلة �القضـ�ة محـل . ٤راءة والكتا�ـة النقد�ـة ورشة عمل لتنم�ة مهارات القـ
التنــاول و�نتهــي المقــرر بتنظــ�م نــدوة ، حلقــة نقــاش ، معــرض ، نشــر كتــاب وذلــك بهــدف رفــع الــوعي المجتمعــي وت�ــادل 

  .االفكار مع االكاد�ميين والنقاد من مجاالت أخرى 
 ) ٢(جمـالنظـر�ات وفلسفـة ال  ٦٠٤عمر 

يتناول المقرر التعر�ف �علم الجمال ونظر�ات وفلسفة الجمـال و�نـاقش عالقتـه �مجـال العمـارة كمـا �سـتعرض م�ـادئ 
و�ســتعرض المقــرر قــ�م الحكــم الجمــالى للمضــمون . نظر�ــة الجمــال وتطب�قاتهــا علــى أمثلــة معمار�ــة محل�ــة وعالم�ــة 

الخاصـة بنظر�ـة الجمـال و�ـدرب الطالـب علـى تطب�قاتهـا مـن خـالل  والمعنى والرمز و�تناول أساليب التحليل والتقيـ�م
  .ورش عمل وحلقات نقاش دراس�ة

  تطب�قات �حث�ة - تار�خ ونظر�ات الفكر المعماري   ٦٠٥عمر 

يهـــدف المقـــرر الـــى إســـتقراء تـــار�خ الفكـــر المعمـــارى فـــى إطـــار المحتـــوى األشـــمل للمجتمعـــات و�ركـــز المقـــرر علـــى 
ر المعمــاري وفلســفته و�وظفهــا  كأســاس وخلف�ــة  لعــدد مــن ال�حــوث والدراســات وث�قــة الصــلة إتجاهــات وتحــوالت الفكــ
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 ٨٠ قسم اهلندسة املعمارية

يـتم إعـدادها و�لورتهـا وعرضـها فـى التـى و تطور نظر�ات الفكر المعمارى من خالل العمل المكتبى والميـدانى  بتار�خ
 .ورش عمل وحلقات دراس�ة

  مدخل للنظر�ات السائدة فى العمارة  ٦٠٦عمر 

الوحدة إطارًا نظر�ًا لتصـنيف وفهـم النظر�ـات والتوجهـات المعمار�ـة علـى اخـتالف انواعهـا ممـا �مكـن مـن  تطرح هذه
و�ــتم اخت�ــار هــذا االطــار . ســهولة اســت�عابها واســتخدامها ســواء فــي ال�حــث او فــي التصــم�م أو فــي النقــد والتحليــل

 .من النظر�ات السائدة ومناقشتها في حلقات �حث�ة ى نماذجبتطب�قه عل
 الثقافة والعمران  ٦٠٧عمر 

�قــدم المقــرر مفــاه�م  الثقافــة ومــداخلها و�تنــاول عالقتهــا الت�ادل�ــة مــع البيئــة المعمار�ــة والعمران�ــة مــن خــالل منظــور 
ثقـــافى تــــار�خي فـــى مجــــاالت علــــوم االنســـان ، واإلجتمــــاع ، وعلــــم الـــنفس ، واالنثرو�ولــــوجي ، واألدب المعاصــــر، 

لعالقــــة بــــين الثقافــــة والعمــــارة مــــن خــــالل الدراســــات المقارنــــة بــــين الثقافــــات المختلفــــة والفنــــون الرف�عــــة، و�عــــرض ا
 .وانعكاساتها على النتاج المعماري والعمراني

  ال�حوث اإلنسانيـة في العمارة ٦٠٨عمر 

كر�ة �قدم المقرر رؤ�ة متعمقة لمواض�ع  العلوم اإلنسان�ة في مجال العمارة  والعمران و�تناول أهم المداخل الف
و�ــتم تطبيــق  .والنظر�ــات المتعلقــة �العالقــة الت�ادل�ــة بــين البيئــة المشــيدة والعلــوم اإلنســان�ة ومجاالتهــا المختلفــة

مناهج ال�حـث ودراسـات العلـوم اإلنسـان�ة فـى مجـال العمـارة والعمـران مـن خـالل تـدر�ب الطـالب علـى أسـاليب 
ة، وتســجيل، وٕاســتقراء الســلوك فــي الفــراغ المعمــاري وتقن�ــات ق�ــاس تفاعــل االنســان مــع البيئــة المشــيدة، وقــراء

يـــتم إعـــدادها و�لورتهـــا  التـــىو  والعمرانـــي تطب�قـــًا علـــى أ�حـــاث ميدان�ـــة فـــي بيئـــات محل�ـــة معمار�ـــة وعمران�ـــة ،
 .وعرضها فى ورش عمل وحلقات دراس�ة

  الحاكمة للنظرىات والممارسة فى العمارة المفاه�م ٦١١عمر 

ر�ـــف �ــالمفهوم الحـــاكم كإطـــار مرجعــى للفكـــر والممارســة فـــى حق�ـــة مــا وأ�ضـــا كآل�ـــات تهــدف هـــذه الوحــدة إلـــى التع
للتحول والتغيير مع التعر�ف �عالقة المفاه�م األساس�ة الحاكمـة للفكـر والعمـل المعمـارى �المفـاه�م  الفكر�ـة والثقاف�ـة 

ا�ع زمنـي مــن   التقليد�ـة إلــى للحق�ـة �صــفة عامـة ومــن خـالل هــذا اإلطـار يــتم دراسـة رؤ�ــة  التحـول العــالمى فـي تتــ
 .الحداثة وما �عدها وصوال إلى التوجهات النظر�ة والفكر�ة المعاصرة فى إطار التحول إلى العولمة

 )١( ا�عاد معمار�ة جديدة كمدخل للتصم�م المعمارى   ٦١٢عمر 

ل عــرض النظر�ــات و المقــرر المفــاه�م الجديــدة فــى العمــارة و �طــرح مــداخل فلســف�ة جديــدة للعمــارة مــن خــال يتنــاول
المفـاه�م الجديـدة للفـراغ المعمـارى، اال�عـاد الفراغ�ـة الجديـدة، مفهـوم : الت�ارت الفكر�ـة الحديثـة و المسـتقبل�ة مـن بينهـا

رفــض  مـن التوجهـات المع�شــ�ة الجديـدة مثـلالطاقـة الجديـدة، التفكيـر الرائــد و الـنقالت الفكر�ـة و الــدروس المسـتفادة 
 . شكل الزمن والتحكم ف�ه و المعمارى كالعب مبدعالحدود و المحددات و 

  دراسات خاصة فى التصم�م الداخلى ٦١٧عمر 

�عــرض المقــرر للدراســات المتخصصــة المرت�طــة �مجــاالت ال�حــث فــي التصــم�م الــداخلى و �مــا �عكــس االهتمامــات 
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 ٨١ قسم اهلندسة املعمارية

 . حلقات ال�حث والمناقشة ال�حث�ة للطالب و�وفر المقرر المجال لتطو�ر الموضوعات الجديدة وتقي�مها من خالل
 )الدراسات المعمار�ة( رسالة الماجستير ٦٩٩عمر 

  نقد الفكر المعمارى  ٧٠٢عمر 

يهدف المقرر الي تطو�ر قدرات الطالب النقد�ة من خالل تعرضه لنماذج من الممارسـة المعمار�ـة علـى المسـتو�ات 
يهـتم المقـرر �التنـاول النقـدي لقضـا�ا الفكـر .و. لتنظير�ـةالعالم�ة واإلقل�م�ـة والمحل�ـة مـع ر�طهـا �ـالتحوالت الفكر�ـة وا

والتنظير فـي العمـارة، و�تنـاول الموضـوعات المتعلقـة �ـأدوات ومنهج�ـات ومعـايير نقـد الفكـر والنظر�ـات فـي العمـارة، 
تـــأثير الـــرؤى العالم�ـــة والمحل�ـــة علـــى العمـــارة، ق�ـــاس تأييـــد النظر�ـــات والفكـــر المعمـــاري علـــى المســـتوى المحلـــي، 

 .اإلقل�مي، العالمي وغيرها
 المعنى في العمارة الخالدة ٧٠٤عمر 

عامــة و العمــارة الكامنــة فــى أشــكال روائــع العمــارة التار�خ�ــة  و الرمــوز تتنــاول هــذه الوحــدة تطــور النوا�ــا و المعــانى
التــى   موجهــةو يــتم ذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن المحاضــرات و التمــار�ن ال. التار�خ�ــة المصــر�ة القد�مــة خاصــة

 ). على مستو�ى األفكار األول�ة و المحور�ة(و آخر رأس�ا ) زمنيالسلسل يركز على الت(تتناول منهجا أفق�ا 
 ا�عاد معمار�ة جديدة نحو  ٧٠٦عمر 

يناقش المقرر الدور الجديد للمعمارى كالعب رئ�سى ومبدع فى عمل�ة التصم�م المعمارى و�تعرض للتحـد�ات التـى 
 .ر الرائد و لتشكيل الفراغ اللحظى و�تم ذلك من خالل ورش عمل وحلقات نقاشيواجهها لبلورة الفك

  )حلقات �حث(  أ�حاث متقدمة فى الثقافة والبيئة المشيدة ٧٠٩عمر 

يتنــاول المقــرر قضــا�ا الثقافــة وعالقتهــا الت�ادل�ــة �النتــاج المعمــاري والعمرانــي  و يوظفهــا كأســاس وخلف�ــة لعــدد مــن 
تطب�ق�ة والميدان�ـة مـن خـالل أ�حـاث مقارنـة بـين الثقافـات المحل�ـة واالقل�م�ـة والتـي يـتم إعـدادها ال�حوث والدراسات ال

 .و�لورتها وعرضها فى ورش عمل وحلقات نقاش دراس�ة
 اتجاهات فى النظر�ات المعمار�ة  ٧١٠عمر

و�ســتعرض التجــارب  ةاألفكــار النظر�ــة و الفلســف�ة الكامنــة و المؤسســة إلتجاهــات العمــارة المعاصــر المقــرر  �طــرح
و ذلـك مـن  النظر�ات المعمار�ة و�تناولها �التحليل والنقد و�رجعها الى أصولها الفلسف�ة والفكر�ةمن خالل المعمار�ة 

 .خالل مجموعة من المحاضرات و األ�حاث القصيرة و القراءات الموجهة
 التعبير�ة فى العمارة  ٧١٢عمر 

ل�ـات تطبيـق هـذا المفهـوم فـى آ، و�سـتعرض يوالثقـاف يتعبير المجتمعى والس�اسيتناول المقرر مفهوم العمارة كأداة لل
 .التصم�م المعمارى و�ناقش المقرر من هذا المنطلق توفيق المعانى مع االهداف والغا�ات فى عمل�ة التصم�م

  التأثير الوجداني للعمارة ٧١٣عمر 

لتشــكيل�ة المرت�طــة �النتــاج االنســانى والطب�عــى والتــى �قــوم المقــرر �اســتطالع مجموعــة مــن القــوانين الحاكمــة للــنظم ا
ثبـــت علم�ـــا عالقتهـــا �اثـــارة الوجـــدان االنســـانى و�عـــرف المقـــرر الفـــروق بـــين االدراك الوجـــدانى والمعرفـــى والتخيلـــى، 
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 ٨٢ قسم اهلندسة املعمارية

 .و�طرح مق�اسا مرك�ا لرصد المردود الوجدانى للم�انى والتعقيد فى الم�انى واالش�اء التى تثير الوجدان
 دراسات معمار�ة موجهة  ٧١٤عمر

 .   �قوم المقرر على اعداد مواض�ع �حث�ة محددة موجهة من احد اعضاء هيئة التدر�س و الطالب المشاركين
 )حلقات �حث(الدراسات المعمار�ة المتقدمة  ٧١٦عمر 

االكــاد�مى  يــوفر المقــرر حلقــات �حث�ــة لمناقشــة ا�حــاث الــدكتوراة الجار�ــة مــن ال�ــاحثين واعضــاء مــن لجــان االشــراف
لمناقشــة مــا توصــلوا ال�ــه فــى مجــال االنشــطة ال�حث�ــة الخاصــة بهــم وعــرض نمــاذج متميــزة وتقي�مهــا مــن نخ�ــة مــن 

 .اعضاء هيئة التدر�س
 )الدراسات المعمار�ة( رسالة الدكتوراه ٧٩٩عمر 

 
 
 
 تكنولوج�ا البناء -٢

 تار�خ وفلسفة علوم وتكنولوج�ا البناء م�ادئ : ٥٢١عمر 

 .و التطور التار�خي لمواد البناء ةوي الماده علي تار�خ طرق البناء التقليد�يتركز محت
 مواد االنهاء وتقن�ات التركي�ات: ٥٢٢عمر 

 ةمـن حيـث الكفـاء البنـاء مـواد �اخت�ـار  وعالقتهـا المبن�ـة للبيئـة الماد�ـة األساسـ�ة الم�ـادئ فهـم مـن الطـالب تمكـين
 .اإلخت�ار وطرق التركيب ةوك�ف�
 ادارة المشروعات :٥٢٧عمر 

 وتنفيــذ المشــار�ع واإلنجـاز إلدارة التنفيــذ وعمل�ـات والتقن�ــات ساســ�ة واألدواتاأل الم�ـادئ اســتخدام علـى المقــرر يركـز
واتخـــاذ القـــرار، واساســـ�ات عمـــل بـــرامج المســـار الحـــرج  المشـــار�ع إدارة المقـــرر كـــذلك �أســـاليب و�ـــرت�ط. الهندســـ�ة 

)CPM ( و جــداول البــرت)PERT ( ٕوذلــك مــن خــالل التركيــز  والعمالــة والمعــدات، مواقــع التنفيــذ ،الوقــت دارة، وا
 .هذا المجال في المطلو�ة على المفاه�م

 تكنولوج�ا وص�انة وترم�م الم�اني  :٥٣٠عمر

علـي مسـتوي  ةالم�ـاني و خفـض تكـاليف الصـ�ان ةفي عمل�ه تطو�ر و رفـع كفـاء ةالص�ان مديري  ودور المرافق إدارة
 .والتشغيل�ة التكت�ك�ة ستراتيج�ةاإل

 اقتصاد�ات البناء والتشييد : ٥٣١عمر

 ةو محل�ــ ةو طــرق تحليليهــا مـع عــرض لنمــاذج عالم�ــ ةعــن إقتصــاد�ات اإلنشـاء وأ�عادهــا اإلقتصــاد� ةمفـاه�م عامــ 
 .أداء الم�اني ةت إقتصاد�ات الم�اني في رفع كفاءدراسا ةلب�ان أهم�
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 البناء تكنولوج�ا –المشروع التطب�قي : ٥٣٣عمر

يتناول المقرر المشروع التطب�قـي علـى مسـتوى التخطـ�ط و�تضـمن التنسـيق بـين التخطـ�ط العمرانـي و البن�ـة التحت�ـة 
و�تدرب الطالب عن طر�ق التطب�قـات العمل�ـة علـى أفكـار ونظر�ـات إدارة مواقـع التنفيـذ علـى . للمشروعات التنفيذ�ة

الوســائل والتقن�ــات المســتخدمة فــى ادراة المســتندات والرســومات كمــا �ســتعرض المقــرر . مســتوى التخطــ�ط العمرانــي 
 .الهندس�ة وتحليل الب�انات المرفقة بها عن طر�ق تطب�قات علم جغراف�ة نظم المعلومات

 خالق�ات الممارسة المهن�ةأأسس و  ٥٣٤عمر 

 ضــح المقــرر األدوارو�و . المعاصــرة المعمار�ــة المهن�ــة المحتــوى المركــب للممارســة عــن عامــة نظــرة المقــرر �عــرض
 المهن�ـــة واإلجـــراءات كمـــا يتنـــاول الممارســـات. �مـــا يخـــص المهنـــدس المعمـــاري  المرت�طـــة و المتنوعـــة والمســـؤول�ات

 .و�ؤكد على خصائص افضل الممارسات في المجال العملي
 تكنولوج�ا ص�انة وترم�م الم�اني : ٦٢٣عمر

المعــايير  و دورة الصــ�انة النــواع الم�ــاني المختلفــة و. انيتــرم�م الم�ــ يتعامــل مــع ك�ف�ــة ادارة صــ�انه والمقــرر  هــذا
الجـزء الثـاني . الم�ـادئ التوجيه�ـة للبرمجـة والتنفيـذ و و الموارد المطلو�ـة -ص�انة التخط�ط  -المتوقعة من الم�اني 

 لوظ�ف�ـة، وكـالبترم�م وص�انة المبنـى، والمـواد المسـتخدمة واالتجـاه الرئ�سـي مـن الوسـائل الماد�ـة وا من المقرر يهتم
 .�مراعاة قانون البناء 

  مشروعات تطب�ق�ة –متقدمة فى أداء الم�انى دراسات : ٦٦٢عمر

 –مكاتب  –م�انى (يهدف المقرر إلى دراسة أحدث الطرق التكنولوج�ة المط�قة فى الم�انى العامة العالم�ة 
وكذلك . إللكترون�ة لتوفير استهالك الطاقةسواء فى طرق اإلنشاء أو البناء أو األنظمة ا) الخ.... منشآت ر�اض�ة 

 .التعرف على النانو تكنولوج�ا واستخداماتها �مواد التشطي�ات الداخل�ة والخارج�ة والتعرف على الم�انى الذك�ة
  المتقدمةأنظمه الم�اني  –دراسات مستقلة  : ٦٢٧عمر

التكنولوج�ا  و تطورها كجزء من  سلسلت في التفكير تشج�ع الطالب على �هدف المقررالي ل، و مقرر �حثي مستق
 .المرت�طة بها وتشييد الم�اني والتكنولوج�ات منظومه تصم�م

 تار�خ وفلسفة علوم وتكنولوج�ا البناء  ٦٢٩عمر 

واالخـتالف .هذا المقرر يدرس االختالف في التعر�ف بين العلم والتكنولوج�ا في كـال مـن المجـال النظـري والعملـي  
المقــرر �عــرض ا�ضــا ملخــص لالخــتالف فــي طــرق التنقيــذ ســواء كانــت فــي .ي والفكــر التنفيــذي بــين الفكــر االنشــائ

 .الموقع او تكنولوج�ا سبق التصن�ع
 تكنولوج�ا مواد االنهاء المتقدمة  ٦٣٠عمر 

عـرض يتناول هذا المقرر �الدراسة مواد النهـو المتطـورة والتـي تسـتخدم فـي األسـطح المعمار�ـة الداخل�ـة والخارج�ـة كمـا �
ـــة مـــن حـــوائط واســـقف  ـــ�م التـــي يـــتم تطب�قهـــا عنـــد إخت�ـــار مـــواد النهـــو لالســـطح الداخل� المقـــرر معـــايير االخت�ـــار والتقي

و�تضــــمن المقــــرر دراســــة االســــعار وٕاقتصــــاد�ات التنفيــــذ واإلنشــــاء، . وأرضــــ�ات وكــــذلك األســــطح الخارج�ــــة كــــالحوائط
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 ٨٤ قسم اهلندسة املعمارية

كمـا يتعـرض . الخصـائص الوظ�ف�ـة والجمال�ـة لمـواد النهـو  والخواص الطب�ع�ة للمـواد واالخت�ـارات الخاصـة بهـا ، وكـذا
 .ى وجه الخاصة بإدارة التنفيذ من حيث ادارة الوقت والتحكم في األسعار والجودة للمنتج المعمار المقرر لأل

 تكنولوج�ا وعلوم البناء المتقدمة  ٦٣١عمر 

لبنــاء ،و يركــز علــي االتجاهــات الحديثــة يهــدف إلــى دراســة م�ــادئ وادوات التكيــف وتــوطين تكنولوج�ــا ا المقــرر هــذا
 .لتكنولوج�ا البناء المتقدمة مثل الم�اني المتنقلة والوحدات الك�سول�ة و مدينة  السحاب 

 رسالة الماجستير: ٦٩٩عمر

 اقتصاد�ات البناء والتشييد -ة دراسات مستقل: ٧٢٠عمر

شكل المبني (دراسات االول�ة والتصم�م االقتصادي المقرر يهتم �الدراسات االقتصاد�ة �حم�ع مراحل البناء بدا�ة �ال
الموقع  إدارة(�االضافة لدراسة عقود البناء واقتصاد�ات التشيد من ) والتكرار ونوع االنشاء وتحقيق الوظ�فةه وتكو�ن

 ).والبرنامج والعمالة والمواد والمعدات
 المتقدمة علوم وتكنولوج�ا البناء  –دراسات مستقلة  : ٧٢٣عمر

المرت�طة  وتشييد الم�اني والتكنولوج�ات والتطبيق في عمل�ات تصم�مة بين األكاد�م� ر يهدف الي الر�ط ماالمقر 
في  الجمال و التكنولوج�ا  عن التعبير كوسيلة من وسائل البناء تفاصيل و��حث في وعمران�ا و�يئ�ا بها ه�كل�ا 

  .عمل�ات اإلنشاء
 مشروعات تطب�ق�ة  –دراسات متقدمة في أداء الم�اني : ٧٢٦عمر

المنشآت القائمة �الفعل وذلك �غرض رفع كفاءة األداء الوظ�فى للمبنى وتحسين  إعادة تأهيل يهدف المقرر إلى
البيئة الداخل�ة وتحقيق اإلستفادة الكاملة لجم�ع فراغات المبنى وذلك من خالل إحالل تكنولوج�ات البناء المتقدمة 

لحفاظ على الطاقة وٕاعادة التوليد والتوظيف للطاقة المستخدمة �المبنى و�غطى واستخدام الوسائل المتقدمة فى ا
الفكر العام إلعادة التأهيل والتوظيف، محاور إعادة التأهيل، المشروع التطب�قى ألحد تحليل أداء المبنى، ( المنهج

 ).الم�انى القائمة
 مشروعات تطب�ق�ة  –إعادة تأهيل المنشآت القائمة : ٧٢٧عمر

إعادة تأهيل المنشآت القائمة �الفعل وذلك �غرض رفع كفاءة األداء الوظ�فى للمبنى وتحسين  المقرر إلى يهدف
البيئة الداخل�ة وتحقيق اإلستفادة الكاملة لجم�ع فراغات المبنى وذلك من خالل إحالل تكنولوج�ات البناء المتقدمة 

التوليد والتوظيف للطاقة المستخدمة �المبنى و�غطى  واستخدام الوسائل المتقدمة فى الحفاظ على الطاقة وٕاعادة
للحصول على  الفكر العام إلعادة التأهيل والتوظيفطرح تحليل أداء المبنى ، : مجموعة المحاور التال�ة المنهج

إحالل التكنولوج�ا  – ، محاور إعادة التأهيلأكبر عائد استثمارى للمبنى كأصل مادى فى منظومة اقتصاد المجتمع
 .، المشروع التطب�قى ألحد الم�انى القائمةواد النانو تكنولوجىم –

 رسالة الدكتوراه:  ٧٩٩عمر
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 التصم�م البيئ وكفاءة أستخدام الطاقة والطاقة المتجددة فى الم�انى  -٣
 النظم الحرار�ة وطب�عة المنشآت ٥٤١عمر 

وأسـتعراض المفـاه�م واألسـس �أسـلوب علمـى  الدينام�كـة الحرار�ـة مجـالفـي يهـدف المقـرر الـى بنـاء قاعـدة معرف�ـة  
دراسة أسالي�األنتقال الحرارى وأنتقال الموائع داخـل الم�ـاني و .الموضوعات التال�ة من خالل تناولفي مجال العمارة 

خــالل الغــآلف الخــارجى للم�ــانى وتنــاول اســس تطــو�ر حســا�ات أنتقــال الطاقــة الحرار�ــة و معــاييير الت�ــادل الحــرارى 
 .  تزان الطاقة�كل أسلوب و ذلك بتطب�قات اعدالت الخاصة ط�قاً للم

 التحكم البيئي و استراتيج�ات كفاءة الطاقة فى الم�انى ٥٤٣عمر 

ومـداخل تناولهـا والعالقـات الت�ادل�ـة التـى التحكم البيـئ و عالقتهـا �األنسـان  و نظر�ات يهدف المقرر الى تناول مفاه�م
البيئــة فــى مجــاالت علــوم  تطب�قــىمــن خــالل منظــور  �البيئــة الطب�ع�ــة و الصــناع�ة العمران�ــةالمعمار�ــة و تــر�ط البيئــة 

الدراســات المســتدامة  مــن خــالل  والعمــران والتــراث والتنم�ــةوالعمــارة  البيئــةالعالقــة بــين  و المــواد،  و�عــرضاالنســان و 
 .ألتجاهات المعمار�ة العالم�ةالمشيدة و تأثيرها على االمختلفة وانعكاساتها على البيئة  الجوانبالمقارنة بين 

 النماذج ومحاكاة الطاقة في العمارة بناء  ٥٤٤ عمر

ـــة و  يهـــدف المقـــرر الـــى ـــة فـــي العمـــارة شـــامالالنماذج الحســـاب�ة اليدو� التعر�ـــف �أســـس بناءالنمـــاذج ومحاكـــاة الطاق
لعالقـات الت�ادل�ــة بــين مــدارس ا النمـاذج الحســاب�ة �أســتخدام الحاســب األلـي كمــا يتنــاول الطب�ع�ـة والثالث�ــة األ�عــاد و
هــذه األســس كخلف�ــة توظــف التطب�ق�ــة فــي مجــال النمذجــة و  وفلســفتالمعمــاري  البيــئ واتجاهــات وتحــوالت الفكــر

 . والميدانىو التطب�قى العمل المكتبى  فيلل�حوث والدراسات 
 في العمارة  الطاقة البديلة والمتجددة ٥٤٦عمر 

ـــم الطاقـــة  فـــى الم�ـــانى والمفـــاه�م االساســـ�ة للطاقـــة البديلـــة والمتجـــددة واســـاليب توظ�فهـــا �قـــدم المقـــرر أساســـ�ات عل
وأمكانــات الطاقــة البديلــة والمتجــددة فــى االقــال�م المصــر�ة المختلفــة وتأثيرهــا علــى التشــكيل المعمــارى والعمرانــى كمــا 

ـــة الحديثـــة ـــى االتجاهـــات المعمار� ـــة المتجـــددة عل ـــأثير الطاق أســـاس لتطـــو�ر التصـــم�م و�وظفهـــا ك. يتنـــاول فلســـفة وت
 .المعمارى والعمرانى والتنم�ة المستدامه 

 الصوت�ات في العمارة والعمران ٥٤٧عمر 

العالقـــة �المـــداخل والنظر�ـــات المتعلقـــة  أهـــم و�تنـــاولللعمـــارة  المعـــارف األساســـ�ة فـــى مجـــال الصـــوت�ات فـــى المقـــرر  قـــدم
الصـوت�ة و أسـتخدام النمـاذج  ة�ـالمـداخل البيئ م  المختلفـة مـن خـالل �تم تطبيـق المفـاه�البيئة المشيدة و  ها و�ينالت�ادل�ة بين

 .العمران األتجاهات الحديثة فى العمارة و  الطب�ع�ة والحساب�ة ونماذج الحاسب اآللى وكما يتم دراسة تأثيرها على
 لكفاءة الطاقة فى الم�انى  االيرودينام�كا المعمار�ةالتهو�ة و  ٥٤٨عمر 

والعمــــران واالدوات العمــــارة و اســــس علــــم حركــــة الهــــواء فــــي  األساســــ�ات للتهو�ــــة الطب�ع�ــــة ممفــــاه��قــــدم المقــــرر ال
و دورهــا  يهــاالبيئ�ــة التــى تــؤثر علاألســاليب  و بهــدف التعــرف علــى المحــدداتالتصــم�م�ة لاليرودينام�كــا المعمار�ــة 

المحـددات هـذه مناقشـة �ال �ة و�تنـاولوأساليب توظ�فهـا لتحقيـق البيئـة المناسـ ل المعمارى والنسيج العمرانىيشكتالفى 
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 البيئ�ــة ولغاتهــا وتعبيراتهــاواألتجاهــات المعمار�ــة الحديثــة ، و التراث�ــة مفــاه�م العمــارة الشــعب�ة والتلقائ�ــةكمــا يتناولهــا 
 األيرودينام�كة المعمار�ة منظورالمعمار�ة والعمران�ة من 

 قة فى الم�انى تكامل اإلضاءة الطب�ع�ة والصناع�ة لكفاءة الطا ٥٥٢عمر 

�قــدم المقــرر مصــادر الضــوء ومفــاه�م التصــم�م الضــوئى و نظــم ومســتو�ات األضــاءة والعالقــة بــين االنســان والبيئــة 
الضــوئ�ة و يوضــح أســاليب التكامــل بــين نظــم األضــاءة الطب�ع�ــة والصــناع�ة والتشــكيل المعمــارى كــم �قــدم االدوات 

واســـتخدامات للنمـــاذج الحســـاب�ة �أســـتخدام الكمبيـــوتر والنمـــاذج والمـــداخل التصـــم�م�ة المتاحـــة مـــن حســـا�ات يدو�ـــة 
 .الطب�ع�ة ثالث�ة اال�عاد والق�اسات الميدان�ة وتقن�ات اآلضاءة بينها

 أ�كولوج�ا العمران ٥٥٨عمر 

يتنــاول المقــرر موضــوع التــوازن الطب�عــي و الــنظم اال�كولوج�ــة و�وضــح ك�ف�ــة االســتفادة منهــا و�ــتم ذلــك مــن خــالل 
 .تحليل امثلة مت�اينة ومتعددة من النظم اال�كولوج�ة الطب�ع�ة واستن�اط االسس المنظمة لهادراسة و 

 دراسات النظم الحرار�ة و أستراتيج�ات كفاءة الطاقة فى الم�انى ٦٤١عمر 

وأســتعراض المفـاه�م واألســس �أســلوب علمـى  الدينام�كــة الحرار�ـة مجـالفــي يهـدف المقـرر الــى بنـاء قاعــدة معرف�ـة  
نتقــال الموانــع الموائــع أأســاليب األنتقــال الحــرارى و  دراســة .الموضــوعات التال�ــة مــن خــالل تنــاولمجــال العمــارة  فــي

داخــل الم�ــاني و خــالل الغــآلف الخــارجى للم�ــانى وتنــاول اســس تطــو�ر حســا�ات أنتقــال الطاقــة الحرار�ــة ومعــاييير 
و�وظـــف الـــنظم الحرار�ـــة . الت�ـــادل الحـــرارى ط�قـــًا للمعـــدالت الخاصـــة �كـــل أســـلوب و ذلـــك بتطب�قـــات أتـــزان الطاقـــة

 . ت التى تركز على الدور المعمارى واستراتيج�ات الطاقة فى عدد من الدراسا
 دراسات التحكم البيئي و استراتيج�ات كفاءة الطاقة فى الم�انى ٦٤٥عمر 

ومـداخل تناولهـا والعالقـات الت�ادل�ـة التـى التحكم البيئ وعالقتها �األنسـان  ونظر�ات يهدف المقرر الى تناول مفاه�م
البيئــة مجــاالت علــوم  فــى تطب�قــى مــن خــالل منظــور  �ــة والصــناع�ة�البيئــة الطب�عالعمران�ــة المعمار�ــة و تــر�ط البيئــة 

الدراسـات المسـتدامة  مـن خـالل  والتنم�ـة والعمـران والتـراثوالعمـارة  البيئـةالعالقـة بـين  و المواد،  و�عـرضاالنسان و 
ر�ـة العالم�ـة و�رتكـز وتأثيرها علـى االتجاهـات المعما, المشيدةالمختلفة وانعكاساتها على البيئة  الجوانبالمقارنة بين 

 .على هذه المعارف العداد عدد من الدراسات لالتجاهات المعمار�ة والعمران�ة 
 بناء النماذج لمحاكاة الطاقة في العمارة  ٦٤٦عمر 

النمــاذج   النمــاذج ومحاكــاة الطاقــة فــي العمــارة شــامال النمــاذج الحســاب�ة اليدو�ــة و التعر�ــف �أســس بنــاء يهــدف المقــرر الــى
العالقـات  النمـاذج الحسـاب�ة �أسـتخدام الحاسـب األلـي كمـا يتنـاول �ة والثالث�ة األ�عاد والق�اسات وال�حوث الميدان�ـة والطب�ع

هـــذه ة التطب�ق�ـــة فـــي مجـــال النمذجـــة و يوظـــف وفلســـفالمعمـــاري  البيـــئ الت�ادل�ـــة بـــين مـــدارس واتجاهـــات وتحـــوالت الفكـــر
 .و�تم عرضها فى ورش عمل وحلقات دراس�ة والميدانىى والتطب�قى بالعمل المكت فياألسس كخلف�ة لل�حوث والدراسات 

 الخضراءعمارة دراسات ال ٦٤٨عمر 

ـــب نحـــو �ســـتهدف ـــنظم اال�كولوج�ـــة و مفـــاه�م و المقـــرر توج�ـــه الطال الخضـــراء المالئمـــة  عمـــارةال فكـــارأ الفهـــم العميـــق ل
ــــــة  والمنــــــاهج االساســــــ�ة لل ــــــة مــــــع المشــــــاكل التصــــــم�م�ة المختلف عمــــــارة  واالســــــت�طان فــــــى االقــــــال�م المناخ�ــــــة والمتوافق



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٨٧ قسم اهلندسة املعمارية

علــى  فــى الــدول النام�ــة�ــة عالم�ــة علــى وجــه العمــوم و معمار والجيومورفولوج�ــه مــن خــالل دراســة نمــاذج مختــارة لمشــار�ع 
لعمل�ــات التصــم�م   لصـ�اغة مــداخل متكاملــةالمتميــزة التوجهــات والمحـاوالت اإلقل�م�ــة والمحل�ــة  وجـه الخصــوص، و�نــاقش

 .األخضر و�وظفها كأساس العداد دراسات توضح دور المعمارى فى تطو�ر العمارة الخضراء المعمارى 
 الطاقة الشمس�ة فى العمارة والتخط�ط العمرانى ٦٥٠عمر 

والتكــو�ن المعمــارى  التصــم�مو  التشــكيلو  الطاقــة الشمســ�ة فــى العمــارة والتخطــ�ط العمرانــى يتنــاول المقــرر مفــاه�م وأســس
ـــة الجوانـــب الوظ�ف�ـــة واإل علـــي الطاقـــة الشمســـ�ة ومـــدى تـــأثر تصـــم�م�ة تطب�ق�ـــة  �ـــأدوات هماتوارت�اطـــ نشـــائ�ة والجمال�

، ومفـاه�م التجم�ـع والتخـز�ن والنقـل للطاقـة العمارة والعمـران كفاءة الطاقة فىالعالقة بين أسس التشكيل و  و�تناول أ�ضا
الشمســ�ة و�وظــف  الطاقــة توظيــف مــن خــاللمعمــارى والمــداخل المختلفــة لعمل�ــة التشــكيل والتكــو�ن الوالمحتـوى المــادى 

 .فى ورش عمل وحلقات دراس�ة العمل المكتبى والميدانى و�تم عرضها فيهذه األسس كخلف�ة لل�حوث والدراسات 
 في العمارة  الطاقة البديلة والمتجددةدراسات  ٦٥١عمر 

ة للطاقـــة البديلـــة والمتجـــددة تلقائ�ـــا واســـاليب توظ�فهـــا �قـــوم المقـــرر بتقـــد�م أساســـ�ات علـــى الطاقـــة والترشـــيد والمفـــاه�م االساســـ�
أمكانات الطاقة البديلة والمتجددة فى االقال�م المصـر�ة المختلفـة وتأثيرهـا علـى التشـكيل المعمـارى والعمرانـى كمـا يتنـاول فلسـفة 

تركـز علـى دور المعمـارى وتأثير الطاقة المتجـددة علـى االتجاهـات المعمار�ـة و�وظفهـا كأسـاس لعـدد مـن ال�حـوث والدراسـات 
 .ةفى توظيف الطاقة البديلة والمتجددة كأساس لتطو�ر التصم�م المعمارى والعمرانى والتنم�ة المستدام

 دراسات الصوت�ات في العمارة والعمران ٦٥٢عمر 

ات المــداخل والنظر�ــ أهــم و�تنــاولللعمــارة  للمعــارف األساســ�ة فــى مجــال الصــوت�ات فــى  المقــرر رؤ�ــة شــاملة �قــدم
�ـــتم تطبيـــق المفـــاه�م  و  ومجاالتهـــا المختلفـــةالطب�ع�ـــة البيئـــة المشـــيدة والعلـــوم  هـــا و�ـــينالعالقـــة الت�ادل�ـــة بين�المتعلقـــة 

الصــوت�ة و أســتخدام النمــاذج الطب�ع�ــة والحســاب�ة ونمــاذج الحاســب  ة�ــالمــداخل المنهج�ــة البيئ المختلفــة مــن خــالل 
و�وظفهـا كأسـاس لعـدد مـن ال�حـوث والدراسـات التـى .العمـارة و العمـران اآللى وتأثيرها على األتجاهات الحديثـة فـى 

 .تركز على دور المعمارى فى توظيف مفاه�م الصوت�ات كأساس للتصم�م المعمارى والعمرانى 
 لكفاءة الطاقة فى الم�انى  االيرودينام�كا المعمار�ةدراسات التهو�ة و   ٦٥٣عمر 

والعمـــران واالدوات التصــــم�م�ة العمــــارة و اســــس علـــم حركــــة الهـــواء فـــي  �ـــةالتهو�ـــة الطب�عيتنـــاول المقـــرر مفــــاه�م 
ل يشـكتالو دورهـا فـى  يهـاالبيئ�ـة التـى تـؤثر علاألسـاليب  و بهـدف التعـرف علـى المحـدداتلاليرودينام�كا المعمار�ة 

كمـا يتناولهـا لمحـددات اهـذه مناقشـة �ال وأساليب توظ�فها لتحقيق البيئـة المناسـ�ة و�تنـاول المعمارى والنسيج العمرانى
 البيئ�ـــة ولغاتهـــا وتعبيراتهـــاواألتجاهـــات المعمار�ـــة الحديثـــة ، و التراث�ـــة مـــن خـــالل مفـــاه�م العمـــارة الشـــعب�ة والتلقائ�ـــة

كمــا يتنــاول دراســات لنمــاذج مــن االتجاهــات العالم�ــة ودور حركــة الهــواء كركيــز فــى تطــو�ر  .المعمار�ــة والعمران�ــة
 .الفكر المعمارى 

 دراسات تصم�م األضاءة لكفاءة الطاقة فى الم�انى    ٦٥٤عمر 

�قـــدم المقـــرر نظـــم ومصـــادر الضـــوء ومســـتو�اته والعالقـــة بـــين االنســـان والبيئـــة الضـــوئ�ة ونظـــم األضـــاءة الطب�ع�ـــة 
والصـــناع�ة ومفـــاه�م التصـــم�م الضـــوئى والتشـــكيل المعمـــارى واالدوات والمـــداخل التصـــم�م�ة المتاحـــة مـــن حســـا�ات 
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 ٨٨ قسم اهلندسة املعمارية

دامات للنمـــاذج الحســـاب�ة �أســـتخدام الكمبيـــوتر والنمـــاذج الطب�ع�ـــة ثالث�ـــة اال�عـــاد والق�اســـات الميدان�ـــة يدو�ـــة واســـتخ
وتقن�ــات اآلضــاءة بينهــا و�ركــز علــى اعــداد عــدد مــن الدراســات لألتجاهــات الحديثــة والعالم�ــة والســتخالص منــاهج 

 .التصم�م للمشاكل التصم�م�ة المختلفة 
 فى الم�انى  البيئ�ة لكفاءة الطاقة دراسات تكامل النظم ٦٥٥عمر 

وأســاليب تحليــل المبنــى الــى نظــم وعناصــر بهــدف تكامــل  و�قــدم المقــرر مفــاه�م الــنظم البيئ�ــة وطب�عتهــا الدينام�ك�ــة
فــى الم�ــانى  �عــرض المقــرر لألطــر المحــددة لعمل�ــات التصــم�م المعمــارى تكامــل الــنظم البيئ�ــة لكفــاءة الطاقــةأدائهــا 

�اغة أهــداف عمل�ــات التصــم�م ومعــاييرو تقيــ�م المشــروعات و�تضــمن دراســات  تحليــل وتقيــ�م والتــى تــؤثر علــى صــ
و�وظفهــا كأســاس لعــدد مــن الدراســات ترتكــز علــى دور المعمــارى فــى  .المشــروعات والمــداخل التصــم�م�ة المعاصــرة
 .توظيف مفاه�م النظم المتكاملة فى الم�انى 

 لبيئى للمشروعات  دراسات أألستدامة وتقي�م االثر ا ٦٥٦عمر 

الى تقد�م المفاه�م األساس�ة لدراسـات أألسـتدامة والتنم�ـة فـى اطـار الحفـاظ علـى البيئـة �مفهومهـا الشـامل يهتم المقرر 
مـــن المـــداخل األساســـ�ة ألعـــداد دراســـات األثـــر البيئـــى بإلقـــاء الضـــوء علـــى عـــدد  للمشـــروعات البيئـــيو تقيـــ�م األثـــر 

 ، للحالـة المصـر�ة الـدولى كـذلك دراسـة  مـداخل األسـتدامة و مـدى مالئمتهـا للمشروعات على المسـتوى المحلـى و 
مـن  �عـض لنمـاذج مـن نتـاج التحليلـيو  من خالل التناول النقدي، البيئة وتأثيرها على العمارة المعاصرةو  هالتكنولوج�

 . المعاصر�ن و الدوليين المعمار�ين العرب
 ات من الحر�ق دراسات أمان المشروعات وحما�ة المنش ٦٥٧عمر 

قـــرر مفــاه�م امـــان المشــروعات فـــى المســتو�ات المختلفـــة و�حــدد المتطل�ـــات اآلساســ�ة لهـــا و�قــدم متطل�ـــات م�قــدم ال
حما�ـــه المنشـــات مـــن الحر�ـــق و�ســـتعرض جوانبهـــا ودراســـاتها المختلفـــة والمتطل�ـــات األلزام�ـــة لحما�ـــة المنشـــات مـــن 

الالزمة العتماد المشروعات كمـا �قـدم الدارسـون دراسـات العـداد  الحر�ق وأساليب تطب�قها والمستندات و المتطل�ات
مســتندات أعتمــاد المشــروعات مــن هيئــة الحما�ــة المدن�ــة واألجهــزة المعن�ــه والمعالجــات الالزمــة لألرتقــاء �مســتو�ات 

 .و�قدم دراسات امان المشروعات وتشمل جوانب حما�ة المنشات من الحر�ق .الحما�ة للم�انى 
 دامة تنسيق الموقع البيئىإست  ٦٥٨عمر

كمـا �قـدم مـداخل ومنـاهج . يهدف المقرر الى تقد�م المعارف االساس�ة ومفـاه�م تنسـيق الموقـع مـن المنظـور البيئـى 
تنســيق الموقــع البيئــى فــى إطــار مفــاه�م االســتدامة واألعت�ــارات األ�كولوج�ــه للمواقــع والــنظم البيئ�ــة المختلفــة ودور 

ســيق وعالقــة ببرمجــة المشــروعات والحفــاظ البيئــى و�قــدم دور التقن�ــات الحديثــة والبــرامج المســتخدمه فــى تطــو�ر التن
 .الجديدة فى إستدامة تنسيق المواقع و�قدم الدارسون �حوث تقوم �عرض مناهج إستدامه تنسيق مواقع 

 البيئي موضوعات مختارة فى التصم�م  ٦٠٦٠عمر 

فــي مجــال التصــم�م البيئــي وكفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة فــي  يتنــاول المقــرر يتنــاول احــد الموضــوعات المعاصــرة
العمــارة والعمــران كمــا يــوفر خلف�ــة معرف�ــة نظر�ــة وتطب�ق�ــة لطــالب مرحلــة الماجســتير كمــا يتنــاول دراســة وتحليــل 

 .الجوانب التنظ�م�ة والقانون�ة وطب�عة الخدمات الهندس�ة فى هذا المجال



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨
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 ).�م البيئى والطاقةالتصم(رسالة الماجستير  ٦٦٩عمر 

 .مناهج ال�حث العلمى فى البيئه واالستدامه ٧٤١عمر 

�قــدم المقــرر النظر�ــات االساســ�ه للتصــم�م البيئــى واالتجاهــات الفكر�ــة مــع التركيــز علــى المــدخل الشــامل والجوانــب 
م البيئـى المسـتدام ودور المختلفة لل�حث العلمى فى البيئه واالستدامه وٕابراز المفاه�م الشاملة وأسـس ومنـاهج التصـم�

 . المعمارى فى تشكيل الشخص�ة المعمار�ة البيئ�ة لألقال�م و�قدم الدارسون أ�حاث تناقش فى حلقة دراس�ة
 .�حوث التخط�ط والتصم�م المستدام ٧٤٢عمر 

 قـــدم تعر�ـــف الـــنظم األ�كولوج�ـــه والـــنظم الدينام�ك�ـــه وتطـــور ال�حـــوث فـــى مختلـــف محـــاور التصـــم�م البيئـــى وتطـــور�
وتحــور الطــا�ع البيئــى وأســس توظيــف المــوارد الطب�ع�ــة فــى التنم�ــه المســتدامه ودور المخطــط والمصــمم فــى تقــد�م 

 . البدائل التصم�م�ه والتنمو�ه المتزنة والمتكاملة مع البيئة وال�حث فى تقد�م نماذج عالم�ه ومحل�ه
 ).حلقة دراس�ة( في العمارة والتخط�ط العمرانى�حوث النظم الدينام�ك�ه فى  ٧٤٥عمر 

 ف�مواضــ�ع و الطاقــة إســتخدام كفــاءة فــي متخصصــة مواضــ�ع النقــاش و الدراســ�ة الحلقــات مــنخالل المقــرر يتنــاول
 و النـانو، تكنولوج�ـا الكر�ون�ـة، لل�صـمة الق�مـة هندسـة تطب�قـات ، للطاقـة الدينام�ك�ة النظم متضمناً  المتجددة الطاقة

 المقــــرر يتنــــاول و ، العمرانــــي والتخطــــ�ط العمــــارة �مواضــــ�ع الصــــلة ذات للطاقــــة الحديثــــة مجــــاالت فــــي التطــــورات
  .واالســتدامة المشــيدة البيئـة فــي الجـودة مســتوى  االقتصـاد، ، البيئــة مجــاالت علـى تــنعكس التـي و ال�حث�ــة المواضـ�ع

 ). حلقة دراس�ة(�حوث النظم الحرار�ه وطب�عة المنشأت  ٧٤٦عمر 
م الحرار�ه كمـا يتنـاول تطب�قاهمـا لتحقيـق كفـاءة الطاقـة فـى الم�ـانى وكـذلك نظـم �عرض المقرر لدالالت مفاه�م النظ

الطاقة المتجددة فى الم�انى و�قدم مناهج ومداخل تصم�م�ه تقوم على دور النظم الحرار�ه ومفاه�م طب�عـة المنشـأت 
 .قة دراس�ةفى حل" أ�حاثا"فى تحقيق كفاءة أستخدام الطاقة المتجددة فى الم�انى و�قدم الدارسون 

 ).حلقة دراس�ة(�حوث التهو�ة الطب�ع�ة وااليرودينام�كا  ٧٤٧عمر 

�قــوم المقــرر علــى �حــوث االيرودينام�كــا المعمار�ــة ودور التهو�ــة فــى تطــو�ر األفكــار التصــم�م�ة المعمار�ــة و�قــدم 
فـــى تطو�رهـــا علـــى الدراســـى �حـــوث فـــى التهو�ـــة الطب�ع�ـــة وااليرودينام�كـــا المعمار�ـــة فـــى الم�ـــانى ودور المصـــمم 

 ).حلقة دراس�ة(المستوى المعمارى والمستوى العمرانى وتتم مناقشة اال�حاث فى 
 ) حلقة دراس�ة(�حوث تكامل اإلضاءة الطب�ع�ة والصناع�ة   ٧٤٩عمر

�قوم المقرر على المعارف التى تم دراستها فى مجال دراسات تكامل اإلضاءة الطب�ع�ة والصـناع�ة و�قـوم الدارسـون 
 .�م أ�حاثهم فى حلقات دراس�ة يتم تق�مها ومناقشة وٕاستن�اط إستراتيج�ات للتصم�م والتخط�ط منهابتقد

 ). حلقة دراس�ة(�حوث الصوت�ات فى العمارة   ٧٥٠عمر 

�قــوم المقــرر علــى المعــارف التــى تــم دراســتها فــى دراســات الصــوت�ات فــى العمــارة و�قــدم تحلــ�ال للــدالالت الخاصــة 
وٕامكانــات توظ�فهــا فــى العمــارة والــدور الــذى �مكــن وأن تلع�ــه فــى التشــكيل المعمــارى والعمرانــى �مفــاه�م الصــوت�ات 

 ).حلقة دراس�ة(و�قدم الدارسون �حوثهم فى 
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 ).حلقة دراس�ة(�حوث العمارة الخضراء  ٧٥١عمر 

ت المســتن�طه مــن للــدالال" �قــوم المقــرر علــى المعــارف التــى تــم دراســتها فــى دراســات العمــارة الخضــراء و�قــدم تحلــ�ال
منـــاهج التصـــم�م للعمـــارة الخضـــراء وٕامكانـــات توظ�فهـــا فـــى العمـــارة المصـــر�ة والـــدور الـــذى �مكـــن أن تلع�ـــه منـــاهج 

 ).حلقة دراس�ة(العمارة الخضراء فى تشكيل وٕاستن�اط عمارة متجددة و�قدم الدارسون أ�حاثهم فى 
 البيئي التصم�م �حوث في كم�ة أساليب  ٧٥٢عمر 

 ).التصم�م البيئى والطاقة(لة الدكتوراه رسا ٧٩٩عمر 
 

 
 

 

 التصم�م العمرانى وتنم�ة المجتمعات -٤

 العمرانى نظر�ات وتطب�قات التصم�م  ٦٦١عمر 

 المختلفة التحليل�ة والمداخل واالتجاهات وتطورها، العمرانى للتصم�م االساس�ة النظر�ة األطر المقرر يتناول
 واجتماع�ة ثقاف�ة خصائص من �شمله وما المستدام العمرانى التصم�م مفهوم على التركيز مع المبن�ة البيئة لتحليل

 .والتدخالت المقاي�س مختلف على وعالم�ة محل�ه تطب�قات و ا�حاث نماذج عرض خالل من. و�يئ�ة واقتصاد�ة
 ومح�طه العام راغف من تشمله �ما المدينه فى العمرانى والتجديد االح�اء لمفهوم المقرر من االول المحور يتعرض
.   الصلة ذات والمشروعات �ه الخاصة التحليل وأدوات ومكوناته مستغلة غير ومناطق ومورفولوجيته العمرانى
 التشكيل فى العمران وتنظ�م بدينام�ك�ة المرت�طة التشر�عات ودور العمرانى، الطا�ع مفردات الثانى المحور و�تناول
 نجاح اساس �اعت�ارها المدينة  فراغات وتشكيل تصم�م فى المصمم ردو  على ا�ضاً  المقرر يركز .العمرانى

 .العمرانى للتصم�م المتكاملة  المشروعات
 اإلسكان والتنم�ة�حوث  ٦٦٢عمر 

تهدف مادة اإلسكان والتنم�ة الى إبراز مفاه�م التنم�ة السكن�ة الشاملة فى ظل الظروف العمران�ة الحاكمة 
لتحليل لعمل�ات اإلسكان كإحدى أهم ركائزها مع اإلشارة لواقع مصر ودول العالم وتتعرض �الشرح وا, والمختلفة
وتشمل أ�ضًا الدراسات عرضًا ألهم التوجهات الفكر�ة فى مجال اإلسكان والتنم�ة السكن�ة مع تجارب . الثالث 

كان وتحليلها وتقي�مها الدول النام�ة مع التعر�ف ب�عض المداخل والمناهج النظر�ة والعمل�ة لتناول دراسات اإلس
و�تم تناول عددا من . مما �سمح بإقتراح بدائل الحلول لتنم�ة المناطق السكن�ة سواء القائم منها أو المستجد

 : الموضوعات تشمل
 .تصم�م النظم ال�حث�ة الخاصة بدراسات ومشروعات اإلسكان •
 .مفهوم و�دائل التنم�ة السكن�ة لفئات الدخل المحدود •
 .السكن�ة للمناطق المتدهورة القائمة مداخل التنم�ة •

 .عمل�ات التقي�م فى مشروعات تنم�ة المناطق السكن�ة المتدهورة
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 �حوث تصم�م المجتمعات  ٦٦٣عمر 

، "التصم�م العمرانى �عد الحداثي"�عرض المقرر لتصم�م وتنم�ة المجتمعات كمجال معرفى وتطب�قي، �اعت�اره 
قاف�ة المجتمع�ة فى عمل�ات التنم�ة والتحكم فى العمران ، و�طرح المقرر �عض حيث تتوازن األ�عاد العمران�ة والث

كظاهرة إنسان�ة وعمران�ة، و�عرض ألسس ) الجماعة والمكان والعمران(مفاه�م ومداخل إستقراء وتحليل المجتمعات 
للمجتمعات وتعبيراتها  ، و�ركز على المالمح الثقاف�ة واإلجتماع�ةتنميتها والتحكم فى عمرانهاوأدوات تقي�مها و 

 :من المقرر وحدتين متكاملتين، هماالعمران�ة، و�لمح لظواهر تغير المجتمعات وتحوالت أنساقها و�تض
التصم�م والتشكيل العمرانى والتحكم فى العمران في  ،الجماعة والمكان والنتاج العمرانى: تصم�م المجتمعات -

 .عمران�ة إطار عمل�ات التنم�ة، رصد المجتمعات كظاهرة
 .إشكال�ة النسيج و�ن�ة المجتمعات العمران�ة مع ذكر خاص للمناطق السكن�ة والعمران�ة العامة -

و�ســتكمل العــرض والتنــاول مــن خــالل مجموعــة مــن ال�حــوث والدراســات وث�قــة الصــلة بتصــم�م وتنم�ــة المجتمعــات، 
 .ات الحوارفى ورش العمل وحلقطرح والتي تتضمن العمل المكتبى والميدانى ، وال

 دراسات عمارة وتنسيق االراضى ٦٦٥عمر 

 وتكلفـه  والتكلفـة األسـتدامة مفاه�م على التركيز المواقعمع تنسيق عمارة مفاه�م تدقيق إلى التدر�سى المحتوى  يهدف
 �حـــــث مـــــع التـــــوازى  علـــــى العمـــــران وســـــ�كولوج�ة ال�صـــــر�ة واالنســـــاق والصـــــ�انة ، الوظ�ف�ـــــة  والعالقـــــات   االدارة
 .تنسيق �مخرجات االمرت�طةالقضا�
 �حوث الحفاظ العمراني ٦٦٦عمر 

�عــرض المقــرر لمجــال ومفــاه�م ودراســات الحفــاظ العمرانــي مــن خــالل الدراســات ال�حث�ــة متعــددة المســتو�ات التــي 
تتعــرض إلــي أســس تطب�قــات الحفــاظ المعمــاري والعمرانــي ومجاالتــه المختلفــة مــع التركيــز بوجــه خــاص علــي الواقــع 

 .المقابلة بين التجارب المحل�ة واإلقل�م�ة والعالم�ةالمصري و 
 فى التصم�م العمرانى�حوث الدراسات اإلقتصاد�ة واإلجتماع�ة  ٦٦٧عمر 

يتناول الجزء االول  الدراسات االجتماع�ة . �قدم الطالب مجموعة من الدراسات واال�حاث وث�قة الصلة �مجالى المقرر
اما الجزء الثاني فيتناول اساس�ات االقتصاد العمرانى ودورالعناصر االقتصاد�ة .ى�مشروعات التصم�م العمرانالمرت�طة 

 . يتعرض الطلب الساليب ال�حث الميدانى االجتماعى واالقتصادى .في تشكيل العمران المصري 
 أ�حاث فى الدراسات العمران�ة  ٦٦٨عمر 

 �التصـم�م المرت�طـة القضـا�ا علـى تركـز تمناقشـا خـالل مـن العلمـى ال�حـث علـى الطالب تدر�بالمقرر الى  يهدف
 أفكـــار تطبيـــق تتنـــاول أخت�ـــارهم مـــن موضـــوعات فـــى أ�حـــاث �أعـــداد الطل�ـــة و�قـــوم العـــالم فـــى العمرانـــى والتخطـــ�ط
 متعلقـة لقضـا�ا والتحليـل ال�حـث لمهـارات الطالـب يتعـرض وكـذلك مصـر علـى العـالمى العمرانى والتخط�ط التصم�م
 .�حثى وعمشر  أعداد وك�ف�ة �العمران

  مداخل ال�حث فى العمران ٦٦٩عمر 

 التحليـل، علـي وامكان�اتـه ال�حث�ـة قدراته واثراء لل�حث المنهج�ة المداخل �اهم الطالب تعر�ف الى المقرر هذا يهدف
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 مــن وتمكنــه. الســل�مة العلم�ــة االســاليب" مســتخدما الرســالة موضــوع اخت�ــار مــن الدراســي الفصــل نها�ــة فــي وتمكنــه
 .المناسب العلمي المنهج واخت�ار االهداف وتحديد المشكلة كص�اغة العلمى ال�حث كتا�ة اساس�ات ىعل التعرف
 المدينة المصر�ة  ٦٧٠عمر 

يهدف المقرر إلى طرح القضا�ا النظر�ة والفلسف�ة التى تتناول عمران المدينة المصـر�ة المعاصـرة والتـى مـن خاللهـا 
والمقـرر هـو �شـكل سـ�منار و�تميـز . والتحـوالت التـى تواجـه المدينـة فـى مصـريتم محاولة للفهم والتفسـير للمتغيـرات 

 .�طا�عه النقدى و�تناول المقرر كل عام مدينة مصر�ة لتكون هى محور الدراسة
 جمال�ات العمران  ٦٧١عمر 

لجمال فى �قدم المقرر فكرة ا: ان من جانب�ه النظرى والتطب�قىر يتناول المقرر المجال المعرفى لجمال�ات والعم
الجمال  يناقش المقرر فكرة. ا نر الفلسفة وكيف ط�قها الفالسفة والمعمار�ين والمخططين على جوانب العمارة والعم

 المطلق والنسبى، الجمال فى الشكل وفى الرمز وفى المعنى، الجمال فى الثقافة المحل�ة والثقافة اإلقل�م�ة والعالم�ة
لسفة وفكر الجمال فى مختلف المجاالت ومناقشة ك�ف�ة تطب�قها على و�فتح ال�اب أمام الطالب إلستكشاف ف

الجانب التطب�قى فى المقرر يتم على مدن فى مصر والعالم من حيث الكتلة المبن�ة . ا نر والعم مجال العمارة
فى يتعرض المقرر كذلك لتطور فكر الجمال . ن�ة والمعمار�ة للمكان ار والشخص�ة العم اغات العامةر وش�كة الف

وفكرة الفن العام وجمال الساحات المفتوحة والم�ادين وغيرها من مكونات  ت اإلنسان�ة من الشرق والغرباالحضار 
 . المكان العام داخل المدينة

 تنم�ة المجتمعات السكن�ة الجديدة ٦٧٣عمر 

ان�ة،  وضوا�ط ومحددات يتناول المقرر إشكال�ة تنم�ة المجتمعات السكن�ة الجديدة، في إطار عمل�ات التنم�ة العمر 
للمداخل والمنظومات، المراحل والمكونات، الفاعل�ات واألدوار، واآلل�ات، واأل�عاد : و�عرض التناول -اإلستدامة 

، المجال والمحتوى الطب�عي والعمراني، )االجتماع�ة، االقتصاد�ة، الس�اس�ة، وغيرها(العمران�ة وغير العمران�ة 
و�عتمد المقرر على عرض وتقي�م التجارب  -ردود والتأثير على نطاقات التنم�ة اإلمكانات والمحددات، والم

المحل�ة واالقل�م�ة والعالم�ة، والمقابلة بين المداخل والطروح النظر�ة والتطب�قات األحدث، من خالل الدراسات 
  .واأل�حاث المحدودة، و ورش العمل وحلقات النقاش

 النمذجة  والمحاكاه  ٤٦٧عمر 

موضـحًا نقـاط القـوة والضـعف فـي كـل تقن�ـة، والظـروف .ل المقرر النمذجة والمحاكاة، وتحليل التكلفـة والتحسـينيتناو 
و�ــتم "). الوظــائف اإلضــاف�ة"مــع (واكســل  Vensimالمالئمــة لتطب�قهــا، وذلــك �اســتخدام البرمج�ــات المناســ�ة مثــل 

ل المثـال، إدارة المـوارد البيئ�ـة، ونظـم تقـد�م تشج�ع الطـالب علـى استكشـاف  تطـو�ر مبتكـرة غيـر تقليد�ـة، علـى سـبي
وستركز نماذج المحاكاة على تفهم مكونات النظم، وكيف تتفاعـل مـع . الخدمات االجتماع�ة، أو التنم�ة االقتصاد�ة

ـــائج االحتمال�ـــة،وفاعليتها، واســـتخدام نســـب . �عضـــها الـــ�عض ـــب لتحليـــل التكلفـــة و مناقشـــة النت كمـــا يتعـــرض الطال
اضـــافة . فوائـــد ومعـــدل العائـــد الـــداخلي، واخت�ـــار مـــن بـــين بـــدائل متعـــددة، ومـــدى مالءمـــة كـــل مـــنهجالتكـــاليف وال

الىالتحســين الــذى يتعــرض الــى البرمجــة الخط�ــة، مــع تطب�قــات إضــاف�ة  ، وتحليــل الشــ�كات والــنظم، المســار الحــرج 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٩٣ قسم اهلندسة املعمارية

)CPM ( وتقي�م البرامج ومراجعة تقن�ة)بيرت.( 
 �حوث تنم�ة المجتمعات ٦٧٥عمر 

تناول المقرر نظر�ات وعناصر ومداخل تصم�م وتنم�ة المجتمعات العمران�ة سواء القائمـة او الجديـدة مـن خـالل بلـورة  ي
و�ـتم .  المفاه�م األساس�ة للتنم�ة المستدامة والحوكمة الحضر�ة شاملة توظيف اإلطار المنطقـي واطـر المتا�عـة والتقيـ�م

عدد من ال�حـوث والدراسـات وث�قـة الصـلة بتصـم�م وتنم�ـة المجتمعـات، لتوظيف هذه المفاه�م واألطر كأساس وخلف�ة 
 .من خالل العمل المكتبى والميدانى، و�تم إعدادها و�لورتها وعرضها فى ورش عمل وحلقات حوار دراس�ة

 )التصم�م العمرانى وتنم�ة المجتمعات(رسالة الماجستير  ٦٩٩عمر 

  المدن المستدامةتصم�م  ٧٦١عمر 

رر �الدراســـة والتحليـــل مفـــاه�م المـــدن والمجتمعـــات المســـتدامة والعوامـــل المـــؤثرة علـــي تركيـــب وتشـــكيل، يتنـــاول المقـــ
ســ�طر مفهــوم التنم�ــة المســتدامة علــى النقاشــات فــي العقــدين األخيــر�ن وكــذلك  حيثواسستصــم�م المدينــة المســتدامه

علـــى دراســـة مـــدخل أكثـــر شـــمول�ة ومـــن ثـــم تركـــز هـــذه المـــادة . عالقتـــه بجـــودة الح�ـــاة كحـــق لجم�ـــع فئـــات المجتمـــع
و�تم دراسة نظر�ات العمران المستدام المختلفة وكذلك نظم ق�اس االستدامة علـى مسـتوى  .للتصم�م المستدام للمدينة

وكــذلك التوجهــات العالم�ــة �النســ�ة . كمــا يــتم مناقشــة ونقــد المــداخل الحال�ــة لتصــم�م المدينــة. التجمعــات العمران�ــة
وأجنـدة العمـران الجديـدة فـي اطـار اعمـال منظمـة األمـم المتحـدة للمسـتوطنات ال�شـر�ة وعالقـة  للمدينة التـي نحتاجهـا

 . هذه الجهود بتوفير ح�اة أفضل للجم�ع
 ) حلقة دراس�ة (إدارة وتنم�ة عمران المناطق السكن�ة  ٧٦٢عمر 

ات وث�قــة الصــلة �اإلســكان يــوفر المقــرر المجــال إلســترجاع و�لــورة الخلف�ــات المعرف�ــة، وتوجهــات ومخرجــات المقــرر 
وتنم�ة المناطق السكن�ة القائمة والجديدة، كما يركز على أسـس ومـداخل إدارة وتنم�ـة عمـران المشـروعات والمنـاطق 
الســـكن�ة، القائمـــة والجديـــدة، الرســـم�ة وغيـــر الرســـم�ة، ومـــا يـــرت�ط بهـــا مـــن أ�عـــاد مجتمع�ـــة، وٕاقتصـــاد�ة، وس�اســـ�ة، 

عرض وتقي�م نماذج من التجـارب المحل�ـة والعالم�ـة، �االضـافة الـى طـرح مجموعـة  و�عتمد المقرر على -وعمران�ة 
مـن األ�حـاث المحـدودة المرت�طـة �موضـوعات المقـرر علـى الطـالب المشـاركين، وعرضـها ومناقشـتها وتطو�رهـا فـي 

  .حلقات النقاش، �مشاركة �عض األكاد�ميين والممارسين، وث�قي الصلة �المجال
 مناطق ذات الق�مةعمران ال ٧٦٣عمر 

ـــات العمران�ـــة  ـــزة مـــن خـــالل طـــرح مفـــاه�م المحم� ـــاول المقـــرر مـــداخل التعامـــل مـــع المنـــاطق ذات الق�مـــة المتمي يتن
ونطاقاتها المختلفة ومعايير تحديدها �اإلضافة إلى مفهوم تقس�م تلـك المنـاطق ط�قـًا لمسـتو�ات الحما�ـة وت�عـًا لمـدى 

، حيــث يــتم تحديــد خصــائص كــل )مركــز، المنطقــة االنتقال�ــة، منطقــة التنم�ــةمنطقــة الت(تمركــز الم�ــانى ذات الق�مــة 
 .منطقة واشتراطات وضوا�ط التنم�ة والتحكم فى العمران للحفاظ على هذه المناطق

 إدارة وص�انة تنسيق المواقع ٧٦٤عمر 

يق المواقــــع يهــــدف المحتــــوى التدر�ســــى إلــــى التركيــــز علــــى عمل�ــــات ومنظومــــات التشــــكيل المرت�طــــة �عمل�ــــات تنســــ
واألعت�ــارات اإل�كولوج�ــة والوقائ�ــة الواجــب أت�اعهــا �صــدد  مــا يتعــرض لــه الموقــع خــالل مراحــل التجهيــز والتور�ــد 
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 ٩٤ قسم اهلندسة املعمارية

واألســــتزراع والمتا�عــــة والتفاصــــيل الهندســــ�ة المرت�طــــة ، كــــذلك طب�عــــة منــــاهج التكلفــــة وٕادارة المحاســــ�ة لمثــــل هــــذه 
 .النوعى ونظم التسعيرالنوع�ات وذلك �عرض لماه�ات التوصيف الكمى و 

 مناهج ال�حث العلمي في العمران ٧٦٥عمر 

يــوفر المقــرر المجــال لتكامــل األ�حــاث فــي العمــران والمجــاالت وث�قــة الصــلة، و�عتمــد علــى مجموعــة مــن الحلقــات 
الدراسـ�ة لطــالب الـدكتوراه فــي التصـم�م العمرانــي وتنم�ــة المجتمعـات �صــفة أساسـ�ة، و�مكــن أن ينضـم اليهــا طــالب 
الــدكتوراه مــن مختلــف التخصصــات �القســم، و�ــتم التنســيق لهــا واالعــالن عنهــا، وتخصــص حلقــة دراســ�ة لطالــب أو 

القـــراءات، المـــنهج، الفرضـــ�ات، االخت�ـــار / أكثـــر، �عـــرض فيهـــا لمـــدخل و�ن�ـــة مقترحـــه ال�حثـــي، المجـــال، واألدب�ـــات
ين، والمهتمـــــين �المجـــــال ال�حثـــــي والتطبيـــــق، وتقـــــ�م العـــــروض وتنـــــاقش، مـــــن المســـــئولين عـــــن المقـــــرر، والمشـــــرف

  .الطالب/للطالب
 ) حلقة دراس�ة(التشكيل والتصم�م العمراني  ٧٦٦عمر 

�عتمـــد المقـــرر علــــى طـــرح وتحديــــد �حـــوث ودراســــات محـــدودة، تتنــــاول موضـــوعات، قضــــا�ا واشـــكال�ات، ومفــــاه�م 
حـوث، مـن خـالل حلقـات النقـاش التشكيل والتصـم�م العمرانـي، وعـرض ومناقشـة وتقيـ�م وتطـو�ر تللـك ال�: وتطب�قات

وورش العمــل، و�مــا �مكــن مــن تطــو�ر قــدرات ال�حــث، ومهــارات النقــد الفنــي، والمعمــاري العمرانــي، لــدى الطــالب، 
و�شـــارك فـــي مناقشـــة وتقيـــ�م ال�حـــوث والدراســـات، �عـــض األكـــاد�ميين والمصـــممين والممارســـين، و�مـــا �مكـــن ر�ـــط 

  .النقد العمراني النظر�ات �التطب�قات، و�لورة أسس ومعايير
 )حلقة دراس�ة (التنم�ة العمران�ة  ٧٦٨عمر 

�عتمـــد المقـــرر علــــى طـــرح وتحديــــد �حـــوث ودراســــات محـــدودة، تتنــــاول موضـــوعات، قضــــا�ا واشـــكال�ات، ومفــــاه�م 
التشكيل والتصـم�م العمرانـي، وعـرض ومناقشـة وتقيـ�م وتطـو�ر تللـك ال�حـوث، مـن خـالل حلقـات النقـاش : وتطب�قات

ل، و�مــا �مكــن مــن تطــو�ر قــدرات ال�حــث، ومهــارات النقــد الفنــي، والمعمــاري العمرانــي، لــدى الطــالب، وورش العمــ
و�شـــارك فـــي مناقشـــة وتقيـــ�م ال�حـــوث والدراســـات، �عـــض األكـــاد�ميين والمصـــممين والممارســـين، و�مـــا �مكـــن ر�ـــط 

  .النظر�ات �التطب�قات، و�لورة أسس ومعايير النقد العمراني
 رفولوج�ة العمرانتطور مو    ٧٧١عمر 

ـــاء  تـــدور موضـــوعات هـــذا المقـــرر حـــول قضـــا�ا تخـــتص بدراســـات التشـــكيل العمرانىوتـــداخلها مـــع مشـــروعات االح�
يتبلور لدي الطالب القدرات النقد�ة التجاهات وتحد�ات التصم�م التي يتعـرف عليهـا مـن .والتجديد والحفاظ الحضرى 

خــالل دعــوة مصــممي مشــروعات لعــرض اعمــالهم ومناقشــة  خــالل مجموعــة مــن القــراءات المرت�طــة  �المجــال ومــن
 .الطل�ة من خالل رؤ�تهم للعمل

 رؤي مستقبل�ة -الدراسات العمران�ة   ٧٧٢عمر 

ـــى القضـــا�ا المرت�طـــة �ـــالرؤى يهـــدف المقـــرر الـــى  ـــدر�ب الطالـــب علـــى ال�حـــث العلمـــى مـــن خـــالل مناقشـــات تركـــز عل ت
االقتصـــاد�ة /الثقاف�ـــة/ التطـــو�ر مـــن خـــالل دراســـة احـــد المـــدخالت الس�اســـ�ة المســـتقبل�ة للتصـــم�م والتنم�ـــة العمران�ـــة وافـــاق

 .مجموعات الطل�ة تعد مقترح �حثى يتناول رؤ�ة جديدة لتصم�م مجتمع في المناطق الجديدة في مصر... اواالجتماع�ة
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 )حلقة دراس�ة(النظم العمران�ة المتكاملة   ٧٧٣عمر 

نظمــة المعقـــدة، المتداخلـــة والمتراك�ـــة و�التـــالي تحتـــاج الـــى مـــدخل تشــكل المـــدن مـــن خـــالل تفاعـــل مجموعـــة مـــن األ
تتنـاول هـذه الحلقـة الدراسـ�ة دراسـة سـمات ومشـكالت نظـم العمـران حيـث تركـز علـى . متكامل عند الدراسة والتحليـل

تصــم�م مــدن العالقــة بــين البيئــة والمدينــة، بــين حركــة االفــراد وال�ضــائع والتوز�ــع المكــانى لألنشــطة العمران�ــة، و�ــين 
وتركــز الحلقــة الدراســ�ة علــى مفهــوم  جديــد فــى المجــال الــذى . متضــامه وتحســين توز�ــع الخــدمات العامــة والخاصــة

فتهـدف الـى نقـد الممارسـات العمران�ـة الحال�ـة . �عتمد على التشا�ه بين التمثيل الغذائي للكائنات والنظام اال�كولـوجى
كمــا يتطــرق المقــرر . ه للطاقــة والمــوارد دون إعــادة اســتخدام أو تــدو�رالتــي تــؤدى الــى  تــدفقات خط�ــة احاد�ــة االتجــا

 .  الى الطرق الممكنة للحفاظ على الموارد  واالستغالل االمثل و�كفاءة أعلى
 )التصم�م العمرانى وتنم�ة المجتمعات( رسالة الدكتوراه ٧٧٩عمر 

 
 
 

 التخط�ط العمراني -٥

 )عمرانى طتخط�( الجغراف�ة المعلومات ظمن ٥٨٣ عمر 

 فـــى واســـتعمالها العمرانـــى التخطـــ�ط فـــى وتطب�قاتهـــا الجغراف�ـــة المعلومـــات نظـــم ونظر�ـــات أساســـ�ات المقـــرر يتنـــاول
 األساسـ�ة والوظـائف الـنظم هذه مكونات الجغراف�ة، المعلومات نظم ألهم�ة تعر�ف وتشمل والتقي�م، التحليل عمل�ات

 مــن المعلومــات مــع التعامــل ومراحــل وأنواعهــا والمعلومــات لب�انــاتا وخصــائص الب�انــات إلدارة األساســ�ة والمفــاه�م
 الـنظم لهـذه الهامـة والتطب�قـات والبـرامج األجهـزة مكونـات علـى الطالـب يتعـرف كمـا وٕاظهـار وٕاخـراج إدخـال عمل�ات

 .التخط�ط�ة العمل�ة فى القرار إتخاذ دعم عمل�ات فى
 الفراغ تشكيل ٥٨٤ عمر

 التشـجير دور الـى �االضـافة الفـراغ، عناصر كأحد الخضراء والمساحات التشجير �اتونظر  اساس�ات المقرر يتناول
 المسـاحات اسـتغالل وسـائل الـى �االضـافة اال�كولوج�ـة، الناح�ة من العمران�ة المستقرات حما�ة في أساسي كعنصر
 . الجديدة العمران�ة المجتمعات فى جمالى كعنصر الخضراء

 ) اج�ارى ( العمراني طوالتخط�مدخل للتنم�ة  ٥٨٩ عمر

  التخطــ�ط عمل�ــة اساســ�ات علــى الطالــب و�تعــرف العمرانــى، والتخطــ�ط للتنم�ــة الرئ�ســ�ة النظر�ــات المقــرر يتنــاول
 التخط�ط�ـــة والمعـــدالت العمرانـــى، التخطـــ�ط عمل�ـــة فـــى المـــؤثرة والمتغيـــرات العوامـــل لتحليـــل االحصـــائ�ة والوســـائل
ــأثير عالقــة عــرض الــى ضــافة�اال هــذا والمكــان، الزمــان مــع وتغيرهــا  واالجتمــاعى والس�اســى االقتصــادى الفكــر وت
 . العمرانى التخط�ط عمل�ات على للدولة
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 ٩٦ قسم اهلندسة املعمارية

 )اج�ارى ( اإلقل�مي والتخط�ط مدخل للتنم�ة ٥٩٠عمر

 عمل�ــات وعناصــر اساســ�ات علــى الطالــب و�تعــرف االقل�مــى والتخطــ�ط للتنم�ــة الرئ�ســ�ة النظر�ــات المقــرر يتنــاول
 األقــال�م المتجانســة، التخط�ط�ــة األقــال�م( االقــال�م تعر�ــف نظر�ــات القطاع�ــة، التنم�ــة نظر�ــات قل�مــى،اال التخطــ�ط
 فـي السـكان تركـز مظـاهر مثـل المتزنـة غير االقل�م�ة التنم�ة مظاهر ،)النائ�ة األقال�م االقتصاد�ة، األقال�م اإلدار�ة،

 عــرض الــى �االضــافة هــذا المختلفــة االقــال�م بــين قتصــاد�ةاال التنم�ــة مســتو�ات فــى الواســعة والفــروق  الكبــرى  المــدن
 . الدولة مستوى  على االقتصاد�ة التنم�ة �س�اسات ر�طها واهم�ة االقل�م�ة التنم�ة استراتيج�ات

 )اج�ارى ( العمراني التخط�ط نظر�اتل مدخل ٥٩١عمر

 المختلفــة، العمران�ــة العناصــر مــع هــاتعامل وك�ف�ــة المعاصــرة العمرانــى التخطــ�ط ونظر�ــات اساســ�ات المقــرر يتنــاول 
 بينهـــا، واالخـــتالف الشـــ�ه واوجـــه المختلفـــة الحضـــارات فـــي التخطـــ�ط بنظر�ـــات الطالـــب تعر�ـــف الـــى �االضـــافة هـــذا

 ).الخ... والموانئ، التجار�ة المدن الدفاع�ة، المدن( للتخط�ط المت�اينة التار�خ�ة واألنظمة
 ضرى الح واالجتماع السكان�ة الدراسات ٥٩٤عمر

 المســتقبل فــى الســكان عــدد لتقــدير التحليل�ــة للوســائل وعــرض الســكان�ة الدراســات وعناصــر اساســ�ات المقــرر يتنــاول
 وس�اســات ال�شــر�ة التنم�ــة س�اســات المقــرر �عــرض كمــا الهجــرة، انمــاط شــاملة �الســكان الخاصــة التحلــ�الت وعمــل
 ك�ف�ـة االجتمـاع، علـم لمفهـوم عـرض المقـرر يتنـاول كمـا ة،التنم� عمل�ة فى واهميتها النام�ة ال�الد فى األسرة تنظ�م
 التجمعــــات نمــــو ،)زراع�ــــة مــــدن ســــ�اح�ة، مــــدن صــــناع�ة، مــــدن( لخصائصــــها ط�قــــا العمران�ــــة المجتمعــــات تقســــ�م

 للمخطــط االجتماع�ــة الدراســة العــداد الالزمــة التحليــل لوســائل عــرض الــى �االضــافة هــذا وخصائصــها، العشــوائ�ة
 . العمرانى

 العمرانى التخط�ط التطب�قى، المشروع ٦٥٩عمر

يتناول المقرر توثيق وتحليل مشروعات فى التخط�ط والتنسيق العمرانى وتخط�ط البن�ة األساس�ة، �كتسب الطالب 
خبرة فى عمل�ة تطبيق مفاه�م، نظر�ات التخط�ط العمرانى وتنسيق المواقع �اإلضافة إلى استعمال وسائل التوثيق 

 .معلومات الجغراف�ةوالتحليل ونظم ال
 دراسات المخطط التنفيذي والتفصيلي ٦٨١عمر 

مقـــرر �حتـــوى علـــى مشـــروع �حثـــى متكامـــل �اإلضـــافة إلـــى إعـــداد مخطـــط تفصـــيلي متكامـــل �قـــوم �ـــه مجموعـــات مـــن 
الطــالب وذلــك بتطبيــق كــل عمل�ــات اعــداد المخططــات العمران�ــة شــاملة كــل النــواحى العمران�ــة، االقتصــاد�ة، الســكان�ة 

وتقـوم مجموعـات الطـالب �اعـداد مخططـات تفصـيل�ة . بن�ة االساس�ة هذا �االضـافة الـى وضـع االشـتراطات البنائ�ـةوال
 .  الخبرات وتعلم ت�ادل بهدف تار�خ�ة ق�مة ذات مناطق ،لمناطق مختلفة، منطقة جديدة، مناطق تطو�ر عمرانى

 تنسيق الموقع وتأثيث الفراغ  دراسات ٦٨٢ عمر

 مجــال فـى اساسـ�ة قضـا�ا دراسـة بهـدف الطـالب مـن مجموعــات �ـه �قـوم متكامـل �حثـي مشـروع علـى �حتـوى  مقـرر
 و�مكـن الفـراغ، عناصـر مـن كعنصـر الخضـراء والمسـاحات التشـجير ونظر�ـات اساسـ�ات تطبيـق خالل من التشجير
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 ٩٧ قسم اهلندسة املعمارية

 �ــــةالناح مــــن العمران�ــــة المســــتقرات حما�ــــة فــــى اساســــى كعنصــــر التشــــجير دور عــــن �حث�ــــة دراســــة عمــــل للطــــالب
 .الجديدة العمران�ة المجتمعات فى جمالى كعنصر الخضراء المساحات استغالل ووسائل اال�كولوج�ة

 والتشر�عات القوانين �حوث ٦٨٣ عمر

 مجــال فــى رئ�ســ�ة قضــا�ا �حــث بهــدف الطل�ــة مــن مجموعــات �ــه �قــوم متكامــل �حثــى مشــروع علــى �حتــوى  مقــرر

 للعمـران المنظمـة والتشـر�عات القـوانين اساسـ�ات وتحليـل تطبيـق خالل من الجديد او القائم سواء العمران فى التحكم

 .   الجديدة او القائمة المناطق في

 للمدينة ال�صر�ة الدراسات �حوث ٦٨٤ عمر

يناقش المقرر توثيق وتحليل وتقي�م البيئة المبن�ة للمدينة وذلك من خالل مجموعة محاضرات نظر�ة للتعرف على 
ة واساليب ووسائل التحليل وكذلك �ساعد الطالب على ر�ط عناصر التخط�ط �المدينة اساس�ات الصورة ال�صر�

�التشكيل واألدراك ال�صرى سواء على مستوى المدن القائمة أو االعداد لمخططات المدن الجديدة وذلك من خالل جزء 
 . التعاملتطب�قى لرصد أحد عناصر الصورة ال�صر�ة �المدينة ووضع منهج مقترح للتحليل ووسائل 

  والمرور والنقل الطرق  ش�كات ٦٨٥ عمر
 المفاه�م و�غطي وتطب�قاتها، نظر�اتها إلي و�عرض الطرق، ش�كات وتخط�ط والمرور النقل علوم أسس المقرر يتناول

 وتقديرات المرور، وخصائص وحولها، المدن داخل الحضر�ة النقل مخططات ومكونات وعناصر النقل لعلوم األساس�ة
 .المجال في المستحدثة الدراسات و ،... الطرق  وتخط�ط اإلنشاء، وأساليب الطرق  ومواصفات الكثافة،و  السعة
 البن�ة االساس�ة ش�كات ٦٨٦ عمر
 بتصـم�م المرت�طـة الرئ�سـ�ة القضـا�ا دراسـة بهـدف الطـالب مـن مجموعـات �ـه �قـوم متكامـل �حثـى مشـروع على �حتوى  مقرر

 . �التفصيل ودراستها  االساس�ة البينة محاور احد اخت�ار و�تم. �التطبيق النظرى  رالفك ور�ط االساس�ة البن�ة وتخط�ط
 العمران جغراف�ا �حوث ٦٨٧ عمر
 مفـاه�م و نظر�ـات و قضـا�ا دراسـة بهـدف الطـالب من مجموعات �ه �قوم متكامل �حثى مشروع على �حتوى  مقرر

 الدراســة ال�حث�ــة الدراســة وتتضــمن �التفصــيل اســتهابدر  الطــالب �قــوم حالــة دراســة اخت�ــار خــالل مــن المــدن جغراف�ــا
 لمصــر الحال�ــة العمــران بخر�طــة الطالــب تعر�ــف و�ــتم. ســا�قا دراســتها تــم التــى والتحليــل التوثيــق وعمل�ــات الميدان�ــة

 . العمرانى للتوسع المستقبل�ة والتوقعات
 العمراني االقتصاد �حوث ٦٨٨ عمر
 ومفــاه�م ونظر�ـات قضــا�ا دراسـة بهــدف الطـالب مــن مجموعـات �ـه م�قــو  متكامـل �حثــى مشـروع علــى �حتـوى  مقـرر

 تعميــر س�اســات العمــران، علــى واثرهــا االقتصــاد�ة الــنظم الرئ�ســ�ة المحــاور وتشــمل �التفصــيل، الحضــري  االقتصــاد
 جـــــدوى  دراســـــات العمرانـــــى، للتوســــع االقتصـــــاد�ة الحـــــدود والمرافـــــق، للتعميــــر التمو�ـــــل ووســـــائل الجديـــــدة المنــــاطق

 . الجديدة العمران�ة وعاتللمشر 
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 ٩٨ قسم اهلندسة املعمارية

 التخط�ط في التحليل وسائل �حوث ٦٩٠ عمر
 المتغيـــرات متعـــددة إحصـــائ�ة تحلـــ�الت عمـــل بهـــدف الطالـــب �ـــه �قـــوم متكامـــل �حثـــى مشـــروع علـــى �حتـــوى  مقـــرر

 اسـتخدامات بينهـا ومـن العمران�ـة التخط�ط�ـة والجوانـب المجـاالت مختلف لتحليل التحليل نظم وتوظف. والمستو�ات
 .وغيرها العامة والصحة البيئة، األراضي،

 )عمراني تخط�ط( الجغراف�ة المعلومات نظم �حوث ٦٩١ عمر
 الجغراف�ــة المعلومــات نظــم اهم�ـة توضــ�ح يتنــاول التطب�قــي المـدخل. عملــي ومــدخل تطب�قــى �حثـى مــدخل علــى �حتــوى  مقـرر

ــ بـــرامج احـــد علـــى العمـــل فيـــتم العملـــى المـــدخل أمـــا. والبيئـــى االقل�مـــى ال�عـــد فـــى المكـــانى والتحليـــل  علـــى والتـــدر�ب GIS الــ
 . البرنامج داخل من النتائج اظهار وك�ف�ة والمخرجات والمدخالت االوامر على التعرف خالل من البرنامج

  للمواقع العمرانى والتنسيق التخط�ط �حوث ٦٩٢ عمر
 التخطـــ�ط مجــال فـــى الراهنــة القضــا�ا مـــن لمجموعــة نقـــاش وحلقــات المحاضــرات مـــن مجموعــة مـــن المقــرر يتكــون 

ـــى، للتنســـيق االقتصـــاد�ة النظـــرة �حـــوث، المواقـــع، تنســـيق وفكـــر فلســـفة وتشـــمل للمواقـــع العمرانـــى والتنســـيق  العمران
 .  المشروعات لتكامل المرت�طة والمجاالت

  العمرانى والتخط�ط التنم�ة �حوث ٦٩٣ عمر
موعــة مــن المحاضــرات تتنــاول المراحــل التفصــيل�ة لمنهج�ــة يتنـاول المقــرر دراســة منهج�ــة عمل�ــة التخطــ�ط مــن خــالل مج 

التخط�ط كالتعرف وعمل�ـة أتخـاذ القـرار وصـ�اغة االهـداف وجمـع الب�انـات وتحليـل الب�انـات ووضـع البـدائل وعمل�ـة التقيـ�م 
 .والتنفيذ للمخططات وعمل�ات المتا�عة و�شتمل المقرر تطب�قات تلك المنهج�ات السا�قة على مشروع �حثى

  )٦٩٣ عمر مؤهلمقرر (العمران�ة المستدامة  التنم�ة �حوث ٦٩٤ مرع
 لتشـكيل ونظر�ـات العمران�ـة، للتنم�ـة ونظر�ات العمرانى التخط�ط وس�اسات التخط�ط منهج�ة مثل قضا�ا من يتكون 
 . والنقل والطرق  األساس�ة البن�ة �ش�كات وعالقتها ونموها المدن
  اإلقل�مى ط�طوالتخ التنم�ةنظر�ات  �حوث ٦٩٥ عمر

 علـــى تــؤثر التـــى األساســ�ة القضـــا�ا مــن لمجموعـــة النقــاش وحلقـــات المحاضــرات مـــن مجموعــة مـــن المقــرر يتكــون 
 الت�ع�ـة– اإلشـتراك�ة – الرأسـمال�ة مـن اإلقل�مـى التخطـ�ط وأفكار نظر�ات وتطرح واإلقل�مى والقومى الدولى التخط�ط

 .المعدلة الرأسمال�ة – الجديد األمر�كى الدين – االمركة – العولمة الجديد العالمى اإلقتصادى النظام –
 .ى اقال�م تخط�ط�ة واقال�م المدنالتقس�م إل تعر�فات التخط�ط األقل�مى ومفهوم األقل�م فكر�ا ومكان�ا إلى و�تطرق 

  )٦٩٥مقرر مؤهل عمر ( االقل�مى والتخط�ط التنم�ة وتطب�قات س�اسات ٦٩٦عمر
خاصـة ( التنم�ـة اإلقل�م�ـة وك�ف�ـة تطب�قهـا علـى الـدول األقـل نمـوا  وس�اسـات لنظر�ات ق يتطر  ٦٩٥ للمقرر استمراراً 
وس�اســـات التنم�ـــة اإلقل�م�ـــة القطاع�ـــة والمكان�ـــة و�ركـــز علـــى س�اســـة المـــدن الجديـــدة، و�نتهـــى بتطب�قـــات  )مصـــر

  .قل�مإعلى  للتخط�ط اإلقل�مى
 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
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 ٩٩ قسم اهلندسة املعمارية

 العمرانى التخط�ط نظر�ات �حوث ٦٩٧ عمر
مـن مجموعـة مـن المحاضـرات وحلقـات النقــاش لمجموعـة مـن القضـا�ا الراهنـة التـى تطرحهـا نظر�ــات  يتكـون المقـرر

التخط�ط مثل العولمـة والحكـم الجيـد، التنم�ـة المسـتدامة، التنم�ـة المؤسسـ�ة، الحفـاظ الحضـرى، تطـو�ر العشـوائ�ات، 
 .اسكان ذوى الدخل المحدود، س�اسات اإلسكان فى ال�الد النام�ة، الخ

 التخط�ط�ة والدراسات ال�حوث ٦٩٨ عمر 
 �ـــالتخط�ط تتعلـــق خاصـــة اهم�ـــة ذات مواضـــ�ع لدراســـة موجهـــة محـــددة �حث�ـــة مواضـــ�ع اعـــداد علـــى المقـــرر �عتمـــد

 .الجديدة المقررات لتطو�ر  تخصص ان �مكن والعمرانى،كما االقل�مى
 )العمرانىالتخط�ط ( الماجستير رسالة ٦٩٩عمر 
  ن�ةالعمرا التنم�ة �حوث ٧٨١ عمر

 الجديـدة األ�عـاد علـي يركـز و نموا األقل الدول و المتقدمة الدول في العمران�ة للتنم�ة الحال�ة القضا�ا المقرر يناقش
القضا�ا الخاصة �المشاكل الناتجة عـن التركـز العمرانـى فـى المـدن  و األدار�ة و ، والتشر�ع�ة ، البيئ�ة النواحي مثل

 .الكبرى وتحضر الر�ف وتر�ف الحضر
  دراسات و�حوث التركز واألنتشار فى السكان واألنشطة األقتصاد�ة ٧٨٢ عمر

 التخطـــ�ط مجــال فـــى الراهنــة القضــا�ا مـــن لمجموعــة نقـــاش وحلقــات المحاضــرات مـــن مجموعــة مـــن المقــرر يتكــون 
 .   ألخر عام من المكرر يتغير و�التالي اهتماماتهم و الطل�ة لمجموعات ط�قا القضا�ا وتتحدد األقل�م�ة والتنم�ة

  )٦٩٢مقرر مؤهل عمر (�حوث التخط�ط والتنسيق العمراني المستدام للمواقع   ٧٨٣ عمر
 والتنسيق التخط�ط مجال فى الراهنة القضا�ا من لمجموعة نقاش وحلقات المحاضرات من مجموعة من المقرر يتكون 

 .ألخر عام من المكرر يتغير التاليو� اهتماماتهم و ةالطل� لمجموعات ط�قا القضا�ا وتتحدد للمواقع العمراني
 )٦٩٧مقرر مؤهل عمر (نظر�ات المعاصرة فى  التخط�ط  العمرانى ال ٧٨٤ عمر 

 نظر�ـــات مجـــال فـــى الراهنـــة القضـــا�ا مـــن لمجموعـــة نقـــاش وحلقـــات المحاضـــرات مـــن مجموعـــة مـــن المقـــرر يتكـــون 
 . آلخر عام من المقرر يتغير ىو�التال واهتماماتهم الطل�ة لمجموعات ط�قاً  القضا�ا وتتحدد التخط�ط

  )٧٨١ عمر مؤهلمقرر ( الشاملة العمران�ة التنم�ة�حوث  ٧٨٥ عمر
 التخطـــ�ط مجــال فـــى الراهنــة القضــا�ا مـــن لمجموعــة نقـــاش وحلقــات المحاضــرات مـــن مجموعــة مـــن المقــرر يتكــون 

 .الخر عام من ررالمق يتغير و�التالى واهتماماتهم الطل�ة لمجموعات ط�قا القضا�ا وتتحدد العمرانى
 قل�م�ةاإل التنم�ة نظر�ات وس�اسات  ٧٨٦ عمر 

 الطب�ع�ـة و االجتماع�ـة و األقتصـاد�ة المـؤثرات سـو�ا يـدمج كيـف الطالـب يـتعلم حيـث المتقدمـة المقررات من تعتبر
 داخــل �مأقلــ أو دولــة أو دول مســتوي  علــي ســواء األقل�م�ــة التنم�ــة منظومــة فــي القانون�ــة و اإلدار�ــة و الس�اســ�ة و

 . المجال اذه في الراهنة القضا�ا حسب المقرر و�تتطور الدولة
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 ١٠٠ قسم اهلندسة املعمارية

 )٦٩٨ عمر مؤهلمقرر ( المستدامةال�حوث و الدراسات التخط�ط�ة   ٧٨٧ عمر 
 �الدراســات الخاصـة �ــالرؤى  المرت�طـة القضــا�ا علـي تركــز مناقشـات خــالل مـن العلمــي ال�حـث علــي الطـالب تـدر�ب

 مجموعـات...  االجتماع�ـة أو االقتصـاد�ة و الس�اسـ�ة المدخالت احد دراسة خالل من رالتطو� وافاق ، التخط�ط�ة
 . المراكز و المجتمعات لتخط�ط جديدة رؤ�ة يتناول �حثي مقترح تعد الطالب
 قتصاد�ةاال واألنشطة السكان فى نتشارواال  التركز و�حوث دراسات  ٨٧٨عمر 
 )العمرانىالتخط�ط ( الدكتوراه رسالة ٧٩٩عمر 
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 ١٠١ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم اهلندسة اإلنشائية
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 ١٠٢ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 المسلحة الخرسانة :العل�ا الدراسات دبلوم
 

 مقررات إج�ار�ة): ٣٢(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 - ٣ الك�ارى الخرسان�ة ٥٢٣انش 
 - ٣ *مشروع الخرسانة المسلحة ٥٩١انش 
 - ٣ ألحمال جانب�ةتصم�م المنشآت الخرسان�ة المعرضة  ٦٢١إنش 
 - ٣ )٢(خرسانة مسلحة متقدمة  ٦٢٣انش 

 - ٣ الخرسانة سا�قة اإلجهاد ٦٢٤ش نإ
 

  مقررات اخت�ار�ة): ٣٣(جدول 
 .العشر التال�ة ط�قًا لما هو متاح فى كل فصل دراسى يختار الطالب خمسة مقررات من المقررات

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - ٣ ) ١(تحليل إنشاءات متقدم  ٥٠١انش 
 - ٣ الخرسانة سا�قة التجهيز ٥٢٢انش 
 - ٣ موضوعات خاصة ومواصفات ٥٢٤انش 
 - ٣ المنشآت الخرسان�ة الخاصة ٥٢٥انش 
 - ٣ تكنولوج�ا ومقاومة مواد التشييد ٥٤١انش 
 - ٣ سلوك وتصم�م المنشآت الصلب المتقدم ٥٥١انش 
 - ٣ ييدإدارة التش ٥٦١انش 
 - ٣ *تطب�قات الحاسب ٥٨١انش 
 - ٣ تصم�م المنشآت من الطوب المسلح ٦٢٢إنش 

 .مقررات ذات طب�عة عمل�ة وتخصص كل الدرجات على أعمال السنة* 
 

 المعدن�ة المنشآت :العل�ا الدراسات دبلوم
 مقررات إج�ار�ة): ٣٤(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - ٣ المتقدم صلبصم�م المنشآت السلوك وت ٥٥١انش 
 ٥٥١انش  ٣ �طر�قة حاالت الحدود صلبتصم�م المنشآت ال ٥٥٢انش 
 - ٣ )١(الك�ارى الصلب  ٥٥٣انش 
 - ٣ صلبوصالت المنشآت ال ٥٥٤انش 
 - ٣ *مشروع المنشآت المعدن�ة ٥٩٢انش 
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 ١٠٣ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 
 مقررات اخت�ار�ة): ٣٥(جدول 

 .ررات من المقررات األر�عة عشر التال�ة ط�قًا لما هو متاح فى كل فصل دراسىيختار الطالب خمسة مق
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 - ٣ مقدمة لدينام�كا اإلنشاءات ٥١١انش 
 - ٣ صلبال تصم�م الخزانات والصوامع من ٥٥٥انش 
 - ٣ تصم�م أبراج الكهر�اء واالتصاالت من الصلب ٥٥٦انش 
 - ٣ صلب �استخدام الحاسب اآللىالمنشآت ال نمذجة ٥٥٧انش 
 - ٣ رسومات الورشة وتصن�ع وتركيب المنشآت الصلب ٥٥٨انش 
 - ٣ إدارة التشييد ٥٦١انش 
 - ٣ الم�انى الصلب العال�ة ٦٥١انش 
 ٦٠١أو ٥١١إنش ٣ )١( الصلبالزلزالى للمنشآت  السلوك ٦٥٢انش 
 - ٣ )٢(ى الصلب ر �اكال ٦٥٣انش 
 - ٣ وص�انة وعالج المنشآت الصلب فحص ٦٥٤انش 
 - ٣ الصلب نشآتالماستقرار  ٦٥٥انش 
 - ٣ للمنشآت الصلباللدن  التحليل والتصم�م ٦٥٦انش 
 - ٣ المشكل على ال�ارد الصلبمن  نشآتالم ٦٥٧انش 
 - ٣ المرك�ة المنشآت الصلب ٦٥٨انش 

 .لدرجات على أعمال السنةمقررات ذات طب�عة عمل�ة وتخصص كل ا* 
 
 

 المواد وتكنولوج�ا هندسة :العل�ا الدراسات دبلوم
 مقررات إج�ار�ة): ٣٦(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - ٣ تكنولوج�ا ومقاومة مواد التشييد ٥٤١انش 
 - ٣ علم المواد ٥٤٢انش 
 - ٣ إدارة التشييد ٥٦١انش 
 - ٣ ات الحاسبتطب�ق ٥٨١انش 
 - ٣ *طرق ال�حث وٕاعداد التقار�ر ٥٨٢انش 
 - ٣ األنواع الخاصة للخرسانة ٦٤٣انش 
 - ٣ فحص وص�انة وٕاصالح المنشآت ٥٦٦انش 
 ٥٨٢إنش  ٣ *مشروع هندسة وتكنولوج�ا المواد ٥٩٣انش 

 .أو المناقشة/و مقررات ذات طب�عة عمل�ة وتخصص كل الدرجات على أعمال السنة* 
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 ١٠٤ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

  مقررات اخت�ار�ة): ٣٧(ول جد
 .يختار الطالب مقرر�ن من المقررات العشر التال�ة ط�قًا لما هو متاح فى كل فصل دراسى

 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - ٣ الخرسانة سا�قة التجهيز ٥٢٢انش 
 - ٣ حصاء واإلحتمالإلل شائ�ةناإل طب�قاتالت ٦٠٩انش 
 - ٣ ليل النظرى والتجر�بى لإلجهاداتالتح ٦٤٢انش 
 - ٣ م�كان�كا الكسر ٦٤٤انش 
 - ٣ م�كان�كا الكسر للخرسانة ٦٤٥انش 
 - ٣ )١(المواد المرك�ة  ٦٤٦انش 
 - ٣ وقا�ة المنشآت من الحر�ق ٦٤٧انش 
 - ٣ م�انى الحوائط الحاملة ٦٤٨انش 
 - ٣ المواد ومقاومة موضوعات خاصة فى تكنولوج�ا ٦٤٩انش 
 - ٣ طرق اإلحصاء واالحتماالت ٦٦٤إنش

 

 �استخدام الحاسب المنشآت تحليل :العل�ا الدراسات دبلوم
 مقررات إج�ار�ة): ٣٨(جدول 

 مقرر مؤهل امتحانساعات  عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - ٣ ٣ ) ١(تحليل إنشاءات متقدم  ٥٠١انش 
 - ى شفو  ٣ برامج تحليل اإلنشاءات ٥٠٣إنش 
 - ٣ ٣ مقدمة لدينام�كا اإلنشاءات ٥١١انش 
 - ٦ ٦ *المنشآتتحليل  مشروع ٥٩٤انش 

 

  مقررات اخت�ار�ة): ٣٩(جدول 
 .يختار الطالب خمسة مقررات من المقررات األحد عشر التال�ة ط�قًا لما هو متاح فى كل فصل دراسى

 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - ٣ مقدمة لطر�قة العناصر المحددة ٥٠٢انش 
 - ٣ *برامج تحليل اإلنشاءاتإعداد  ٥٠٤انش 
 - ٣ مقدمة لهندسة الزالزل ٥٠٥إنش 
 - ٣ موضوعات مختارة فى تحليل المنشآت ٥١٢انش 
 - ٣ سلوك وتصم�م المنشآت الصلب المتقدم ٥٥١انش 
 - ٣ *تطب�قات الحاسب ٥٨١انش 
 - ٣ اإلنشاءات المتقدم تحليل وم�كان�كا ٦٠٣إنش



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٠٥ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - ٣ التحليل اإلنشائى للك�ارى  ٦٠٧إنش
 - ٣ األمثل�ة اإلنشائ�ة ٦٠٨إنش
 - ٣ التأثير المت�ادل بين التر�ة والمنشآت ٦١٠إنش
 - ٣ )٢(خرسانة مسلحة متقدمة  ٦٢٣انش 

 .صص كل الدرجات على أعمال السنةمقررات ذات طب�عة عمل�ة وتخ* 
 

 الزالزل هندسة: العل�ا الدراسات دبلوم
 

 مقررات إج�ار�ة): ٤٠(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 - ٣ مقدمة لهندسة الزالزل ٥٠٥انش 
 - ٣ مقدمة للتحليل الزلزالى ٥٠٦انش 
 - ٣ قواعد التصم�م الزلزالى ٥٠٧انش 
 - ٦ *مشروع هندسة الزالزل ٥٩٥انش 

 

  مقررات اخت�ار�ة): ٤١(جدول 
 .يختار الطالب خمسة مقررات من المقررات الثالثة عشر التال�ة ط�قًا لما هو متاح فى كل فصل دراسى

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - ٣ )١(تحليل إنشاءات متقدم  ٥٠١إنش 
 - ٣ *تحليل اإلنشاءاتإعداد برامج  ٥٠٤انش 
 ٥٠٥إنش  ٣ تقي�م المخاطر الزلزال�ة ٥٠٨انش 
 ٥٠٥إنش  ٣ الدراسات الميدان�ة لكوارث الزالزل ٥٠٩انش 
 ٥٠٥إنش  ٣ إدارة كوارث الزالزل ٥١٠إنش 
 ٥٠٦إنش  ٣ *تطب�قات الحاسب فى هندسة الزالزل ٥١٣إنش 
 ٥٠٦إنش  ٣ مقدمة للتقي�م والتدع�م الزلزالى ٥١٤إنش 

 - ٣ التحليل الزلزالى للمنشآت ال�حر�ة ٥١٥إنش 
 - ٣ التحليل الزلزالى للخزانات وخطوط األنابيب ٥١٦إنش 
 - ٣ التحليل الدينام�كى لألساسات ٦١٦إنش 
 - ٣ إدارة التشييد ٥٦١إنش 
 - ٣ *تطب�قات الحاسب ٥٨١انش 
 - ٣ *طرق ال�حث وٕاعداد التقار�ر ٥٨٢انش 

 

 .ب�عة عمل�ة وتخصص كل الدرجات على أعمال السنةمقررات ذات ط* 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٠٦ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 
 التشييد هندسة: العل�ا الدراسات دبلوم

 مقررات إج�ار�ة): ٤٢(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 - ٣ إدارة التشييد ٥٦١انش 
 - ٣ *استخدامات الحاسب اآللى فى صناعة التشييد ٥٦٥إنش 
 - ٣ اق�ة التكاليفتقدير ومر  ٥٦٩إنش 
 - ٣ *مشروع إدارة التشييد ٥٩٧انش 

 

 .يختار الطالب ستة مقررات من المقررات الخمسة عشر التال�ة ط�قًا لما هو متاح فى كل فصل دراسى
 مقررات اخت�ار�ة): ٤٣(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - ٣ يدتكنولوج�ا ومقاومة مواد التشي ٥٤١انش 
 - ٣ التشييدوطرق تكنولوج�ا  ٥٦٢إنش 
 - ٣ تخط�ط مشروعات التشييد ٥٦٣إنش 
 - ٣ تقي�م األداء وتحسينه ٥٦٤إنش 
 - ٣ فحص وص�انة وٕاصالح المنشآت ٥٦٦إنش 
 - ٣ المنشآت المؤقتة ٥٦٨إنش 
 - ٣ السلوك التنظ�مى ٦٦٧إنش 
 ٦٦٧إنش  ٣ التخط�ط اإلستراتيجى ٦٦٨إنش 

 - ٣ اقتصاد�ات التشييد ٦٦٩إنش 
 ٦٦٩إنش  ٣ المحاس�ة واإلدارة المال�ة 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 دارة موارد المشروعإ ٦٧٦إنش 
 - ٣ إدارة أصول البن�ة التحت�ة ٦٧٩إنش 

 

 .مقررات ذات طب�عة عمل�ة وتخصص كل الدرجات على أعمال السنة* 
 

 
 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٠٧ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 إنشائ�ة هندسة: العل�ا الدراسات دبلوم
 مقررات اج�ار�ة): ٤٤(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - ٣ )١(اءات متقدم تحليل إنش ٥٠١إنش 
 - ٣ تكنولوج�ا ومقاومة مواد التشييد ٥٤١إنش 
 - ٣ سلوك وتصم�م المنشآت الصلب المتقدم ٥٥١إنش 
 - ٦ *مشروع الهندسة اإلنشائ�ة ٥٩٦إنش 
 - ٣ )٢(خرسانة مسلحة متقدمة  ٦٢٣إنش 

 .مقررات ذات طب�عة عمل�ة وتخصص كل الدرجات على أعمال السنة* 
 

  مقررات اخت�ار�ة ):٤٥(جدول 
 .يختار الطالب أر�عة مقررات من المقررات األر�عه والثالثين التال�ة ط�قًا لما هو متاح فى كل فصل دراسى

 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 - ٣ مقدمة لطر�قة العناصر المحددة ٥٠٢إنش 
 - ٣ برامج تحليل اإلنشاءات ٥٠٣إنش 
 - ٣ *د برامج تحليل اإلنشاءاتإعدا ٥٠٤إنش 
 - ٣ مقدمة لهندسة الزالزل ٥٠٥إنش 
 - ٣ مقدمة للتحليل الزلزالى ٥٠٦إنش 
 - ٣ قواعد التصم�م الزلزالى ٥٠٧إنش 
 ٥٠٥إنش  ٣ تقي�م المخاطر الزلزال�ة ٥٠٨إنش 
 ٥٠٥إنش  ٣ الدراسات الميدان�ة لكوارث الزالزل ٥٠٩إنش 
 ٥٠٥إنش  ٣ زلإدارة كوارث الزال ٥١٠إنش 

 - ٣ مقدمة لدينام�كا اإلنشاءات ٥١١إنش 
 - ٣ موضوعات مختارة فى تحليل المنشآت ٥١٢إنش 
 ٥٠٦إنش  ٣ *تطب�قات الحاسب فى هندسة الزالزل ٥١٣إنش 
 ٥٠٦إنش  ٣ مقدمة للتقي�م والتدع�م الزلزالى ٥١٤إنش 

 - ٣ التحليل الزلزالى للمنشآت ال�حر�ة ٥١٥إنش 
 - ٣ التحليل الزلزالى للخزانات وخطوط األنابيب ٥١٦إنش 
 - ٣ التحليل الدينام�كى لألساسات ٦١٦إنش 
 - ٣ دارة المشروعاتمقدمة إل ٥١٨إنش 
 - ٣ الخرسانة سا�قة التجهيز ٥٢٢انش 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٠٨ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - ٣ الك�ارى الخرسان�ة ٥٢٣انش 
 - ٣ خاصة ومواصفات موضوعات ٥٢٤انش 
 - ٣ المنشآت الخرسان�ة الخاصة ٥٢٥انش 
 - ٣ علم المواد ٥٤٢إنش 
 ٥٥١إنش  ٣ �طر�قة حاالت الحدود صلبتصم�م المنشآت ال ٥٥٢إنش 
 - ٣ )١( الك�اري الصلب ٥٥٣إنش 
 - ٣ صلبوصالت المنشآت ال ٥٥٤إنش 
 - ٣ خزانات والصوامع من الصلبتصم�م ال ٥٥٥إنش 
 - ٣ تصم�م أبراج الكهر�اء واإلتصاالت من الصلب ٥٥٦إنش 
 - ٣ نمذجة المنشآت الصلب �استخدام الحاسب اآللى  ٥٥٧إنش 

 ٥٥٨إنش 
رســـــــومات الورشـــــــة وتصـــــــن�ع وتركيـــــــب المنشــــــــآت 

 الصلب
٣ - 

 - ٣ إدارة التشييد ٥٦١إنش 
 - ٣ التشييدوطرق تكنولوج�ا  ٥٦٢إنش 
 - ٣ فحص وص�انة وٕاصالح المنشآت ٥٦٦إنش 
 - ٣ المنشآت المؤقتة ٥٦٨إنش 
 - ٣ م�كان�كا تر�ة وأساسات متقدم ٥٨٣إنش 

 .مقررات ذات طب�عة عمل�ة وتخصص كل الدرجات على أعمال السنة* 
 

 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٠٩ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 

 اإلنشائ�ة الهندسةفي  العلوم ماجستير
 

 :مقررات إج�ار�ة): ٤٦(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 - ٣  الفن�ه الكتا�ه اسس ٦٠٠ عام
 - ٢ الحاسب والتحليل العددى ٦٨١إنش
 ٦٠٠عام  ١ )seminar(حلقة دراس�ة  ٦٨٣إنش
 - ١٨ رسالة الماجستير ٦٩٩إنش

 
 

 :مقررات إخت�ار�ة): ٤٧(جدول 
 .يختار الطالب خمسة مقررات من المقررات التال�ة ط�قًا لما هو متاح فى كل فصل دراسى

 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة لمقرراسم ا الكود

 - ٣ دينام�كا اإلنشاءات ٦٠١إنش
 - ٣ )٢(تحليل إنشاءات متقدم  ٦٠٢إنش
 - ٣ تحليل وم�كان�كا اإلنشاءات المتقدم ٦٠٣إنش
 - ٣ )١(طر�قة العناصر المحددة  ٦٠٤إنش
 - ٣ )١(طر�قة العناصر الحدود�ة  ٦٠٥إنش
 - ٣ نظر�ة المرونة ٦٠٦إنش

 - ٣ التحليل اإلنشائى للك�ارى  ٦٠٧شإن
 - ٣ األمثل�ة اإلنشائ�ة ٦٠٨إنش
 - ٣ التطب�قات اإلنشائ�ة لإلحصاء واالحتمال ٦٠٩إنش
 - ٣ التأثير المت�ادل بين التر�ة والمنشآت ٦١٠إنش
 - ٣ التحليل اللدن للمنشآت ٦١١إنش
 - ٣ نظر�ة األلواح والقشر�ات ٦١٢إنش
 - ٣ الزلزال�ةتقدير المخاطر  ٦١٣إنش
 ٦٠١أوٕانش ٥١١إنش ٣ للمنشآتالتحليل الزلزالى  ٦١٤إنش
 ٦٠١أوٕانش ٥١١إنش ٣ التصم�م الزلزالى للمنشآت ٦١٥إنش
 - ٣ اتألساسالتحليل الدينام�كى ل ٦١٦إنش
 ٦٠١أوٕانش ٥١١إنش ٣ الزالزل موضوعات مختارة فى هندسة ٦١٧إنش
 - ٣ الزالزل حلقة �حث�ة فى هندسة ٦١٨إنش



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١١٠ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 - ٣ الهندسة الزلزال�ة الجيوتقن�ة ٦١٩نشإ
 - ٣ تصم�م المنشآت الخرسان�ة المعرضة ألحمال جانب�ة ٦٢١إنش 
 - ٣ تصم�م المنشآت من الطوب المسلح ٦٢٢إتش 
 - ٣ )٢(خرسانة مسلحة متقدمة  ٦٢٣إنش 
 - ٣ الخرسانة سا�قة اإلجهاد ٦٢٤إنش 
 - ٣ م�كان�كا وتكنولوج�ا مواد التشييد ٦٤١إنش 
 - ٣ التحليل النظرى التجر�بى لإلجهادات ٦٤٢إنش 
 - ٣ األنواع الخاصة للخرسانة ٦٤٣إنش 
 - ٣ م�كان�كا الكسر ٦٤٤إنش 
 - ٣ م�كان�كا الكسر للخرسانة ٦٤٥إنش 
 - ٣ )١(المواد المرك�ة  ٦٤٦إنش 
 - ٣ وقا�ة المنشآت من الحر�ق ٦٤٧إنش 
 - ٣ م�انى الحوائط الحاملة ٦٤٨إنش 
 - ٣ موضوعات خاصة فى تكنولوج�ا ومقاومة المواد ٦٤٩إنش 
 - ٣ الم�انى الصلب العال�ة ٦٥١إنش

 ٣ )١(السلوك الزلزالي للمنشآت الصلب  ٦٥٢إنش
 أو ٥١١إنش

 ٦٠١إنش
 - ٣ )٢( الك�ارى الصلب ٦٥٣إنش
 - ٣ وص�انة وعالج المنشآت الصلب حصف ٦٥٤إنش
 - ٣ استقرار المنشآت الصلب ٦٥٥إنش
 - ٣ لمنشآت الصلبل التحليل والتصم�م اللدن ٦٥٦إنش
 - ٣ المشكل على ال�ارد الصلبمن المنشآت  ٦٥٧إنش
 - ٣ المرك�ة منشآت الصلبال ٦٥٨إنش

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١١١ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 هندسة وٕادارة التشييد العلوم فى ماجستير
 :مقررات إج�ار�ة): ٤٨(جدول 

 أعمال الفصل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 %٦٠ ٣ الكتا�ة الفن�ةأسس  ٦٠٠عام 
 - ١٨ رسالة الماجستير ٦٩٩إنش

 

 :مقررات اخت�ار�ة): ٤٩(جدول 

لـم �سـبق للطالـب دراسـتها  و مقـررات مـن المقـررات التال�ـة ط�قـًا لمـا هـو متـاح فـى كـل فصـل دراسـى سـتةيختـار الطالـب 
 �مرحلة الدبلوم
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 - ٣ استخدام الذكاء االصطناعى فى التشييد ٦٦٢شإن
 - ٣ موضوعات مختارة ٦٦٣إنش
 - ٣ طرق اإلحصاء واالحتماالت ٦٦٤إنش
 - ٣ إدارة المخاطر ٦٦٥إنش 
 - ٣ األمثل�ة وٕاتخاذ القرار ٦٦٦إنش 
 - ٣ السلوك التنظ�مى ٦٦٧إنش 
 ٦٦٧إنش  ٣ التخط�ط اإلستراتيجى ٦٦٨إنش 

 - ٣ ت التشييدإقتصاد�ا ٦٦٩إنش 
 ٦٦٩إنش  ٣ المحاس�ة واإلدارة المال�ة 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 د المشروعإدارة موار  ٦٧٦إنش 
 - ٣ التخط�ط والمراق�ة ٦٧٧إنش 
 - ٣ إدارة التكاليف ٦٧٨إنش 
 - ٣ إدارة أصول البن�ة التحت�ة ٦٧٩إنش 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١١٢ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 الهندسة اإلنشائ�ةالفلسفه في  دكتوراه
 :مقررات إج�ار�ة): ٥٠(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
  - االمتحان الشامل ٧٠٠إنش

 - ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩نشإ
 

 :مقررات إخت�ار�ة): ٥١(ول جد
مقــررات مــن بــين مقــررات الــدكتوراه التال�ــة أو المقــررات اإلخت�ار�ــة لماجســتير العلــوم ســتة يجـب علــى الطالــب دراســة 

 .فى الهندسة اإلنشائ�ة التى لم �سبق له دراستها
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 ٦٠٤إنش  ٣ )٢(طر�قة العناصر المحدودة  ٧٠١نشإ
 ٦٠٥إنش  ٣ )٢(طر�قة العناصر الحدود�ة  ٧٠٢إنش
 - ٣ نظر�ة اللدونة ٧٠٣إنش
 - ٣ دينام�كا التر�ة واألساسات ٧٠٤إنش
 - ٣ القشر�ات نظر�ة ٧٠٥إنش
 - ٣ الطرق الحساب�ة لم�كان�كا الكسر  ٧٠٦إنش
 - ٣ اإلنشائ�ةالنظم الخبيرة فى الهندسة  ٧٠٧إنش
 - ٣ حساب أمان المنشآت ٧٠٨إنش
 - ٣ التصم�م الزلزالى للمنشآت المدن�ة ٧٠٩إنش
 - ٣ تحليل عددى متقدم ٧١٠إنش
 - ٣ التحليل الالخطى للخرسانة المسلحة ٧٢١إنش
 ٦٤٦إنش  ٣ )٢(المواد المرك�ة  ٧٤١إنش
 - ٣ المنشآت الصلب الخاصة ٧٥١إنش
 ٦٥٢إنش  ٣ )٢(للمنشآت الصلب  السلوك الزلزالى ٧٥٢إنش
 ٦٥٣إنش  ٣ )٣(الك�ارى الصلب  ٧٥٣إنش
 - ٣ أمثل�ة المنشآت الصلب ٧٥٤إنش

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١١٣ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 هندسة إدارة التشييد الفلسفه في دكتوراه
 :مقررات إج�ار�ة): ٥٢(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - - االمتحان الشامل ٧٠٠إنش
 - ٣ ل�حث وحلقة نقاشطرق ا ٧٦١إنش
 - ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩إنش

 

 :مقررات اخت�ار�ة): ٥٣(جدول 

 ما هو متاح فى كل فصل دراسىحس� من بين المقررات التال�ةلم �سبق له دراستها  اتمقرر خمسة يختار الطالب 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 - ٣ ى فى التشييداستخدام الذكاء االصطناع ٦٦٢إنش
 - ٣ موضوعات مختارة ٦٦٣إنش
 - ٣ طرق اإلحصاء واالحتماالت ٦٦٤إنش
 - ٣ إدارة المخاطر ٦٦٥إنش 
 - ٣ األمثل�ة وٕاتخاذ القرار ٦٦٦إنش 
 - ٣ السلوك التنظ�مى ٦٦٧إنش 
 ٦٦٧إنش  ٣ التخط�ط اإلستراتيجى ٦٦٨إنش 

 - ٣ اقتصاد�ات التشييد ٦٦٩إنش 
 ٦٦٩إنش  ٣ س�ة واإلدارة المال�ةالمحا 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 ط�ط والمراق�ةالتخ ٦٧٧إنش 
 - ٣ إدارة التكاليف ٦٧٨إنش 
 - ٣ إدارة أصول البن�ة التحت�ة ٦٧٩إنش 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١١٤ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 نس�ة أعمال السنة لمقررات برامج الهندسة اإلنشائ�ة): ٥٤(جدول 

 

 مذكورة �الجدولالو�تم تطبيق ذلك على المواد غير % ٣٠عت�ارها افى حالة عدم ذكر نس�ة ألعمال السنة يتم * 
 

 نس�ة أعمال السنة الكود المادة م
 %٤٠ ٥٦١إنش  ادارة التشييد ١
 %٤٠ ٥٦٤إنش  تقي�م األداء وتحسينه ٢
 %١٠٠ ٥٦٥إنش  ت الحاسب اآللى فى صناعة التشييدإستخداما ٣
 %٤٠ ٥٨١إنش  تطب�قات الحاسب  ٤
 %٥٠ ٥٦٩إنش  تقدير ومراق�ة التكاليف ٥
 %٤٠ ٦٠٦انش  نظر�ة المرونه ٦
 %٤٠ ٦٠٧انش  التحليل االنشائي للك�ارى  ٧
 %٤٠ ٦١٠انش  التأثير المت�ادل بين التر�ه واالساسات ٨
 %٤٠ ٦١٤انش  للمنشـاتالتحليل الزلزالي  ٩
 %١٠٠ ٦١٨انش  حلقه �حث�ه فى هندسة الزالزل ١٠
 %٤٠ ٦٥١انش  الم�انى الصلب العال�ه ١١
 %٤٠ ٦٥٢انش  )١(السلوك الزلزالى للمنشآت الصلب  ١٢
 %٤٠ ٦٥٤انش  فحص وص�انة وعالج المنشات الصلب ١٣
 %٤٠ ٦٥٦انش  التحليل اللدن وتصم�م المنشات الصلب ١٤
 %١٠٠ ٦٦١إنش  حلقة دراس�ة �حث�ة ١٥
 %٤٠ ٦٦٢إنش  إستخدام الذكاء اإلصطناعى فى التشييد  ١٦
 %٥٠ ٦٦٣إنش  موضوعات مختارة ١٧
 %٥٠ ٦٦٥إنش  إدارة المخاطر ١٨
 %٤٠ ٦٦٦إنش  األمثل�ة واتخاذ القرار ١٩
 %٤٠ ٦٦٧إنش  السلوك التنظ�مى ٢٠
 %٤٠ ٦٦٨إنش  التخط�ط اإلستراتيجى ٢١
 %٤٠ ٦٦٩إنش  اقتصاد�ات التشييد ٢٢
 %٤٠ ٦٧١إنش  التشييد صناعة قوانين  ٢٣
 %٤٠ ٦٧٢إنش  عطاءات وعقود ٢٤
 %٤٠ ٦٧٣إنش  معدات التشييد ٢٥
 %٥٠ ٦٧٨إنش  إدارة التكاليف ٢٦
 %٥٠ ٧٠٢انش  )٢(طر�قة العناصر الحدود�ة  ٢٧
 %٤٠ ٧٢١انش  التحليل الالخطى للخرسانه المسلحه ٢٨
 %١٠٠ ٧٦١إنش  ق ال�حث وحلقة نقاشطر  ٢٩
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 ١١٥ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 المقررات محتوى 
 

 )١(تحليل إنشاءات متقدم : ٥٠١:إنش

ــــة الكــــزازة للكمــــرات واإلطــــارات والج: تحليــــل اإلنشــــاءات �اســــتخدام المصــــفوفات ــــة طر�ق ــــات المســــتو�ة والفراغ� مالون

 .مقدمة للتحليل اللدن للمنشأت ،والش�كات

 مقدمة لطر�قة العناصر المحددة:٥٠٢إنش

ـــرة: النمـــاذج الر�اضـــ�ة لألنظمـــة المســـتمرة صـــ�اغة طر�قـــة العناصـــر المحـــددة  ،الصـــ�غة التفاضـــل�ة والصـــ�غة المتغي

نمـــاذج اإلحـــداث�ات العامـــة للمســـائل  ،عناصـــر المحـــددةتـــزان للســـتنتاج العـــام لمعـــادالت االاال :المبن�ـــة علـــى اإلزاحـــة

، تركيــز الخصــائص اإلنشــائ�ة واألحمــال، )نفعــال مســتواعناصــر ذات إجهــاد أو  ،عنصــر أحــادى األ�عــاد(الخاصــة 

الصــــ�غة األيزو�ارامتر�ــــة للعناصــــر  ،الصــــ�غة األيزو�ارامتر�ــــة لعنصــــر القضــــيب ،حســــاب اإلجهــــادات وتقيــــ�م الدقــــة

 العناصـر المتماثلـة حـول محـور دورانو  الكمـرات: ص�غة العناصر اإلنشائ�ة ،الر�اع�ة والمثلثات العناصر: المستمرة

التكامـــل فـــى  ،)التكامـــل أحـــادى األ�عـــاد(معادلــة جـــاوس : التكامـــل العـــددى ،نحنـــاءعناصــر األلـــواح المعرضـــة لال و

 .الترتيب المالئم للتكامل العددى، �عدين و ثالثة أ�عاد

 نشاءات ل اإل برامج تحلي: ٣٥٠إنش

تطب�قات على استخدام البـرامج الر�اضـ�ة الجـاهزة الحديثـة لتحليـل مسـائل إنشـائ�ة عمل�ـة،تطب�قات علـى اسـتخدام بـرامج 

 .التحليل اإلنشائى الجاهزة الحديثة واستخدام للبرامج ال�حث�ة المتقدمة الجاهزة لتحليل المسائل اإلنشائ�ة العمل�ة

 نشاءاتإل إعداد برامج تحليل ا :٤٥٠إنش

ســتخدام لغــات اإعــداد بــرامج تحليــل المنشــآت �اســتخدام طر�قــة الكــزازة تحــت تــأثير األحمــال اإلســتات�ك�ة والدينام�ك�ة�

بــرامج تحليــل ،إعداد إدخال وٕاخــراج المعلومــات �اســتخدام الرســومات،إعــداد البــرامج الصــد�قة للمســتخدم،برمجــة حديثة

 .للتطب�قات على ش�كة المعلومات المنشآت

 مقدمة لهندسة الزالزل : ٥٥٠إنش

، الفوالـق، مقـاي�س )الزلزال�ـة(مقدمة لهندسة الزالزل،خصائص الحركة األرض�ة،األلواح التكتون�ة، الموجات السـيزم�ة 

الشــدة، ق�اســات الحركــة األرضــ�ة، تحليــل الخطــورة الزلزال�ــة المحــدد، مقدمــة عــن تحليــل الخطــورة الزلزال�ــة االحتمــالى 

ة، مفهــــوم طيــــف التجــــاوب، مفهــــوم التصــــم�م المقــــاوم للــــزالزل المعتمــــد علــــى األداء فــــى الكــــودات والخــــرائط الزلزال�ــــ

 .واالشتراطات المحل�ة والعالم�ة الحديثة

 الىالزلز لتحليل مقدمة ل :٦٥٠إنش

ــدينام�كى للــزالزل علــى المنشــآت، مفهــوم طيــف التجــاوب فــى التصــم�م آل�ــة الــزالزلو  الموجــات الزلزال�ــة ، التــأثير ال

لزلزالى وخـرائط المنـاطق الزلزال�ـة و الخصـائص األساسـ�ة للـزالزل، طر�قـة الحمـل الجـانبى االسـتات�كى المكـافئ فـى ا
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 ١١٦ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

األكــواد الزلزال�ــة، مقدمــة عــن التحليــل الزلزالــى �الســجل الزمنــى، التحليــل الزلزالــى �اســتخدام طيــف التجــاوب لنمــاذج 

التحليـل الزلزالـى لنمـاذج م�ـانى ذات امل تخف�ض المقاومـة، م�انى ذات درجة حر�ة واحدة، متطل�ات الممطول�ة ومع

 .مفهوم منحن�ات القابل�ة للهدمدرجات حر�ة متعددة، التحمل اإلنسانى لالهتزازات، 

 قواعد التصم�م الزلزالى : ٧٥٠إنش

وم للــزالزل فلســفة كــودات التصــم�م الزلزالــى، التطــور التــار�خى الشــتراطات التصــم�م الزلزالــى، مقدمــة للتصــم�م المقــا

ـــة والز�ـــادة فـــى  ـــى القـــوى، متطل�ـــات الممطول� ـــة المعتمـــدة عل المعتمـــد علـــى األداء، طـــرق التصـــم�م الزلزالـــى التقليد�

المقاومــة والتصــم�م المعتمــد علــى المقاومــة لألعضــاء اإلنشــائ�ة الحرجــة، التصــم�م الزلزالــى المعتمــد علــى اإلزاحــة، 

فة، التصـــم�م الزلزالـــى لألنظمـــة والعناصـــر غيـــر اإلنشـــائ�ة، دراســـة طر�قــة طيـــف المقاومـــة ومفهـــوم اإلزاحـــة المســـتهد

 .مقارنة لطرق التصم�م الزلزالى �الكودات العالم�ة الحديثة، مقدمة للطرق االحتمال�ة للتصم�م الزلزالى

 تقي�م المخاطر الزلزال�ة  :٨٥٠إنش

التجر�ب�ــة، طر�قــة معامــل القابل�ــة للتهــدم، و  النظر�ــةو  االفتراضــ�ةالطــرق : لتقــدير القابل�ــة للتهــدمالمســتخدمة الطــرق 

 .ة المسلحة والمناطق العمران�ة�م�انى الخرسانالتطب�قات على 

 لزالزل كوارث االدراسات الميدان�ة ل :٠٩٥إنش

 .نزالقات األرض�ة، انه�ار األساسات، تعيين أشكال االنه�اراتحاالت تار�خ�ة، األضرار اإلنشائ�ة، التسيل، اال

 ة كوارث الزالزل إدار  :٠٥١إنش

الزالزل، ث نتيجةلكوار ل ، توز�ع الكوارث الطب�ع�ة على دول العالم، الخصائص المميزةالطب�ع�ة أنواع الكوارث

 .مراحل إدارة الكوارث، التنبؤ �الزالزل ونظم اإلنذار، سبل مواجهة كوارث الزالزل فى �عض الدول

 نشاءات مقدمة لدينام�كا اإل :١١٥إنش

ــدينام�كى للمنشــآتن اتــز االو  معــادالت الحركــة : األحمــال الدينام�ك�ــةثــارة المنشــآتأحاد�ة درجــة الحر�ــة إلســتجا�ة ا، ال

األنظمـــة المعممـــة  ، االضـــمحالل، واألحمـــال الدور�ـــة والن�ضـــ�ة ذات أزمنـــة تـــأثير متناه�ـــة الصـــغر حـــرالهتـــزاز اإل

: مــة المنشــآتذات درجــات حر�ــة متعــددةأنظســتجا�ة امعــادالت الحركــة،  لرك لحــاومــي، طر�قــة نأحاد�ــة درجــة الحر�ــة

 تحليلةللقدمــــم، واألنظمــــة المضــــمحلة تحــــت تــــأثير القــــوى ات هتــــزاز وأشــــكال األنمــــاط الطب�ع�ــــة واال حــــرالهتــــزاز اال

 .ة�عشوائاتالهتزاز مقدمة لالو  �استخدام األنماط الطب�ع�ة

 تحليل المنشآتموضوعات مختارة فى  :٥١٢إنش

ات المتقدمة فى مجال تحليل المنشآت، و�شمل العرض الجانب النظرى دراسة موضوع أو أكثر �عكس التطور 

 .للموضوع إلى جانب التفاصيل الدق�قة والص�اغات الر�اض�ة والتطب�قات
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 ١١٧ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 هندسة الزالزل فى  تطب�قات الحاسب :١٣٥إنش

ــــ�ا(صــــغيرة  حســــاب�ة بــــرامجتطــــو�ر  ــــة ب أو الـتــــامبرنــــامج ل اعمـست ركــــة الح عالجة ســــجالتـلمــــ )أخــــرى لغــــة كود�

بـرامج اإلنشائى المتـوافرة سـواء كانـت تحليل البرامج حزم ستعمال التجاوب، ا طيف منحن�ات ٕاعدادو  �ةزلزال�ةالرضاأل

مختلفـــة للمنشـــآت الزلزالـــي اللتحليـــل فـــى ا) ٢٠٠٠مثـــل ســـاب (أو تجار�ـــة  )ركاإيـــددر�ـــن،  مثـــل أو�ـــن ســـيز،(�حث�ـــة 

 .وال الفصل الدراسى�متد ط مشروعمن كجزء ) أنفاقخزانات،  ،جسور ى،نا�م(

 مقدمة للتقي�م و التدع�م الزلزالى :١٤٥إنش

نزالقــات االســييل التر�ــة و ت، زلــزالالث و �ســبب حــد أنماطاالنه�ــارنشــائ�ة و للمنشــآت، األضراراإلزلزالــي التقيــ�م الفلســفة 

فحـص المنشـآت طـرق األضـرار اإلنشـائ�ة، وتقـدير  للمنشـآت زلزالـياللتقيـ�م الحديثة لطرق ، الزالزللل نتيجة ةرض�األ

تقو�ـــة المنشـــآت، إصـــالح و �ة�المنشـــآت، المـــواد المســـتحدمة فـــى زلزالاألضـــرار الأســـ�اب الصـــ�انة والتـــرم�م،  تقن�ـــاتو 

المنشــآت المعدن�ــة والم�ــانى الحاملــة مــن إصــالح ، زلزالالمنشــآت الخرســان�ة المســلحة المشــروخة �ســبب الــإصــالح 

 . �ةدراس تحاال، زالزلال ةاومالمنشآت لمق ةقو�وت ترم�م تقن�اتالطوب، 

 التحليل الزلزالى للمنشآت ال�حر�ة :٥١٥إنش

، خصـــائص النمـــاذج ذات درجـــة الحر�ـــة عوائـــمبـــين المنشـــآت والفاعـــل ة عـــن المنشـــآت ال�حر�ـــة، أساســـ�ات التقدمـــم

حر�ـــة، ات ال�موجـــال�حر�ـــة، القـــوى الناتجــة عـــن ال موجــاتلل حصـــائي، التمثيــل المحـــدد واإلال�حر�ـــة آتشـــنمالواحــدة لل

 آتشـــنمذات درجـــة حر�ـــة واحـــدة نتيجـــة الـــزالزل، التحليـــل الزلزالـــى لل ال�حر�ـــة آتشـــنماالحتمـــالى للو الســـلوك المحـــدد 

، قـــدرةال طر�قـــة طيـــف، ال�حر�ـــة ذات درجـــات حر�ـــة متعـــددة، األداء الزلزالـــى غيـــر المـــرن وتقو�ـــة المنشـــآت ال�حر�ـــة

 .�ةدراس تتطب�قات وحاال، ال�حر�ة آتشنمللخواز�ق الحاملة للزلزالي ال السلوك

 خزانات و خطوط األنابيبالتحليل الزلزالى لل :٦٥١إنش

، الســلوك الزلزالــى لألنظمــة المعممــة أحاد�ــة درجــة الحر�ــة و أنظمــة نابيــباألللخزانــات وخطــوط  �ةنشــائإلانمــاذج ال

للخزانـــات وخطـــوط لـــى التصـــم�م الزلزاب فـــى و مفهـــوم طيـــف التجـــااالحتمـــالى، و التحليـــل الزلزالـــى المحـــدد ، الكـــا�الت

المنشـآت، و  لتر�ـةبـين االمت�ـادل  تفاعلال، االستجا�ات الزلزال�ة غير المرنة وخصائص الممطول�ة، أساس�ات نابيباأل

ـــواع الموجـــاتم�ـــادئ انتشـــار الموجـــات و  ـــل والتصـــم�م الزلزالـــى ل أن ـــات وخطـــوط الزلزال�ـــة، طـــرق خاصـــة للتحلي لخزان

 . �ةدراس ت، تطب�قات وحاال�ة للتهدم وتقي�م األداء وطرق تقر�ب�ةالمخاطر الزلزال�ة والقابل: نابيباأل

 الخرسانة سا�قة التجهيز  :٥٢٢إنش 

مقدمة، استخدامات الخرسانة سا�قة التجهيـز، المزا�ـا والعيـوب، أسـس التنظـ�م، المواصـفات، التصـن�ع والنقـل والتركيـب، 

الحـــوائط، قـــوى الر�ـــاح، تحليـــل حـــوائط : لـــواح الكبيـــرةالوصـــالت، التفـــاوت، مـــوالئ الفواصـــل، التفاصـــيل، إنشـــاءات األ

 .القص، المنشآت اإلطار�ة متعددة الطوابق، التكس�ة �الخرسانة سا�قة التجهيز، ال�الطات الخرسان�ة المرك�ة
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 الك�ارى الخرسان�ة  :٥٢٣إنش 
لفــة، طر�قــة إجهــاد طــرق التحليــل المخت: مقدمــة، المواصــفات، التصــنيف، األحمــال التصــم�م�ة، اعت�ــارات التصــم�م

، الكمــــرات )T(الكمــــرات علــــى شــــكل حــــرف : التشــــغيل، التصــــم�م الحــــدى، تنفيــــذ اإلجهــــاد المســــبق، أنــــواع الك�ــــارى 
المفرغـــة، الكوابيـــل المتوازنـــة، الكمـــرات المســـتمرة، اإلطـــارات الجاســـئة، العقـــود، الك�ـــارى الخرســـان�ة ســـا�قة اإلجهـــاد، 

 .تالركائز والفواصل، الك�ارى المعلقة �كا�ال
 موضوعات خاصة ومواصفات  :٥٢٤إنش 

العيــــوب، الشــــروخ، طــــرق اإلصــــالح، : نه�ــــارالتحليـــل الحــــدى للعناصــــر الخرســــان�ة المســــلحة، التصــــم�م لتالفـــى اال
ــــل للمنشــــ ــــة، التخطــــ�ط لمراحــــل التنفيــــذ، آالتصــــم�م األمث ــــات العمل� ــــى التطب�ق ت الخرســــان�ة، اســــتخدام الحاســــ�ات ف

�ـــات، دراســـات مقارنــــة للكـــودات المختلفـــة، الخرســـانة المســـلحة �األل�ـــاف، قواعــــد الرســـومات التنفيذ�ـــة، حصـــر الكم
 .المعدات الثقيلة المعرضة ألحمال متكررة، المنشآت ذات الخرسانة الكتل�ة

 المنشآت الخرسان�ة الخاصة  :٥٢٥إنش 
والخزانــات تحــت األرض، الخزانــات الدائر�ــة والخزانــات المســتطيلة والخزانــات المرفوعــة : المنشــآت الحــاجزة للســوائل

، يالتحليــــل الغشــــائ: ةتوز�ــــع الضــــغط، أحمــــال الر�ــــاح، التصــــم�م، التفاصــــيل، المنشــــآت القشــــر�: ت التخــــز�نآمنشــــ
الســــلوك، التحليــــل، : نحنــــاء مــــزدوج، تطب�قــــات، األســــقف اللوح�ــــة المطو�ــــةاالقشــــر�ات األســــطوان�ة، القشــــر�ات ذات 

 المنشـآت ،تصـم�م، المنشـآت ذات اإلطـارات الفراغ�ةي ة �األمـان النـوو اعت�ارات التصم�م، تطب�قات، المنشـآت المتعلقـ
 .الخرسان�ه المعرضه ألحمال االنفجارات

 تكنولوج�ا ومقاومة مواد التشييد  :٥٤١إنش 
األنــواع : األنــواع، المشــاكل، التقيــ�م، االخت�ــار، مــواد التشــييد المرك�ــة، التكنولوج�ــا المتقدمــة للخرســانة: مــواد التشــييد

كــــل وحما�ــــة الفلــــزات، الشــــروخ والفواصــــل، مــــواد وأســــاليب التــــرم�م، التكنولوج�ــــا آصــــة، التحمــــل مــــع الــــزمن، التالخا
المطوعــة لبــدائل مــواد البنــاء للتشــييد مــنخفض التكلفــة، أســاليب تقيــ�م مقاومــة الخرســانة �المنشــآت القائمــة، األســاليب 

 .الكودات المتعلقة �ض�ط وتأكيد الجودة شتراطاتاالحقل�ة والمعمل�ة لض�ط وتأكيد الجودة للخرسانة، 
 علم المواد  :٥٤٢إنش 

البن�ــان الجزئــى، البن�ــان البلــورى، البن�ــان غيــر المتبلــور، عيــوب البن�ــان، : المتطل�ــات الهندســ�ة، تماســك وترتيــب الــذرات
ـــدقيق، ، األطـــوار الخزف�ـــة، المـــواد متعـــددة األطـــوار، ت)البـــول�مرات(األطـــوار الفلز�ـــة، المـــواد العضـــو�ة  غيـــرات البن�ـــان ال
 .كل، األكسدة، االستقرار الحرارى، التلف �اإلشعاع، مقدمة للمواد المرك�ةآالت: استقرار المواد فى ظروف االستخدام

 متقدم الصلب الت آمنشسلوك وتصم�م ال :٥٥١إنش 

، األعمــدة الكمر�ــة، نحنــاء الكمــرات، لــى الكمــراتااألعمــدة المحملــة محور�ــًا، : الســلوك اإلنشــائى لألعضــاء الصــلب

، التصــــم�م �طر�قــــة اإلجهــــادات المســــموحة، الكــــود التصــــم�مالخلف�ــــات، أســــس : كــــودات تصــــم�م المنشــــآت الصــــلب

 .المصرى 
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 تصم�م المنشآت الصلب �طر�قة حاالت الحدود  :٥٥٢إنش 

م�م �حــاالت انحنــاء الكمــرات، المنشــآت المحــددة، المنشــآت غيــر المحــددة، التصــ: ت الصــلبآالتصــم�م اللــدن للمنشــ

: حتمال�ــة، التصــم�م �طر�قــة معــامالت القــوى والمقاومــة للكمــرات واألعمــدة الكمر�ــة، الوصــالتاألســس اال: الحــدود

 .أسس حاالت الحدود، المقاومة القصوى 

 )١(الك�ارى الصلب : ٥٥٣إنش 

الكمــــرات ن�ــــة، ك�ــــارى الجمالو ك�ــــارى ال ،التحليل اإلنشــــائى للك�ــــارى ،األرضــــ�ات،رى، األحمالاك�ــــالــــنظم اإلنشــــائ�ة لل

 .دو الكأساس�اته وتطب�قاته فى : الكالل ،الصندوق�ة

 وصالت المنشآت الصلب: ٥٥٤إنش 

المــــرن، اللــــدن، حــــاالت الحــــدود، المقاومــــة القصــــوى، الوصــــالت �المســــامير عال�ــــة المقاومــــة، : ســــلوك الوصــــالت 

 .الوصالت الملحومة، الوصالت الخاصة

 من الصلب  تصم�م الخزانات والصوامع: ٥٥٥إنش 

التحليـل والتصـم�م االسـتات�كى، التحليـل الـدينام�كى والحمـل ) دائر�ـة ، مسـتطيلة(أرض�ة، مرفوعة : الخزانات الصلب

 .تأثير المواد الصل�ة، األحمال، نظم التحميل، القشرة: الصوامع الصلب ،اإلستات�كى المكافئ

 تصاالت من الصلب تصم�م أبراج الكهر�اء واال  :٥٥٦إنش 

ع األبــراج، األحمــال التصــم�م�ة لألبــراج، متطل�ــات التشــغيل، التحليــل اإلنشــائى، تصــم�م العناصــر والوصــالت، أنــوا 

 .األساسات وتثبيت األبراج، كودات التصم�م

 نمذجة المنشآت الصلب �استخدام الحاسب اآللى  :٥٥٧إنش 

شآت، النمـاذج اإلنشـائ�ة للمنشـآت الك�ـارى مقدمة عن طر�قة العناصر المحددة واستخدام البرامج الجاهزة لتحليل المن

أبــــراج ، خزانــــات، (المعدن�ــــة، النمــــاذج اإلنشــــائ�ة للم�ــــانى العال�ــــة، النمــــاذج اإلنشــــائ�ة للمنشــــآت الصــــلب الخاصــــة 

 .، النمذجة غير الخط�ة، برامج تصم�م المنشآت المعدن�ة.......)صوامع، 

  وتصن�ع وتركيب المنشآت الصلب الورشةرسومات :٥٥٨إنش 

رســـومات الورشــــة وٕاعــــداد قائمـــة المــــواد، ســــماحات التصـــن�ع ط�قــــًا للكــــودات المختلفـــة، التفتــــ�ش واالخت�ــــارات غيــــر 

 .اإلتالف�ة، خطة التركيب وسماحات التركيب

 إدارة التشييد :٥٦١إنش 

التنظ�م�ــة  صــناعة التشــييد والتطبيــق، طب�عــة صــناعة التشــييد، أنــواع مشــار�ع التشــييد، دورة ح�ــاة المشــروع، اله�اكــل

للمشــروع، تقــدير التكلفــة، الميزان�ــة، أنظمــة معلومــات اإلدارة، تخطــ�ط المشــار�ع والبــرامج الزمن�ــة، اإلنتاج�ــة، أتمتــه 

 .المشروع، إدارة الموارد، تحديد المخاطر والمسئول�ة
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 تكنولوج�ا وطرق التشييد :٥٦٢إنش 

الشـــدات، ســـا�قة الصـــب، ســـا�قة : لتشـــييد، الخرســـانةالمـــوارد، التقيـــ�م، المشـــاكل، اإلضـــافات، طـــرق ا:مـــواد التشـــييد

إنشــاء  ،اإلجهــاد، المنشــآت المعدن�ــة المؤقتــة، تكنولوج�ــا األساســات وم�كان�كــا التر�ــة، أعمــال الحفــر العميــق واألنفــاق

 .الطرق والك�ارى، ض�ط الجودة

 تخط�ط مشروعات التشييد :٥٦٣إنش 

أسـلوب التخطـ�ط �الشـ�كات، : دولـة الزمن�ـة، تقن�ـات الجدولـة الزمن�ـةمنهج تخط�ط مشروعات التشييد، أهم�ة التخط�ط والج

، تقليــل زمـن المشــروع، عالقـة الــزمن والتكلفـة، جدولــة يتــزان، تحـديث الجــدول الزمنـتقن�ـة تقيــ�م ومراجعـة البرنــامج، خـط اال

 .اآللىستخدام برامج الحاسب االموارد، تقن�ات تخص�ص وتسو�ة الموارد، تخط�ط ومتا�عة المشروعات �

 قي�م األداء وتحسينهت :٤٥٦إنش 

العوامـل المـؤثرة علـى اإلنتاج�ـة، ق�ـاس اإلنتاج�ـة، تقن�ـة تحسـين األداء، مراق�ـة الجـودة، إدارة الجـودة الشـاملة، خطـط 

 .الحوافز، هندسة الق�مة، التشييد�ة

 استخدامات الحاسب اآللى فى صناعة التشييد: ٥٦٥إنش 

فى إدارة المشروعات فى مجاالت التخط�ط والمتا�عة وتقدير التكاليف والـتحكم فـى كـل استخدام أكثر البرامج شيوعًا 

 .من الوقت والتكلفة وٕاعداد تقر�ر عن أحد المشروعات �استخدام البرامج السابق شرحها

 فحص وص�انة وٕاصالح المنشآت :٥٦٦إنش 

�انة، معالجـــة التشـــطي�ات، صـــ�انة تقن�ـــة الفحـــص، التصـــم�م والتفاصـــيل وعالقتهـــا �ـــالظروف الجو�ـــة، بـــرامج الصـــ

تقو�ـــة المنشـــآت، صـــ�انة الم�ـــانى، صـــ�انة  خالشـــروخ فـــى الخرســـانة، صـــ�انة انه�ـــار الخرســـانة، صـــدأ حديـــد التســـلي

 .المنشآت المعدن�ة

 المنشآت المؤقتة :٥٦٨إنش 

ن، متطل�ـات الصـحة التصـم�م، االتـزا: األحمال، األساسات، الهبوط، المواد المستخدمة، السقاالت: المنشآت المؤقتة

 .التصم�م، المواد، المعدات، زمن التركيب والفك، اقتصاد�ات الشدات: واألمان، الشدات

 تقدير ومراق�ة التكاليف: ٥٦٩إنش 

قاعــدة ب�انــات بنـــود : تقــديرات الجــدوى والميزان�ــة، تقــديرات المناقصــات ،الطــرق التقر�ب�ــة والتفصــيل�ة لتقــدير التكلفــة

تكلفــة ببنــود العقــد، حصــر الكم�ــات، حســاب التكــاليف غيــر الم�اشــرة، تقيــ�م هــامش المخــاطرة، التكلفــة، ر�ــط بنــود ال

أسلوب مراق�ة التكاليف، تجهيز خطة التكلفة، مراق�ة التكـاليف �األسـاليب التقليد�ـة و�إسـتخدام الشـ�كات، مبـدأ الق�مـة 

مراق�ة التكاليف لمرحلة ما قبـل التنفيـذ، مراق�ـة التخط�ط و  ،المكتس�ة، التوقعات المستقبل�ة للتكلفة عند إنهاء المشروع

 .التكاليف فى حاالت عقود األسعار الثابتة وعقود اإلدارة
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 تطب�قات الحاسب: ٨١٥إنش

ومات الرســوالتصــم�م وٕاعــداد  بــرامج التحليــل اإلنشــائىعناصــر اللغــة وتطب�قــات، : البرمجــة �اســتخدام اللغــات الحديثــة

 .الهندس�ة �استخدام الحاسب

 طرق ال�حث وٕاعداد التقار�ر: ٨٢٥إنش

 ةاخت�ـــار موضـــوعات ال�حـــث، طـــرق ال�حـــث المختلفـــة، المطبوعـــات والمكت�ـــات، تجم�ـــع وتحليـــل الب�انـــات، األنشـــط

المعمل�ـــة، الطـــرق العدد�ـــة والحاســـ�ات، أنـــواع التقـــار�ر والمهـــارات المطلو�ـــة، األســـلوب، م�كان�كـــا األســـلوب، الشـــكل 

المســـودات والمراجعـــات المتتال�ـــة، التقـــار�ر الشـــفو�ة، : ار�ر و�نيتهـــا، أســـلوب الكتا�ـــةوالتكـــو�ن، أنـــواع معينـــة مـــن التقـــ

 .مراجعة لقواعد اللغة و�ن�ان الجملة والفقرة وعناصر الكتا�ة الفن�ة: الرسائل العلم�ة

 م�كان�كا تر�ة وأساسات متقدم  :٥٨٣إنش 

نكـــان، نصـــف الفـــراغ المـــرن، استكشـــاف التر�ـــة، د: التفاعـــل المت�ـــادل بـــين التر�ـــة واألساســـات الضـــحلة والخازوق�ـــة

 .الضغوط الجانب�ة على الحوائط والحوائط اللوح�ة وجدران الصوامع واألنفاق، قواعد الماكينات

 مشروع الخرسانة المسلحة :٩١٥إنش

أو فـــى مجموعـــات بدراســـة  ة، �قـــوم كـــل طالـــب علـــى حـــدأو أكثـــر متعلقـــة �مجـــال الخرســـانة المســـلحة دراســـة مشـــكلة

�قــوم الطــالب تــدر�س، أو أكثــر مــن أعضــاء هيئــة الللمشــروعتحت إشــراف عضــو  أو معمل�ــة/و رقم�ــةأو /و�ــة تحليل

 .نهائى للمشروع عرضو�إعداد وٕالقاء إعداد وتقد�م تقار�ر دور�ة ونهائ�ة ب

 مشروع المنشآت المعدن�ة :٩٢٥إنش

أو فـى مجموعـات بـإجراء دراسـة  ةى حـد، �قوم كل طالـب علـأو أكثر متعلقة �مجال المنشآت المعدن�ة دراسة مشكلة

�قــوم الطــالب تــدر�س، الهيئــة أو أكثــر مــن أعضــاء للمشــروعتحت إشــراف عضــو  أو معمل�ــة/و رقم�ــةأو /وتحليل�ــة 

 .للمشروع نهائى عرضوكذلك بإعداد وٕالقاء إعداد وتقد�م تقار�ر دور�ة ونهائ�ة ب

 مشروع هندسة وتكنولوج�ا المواد :٩٣٥إنش

أو فـى مجموعـات بـإجراء ة ، �قوم كل طالـب علـى حـدأو أكثر متعلقة �مجال هندسة وتكنولوج�ا المواد دراسة مشكلة

�قــوم تــدر�س، الهيئــة أو أكثــر مــن أعضــاء للمشــروعتحت إشــراف عضــو  أو معمل�ــة/ و رقم�ــةأو /ودراســة تحليل�ــة 

 .للمشروع نهائى عرضوكذلك بإعداد وٕالقاء إعداد وتقد�م تقار�ر دور�ة ونهائ�ة الطالب ب

 المنشآتمشروع تحليل  :٩٤٥إنش

أو فـــى ة ، �قـــوم كـــل طالـــب علـــى حـــدأو أكثـــر متعلقـــة �مجـــال تحليـــل المنشـــآت �اســـتخدام الحاســـب دراســـة مشـــكلة

�قــوم تــدر�س، الهيئــة أو أكثــر مــن أعضــاء رقم�ــة للمشــروعتحت إشــراف عضــو و مجموعــات بــإجراء دراســة تحليل�ــة 

 .للمشروع نهائى عرضوكذلك بإعداد وٕالقاء نهائ�ة إعداد وتقد�م تقار�ر دور�ة و الطالب ب
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 مشروع هندسة الزالزل :٩٥٥إنش

أو فــى مجموعــات بــإجراء دراســة  ة، �قــوم كــل طالــب علــى حــدأو أكثــر متعلقــة �مجــال هندســة الــزالزل دراســة مشــكلة

الطـــالب �قـــوم تـــدر�س، الهيئـــة أو أكثـــر مـــن أعضـــاء تحـــت إشـــراف عضـــو  للمشـــروع أو معمل�ـــة/ و رقم�ـــةو تحليل�ـــة 

 .للمشروع نهائى عرضو كذلك بإعداد و إلقاء إعداد وتقد�م تقار�ر دور�ة ونهائ�ة ب

 مشروع الهندسة اإلنشائ�ة :٩٦٥إنش

أو فـى مجموعـات بـإجراء دراسـة ة ، �قوم كـل طالـب علـى حـدأو أكثر متعلقة �مجال الهندسة اإلنشائ�ة دراسة مشكلة

إعـداد �قـوم الطـالب بتـدر�س، الهيئة أو أكثر من أعضاء راف عضو للمشروعتحت إش أو معمل�ة/ و رقم�ةو تحليل�ة 

 .للمشروع نهائى عرضوكذلك بإعداد وٕالقاء وتقد�م تقار�ر دور�ة ونهائ�ة 

 مشروع إدارة التشييد :٥٩٧إنش 
أو فـــى مجموعـــات تحـــت  ةدراســة مشـــكلة هندســـ�ة متعلقـــة بتخصـــص إدارة وهندســة التشـــييد �قـــوم كـــل طالـــب علــى حـــد

 .هيئة التدر�س بإجراء دراسة تحليل�ة أو رقم�ة أو معمل�ة للمشروع وٕاعداد وتقد�م تقار�ر دور�ة ونهائ�ةإشراف عضو 
 نشاءات دينام�كا اإل  :٦٠١إنش

: الدينام�ك�ـــةللنظم اإلنشـــائ�ة ذات درجـــة حر�ـــة واحـــدة  ســـتجا�ةاال، الـــدينام�كى للمنشـــآتن اتـــز االمعـــادالت الحركـــة و 
األحمـال ، ل، األحمال التوافق�ة والدور�ة والن�ض�ة ذات أزمنـة تـأثير متناه�ـة الصـغر، تأثير االضمحالحرالهتزاز اإل

مقدمــة لســلوك المنشــآت غيـــر المرنــة، األنظمــة اإلنشــائ�ة المعممـــة  ،الدينام�ك�ــة نتيجــة الحركــات األرضــ�ة الزلزال�ـــة
ةللنظم اإلنشـائ�ةذات درجـات حر�ـة الدينام�ك�ـ ستجا�ةاالمعادالت الحركة،  للح العدد�ة طرق ال، أحاد�ة درجة الحر�ة

تحـت ات هتـزاز وأزمنة االهتزاز الطب�ع�ة وأشكال أنماط االهتزاز الطب�ع�ـة ومتجهـات ر�تـز واال حرالهتزاز اال: متعددة
طر�قــة التحليــل ، طر�قــة التحليــل �اســتخدام أنمــاط االهتــزاز الطب�ع�ــة، تمثيــل االضــمحالل فــى المنشــآتتــأثير القــوى، 

ـــى�اســـتخدام الســـجل  ـــة، الزمن ـــل التقر�ب� ـــة العناصـــر المحـــددة لحـــل قدمم ،اإلهتـــزازات العشـــوائ�ة، طـــرق التحلي ةلطر�ق
 .  المسائل الدينام�ك�ة للمنشآت

 )٢(تحليل إنشاءات متقدم : ٦٠٢إنش
 وصــــالت شــــ�ه الجاســــئةو  منحن�ــــةعناصــــر ، المنشــــآت ذات للمنشــــآت المســــتو�ة والفراغ�ــــةطر�قــــة الكــــزازة مراجعــــة ل
الناتجــة عــن خــواص المــواد، الهندســ�ة و رق�قــة الجــدران، الالخط�ــة وعناصــر  علــى أساســات مرنــةمرتكــزة وعناصــر 

، تحليـل الم�ـانى متعـددة الطوابـق، مقدمـة لطر�قـة العناصـر طـرق تحليـل االسـتقرارتقس�م إلى منشآت جزئ�ـة، الطرق 
تعيـــين ، انحنـــاء األلـــواحو  المســـتوى  اإلجهـــادو  النفعـــال المســـتوى ذات اصـــر اخـــواص العن، نظر�ـــات الطاقـــة: المحـــددة

 .استخدام حزم البرامج الجاهزة�االجهادات، تطب�قات 
 متقدمالنشاءات و م�كان�كا اإل تحليل : ٣٦٠إنش

اإلطــارات الفراغ�ــة، ، �اعت�ــار تشــكالت القــص الكــزازةمصــفوفة الكــزازة، التحليــل �استخداممصــفوفة  طر�قــةمراجعــة ل
التحليـل اإلنشـائى مرتكـزة علـى أساسـات مرنـة، الكمـرات ال، يـر المتماثـلالكمرات المنحن�ة، مركـز القـص واالنحنـاء غ
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الهندســـ�ة لإلطــارات، التـــأثير اإلضــافى للقـــوة  الكــزازةالهندســ�ة للجمالونـــات، مصــفوفة الالخط�ـــة مقدمــة، : الالخطــى
، ات واإلطـاراتتطب�قـات علـى التحليـل اللـدن للكمـر الالخط�ة الناتجة عن خواص المـواد، المحور�ة، دوال االستقرار، 

طر�قــة خطــوط الخضــوع نظر�ــة األلــواح و ، العالقــات بــين اإلجهــاد واإلنفعــال فــى المســتوى والفــراغ، نظر�ــات االنه�ــار
 . النظر�ة األساس�ة للقشر�اتلتحليل ال�الطات، 

 )١(طر�قة العناصر المحددة : ٦٠٤إنش
، طب�عـــة الحلـــول، الذات�ـــة ق�مةلالئاســـم وجـــات،انتشـــار المل ئاســـالثابتـــة، م الحالـــة لئاســـم: أنـــواع النمـــاذج الر�اضـــ�ة

، المــوزون، طر�قــة ر�تــز مت�قــيال طــرق ،الصــ�غة المتغيرة، الصــ�غة التفاضــل�ة: النمــاذج الر�اضــ�ة لألنظمــة المســتمرة
نمـاذج  ،تـزان للعناصـر المحـددةستنتاج العام لمعـادالت االاال :ص�اغة طر�قة العناصر المحددة المبن�ة على اإلزاحة

 جم�ـــعت ،)نفعـــال مســـتوى اعنصـــر أحـــادى األ�عـــاد، عناصـــر ذات إجهـــاد أو (ات العامـــة للمســـائل الخاصـــة اإلحـــداث�
حسـاب  ذى الـوتيرة الواحـدة، لتقـاربلتعر�ف التقـارب، معـايير : الخصائص اإلنشائ�ة واألحمال، تقارب َنتاِئِج التحليلِ 

�ــة لمثلثاالعناصــر : لعناصــر المســتمرةاغة ااإلجهــاد وتقيــ�م الخطــِأ، الصــ�غة األيزو�ارامتر�ــة لعنصــر القضــيب، صــ�
، العناصــــر القشــــر�ة، العناصــــر المتماثلــــة حــــول محــــور دوران، الكمــــرات: غة العناصــــر اإلنشــــائ�ةاالر�اع�ــــة، صــــ�و 

التكامــل (معادلــة جــاوس : ، التكامــل العــددىالمجســمة ثالث�ــة األ�عــاد صــرِ اعنوال نحنــاءعناصــر األلــواح المعرضــة لال
 .، التكامل المختزل واالنتقائىالترتيب المالئم للتكامل العددى، كامل فى �عدين وثالثة أ�عادالت ،)أحادى األ�عاد

 )١(طر�قة العناصر الحدود�ة :٦٠٥إنش
، معادلـة بواسـون، الحلـول المصـدرتعر�فات أساس�ة، مسائل الق�م الحدود�ة، مسائل الطاقة الكامنة، ص�اغة و مقدمة 

التكــــاملي  رض، العــــاألول�ــــةئل المرنــــة االســــتات�ك�ة، اإلجهــــادات واالنفعــــاالت ، نظــــام المعــــادالت، المســــاساســــ�ةاأل
، العناصـــر �ـــةالعدد برمجـــة، الالتكامل�ـــة الحدود�ـــة ، المعـــادالتساســـ�ةنا، الحلـــول األال�يجيســـوممتطا�قـــة األساســـي، 

 .الحدود�ة، اإلجهادات واإلزاحات الداخل�ة
 نظر�ة المرونة : ٦٠٦إنش 

نفعـــال، العالقـــات األساســـ�ة، نظر�ـــات الطاقـــة، مســـائل القـــ�م الحد�ـــة، الحلـــول �اســـتخدام االتحليـــل اإلجهـــاد، تحليـــل 
الشـد واإلنحنـاء : حساب المتغاير، طرق ر�تز وجـاليركين، مسـائل اإلجهـادات واالنفعـاالت المسـتو�ة، تطب�قـات عامـة

 .ط�ة بين االجهاد واالنفعالمعايير الخضوع، العالقات غير الخواللى فى الكمرات، الحوائط الساندة والسدود، 
 التحليل اإلنشائى للك�ارى  :٧٦٠إنش 

، طر�قـة ةمَقوسـوال نحـرافالك�ارىذات زوا�ـة او  عرض�اتوز�ع الحمِل  :كمراتمتعددة الالك�ارى ، لك�ارى حمال على ااأل
 عناصـرمثيـل جسـاءة طر�قـة تومقارنة النماذِج المختلفة، تـأثير  ك�ارى لل ةصر المحدداالعن طر�قة، الكمرات المتداخلة

 لتـــواءاال عـــزوم:الك�ـــارى ســـا�قة الشـــد، كـــائز الك�ـــارى ، أعمـــدة ور اإلزاحـــاتحـــرارة و ال�ســـبب  اتاإلجهـــاد الك�ـــارى علـــىِ 
، ةمحـــددتحليـــل العناصـــر التقر�بـــِي و التحليـــل ال، ىوالالخّطـــ ىالتحليـــل الخطـــ: المعلقـــةك�ـــارى زحـــف، الالَ و  تشـــو�هالو 
، مقدمـة ، االضـمحاللالركـائز، ك�ـارى ، التـأثيرات الزلزال�ـة علـى الك�ارى على ال المتحركة حمالِ الدينامكى لألتحليل ال

 .للك�ارى  ىِ إلى الطرِق الم�سطة للتحليل الزلزال
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 ١٢٤ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 األمثل�ة اإلنشائ�ة :٨٦٠إنش 
الخط�ـة وغيـر الخط�ـة والهندسـ�ة والدينام�ك�ـة، الطبولوج�ـة المثلـى، التصـم�م تـام اإلجهـاد، : طرق البرمجة الر�اضـ�ة

التصــم�م : التصــم�م ذو الــوزن األدنــى والتصــم�م ذو التكــاليف الصــغرى، تطب�قــات: اغات الر�اضــ�ة الصــر�حةالصــ�
 .األمثل للعناصر والمنشآت الخرسان�ة والمعدن�ة

 التطب�قات اإلنشائ�ة لإلحصاء و االحتمال :٩٦٠إنش 
نترو��ــا، ، نظر�ــة المعلومــات، اإلةلمقاومــالمتغيــرات العشــوائ�ة والتوز�عــات االحتمال�ــة لألحمــال وا، نظر�ــة االحتمــاالت

توز�عات الدوال فى متغيرات عشوائ�ة، المحاكاة اإلحصائ�ة، اخت�ـار الفـروض، نظر�ـة القـرار، األسـاليب الفن�ـة ألخـذ 
، االنحدار الخطى والمتعـدد، تحليـل الت�ـاين، سالسـل طر�قة أقل المر�عات لتحليل الب�انات، وتجم�ع الب�انات العينات
 .، مقدمة لتحليل أمان المنشآتماركوف

 أثير المت�ادل بين التر�ة و المنشآتالت: ٦١٠إنش
الضـغوط الجانب�ـة علـى الحـوائط والحـوائط اللوح�ـة ، أثير المت�ادل بين التر�ة وكل من األساسات الضحلة والعم�قةالت

 .والصوامع واألنفاق
 ت آالتحليل اللدن للمنش: ٦١١إنش

جهـات الـتالمس، شـروط التحليـل اللـدن، نظر�ـات التحليـل إ تأثير القوى المحور�ة والقص و  المقاومة اللدنة للقطاعات،
تطب�قـات علـى  ،نه�ار اللدن، االنه�ـار المتتـا�ع، حسـاب اإلزاحـاتلتعيين أشكال اال حساب�ةاللدن، الطرق التقليد�ة وال

 .الكمرات واإلطارات والجمالونات، طر�قة خطوط الخضوع لتحليل ال�الطات
 نظر�ة األلواح والقشر�ات  :١٢٦إنش

نظر�ــة خــط اإلزاحــات الكبيــرة لأللــواح، نظر�ــة األلــواح علــى أساســات مرنــة، النظر�ــة الر�اضــ�ة لأللــواح المســتطيلة، 
 .لقشر�ات اإلسطوان�ة المتماثلة محور�اً االخضوع لأللواح، نظر�ة الغشاء للقشر�ات، نظر�ة 

 المخاطر الزلزال�ة  ديرتق: ٦١٣إنش
التجر�ب�ــة، طر�قــة معامــل القابل�ــة للتهــدم، و  النظر�ــة و االفتراضــ�ةالطــرق : لتقــدير القابل�ــة للتهــدملمســتخدمة االطــرق 

 .ة المسلحة والمناطق العمران�ة�م�انى الخرسانالتطب�قات على 
 للمنشآت ىالزلزالالتحليل  :٦١٤إنش

األنظمـة ، حمـال الدينام�ك�ـة نتيجـة الـزالزلاأل، رؤ�ة شـاملة مقارنـة لمميـزات وعيـوب طـرق التحليـل الزلزالـى للمنشـآت

ـــة درجـــة الحر�ـــة ـــة اللدنـــة، اإلنشـــائ�ة المعممـــة أحاد� ـــة والز�ـــادة فـــى ، االســـتجا�ات الزلزال�ـــة المرن متطل�ـــات الممطول�

األنظمــــة ، الزلزال�ــــة تشــــتت الطاقــــة، التصــــم�م �مبــــدأ الســــعة الزلزال�ــــةالمقاومـــة ومعامــــل تخفــــ�ض المقاومــــة، مفهــــوم 

، النمذجــة الزلزال�ــة، طر�قــة القــوى الجانب�ــة اإلســتات�ك�ة المكافئــة، تحليــل طيــف لألحمــال الجانب�ــةلمقاومــة اإلنشــائ�ة ا

حـــوائط قـــص ذات للم�ـــاني الممطول�ـــة خصـــائص التجـــاوب �اســـتخدام األنمـــاط الطب�ع�ـــة، التحليـــل �الســـجل الزمنـــى، 

 .م�م الزلزالى، تطب�قات، األداء الزلزالى، طرق عمل�ة فى أكواد التصوٕاطارات مقاومة للعزوم
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 ١٢٥ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 ى للمنشآتالزلزالالتصم�م  :٦١٥إنش

التصـــم�م الزلزالـــي ، نشـــائ�ةإ اعت�ـــارات معمار�ـــة و�يئ�ـــة واقتصـــاد�ة و �ـــة، الزلزالأســـاس الســـعة  فلســـفة التصـــم�م علـــى

تصــم�م ، جيوتقن�ــة وتصــم�م األساســاتعت�ــارات ، ا والمعدن�ــة وم�ــاني الطــوبالمســلحة  الخرســان�ةالمنشــآت :للمنشــآت

للم�ـانى ذات  عامـل تخفـ�ض المقاومـةوم المقاومـة فـى ز�ـادةوال الممطول�ـة، متطل�ات غير اإلنشائ�ة والنظم المكونات

 فـــى األكـــواد واإلرشـــادات زللـــزالالمقـــاوم للتصـــم�م ، طـــرق اعلـــى أداء المنشـــآتبنـــاء التصـــم�م الزلزالـــي الممطول�ـــة، 

 .تطب�قات، العالم�ة

 ساتدينام�كى لألساالتحليل ال :٦١٦إنش
األوســـاط فـــي  الموجـــاتانتشـــار نشآت، أنـــواع نظـــم األساســـات، م�ـــادئ ـالمـــو  لتر�ـــةبـــين االمت�ـــادل  تفاعـــلالأســــاس�ات 

فى التر�ـة، مصـفوفة الكـزازة الدينام�ك�ـة، نمـاذج إنشـائ�ة لـنظم األساسـات  المنتشرة ، أنواع الموجاتالمستو�ة والفراغ�ة
الزلزال�ة، عـدم اسـتقرار التر�ـة  اتلحركللتر�ة لط�قات االستجا�ة الدينام�ك�ة ا، والتر�ة، سلوك التر�ة المحملة دينام�ك�اً 

 .اهتزاز األساساتتحليل  ،نتيجة الزلزال
 موضوعات مختارة فى هندسة الزالزل :٦١٧إنش

دراســـة موضـــوع أو أكثـــر �عكـــس التطـــورات الحديثـــة فـــى مجـــال هندســـة الـــزالزل، و�شـــمل العـــرض الجانـــب النظـــرى 
 . نب التفاصيل الدق�قة والص�اغات الر�اض�ة والتطب�قاتللموضوع إلى جا

 حلقة �حث�ة فى هندسة الزالزل :٨٦١إنش
المسائل والطرق والتطورات والنماذج الر�اضـ�ة وتجم�ـع المعلومـات والدراسـات : المجاالت ال�حث�ة فى هندسة الزالزل

ـــزالز ، اإلحصـــائ�ة ـــات �حث�ـــة أســـبوع�ة عـــن هندســـة ال ل وذلـــك مـــن خـــالل المســـاهمة فـــى و�شـــارك الطـــالب فـــى حلق
 .المناقشات وٕاعداد نقاط �حث�ة وٕالقائها وتقد�م تقار�ر مكتو�ة وتقي�م المقترحات ال�حث�ة

 الهندسة الزلزال�ة الجيوتقن�ة  :٦١٩إنش 
لزلـزال، سـتقرار التر�ـة نتيجـة ااسلوك التر�ة المحملة دينام�ك�ـًا، االسـتجا�ة الدينام�ك�ـة للتر�ـة للحركـات الزلزال�ـة، عـدم 

 .اهتزازات األساسات
 تصم�م المنشآت الخرسان�ة المعرضة ألحمال جانب�ة  :٦٢١إنش 

ساســ�ة وفلســفة التصــم�م، التحليــل التــرددى، المنــاطق الزلزال�ــة، تقــدير األحمــال أنــواع األحمــال الجانب�ــة، المفــاه�م األ
نشــائ�ة لمقاومــة األحمــال الجانب�ــة، الجانب�ــة علــى أســاس تحليلــى وعلــى أســاس كــودات مختلفــة، تصــم�م العناصــر اإل

اإلطـارات الخرسـان�ة والحـوائط ذات الممطول�ـة، اإلطـارات الخرسـان�ة المحشـوة، تفصـيل تسـل�ح، موضـوعات مرت�طـة 
 .�مقاومة األحمال الجانب�ة

 تصم�م المنشآت من الطوب المسلح  :٦٢٢إنش 

رات الطـوب المسـلحة واألعتـاب، حـوائط الطـوب أنواع الطوب، المواد المستخدمة، تشك�الت مجمعة من الطوب، كمـ

عمـدة المعرضة لالنحناء، الحوائط الحاملة تحت تأثير األحمال المركز�ة والعـزوم العمود�ـة علـى مسـتوى الحـائط، األ
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ة داخــل اإلطــارات الخرســان�ة وأجــزاء الحــوائط، اعت�ــارات اإلنشــاء، تصــم�م الحــوائط ئــوحــوائط القــص، الحــوائط المال

 .الطابق الواحد، تصم�م الحوائط الحاملة متعددة الطوابق، تفاصيل إنشائ�ة الحاملة ذات

 )٢(خرسانة مسلحة متقدمة  :٦٢٣إنش 

ـــ اإلزاحـــة، وصـــالت األعمـــدة والكمـــرات، تصـــم�مو  األعمـــدة النح�فـــة المقيـــدة وغيـــر المقيـــدة، تـــأثير الحمـــل الطات ـالب

تمثيـــل العناصـــر الخرســـان�ة  ،)الطـــات غيـــر المنتظمـــةل ال�ـطر�قـــة اإلطـــار المكـــافئ، طر�قـــة الشـــر�حة لحـــ(المســـلحة 

 .بواسطة النماذج الصغيرة

 الخرسانة سا�قة اإلجهاد  :٦٢٤إنش 

المـــرن للخرســـانة، االنكمـــاش، الزحـــف،  تضـــغاطاال: مفـــاه�م عامـــة وطـــرق ســـبق اإلجهـــاد، الفقـــد فـــى ســـبق اإلجهـــاد

اإلجهـادات، عـزم التشـر�خ، العـزم األقصـى، : استرخاء الصلب، ر�ط النها�ات، االحتكاك، تحليل وتصم�م القطاعات

نحنــاء والتحــدب، الكمــرات المســتمرة، األعضــاء القطاعــات المرك�ــة، إجهــادات القــص والتماســك واالرتكــاز، ســهم اال

 .اإلنشائ�ة الخاصة، المنشآت الخاصة

 م�كان�كا وتكنولوج�ا مواد التشييد  :٤١٦إنش 

اسـتنتاج مقاومـة الشـد –السـلوك الم�كـان�كى فـى الشـد المحـورى –تعـار�ف  :مقدمة لم�كان�كا الكسـر ، المـواد المرك�ـة 

ضــ�ط وتوكيــد الجــودة ، نظر�ــات االنه�ــار ،معــايير وأنمــاط االنه�ــار ، –التطب�قــات اإلنشــائ�ة فــى أســاليب التصــن�ع –

أســاليب  –آل�ــة الحــدوث :سـلوك الخرســانة المتعكــرة تحـت تــأثير العوامــل الخارج�ــة المهاجمـة ، صــدأ صــلب التسـل�ح 

 .طرق الحما�ة ، مقدمة لسلوك الخرسانة تحت تأثير الحر�ق-تعيين أماكن حدوثه ودرجته

 التحليل النظرى والتجر�بى لإلجهادات  :٦٤٢إنش 

نظر�ــات، طــرق، اإلجهــادات المرك�ــة، عالقــات اإلجهــاد واالنفعــال، حــدود االســتخدام، : التحليــل النظــرى لإلجهــادات

قــــة الطــــالء القصــــف، المرونــــة �مقــــاي�س االنفعــــال الكهر��ــــة، طر�قــــة الشــــ�كات، طر : اتالتحليــــل التجر�بــــى لإلجهــــاد

ـــل ال�عـــدى، مـــواد النمـــاذج، طـــرق التصـــن�ع، طـــرق (ت آالتصـــو�ر�ة، تحليـــل النمـــاذج للمنشـــ نظر�ـــة المشـــابهة، التحلي

 ).التحميل وق�اس االنفعاالت

 األنواع الخاصة للخرسانة  :٦٤٣إنش 

ة الخف�فـة، الخرسـانة المسـلحة �األل�ـاف، خرسـانة التحصـينات، الخرسـانة عال�ـة المقاومـة، الخرسانة الكتل�ـة، الخرسـان

 .خرسانة األجواء الحارة، أنواع أخرى مختارة الخرسانة ذات�ة الدمك،

 م�كان�كا الكسر  :٦٤٤إنش 

، م�كـرو م�كان�كـا مع�ار جر�فث، اشتراطات نمو الشروخ، مفـاه�م م�كان�كـا الكسـر المـرن الخطـى: المفاه�م األساس�ة

 متغيــراتالكســر، مجــال اإلجهــاد المــرن لطــرف الشــرخ، حــاالت مجــال إجهــاد الشــرخ، منطقــة طــرف الشــرخ اللدنــة، ال
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المميزة لطرف الشرخ والطرق التحليل�ة والتجر�ب�ة لتعينيها، الكسر المرن اللدن، متانـة الكسـر، امتـداد شـروخ الكـالل، 

 .على الكسر رةالتنبؤ بنمو شروخ الكالل، خطط الس�ط

 م�كان�كا الكسر للخرسانة  :٦٤٥إنش 
أحــادى المحــور، ثنــائى المحــور، ثالثــى المحــور، أنــواع االنه�ــار : للخرســانة ىالمفــاه�م األساســ�ة، الســلوك الم�كــان�ك

جهــاد واالنفعــال، نمــاذج االنه�ــار ثوابــت اإل: الشــد، القــص، المــزق، الضــغط، التماســك، معــايير االنه�ــار: األساســ�ة
عالقـات اإلجهـاد واالنفعـال للخرسـانة غيـر : المرونة الخط�ـة، �كان�كا نمو الشروخ، نماذج الكسرم المتغيراتعددة مت

ص�اغة النمـاذج موحـدة ومتعامـدة الخـواص، نمـاذج الكسـر : المشروخة والمكسورة، نماذج الكسر المرن غير الخط�ة
حنــاء والقــص وااللتــواء والقــص الثاقــب والتماســك مــع صــلب المرنــة اللدنــة، النمــاذج االحتمال�ــة، م�كان�كــا الكســر لالن

 .التسل�ح، القصافة وتأثيرات المقاس، نمذجة السلوك المعتمد على الزمن
 ) ١(المواد المرك�ة  :٦٤٦إنش 

: ما�كرو م�كان�كا وماكرو م�كان�كا المواد المرك�ـة، المـواد المرك�ـة ذات مـادة التـرا�ط المسـلحة، التصنيف، التطب�قات
جهادات، ت�اين المرونة، ت�اين المقاومة، ت�اين التمدد الحـرارى، األل�ـاف القصـفة مـع مـادة تـرا�ط مطل�ـة مـع اين اإلت�

مـــادة تـــرا�ط قصـــفة، م�كان�كـــا األل�ـــاف مـــع مـــادة التـــرا�ط، تـــأثيرات اتجـــاه األل�ـــاف، مـــادة التـــرا�ط المســـلحة �ـــالبلورات 
نمــاذج االنه�ــار متعــددة ، د الحبيب�ــة، معــايير انه�ــار الخرســانة كســر المــوا: الشــعر�ة، المــواد ذات الركــام والالصــق

البن�ــان، حســاب المقاومــة، عالقــات المقاومــة : ، م�كان�كــا التشــكل والكســر للخرســانة، الرغو�ــات الجاســئةمتغيــراتال
دسـ�ة للقلـب، معـايير األشـكال الهن: التحليل الم�سط، المعادالت التكو�ن�ـة، األلـواح التخلل�ـة: والكثافة، المواد الرقائق�ة

 .االنه�ار، أمثل�ة التصم�م، األساليب الحديثة لض�ط الجودة
 وقا�ة المنشآت من الحر�ق  :٦٤٧إنش 

م�ــاء الحر�ــق، تطــور ونمــو الحر�ــق، تصــاعد وحركــة الــدخان، تصــنيف الم�ــانى �الخــواص الحرار�ــة للمــواد، فيز�ــاء وك

الخت�ــارات الق�اســ�ة للحر�ــق، متطل�ــات المقاومــة للحر�ــق، تقيــ�م ط�قــًا لطب�عــة االســتخدام، تعيــين المقاومــة للحر�ــق، ا

األمــان مــن الحر�ــق، كشــف الحر�ــق، إخمــاد الحر�ــق، ســبل الهــروب، أســس التصــم�م األمنــى مــن الحر�ــق، تصــم�م 

األعضـــاء المقاومـــة للحر�ـــق، متطل�ـــات إضـــاف�ة للم�ـــانى العال�ـــة، تـــرم�م المنشـــآت التـــى أضـــيرت �ـــالحر�ق، كـــودات 

 .األمان والوقا�ة من الحر�ق شتراطاتاو 

 الم�انى الصلب العال�ة  :٦٥١إنش 
األحمـال الدائمـة، األحمـال الح�ـة، أحمـال الر�ـاح، أحمـال الـزالزل، طـرق التحليـل : النظم اإلنشـائ�ة، أحمـال التصـم�م

 .الطرق التقر�ب�ة، طرق الحاسب، نظام األرض�ات: اإلنشائى
 ) ١(ب الزلزالى للمنشآت الصل السلوك :٦٥٢إنش 

المنشـــأ، وعنــــاصر  األضـــرار فـــى المنشـــآت الصـــلب نتيجـــة الـــزالزل، فلســـفة التصـــم�م ومحدداتـــه، ممطول�ـــة الصـــلب
 .حساب ممطول�ة العنصر، حساب ممطول�ة الوصلة، السلوك الكلى للمنشأ
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 ) ٢(الك�ارى الصلب  :٦٥٣إنش 
، الك�ـــارى ك�ـــارى الكمـــرات الصـــندوق�ة ،الون�ـــةالك�ـــارى الجم ،النمذجـــة اإلنشـــائ�ة للك�ـــارى  ،�ة للك�ـــارى الـــنظم اإلنشـــائ

 .دو الكأساس�اته وتطب�قاته فى : الكالل ،الك�ارى سا�قة الشد ،المنحن�ة
 فحص وص�انة وعالج المنشآت الصلب  :٦٥٤إنش 
مــن الحر�ــق الصــلب ت آنشــمالأثنــاء التركيــب، حما�ــة ، فحــص أعمــال الصــلب أعمــال الصــلب أثنــاء التصــن�ع فحــص
لمقاومـة أحمـال محور�ـة أو عـزوم أو (م المنشآت الصـلب القائمـة، تـدع�م المنشـآت الصـلب القائمـة تقي�الصدأ، ومن 

 .دع�م لمقاومة الزالزلاإلصالح، الت، أمثلة تطب�ق�ة على )أحمال محور�ة وعزوم
 استقرار المنشآت الصلب  :٦٥٥إنش 

الــنظم غيــر المثال�ــة، اســتقرار األعضــاء االســتقرار المــرن، االســتقرار غيــر المــرن، : أســس وطــرق وتحليــل االســتقرار
طر�قــة الميــل والتشــكيل، طــرق المصــفوفات، : األعمــدة، الكمــرات، األلــواح، القشــر�ات، اســتقرار اإلطــارات: الصــلب

 .تطب�قات الحاسب
 منشآت الصلب للتصم�م اللدن الالتحليل و  :٦٥٦إنش 

تــزان، طر�قــة الشــغل، تقــدير التــرخ�م، ن، طر�قــة االالمفصــلة اللدنــة، األدوات المســتخدمة فــى التحليــل والتصــم�م اللــد
 .النمذجة �الحاسب اآللى، تحليل المفصلة اللدنة �استخدام التقر�ر األول، التحليل والتصم�م الالخطى

 المنشآت من الصلب المشكل على ال�ارد: ٦٥٧إنش 
عناصـــر المعرضـــة لقـــوى ضـــغط نحنـــاء، الامقاومـــة العناصـــر النح�فـــة ومحـــددات التصـــم�م، العناصـــر المعرضـــة لعـــزوم 

 .شتراطات الكودانحناء وضغط، العناصر األنبو��ة، الوصالت، ألواح الصلب المتعرج، محورى، العناصر المعرضة ال
 المنشآت الصلب المرك�ة :٦٥٨إنش 

ـــة ـــط القـــص، : الكمـــرات المرك� ـــة الحمـــل األقصـــى، التصـــم�م، روا� ـــل �طر�ق ـــة اإلجهـــاد المـــرن، التحلي ـــل �طر�ق التحلي
 .مرات المرك�ة المستمرة، األرض�ات المرك�ة، األعمدة المرك�ةالك

 حلقة دراس�ة �حث�ة :١٦٦إنش 
خت�ـار وتطبيـق طـرق ال�حـث، تجم�ـع الب�انـات اتوصـيف المشـكلة، : مقدمة فى طـرق ال�حـث بتخصـص إدارة التشـييد

بتطبيـــق الم�ـــادئ التـــى تـــم  �قـــوم الطالـــب .ســـتب�انات، التحليـــل اإلحصـــائى، النمذجـــة الر�اضـــ�ة واألتمتـــةوأســـلوب اال
المشـكالت ال�حث�ـة فـى تخصـص إدارة التشـييد و�طالـب بتقـد�م ورقـة  ىحـدإستعراضها �المادة فى دراسة أو مراجعـة ا

 .أو عرض نهائى/�حث�ة مكتو�ة و
 فى التشييد الذكاء االصطناعى استخدام: ٢٦٦إنش 

ــــة ،هندســــة المعرفــــة ــــذكاء  ،عــــدم المصــــداق�ة ،لشــــرحاالســــتدالل وا ،تمثيــــل المعرفــــة ،اكتســــاب المعرف تنفيــــذ نظــــام ال
 .نظم االستن�اط ،نظم دعم القرار ،الش�كات العصب�ة ،النظم الخبيرة ،االصطناعى

 موضوعات مختارة :٣٦٦إنش 
 .�قوم الطالب بدراسة موضوع أو موضوعات خاصة تعكس التطورات الحديثة فى مجال إدارة التشييد



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٢٩ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 حتماالتطرق اإلحصاء واال :٤٦٦إنش 
صــــغر وتحليــــل نظر�ــــة االحتمــــاالت، العينــــات وتجم�ــــع الب�انــــات، تحليــــل الب�انــــات، الرســــومات، م�ــــادئ المر�ــــع األ

الب�انـات، االرت�ــاط الخطــى، الحســا�ات اإلحصــائ�ة والتشــا�ه، تحليـل الــنظم، متغيــرات القــرار، الحــدود والهــدف، اتخــاذ 
 .القرار تحت ظروف المخاطرة وعدم المحدود�ة

 المخاطر إدارة :٥٦٦إنش 
القــوائم، : إدارة المخــاطر فــى مشــروعات وشــركات التشــييد، دورة إدارة المخــاطر، تعر�ــف المخــاطر ،مبــدأ المخــاطرة

التقن�ـــات الك�ف�ـــة والكم�ـــة، طر�قـــة المصـــفوفة، تحليـــل الحساســـ�ة : العصـــف الـــذهنى، طر�قـــة دلفـــى، تقيـــ�م المخـــاطر
ـــة، محاكـــاة مونـــت كـــارلو، شـــجرة القـــرا ـــات الـــذكاء االوســـينار�وهات الحال صـــطناعى، التعامـــل مـــع المخـــاطرة ر، تقن�

 . إستراتيج�ات تحو�ل المخاطرة، تقاسم المخاطرة والعقود: وتقليلها
 تخاذ القراراألمثل�ة وإ : ٦٦٦إنش 

النمـاذج اإلســتات�ك�ة والدينام�ك�ـة، الطــوابير، تحليــل مونـت كــارلو والبـرامج الخط�ــة، طر�قــة سـمبلكس، النقــل ور�اضــة 
 .التخص�ص

 السلوك التنظ�مى :٦٦٧إنش 
اله�اكـل التنظ�م�ـة ، تصـم�م نتاج�ـةنزاع وطـرق حـل الخالفـات، نظر�ـة الحـافز واإلـانى، تحديد الــ�ادئ السلوك اإلنسـم

للمشــروعات ولشــركات التشــييد، المســئول�ة والعالقــات بــين الفر�ــق والشــركة، عالقــة العــاملين �المشــروع مــع كــل مــن 
 .وع وجم�ع القوى الخارج�ة، دراسة حالة ألحد المشروعات والشركاتإدارة الشركة ومالك المشر 

 التخط�ط االستراتيجى :٨٦٦إنش 
االعت�ـارات الهامــة فــى  ،تنظــ�م عمل�ـة التخطــ�ط االســتراتيجى ،أهم�ــة التخطـ�ط االســتراتيجى ،التخطـ�ط واالســتراتيج�ة

 .نظم عمل�ة التخط�ط االستراتيجى ،استغالل التخط�ط االستراتيجى
 اقتصاد�ات التشييد :٦٦٩ش إن

لأل�حــاث الهندســ�ة، النمــو ومشــروعات التشــييد، طــرق إيجــاد معــدالت الخصــم، االســتخدام  يهندســ يتحليــل اقتصــاد
المحدود�ـة وعـدم المحدود�ـة، اخت�ـار المشـروع الوحيـد والمشـار�ع (األمثل للظواهر االقتصاد�ة لظـروف بيئ�ـة مختلفـة 

دورة الح�ـــاة والمخـــاطر االقتصــاد�ة، الـــنظم الضـــر�ب�ة، التضـــخم، أســـاليب التوقـــع، تكلفـــة : معالجـــة) الـــخ...المتعــددة 
ـــل اقتصـــاد ـــة لتحلي ـــة، دراســـة حال ـــ�م اال يمؤشـــرات التكلف قتصـــاد�ة، ســـتثمارات ومخاطرهـــا االألحـــد المشـــروعات، تقي

 . النفع، تقي�م وتحليل المهام / الموازنة، تحليل التكلفة
 ل�ةالمحاس�ة واإلدارة الما : ٦٧٠إنش 

م�ـــادئ المحاســـ�ة، أنـــواع الحســـا�ات، تقر�ـــر الـــدخل، الميزان�ـــة، الضـــرائب، اإلهـــالك، المخـــزون، حســـاب التكـــاليف، 
المحاســ�ة للمقــاولين، المحاســ�ة لالستشــار�ين، طــرق تحليل�ــة التخــاذ القــرار والــتحكم فــى الر�ح�ــة، الموازنــة وأســاليب 

�المنظمات، مؤسسـات وأسـواق التمو�ـل، إدارة التمو�ـل قصـير  ستثماراتاال ،التحكم فى التخط�ط، متا�عة أداء العمل
 .األجل، رأس المال و�رامج التمو�ل، نظر�ة التمو�ل والمحافظ المال�ة، التمو�ل طو�ل األجل، ه�كلة رأس المال
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 قوانين صناعة التشييد :٦٧١إنش 

الفصـل واالسـتغناء، العالقـات : الهندسـ�ة ، طب�عة العقـود، بنـاء العقـود، التحكـ�م فـى الجوانـبي العقود والقانون التجار 

القانون�ــة بــين القــوى المختلفــة لصــناعة التشــييد، تحليــل عقــود اإلنشــاء ومســئول�ة المقــاول، القطــاع العــام والخــاص، 

 .نقص السيولة والتأخير، المنازعات والمطال�ات، الرهن العقارى  -العالقات العمال�ة

 التشييد عقودو طاءات ع :٦٧٢إنش 

عناصـر العقـود، الشـروط الق�اسـ�ة للعقـود، نمـاذج : ت�ارات القانون�ة، خطوات طـرح العطـاء، العقـودعلعقود، االأنواع ا

 .ل�عض العقود الدول�ة، ملف المشروع، تجهيز المواصفات، سجالت المشروع

 معدات التشييد: ٦٧٣إنش 

تر�ـة، الجـرارات والمعـدات المماثلـة، معـدات العوامل المؤثرة على اخت�ار معـدات التشـييد، الم�ـادئ الهندسـ�ة، اتـزان ال

ـــاق، معـــدات الخواز�ـــق،  ـــة، حفـــر الصـــخور، أنف ـــات، الســـيور الناقل الحفـــر، ســـ�ارات النقـــل والقـــاطرات، تحليـــل العمل�

 .نتاج�ة الكسارات، الشداتإالطلم�ات، السدود التراب�ة، 

 إدارة الجودة واألمان : ٦٧٤إنش 

فــــات والخطــــة والبــــرامج، نظــــم الجــــودة، إدارة المجموعــــات والشــــركة والمشــــروع، فلســــفة إدارة الجــــودة، المعــــايير، المل

التدر�ب، تصم�م وتطبيق نظم الجودة، مواقع التشييد، تأكيد الجـودة والعقـود، م�ـادئ إدارة الجـودة الشـاملة وتطب�قاتهـا 

يد، أساســ�ات إدارة فــى صــناعة التشــييد، طــرق توظيــف إدارة الجــودة الشــاملة مــع التركيــز علــى بيئــة صــناعة التشــي

 .األمان، فر�ق عمل األمان ومسئول�ات أفراده، تنظ�مات األمان، تجهيز خطط األمان

 فى صناعة التشييد إدارة البيئة: ٦٧٥إنش 
تعر�ف وتحليل المخاطر المتعلقة �البيئة، نظم الصحة واألمان، إدارة النفا�ات الناتجة عـن المشـار�ع الهندسـ�ة، إدارة 

 .ة الخطرةالمواد الهندس�
 إدارة موارد المشروع: ٦٧٦إنش 

 ،معدالت األداء واإلنتـاج، طـرق ق�ـاس الكفـاءة اإلنتاج�ـة، إدارة وتخطـ�ط ومتا�عـة مـواد البنـاء، إدارة و نظـم المخـازن 
حجــام معــدات التشــييد، معــدالت أداء معــدات التشــييد، الطــرق أالعوامــل المــؤثرة علــى اخت�ــار معــدات التشــييد، أنــواع و 

 .إلدارة الموارد الك�ف�ة
 والمراق�ة التخط�ط: ٦٧٧إنش

 بإسـتخدام التخطـ�ط التتا�ع، وعالقات المشروع أنشطة التشييد، مشروعات تخط�ط فى المتقدمة و األساس�ة المفاه�م
 التـدفقات وحسـاب التكاليف منحنى جرت، طر�قة برت، طر�قة ، إلتزان خطا وطر�قة الخط�ة المشروعات الش�كات،

 ضــغط والتكلفــة، الــزمن عالقــة الزمنــى، الجــدول تحــديث ، األعمــال ومتا�عــة المشــروعات مراق�ــة ، روعللمشــ النقد�ــة
 .التشييد مشروعات ومراق�ة تخط�ط فى اآللى الحاسب إستخدامات الموارد، وتسو�ة تخص�ص المشروع، زمن
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 التكاليفإدارة : ٨٦٧إنش 
إدارة التكـاليف، تقـدير التكـاليف مـن قبـل المالـك واإلستشـارى  المفاه�م األساس�ة والمتقدمة فى إدارة التكاليف، مراحـل

والمقــــاول، دراســــات الجــــدوى وتقــــديرات التكــــاليف المبدئ�ــــة، تقــــدير ميزان�ــــة المشــــروع، المناقصــــات وتقــــدير التكلفــــة 
ليف هــامش المخــاطرة والــر�ح، مراق�ــة التكــاالتفصــيلى مــن قبــل المقــاولين، حســاب التكــاليف الم�اشــرة وغيــر الم�اشــرة، 

 ومبدأ الق�مة المكتس�ة، تقار�ر المتا�عة، التوقعات المستقبل�ة للتكلفة عند إنهاء المشروع

 إدارة أصول البن�ة التحت�ة  :٦٧٩إنش 

أطر إدارة أصول البن�ة التحت�ة ، النماذج المعلومات�ـة لحصـر األصـول ، التقيـ�م الفنـي لحالـة شـ�كات الطـرق والم�ـاه 
التنبــؤ �التــدهور ، التقيــ�م المــالي لألصــول ، تقيــ�م المخــاطر لألصــول ، ق�ــاس مســتوي والصــرف والم�ــاني ، نمــاذج 

الخدمة واالداء لخدمات البن�ة التحت�ة ، نماذج دعم اتخاذ القرار في إدارة أصـول البن�ـة التحت�ـة ، تسـكين الميزان�ـات 
ت مـا بـين القطـاع العـام والخـاص على مستوى األصول والش�كات ، طرق تمو�ل مشروعات البن�ة التحت�ة ، الشـراكا

 .لتمو�ل وتنفيذ مشار�ع البن�ة التحت�ة
 تحليل عددىالحاسب وال:٦٨١إنش

البرمجــة، حــل المســائل، الخوارزم�ــات، خر�طــة االنســ�اب، مقدمــة عــن التحليــل الرقمــى �اســتخدام الحاســب، : مقدمــة
سـوء و  مشاكل الصـفر�ة: المعادالت الجبر�ةالقطع والتقر�ب، المجموعات الخط�ة من و  أخطاء التمثيل: تحليل الخطأ

طر�ـق األس، طر�قـة : طـرق حـل المصـفوفات الشـر�ح�ة المتماثلـة، مسـألة القـ�م الذات�ـة :الدقة، طـرق اإلزالـةو  الض�ط
 .الطر�قة الم�اشرةجاكو�س، 

 حلقة دراس�ة :٦٨٣إنش 
وع �حثــى مــن اخت�ــارهم، علــى أن �قــوم الطالــب �حضــور الحلقــات الدراســ�ة التــى �قــوم فيهــا الطل�ــة �اســتعراض موضــ

�قـوم عضـو هيئـة . �قوم كل طالب �عرض الموضوع الخاص �ـه مـرة واحـدة علـى األقـل علـى مـدار الفصـل الدراسـى
التـدر�س المسـئول عـن الحلقـة بتحديـد مواعيـد الحلقـات واعتمـاد العنـاو�ن المختـارة، و�كـون النجـاح فـى المـادة بتحقيـق 

 %.٧٠نس�ة حضور للحلقات ال تقل عن 
 )٢(طر�قة العناصر المحددة  :٧٠١إنش

: ألـــواح را�ســـنر، مينـــدلين الســـم�كة، التكامـــل المختـــزل واالنتقـــائى، الصـــ�اغة المرك�ـــة، المهجنـــة لألعضـــاء اإلنشـــائ�ة
الكمــرات و الكمــرات المنحن�ــة و انحنــاء األلــواح، الصــ�اغة العامــة للعناصــر القشــر�ة، التحليــل الالخطــى �اســتخدام 

صـ�اغة م�كان�كـا الوسـط المسـتمر، معـادالت الحركـة، معـدل تغيـرات التشـكل، محـددات اإلجهـاد : ةالعناصر المحـدد
واالنفعــــال، صــــ�اغة الجـــــرانج الكل�ــــة والمحدثـــــة، التحليــــل الالخطــــى �ســـــبب خــــواص المـــــادة، العناصــــر المحـــــدودة 

لـــــة المصـــــفوفةالعامة، الصـــــ�اغة الخط�ـــــة لمبـــــدأ الشـــــغل االفتراضـــــى، معاد: األيزو�ارامتر�ـــــة المبن�ـــــة علـــــى اإلزاحـــــة
الجمالونات والكا�الت، العناصر ثنائ�ة األ�عاد، العناصر المجسمة ثالث�ة األ�عاد، العناصر اإلنشـائ�ة مثـل الكمـرات 

سلوك المواد المرنـة، سـلوك المـواد غيـر المرنـة، االنفعـاالت : واأللواح والقشر�ات، استخدام العالقات األساس�ة للمادة
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طر�قـة التكامـل الم�اشـر �اسـتخدام الفـرق : اللدنة، حل معادالت االتزان فى التحليل الـدينام�كى -ةالكبيرة للمواد المرن
 . المركزى، طر�قة هو�لت، طر�قة ولسونثيتا، طر�قة نيومارك، طر�قة تجم�ع األنماط

 ) ٢(طر�قة العناصر الحدود�ة  :٧٠٢إنش
اد، المعـــادالت الحاكمـــة، صـــ�اغة معـــادالت العناصـــر مســـائل المرونـــة المتماثلـــة محور�ـــًا، الســـلوك غيـــر المـــرن للمـــو 

الحدود�ـــة، اإلجهـــادات الداخل�ـــة، الصـــ�اغة �طر�قـــة االنفعـــاالت االبتدائ�ـــة، طر�قـــة اإلجهـــادات االبتدائ�ـــة، العناصـــر 
 .الداخل�ة، السلوك المرن اللدن، الر�ط مع طر�قة العناصر المحددة

 نظر�ة اللدونة : ٧٠٣إنش
ل للجوامــد المرنــة المثال�ــة، معــايير الخضــوع، تصــلد الشــغل، قــانون التــدفق، نظر�ــة التشــكل عالقــة اإلجهــاد واالنفعــا

نظر�ة اللدونة الحرار�ة، نظر�ة اللدونة ذات األسطح المتعددة، التحليل الحـدى، مجـاالت خـط االنـزالق، لدونـة ، اللدن
 .الخرسانة والمواد الحبيب�ة، حساب اللدونة

 ساسات دينام�كا التر�ة واأل :٧٠٤إنش
الخواص الدينام�ك�ة للتر�ة، الدراسات المعمل�ة والحقل�ـة لتعيـين الخـواص الدينام�ك�ـة : سلوك التر�ة المحملة دينام�ك�اً 

زل، اهتـــزازات األساســـات، لـــزالا ســـتقرار التر�ـــة نتيجـــةاللتر�ـــة، التصـــرف الـــدينام�كى للتر�ـــة للحركـــات الزلزال�ـــة، عـــدم 
 .منشآت وتأثيره على التصرف الدينام�كى للم�انىالو  لتر�ةبين االمت�ادل  تفاعلال

 نظر�ة القشر�ات  :٧٠٥إنش
، نظر�ـــة تعر�ـــف االنفعـــاالت واإلجهــادات واألحمـــال المتماثلــة محور�ـــا: نظر�ــة االنحنـــاء للقشــر�ات المتماثلـــة محور�ــاً 

 .تطب�قاتالسم�كة،  القشر�ات، نظر�ة الغشاء للقشر�ات الدوران�ة، نظر�ة سطوان�ةنحناء لألسقف القشر�ة األاال
 الطرق الحساب�ة لم�كان�كا الكسر  :٧٠٦إنش

حــل مســائل الشــروخ �المنشــآت، ل�اســتخدام مصــفوفة الجســاءة، طر�قــة العناصــر المحــددة المشــروخة تحليــل المنشــآت 
�ك�ة ســتاتاإلالشــروخ فــى المنشــآت المعرضــة لألحمــال التنبــؤ �امتــداد الكســرالمرن اللــدن، ، م�كان�كــا الكســر �ــادينام�ك

 .والدينام�ك�ة
 النظم الخبيرة في الهندسة اإلنشائ�ة  :٧٧٠إنش

محـــرك و معرف�ـــة  قاعـــدة: تار�خ�ـــة وفلســـف�ة، مكونـــات النظـــام الخبيـــر اتخلف�ـــو  تعر�فـــات :الـــنظم الخبيـــرةعـــن  مقدمـــة
يــر الحســى غو  التراجعــىو  التقــدمىال�حــث : تحصــيل وتمثيــل المعلومــات، طــرق ال�حــث: االســتقراء، المهــام الرئ�ســ�ة

تمـر�ن عملـى �اسـتخدام بـرامج ،استعراض للتطب�قات الحال�ة للنظم الخبيرة فى الهندسة اإلنشائ�ة: تطب�قات، المنهجي
 .وحدات �س�طة للنظم الخبيرة إعداد: مشروع، مقدمة عن لغة برولوج، جاهزة
 حساب أمان المنشآت :٨٧٠إنش

، احتمــاالت حــدوث أشــكال االنه�ــار ةلألحمــال والمقاومــ، النمــاذج االحتمال�ــة مصــادر الر��ــة فــى الهندســة اإلنشــائ�ة
الــنظم المشــتركة، الطــرق التقر�ب�ــة  و وعلــى التــوازى  الــنظم علــى التــوالى :المفــردة، احتمــاالت أمــان الــنظم اإلنشــائ�ة

 .وطرق تعيين الحدود العل�ا والدن�ا الحتماالت االنه�ار، تطب�قات
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 التصم�م الزلزالي للمنشآت المدن�ة :٩٧٠إنش

التصـــم�م الزلزالـــي  ،نشـــائ�ةإ اعت�ـــارات معمار�ـــة و�يئ�ـــة واقتصـــاد�ة و �ـــة، الزلزالأســـاس الســـعة  فلســـفة التصـــم�م علـــى

تصــم�م ، جيوتقن�ـة وتصـم�م األساسـاتعت�ــارات ، ا والمعدن�ـة وم�ـاني الطـوبالمســلحة  الخرسـان�ةالمنشـآت  :للمنشـآت

بنـاء التصـم�م الزلزالـي ، عامـل تخفـ�ض المقاومـةوم مقاومـةال فى ز�ادةوال الممطول�ة، غير اإلنشائ�ة والنظم المكونات

وم�ــانى  مقاومــة للعــزومالطــارات اإل :تطب�قــات، العالم�ــة للتصــم�م الزلزالــىد واإلرشــادات كــوا، األعلــى أداء المنشــآت

 .والك�ارى القص حوائط 

 تحليل عددى متقدم: ٧١٠ش نإ

، طر�قـة ل الق�م الذات�ة لألنظمـة الكبيـرةالمتقدمة لحل مسائالطرق المتقدمة لحل المعادالت الجبر�ة الخط�ة ، الطرق 

 .تقدم�ة ووسط�ة وتراجع�ة ، طر�قة جاالركبن ور�تز، طر�قة ر�تز المحل�ة للعناصر المحددة : الفروق المحدود�ة 

 التحليل الالخطى للخرسانة المسلحة  :٧٢١إنش 

ـــة فـــى الخرســـانة المســـلحة نمـــاذج  ب والخرســـانة، االنه�ـــار فـــى الخرســـانة،ض الخـــواص األساســـ�ة للصـــلـ�عـــ: اللدون

مقدمة، نماذج تمثيـل الشـروخ المعتمـدة علـى طاقـة : المختلفة لتمثيل سلوك الخرسانة، م�كان�كا التشر�خ فى الخرسانة

نمـــاذج تمثيــــل التماســــك، التشــــكل علــــى المــــدى ال�عيــــد، : التشـــر�خ، تطب�قــــات تحليل�ــــة �اســــتخدام العناصــــر المحــــددة

 .لسلوك الهندسىالالخط�ة فى ا

 ) ٢(المواد المرك�ة  :٧٤١إنش 

طاقــة االنفعـــال، التماثـــل المـــرن، الثوابــت المرنـــة الحرار�ـــة، االســـتجا�ة المرنـــة، : القــوانين التكو�ن�ـــة للمـــواد المتجانســـة

: المرك�ــةنســ�اب والتصــلد، التــأثيرات الحرار�ــة، المرونــة الحرار�ــة للمــواد الم�كان�كــا الحرار�ــة، دارة الخضــوع، قواعــد اال

الثوابـــت المرنـــة الحرار�ـــة الفعالـــة لألوســـاط المتغـــايرة، النمـــاذج الم�كروم�كان�ك�ـــة للجوامـــد المســـلحة، حـــدود الخـــواص 

ســــطح الخضــــوع : الفعالــــة، مجــــاالت اإلجهــــادات واالنفعال�ــــة الموضــــع�ة، نظر�ــــة اللدونــــة الحرار�ــــة للمــــواد المرك�ــــة

دور�ــة، نظر�ــة الحالــة الثنائ�ــة، طر�قــة تحــول االنفعــال، التصــلد اإلجمــالى، نمــاذج المتوســطات، نمــاذج المنظومــة ال

التحــول اإلحــداثى، النظر�ــة التقليد�ــة لأللــواح المتماثلــة، القــانون التكــو�نى : الحــرارى، الرقــائق المرك�ــة ذات األل�ــاف

 .المرن اللدن الحرارى، التصلد الحرارى 

 المنشآت الصلب الخاصة :٧٥١إنش 
 .م المعلقة، المنشآت ذات القطاعات الصل�ة األنبو��ة، النظم سا�قة الشدالمنشآت الفراغ�ة، النظ

 ) ٢(السلوك الزلزالى للمنشآت الصلب  :٧٥٢إنش 
اإلطــارات المقاومــة للعــزوم، اإلطــارات ذات (ســلوك الــنظم اإلنشــائ�ة المقاومــة لألحمــال الجانب�ــة عنــد حــدوث زالزل 

، نمذجـــة الســـلوك الرجـــوعى، اإلضـــمحالل، األســـاليب )لالمركز�ـــةالشـــكاالت المركز�ـــة، اإلطـــارات ذات الشـــكاالت ا
 .المتقدمة لفقدان الطاقة



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٣٤ اهلندسة اإلنشائيةقسم 

 )٣(الك�ارى الصلب  :٧٥٣إنش 
ــاً و  الك�ــارى المعلقــة خلف�ــة تار�خ�ــة، الشــكل الهندســى للكــو�رى، متغيــرات التصــم�م، تكنولوج�ــا : الك�ــارى المثبتــة كابل�

ــدينام�كى، أمثلــة مــن الك�ــارى المنفــذة، االتثبيــت الكــا�الت، التصــم�م اإلســتات�كى، التحليــل  خت�ــارات علــى الك�ــارى ال
 .ذات األرض�ات الخرسان�ة النح�فة

 الصلب �ة المنشآتأمثل :٧٥٤إنش 
التصــم�م  ،الخط�ــة، الالخط�ــة، الدينام�ك�ــة: البرمجــة ،طــرق األمثل�ــة ،متغيــرات التصــم�م ،دوال الهــدف والمحــددات

 .الجمالونات، اإلطارات، األبراج: اتتطب�ق ،�استغالل اإلجهادات القصوى 
 طرق ال�حث وحلقة نقاش متقدمة :٧٦١إنش 

، تصـم�م وتطـو�ر الـنظم، أسـاليب التحقـق، التنفيـذ النمذجـة: التشـييد إدارة بتخصـص ال�حث طرق أساليب متقدمة فى 
 مراجعـة أو دراسـة فـى �المـادة ستعراضـهاا تـم التـىاألسـاليب المتقدمـة  بتطبيق الطالب �قوم.اآللى بإستخدام الحاسب

 .نهائى عرض أو/و مكتو�ة �حث�ة ورقة بتقد�م و�طالب التشييد إدارة تخصص فى ال�حث�ة المشكالتإحدى 



 

 هرةجامعة القا
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٣٥ األشغال العامةقسم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لعامةاقسم األشغال 
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 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٣٦ األشغال العامةقسم 

 
14Tدبلوم الدراسات العل�ا 

  هندسة الجيوماتكس
14T المقررات اإلج�ار�ة): ٥٥(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
14T 14 ٥١٣أشغT14 الجيومات�ك�ة  ض�ط األرصادT٣ - 
14T 14 ٥١٥أشغT14 أساس�ات المساحة التصو�ر�ةT٣ - 

14T  14 ٥١١ أشغT14 المشروعT٣  
 

14Tساعات ٣المتحان وقت ا 
14T ٦٠واالمتحان النهائي % ٤٠أعمال السنة% 
14T٤٠والعملي والمناقشة % ٦٠أعمال السنة : المشروع% 

  
14T 14المقررات االخت�اري ): ٥٦(جدولT14Tة 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
14T 14 ٥١٢أشغT14 الجيود�س�اT٣ - 

14T ٥٠١٤أشغ 
14Tالنظر�ـــــــــة : نظـــــــــم األقمـــــــــار الصـــــــــناع�ة المالح�ـــــــــة العالم�ـــــــــة

 والتطب�قات
14T٣ - 

14T 14 ٥١٦أشغT14 ٣ المفاه�م والتطب�قات: االستشعار عن �عدT- 
14T 14 ٥١٧أشغT14 ٣ اسقاط الخرائطT- 

14T 14 ٥٠١٨أشغT14 نظم المعلومات الجغراف�ةT٣ - 
14T 14 ٥١٩أشغT٣ المساحة ال�حر�ة - 

14T 14 ٥٠٢٠أشغT14 ٣ موضوع خاص في نظم المعلومات الجغراف�ةT ٥٠١٨أشغ 
14T 14 ٥٠٢٢أشغT14 ٣ سة الجيوماتكستحليل األرصاد في هندT- 
14T 14 ٥٠٢٣أشغT٣ النظر�ة والتطبيق للمسح �استخدام الليزر األرضي - 
14T 14 ٥٠٢٤أشغT14 ٣ نمذجة سطح األرض الرقم�ةT- 

 
14T ساعات ٣وقت االمتحان 
14T ٦٠واالمتحان النهائي % ٤٠أعمال السنة% 

لتدر�س�ة ا لخطة  �عا ل لتخصص وت ا اح � لما هو مت ا  ق لتدر�س وف ا تم    ي
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 ١٣٧ األشغال العامةقسم 

 ديد�ةهندسة السكك الح
 مقررات إج�ار�ة): ٥٧(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - ٤ التخط�ط الهندسي للسكك الحديد�ة ٦٦٩أشغ 
 - ٣ الجسور وتثبيتها في السكك الحديد�ة ٥٥٢أشغ 
 - ٣ التشغيل �السكك الحديد�ة ٥٥٣أشغ 
 - ٤ التفر�عات ٦٧٠أشغ 
 - ٣ المحطات واألحواش ٦٧١أشغ 
 - ٣ اإلشارات ٦٧٢أشغ 
 - ٤ هندسة السكة ٦٦٧أشغ 
 - ٣ تخ�ط�ط وتوق�ع محاور السكك الحديد�ة ٥٥٨أشغ 

 ٥٥٩أشغ 
نظــم المعلومـــات وتطب�قـــات علــي الحاســـب اآللـــي فـــي 

 السكك الحديد�ة
٣ - 

 - ٣ نظم اإلشارات والتحكم المركزي في السكك الحديد�ة ٥٦٠أشغ 
 - ٤ ت النقل �السكك الحديد�ةاقتصاد�ات وس�اسا ٦٦٦أشغ 
 - ٣ * المشروع ٥٦٢أشغ 

  ٣٥ إجمالى عدد الساعات المعتمدة المطلو�ة 

 .يجب أن يؤخذ في أخر فصل دراسي ٥٦٢مقرر أشغ :  ملحوظة* 
 
 

 وتخط�ط النقل والمرورهندسة 
 

 المقررات اإلج�ار�ة14T): ٥٨(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 - ٢ مفاه�م أساس�ة في هندسة وتخط�ط النقل ٥٦٣أشغ 
 - ٤ ) ١(تخط�ط النقل التحليلي  ٥٦٤أشغ 
 - ٣ اقتصاد وس�اسات النقل ٦٧٨أشغ 
 - ٣ )أ( التخط�ط والتصم�م الحضري واإلقل�مي ٥٦٨أشغ 
 - ٤ )أ( عمل�ات إدارة وتنظ�م المرور ٥٧٤أشغ 
 - ٣ )إج�اري (المشروع  *٥٩٩أشغ 

 .يجب أن يؤخذ في أخر فصل دراسي ٥٩٩أشغ مقرر : ظةملحو * 
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 ١٣٨ األشغال العامةقسم 

 ة14T14Tاالخت�اري المقررات 14T): ٥٩(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 - ٤ )أ(  خصائص المرور ٥٦٦أشغ 
 - ٣ )أ( عمل�ات المسح الميداني للنقل والمرور ٥٦٧أشغ 
 - ٣ النقل والبيئـة  ٦٨٣أشغ 

 ٥٧٠أشغ 
الــنظم وتطب�قــات إحصــائ�ة فــي دراســات النقــل  تحليــل

 والمرور
٣ - 

 - ٣ )٢(تخط�ط النقل التحليلي  ٥٧١أشغ 
 - ٣ تحليل وتقي�م س�اسات النقل والمرور ٥٧٢أشغ 
 - ٤ تخط�ط وتشغيل وٕادارة النقل العام  ٥٧٣أشغ 
 - ٢ تخط�ط وتصم�م البن�ة األساس�ة للنقل  ٦٩٤أشغ 
 - ٣ ات إدارة وتنظ�م المرورتطب�قات في عمل� ٥٧٧أشغ 
 - ٣ خبرات تطب�ق�ة في هندسة وتخط�ط النقل والمرور ٥٧٨أشغ 

 

 هندسة الطرق والمطارات والمرور
 

 المقررات اإلج�ار�ة): ٦٠(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 ٤٠١أشغ  ٣ مواد الطرق والخلطات البيتومين�ة ٥٠١أشغ 
 أ، ب ١٠١أشغ  ٣ خط�ط وتوق�ع محاور الطرق ت ٥٠٢أشغ 
 ٣٠٢أشغ  ٢ م�كان�كا التر�ة ٥٠٣أشغ 
 ٣٠١،٤٠١أشغ  ٣ تطب�قات مختارة فى هندسة الطرق و المرور ٥٠٤أشغ 
 ٣٠١أشغ  ٣ هندسة المرور ٥٠٥أشغ 
 ٤٠١أشغ  ٣ معدات إنشاء الطرق والمطارات ٥٠٦أشغ 
 ٤٠١أشغ  ٣ تخط�ط الطرق  ٥٠٧أشغ 
 ٤٠١أشغ  ٣ صم�م ط�قات الرصفت ٥٠٨أشغ 

 ٥٠٩أشغ 
والمط���ارات  موضـــوعات متقدمـــة فـــى هندســـة الطـــرق 

 )أ( والمرور
٣ 

 ٤٠١أشغ 

--  ٤ مشروع دبلوم الطرق والمطارات والمرور *٥١٠أشغ  
 .يجب أن يؤخذ في أخر فصل دراسي ٥١٠مقرر أشغ : ملحوظة* 
 

 
 



 

 هرةجامعة القا
 

 الئحة الدراسات العل�ا
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 ١٣٩ األشغال العامةقسم 

 والبيئ�ة الصح�ة الهندسة
 ار�ةاإلج� المقررات) :٦١(جدول 

أعمال 
 السنة

مقرر 
 مؤهل

عددالساعات 
 المعتمدة

 الكود اسم المقرر

 ٥٩٢أشغ  هندسة امداد م�اه الشرب وتجم�ع المخلفات السائلة ٣ - % ٥٠

 ٥٩٣أشغ  هندسة تنق�ة م�اه الشرب و معالجة المخلفات السائلة ٣ - 
انشـــاء وتشـــغيل وصـــ�انة أنظمـــة الم�ـــاه و المخلفـــات الســـائلة  ٣ - 

 فةالمختل
 ٥٩٤أشغ

طرق تجم�ع و معالجـة المخلفـات السـائلة منخفضـة التكـاليف  ٣ - 
 ومعالجة الحماءة

 ٥٩٥أشغ 

 ٦٥٧أشغ ك�م�اء بيئ�ة ٣ - 

 ٦٦٠أشغ هندسة إدارة النفا�ات الصل�ة ٣ - % ٤٠
 ٦٦٣أشغ م�كرو�يولوج�ا بيئ�ة ٣ - 
 ٥٤١أشغ المشروع ٦ - 

 :المقررات األخت�ار�ة
ط�قا للمتاح �القسم حسب اإلعالن فى كل فصل  ٦٠٠٠و  ٦٠٠أكواد ) ٧٢(من جدول يدرس الطالب مادة 

 .ساعة معتمدة على األقل ٣٠دراسى وذلك الستكمال عدد 
 الهندسة الجيوتقن�ة واألساسات ):٦٢(جدول 

 عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
أعمال درجات 
 (%)السنة 

 مقرر مؤهل

-  ٣٠ ٢ )١(التطب�ق�ة م�كان�كا التر�ة  ٥٨٠أشغ 
 - ٢٠ ٢ )١(م�كان�كا التر�ة النظر�ة  ٥٨١أشغ 
-  ٣٠ ٢ )١(هيدرول�كا التر�ة  ٥٨٢أشغ 
 ٥٨٠أشغ  ٣٠ ٢ )٢(م�كان�كا التر�ة التطب�ق�ة  ٥٨٣أشغ 
 ٥٨١أشغ  ٢٠ ٢ )٢(م�كان�كا التر�ة النظر�ة  ٥٨٤أشغ 
 ٥٨٢أشغ  ٣٠ ٢ )٢(هيدرول�كا التر�ة  ٥٨٥أشغ 
-  ٤٠ ٤ )١(خواص التر�ة واخت�اراتها  ٥٨٦أشغ 
 ٥٨٦أشغ  ٤٠ ٤ )٢(خواص التر�ة واخت�اراتها  ٥٨٧أشغ 

-  ٥٠ ٢ جيولوج�ا هندس�ة ٥٨٨أشغ 
-  ٣٠ ٢ تحليل األساسات ٥٨٩أشغ 
-   ٤ المشروع *٥٩٠أشغ 
 - ٣٠ ٢ مواض�ع متقدمة في الهندسة الجيوتقن�ة ٥٩١أشغ 

 .ؤخذ في أخر فصل دراسييجب أن ي ٥٩٠مقرر أشغ :  ملحوظة* 
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 ١٤٠ األشغال العامةقسم 

  العلومماجستير 
 هندسة الجيوماتكس

14T 14):٦٣(جدولT  المقررات اإلج�ار�ة 
 أعمال الفصل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود

 %٦٠ ٣ أسس الكتا�ة الفن�ة ٦٠٠عام 
 %٤٠ ٣ الجيود�س�ا الطب�ع�ة والهندس�ة ٦٠٢أشغ 
 %٤٠ ٣ الحيومات�ك�ة ض�ط وتحليل األرصاد ٦٠٠٣أشغ 
 %٤٠ ٣ )١(المساحة التصو�ر�ة  ٦٠٠٥أشغ 
  ١٨ رسالة الماجستير  ٦٩٩أشغ 

14T ساعات ٣وقت االمتحان 
 

14T14المقررات االخت�اري ): ٦٤(دول جT14Tة 

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 أعمال الفصل

 %٤٠ ١ الحاسب والتحليل العددي ٦٠٠أشغ 
 %٤٠ ٣ جيود�س�ا األقمار الصناع�ة ٦٠٤أشغ 
 %٤٠ ٣ تطب�قات االستشعار عن �عد ٦٠٦أشغ 
 %٤٠ ٣ )٢(المساحة التصو�ر�ة  ٦٠٠٧أشغ 
رســــم التفاصــــيل وضــــ�ط المســــوحات مــــن أجهــــزة الليــــزر األرضــــ�ة  ٦٠٠٨أشغ 

 �صورة أوتومات�ك�ة
٣ 

٤٠% 

 %٤٠ ٣ المساحة القصور�ة والتكامل مع النظام العالمي لألقمار الصناع�ة ٦٠٩أشغ 
 %٤٠ ٣ وعات المتقدمة في تحديد الموقع �األقمار الصناع�ةالموض ٦٠١٠أشغ 
 %٤٠ ٣ ض�ط وتحليل األرصاد المتقدم ٦٠١١أشغ 
 %٤٠ ٣ التأثيرات الجو�ة علي نظم المالحة �األقمار الصناع�ة ٦١٢أشغ 
 %٤٠ ٣ المجسمة معالجة الصور الرقم�ة ٦١٣أشغ 
 %٤٠ ٣ تطب�قات نظم المعلومات الجغراف�ة ٦٠١٥أشغ 

14T ساعات ٣وقت االمتحان 
ساعة معتمدة على األقل وفقا لما هو متاح �التخصص وت�عا للخطة التدر�س�ة ٢١يجب إتمام دراسة 



 

 هرةجامعة القا
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٤١ األشغال العامةقسم 

 

 هندسة السكك الحديد�ة
 المقررات اإلج�ار�ة14T): ٦٥(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - ٣ أسس الكتا�ة الفن�ة ٦٠٠عام 
 - ١٨ الماجستير رسالة  ٦٩٩أشغ 

 .يجب أن يؤخذ في أخر فصل دراسي �عد االنتهاء من المقررات ٦٩٩مقرر أشغ  :ملحوظة 
 

 المقررات االخت�ار�ة14T): ٦٦(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

  ١ الحاسب والتحليل العددي ٦٠٠أشغ 
 - ٤ ةاقتصاد�ات وس�اسات النقل �السكك الحديد� ٦٦٦أشغ 
 - ٤ هندسة السكة ٦٦٧أشغ 
 - ٣ الحركة والتشغيل �السكك الحديد�ة ٦٦٨أشغ 
 - ٤ التخط�ط الهندسي للسكك الحديد�ة ٦٦٩أشغ 
 - ٤ التفر�عات ٦٧٠أشغ 
 - ٣ المحطات واألحواش ٦٧١أشغ 
 - ٣ اإلشارات ٦٧٢أشغ 
 - ٣ نظم اإلشارات ٦٧٣أشغ 
 - ٣ كفاءة الخطوط والمحطات ٦٧٤أشغ 
 - ٢ ١موضوعات مختارة  ٦٧٥أشغ 
 - ٢ ٢موضوعات مختارة  ٦٧٦أشغ 

 

 

 هندسة وتخط�ط النقل والمرور
 المقررات اإلج�ار�ة14T): ٦٧(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - ٣ أسس الكتا�ة الفن�ة ٦٠٠عام 

 - ٣ تخط�ط النقل التحليلي ٦٧٧أشغ 
 - ٣ ت النقلاقتصاد وس�اسا ٦٧٨أشغ 
 - ٣ عمل�ات إدارة وتنظ�م المرور ٦٧٩أشغ 
% ١٠٠(حلقة �حث فى هندسة وتخط�ط النقل والمرور ب٦٩٨أشغ 

 )من الدرجات علي اعمال السنة
٣ 

- 

 - ١٨ )إج�ارى (رسالة الماجستير  ٦٩٩أشغ 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٤٢ األشغال العامةقسم 

 المقررات االخت�ار�ة14T): ٦٨(جدول 

 اسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 لمقرر مؤه

 - ١ الحاسب والتحليل العددي ٦٠٠أشغ 
 - ٢ مفاه�م أساس�ة في تخط�ط النقل ٦٨٠أشغ 
 - ٢ تقي�م س�اسات النقل ٦٨١أشغ 
 - ٢ النقل/دراسات ونماذج استخدامات األراضي ٦٨٢أشغ 
 - ٣ النقل والبيئة ٦٨٣أشغ 
 - ٢ تحليل وتخط�ط النقل بين المدن ٦٨٤أشغ 
 - ٢ م الحضري واإلقل�ميالتخط�ط والتصم� ٦٨٥أشغ 
 - ٢ تحليل نظم النقل وخصائصها التشغيل�ة  ٦٨٦أشغ 
 - ٢ تخط�ط النقل العام ٦٨٧أشغ 
 - ٢ تشغيل وٕادارة النقل العام ٦٨٨أشغ 
 - ٢ هندسة وتخط�ط النقل في الدول النام�ة  ٦٨٩أشغ 
 - ٢ س�اسات النقل في الدول النام�ة ٦٩٠أشغ 
 - ٢ خصائص المرور ٦٩١أشغ 
 - ٢ نمذجة المرور ٦٩٢أشغ 
 - ٢ عمل�ات المسح الميداني للنقل والمرور ٦٩٣أشغ 
 - ٢ تخط�ط وتصم�م البن�ة األساس�ة للنقل ٦٩٤أشغ 
 - ٢ تخط�ط وتوق�ع وتصم�م محاور النقل ٦٩٥أشغ 
 - ٢ موضوعات متقدمة في النقل والمرور  ٦٩٦أشغ 

 ٦٩٧أشغ 
اســـــات النقـــــل تطب�قـــــات ر�اضـــــ�ة وٕاحصـــــائ�ة فـــــي در 

 والمرور
٢ - 

 
 

 هندسة الطرق والمطارات والمرور
 المقررات اإلج�ار�ة): ٦٩(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
-  ٣ أسس الكتا�ة الفن�ة ٦٠٠عام 
 - ١٨ رسالة الماجستير  ٦٩٩أشغ 

 



 

 هرةجامعة القا
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٤٣ األشغال العامةقسم 

 
 المقررات االخت�ار�ة): ٧٠(جدول 

 مقرر مؤهل اعات المعتمدةعدد الس اسم المقرر الكود
-  ١ الحاسب والتحليل العددي ٦٠٠أشغ 

 ٤٠١أشغ  ٤ التصم�م الهندسي للطرق  ٦٤٠أشغ 

 ٣٠١أشغ  ٤ خصائص حركة المرور ٦٤١أشغ 

 ٤٠١أشغ  ٣ ١ -تخط�ط وتصم�م المطارات  ٦٤٢أشغ 

 ٤٠١أشغ  ٤ التصم�م اإلنشائي للطرق  ٦٤٣أشغ 

 ٣٠٢أشغ  ٤ مواد الطرق ومكوناتها ٦٤٤أشغ 

 ٤٠١أشغ  ٤ المواد البيتومين�ة وخلطاتها ٦٤٥أشغ 

 ٤٠١أشغ  ٣ تكنولوج�ا إنشاء الطرق  ٦٤٦أشغ 

 ٦٤٣،٦٤٢أشغ ٣ تصم�م رصف المطارات ٦٤٧أشغ 

 ٢٠٢مدن  ٣ اقتصاد�ات الطرق والمرور والمطارات ٦٤٨أشغ 

 ٣٠٢أشغ  ٣ م�كان�كا وتثبيت التر�ة ٦٤٩أشغ 

 ٣٠١رهد  ٣ لصرف السطحى والجوفىتصم�م الطرق ل ٦٥٠أشغ 

 ٣٠١أشغ  ٤ سالمة حركة المرور ٦٥١أشغ 

 ٦٤١أشغ  ٤ نمذجة تدفق المرور ٦٥٢أشغ 

 ٦٤١أشغ  ٣ مفاه�م أنظمة النقل الذك�ة  ٦٥٣أشغ 

 ١٠٢مدن  ٣ ١ -اإلحصاء التطب�قي  ٦٥٤أشغ 

 ٣٠١أشغ  ٣ تخط�ط النقل ٦٥٥أشغ 

طـــــرق و المـــــرور موضـــــوعات مختـــــارة فـــــى هندســـــة ال ٦٥٦أشغ 
   

 ٣٠١،٤٠١أشغ ٤

 ساعة معتمدة على االقل وفقا لما هو متاح �التخصص وت�عا للخطة التدر�س�ة ١٨يتم تدر�س  •

 
 الهندسة الصح�ة والبيئ�ة

بخــالف ســاعات اللغــة الفن�ــة والتحليــل (ســاعة معتمــدة مــن مــواد التخصــص  ٢١يجــب أن يجتــاز الطالــب عــدد  −
 ).العددى والرسالة

حالـة سـبق حصـول الطالـب علـى درجـة دبلـوم الدراسـات العل�ـا فـى الهندسـة الصـح�ة والبيئ�ـة �سـتبدل الطالـب فى  −
وفقــا لــرأى المرشــد  ٦٠٠٠و ٦٠٠كــود ) ٧٢(خت�ار�ــة مــن جــدول ج�ار�ــة التــى ســبق دراســتها �مــواد االمقــررات األ

 .األكاد�مى و�شترط موافقة لجنة الدراسات العل�ا
 
 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٤٤ األشغال العامةقسم 

 اإلج�ار�ة المقررات): ٧١(جدول 
 الكود اسم المقرر عدد الساعات المعتمدة مقرر مؤهل السنةأعمال 
  ٦٠٠عام أسس الكتا�ة الفن�ة ٣ - 
   ٦٠٠أشغ الحاسب والتحليل العددي ١ - 
 ٦٥٧أشغ  ك�م�اء بيئ�ة ٣ - 

 ٦٦٠أشغ  هندسة إدارة النفا�ات الصل�ة ٣ - % ٤٠

 ٦٦٣أشغ  م�كرو�يولوج�ا بيئ�ة ٣ - 
 ٦١٠٠أشغ  تنق�ة م�اه الشرب ٣ - % ٤٠

 ٦١٠١أشغ  معالجة المخلفات السائلة ٣ - 
 ٦٩٩أشغ  الرسالة ١٨ - 

 

 
 االخت�ار�ة المقررات ):٧٢(جدول

أو كود  ٦٠٠٠و  ٦٠٠كود ) ٧٢(ط�قا لتوجيهات المرشد األكاد�مى يدرس الطالب مادتين على األقل من جدول 
ساعة من مواد التخصص ط�قا  ٢١إلستكمال ) ٧٠٠ا من كود �حد أقصى مادة واحدة �مكن اخت�اره( ٧٠٠

 .للمتاح �القسم حسب اإلعالن فى كل فصل دراسى
 

عدد الساعات  اسم المقرر الكود
 المعتمدة

أعمال  مقرر مؤهل
 السنة

  - ٣ تلوث الم�اه والتر�ة ٦٦١أشغ

  - ٣ إدارة وتشر�عات بيئ�ة ٦٦٢أشغ

  - ٣ يئيهندسة التحكم في التلوث الب ٦٦٥أشغ

  ٦٥٧أشغ  ٣ ق�اسات بيئ�ة ٦١٠٢أشغ 

  - ٣ تحليل النظم البيئ�ة ٦١٠٣أشغ 

 % ٥٠ ٥٩٣أو أشغ  ٦١٠١أشغ ٣ نمذجة بيئ�ة ٦١٠٤أشغ 
  ٦١٠١أشغ ٣ هندسة المخلفات الصناع�ة ٦١٠٥أشغ 

 % ٦٠ ٦٦٠أشغ ٣ المخلفات الصل�ة عمل�ات وتكنولوج�ا إدارة ٧٣٢ أشغ
  ٦١٠٠أشغ  ٣ ة فى تنق�ة م�اه الشربموضوعات متقدم ٧٧٠أشغ 

  ٦١٠١أشغ ٣ موضوعات متقدمة فى معالجة المخلفات السائلة ٧٧١أشغ 

المعالجـــة الالهوائ�ـــة للمخلفـــات الســـائلة ومعالجـــة  ٧٧٢أشغ 
 الحمأة

  ٦١٠١أشغ ٣

 



 

 هرةجامعة القا
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٤٥ األشغال العامةقسم 

 
 الهندسة الجيوتقن�ة واألساسات

 المقررات اإلج�ار�ة):٧٣(جدول 

 اسم المقرر الكود
ت عدد الساعا
 المعتمدة

النس�ة المئو�ة 
لدرجات أعمال السنة 

(%) 
 مقرر مؤهل

-   ٣ أسس الكتا�ة الفن�ة ٦٠٠عام 
-  ٥٠ ١ الحاسب والتحليل العددي ٦٠٠أشغ 
-  ٣٠ ٢ )١(م�كان�كا التر�ة المتقدمة  ٦١٦أشغ 
-  ٤٠ ٤ خواص التر�ة واخت�اراتها ٦١٧أشغ 
-  ٣٠ ٢ هيدرول�كا التر�ة ٦١٨أشغ 
-   ١٨ رسالة الماجستير  ٦٩٩أشغ 
 يجب أن يؤخذ في أخر فصل دراسي �عد االنتهاء من المقررات ٦٩٩أشغ مقرر  :ملحوظة

 

 المقررات االخت�ار�ة):٧٤(جدول 
 :يختار الطالب خمسة مقررات علي األقل من التالي 

 اسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
النس�ة المئو�ة لدرجات 

 (%)أعمال السنة 
 قرر مؤهلم

-  ٣٠ ٢ أصل التر�ة ومعادن الطين ٦١٩أشغ 
 ٦١٦أشغ  ٢٠ ٢ )٢(م�كان�كا التر�ه المتقدمه  ٦٢٠أشغ 
-  ٢٠ ٢ دينام�كا التر�ة  ٦٢١أشغ 
-  ٥٠ ٢ الجيولوج�االهندس�ة وم�كان�كا الصخور ٦٢٢أشغ 
-  ٣٠ ٢ استشكاف الموقع واالخت�ارات الحقل�ة ٦٢٣أشغ 
-  ٣٠ ٢ تطور لالساساتالتصم�م الم ٦٢٤أشغ 
-  ٣٠ ٢ األساسات العم�قة ٦٢٥أشغ 
-  ٢٠ ٢ الحوائط الساندة للتر�ة ٦٢٦أشغ 
-  ٣٠ ٢ تصم�م السدود التراب�ة والركام�ة ٦٢٧أشغ 
-  ٣٠ ٢ األنفاق والمنشات تحت السطح�ة ٦٢٨أشغ 
 ٦١٨أشغ  ٣٠ ٢ طرق التحكم فى الم�اه الجوف�ة ٦٢٩أشغ 
-  ٣٠ ٢ التر�ةطرق تحسين  ٦٣٠أشغ 
-  ٣٠ ٢ الق�اس والمراق�ة الجيوتقن�ة ٦٣١أشغ 

 ٦٣٢أشغ 
تطب�قـــــات المـــــواد األرضـــــ�ة ال�الســـــت�ك�ة فـــــى 

 الهندسة الجيوتقن�ة
٢ 

٣٠ 
 -



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٤٦ األشغال العامةقسم 

 اسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
النس�ة المئو�ة لدرجات 

 (%)أعمال السنة 
 قرر مؤهلم

-  ٣٠ ٢ الهندسة الجيوتقن�ة ال�حر�ة ٦٣٣أشغ 
-  ٣٠ ٢ الهندسة الجيوتقن�ة البيئ�ة ٦٣٤أشغ 
-  ٣٠ ٢ التر�ة ذات المشاكل  ٦٣٥أشغ 

 ٦٣٦غ أش
طــرق إحصــائ�ة وٕادارة المخــاطر فــي الهندســة 

 الجيوتقن�ة
٢ 

٣٠ 
 -

-  ٣٠ ٢ الطرق الحساب�ة فى الهندسة الجيوتقن�ة ٦٣٧أشغ 

 ٦٣٨أشغ 
ــــــــى الهندســــــــة  ــــــــة ف ــــــــات الطــــــــرق العدد� تطب�ق

 الجيوتقن�ة
٢ 

٥٠ 
 -

-  ٣٠ ٢ مواض�ع متخصصة فى الهندسة الجيوتقن�ة ٦٣٩أشغ 
 
 
 
 

 دكتوراه الفلسفة
 جيوماتكسهندسة ال

14T 14):٧٥(جدولT المقررات اإلج�ار�ة 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود
 - - االمتحان الشامل 
 - ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩أشغ 

 

14T 14):٧٦(جدولT المقررات االخت�ار�ة 
 أعمال الفصل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود

 %٤٠ ٣ ح األرض المتقدمةجيوفيز�ق�ة ودينام�ك�ة سط ٧٠٠١أشغ 
 %٤٠ ٣ موضوعات متقدمة في المساحة التصو�ر�ة ٧٠٢أشغ 
 %٤٠ ٣ االستشعار عن �عد  موضوعات متقدمة في ٧٠٠٣أشغ 
 %٤٠ ٣ موضوعات متقدمة في نظم المعلومات الجغراف�ة ٧٠٠٤أشغ 
 %٤٠ ٣ طرق الحساب المتقدم وتحليل األرصاد المتوال�ة ٧٠٠٥أشغ 
ضـــوعات متقدمـــة فـــي انتـــاج الخـــرائط الطبوغراف�ـــة مو  ٧٠٠٦أشغ 

 من أجهزة الليزر الجو�ة
٤ 

٤٠% 
 

تم تدر�س  در�س�ة ١٨ي لت ا �عا للخطة  التخصص وت لما هو متاح � ا    ساعة معتمدة على األقل وفق



 

 هرةجامعة القا
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٤٧ األشغال العامةقسم 

 
 

 هندسة السكك الحديد�ة
 المقررات اإلج�ار�ة): ٧٧(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - ٣ نظم السكك الحديد�ة ٧٤١أشغ 
 - ٣ تشغيل السكك الحديد�ة ٧٤٢أشغ 
 - ٤ النظم اإلدار�ة والتمو�ل�ة في السكك الحديد�ة ٧٤٣أشغ 
 - ٤ اقتصاد�ات السكك الحديد�ة ٧٤٤أشغ 

 - -- االمتحان الشامل 
 - ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩أشغ 

 
 هندسة وتخط�ط النقل والمرور

 لمقررات اإلج�ار�ة ا): ٧٨(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - -- االمتحان الشامل 
 - ٣٠ رسالة الدكتوراه  ٧٩٩أشغ 

 
 المقررات االخت�ار�ة): ٧٩(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - ٣ تحليل الطلب على النقل ٧٥١أشغ 
 - ٢ ض للنقلتحليل العر  ٧٥٢أشغ 
 - ٢ عمل�ات إدارة وتنظ�م نظم النقل ٧٥٣أشغ 
 - ٢ تحليل التحكم في المرور ٧٥٤أشغ 
 - ٢ أساليب متطورة لتشغيل النقل العام  ٧٥٥أشغ 
 - ٣ تحليل س�اسات النقل  ٧٥٦أشغ 
 - ٢ التطب�قات المتقدمة للحاسب في النقل والمرور ٧٥٧أشغ 
 - ٢ دسة وتخط�ط النقل موضوعات متقدمة في هن ٧٥٨أشغ 
 - ٢ موضوعات متقدمة في عمل�ات إدارة وتنظ�م المرور ٧٥٩أشغ 
 - ٢ حلقة �حث ٧٦٠أشغ 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٤٨ األشغال العامةقسم 

 
 هندسة الطرق والمطارات والمرور

 المقررات اإلج�ار�ة): ٨٠(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
-  - االمتحان الشامل 
 - ٣٠ راهرسالة الدكتو  ٧٩٩أشغ 

 
 المقررات االخت�ار�ة): ٨١(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 ٦٤٣أشغ  ٣ تصم�م وص�انة الرصف ٧٢٠أشغ 
 ٦٤٤أشغ  ٣ أنظمة إدارة الرصف ٧٢١أشغ 
 ٦٥٤أشغ  ٣ نمذجة تخط�ط وتصم�م الطرق  ٧٢٢أشغ 
 ٦٤٠أشغ  ٣ التصم�م الهندسى المتقدم لش�كات الطرق  ٧٢٣أشغ 
 ٦٥٢،٦٤١أشغ  ٣ حركة المرور محاكاة ٧٢٤أشغ 
 ٦٥٣،٦٥٢أشغ  ٣ أنظمة النقل الذك�ة ٧٢٥أشغ 

 ٧٢٦أشغ 
موضــــوعات متقدمــــة فــــى هندســــة الطــــرق والمطــــارات 

 والمرور
 ٣٠١،٤٠١أشغ  ٣

 ٦٤٣،٦٤٢أشغ ٣ ٢ -تخط�ط وتصم�م المطارات  ٧٢٧أشغ 
 ٦٥٤أشغ  ٣ ٢-اإلحصاء التطب�قي ٧٢٨أشغ 

 ساعة معتمدة على االقل وفقا لما هو متاح �التخصص وت�عا للخطة التدر�س�ة ١٨تدر�س يتم  •
 

 الهندسة الصح�ة والبيئ�ة
 اإلج�ار�ة المقررات ):٨٢(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - - االمتحان الشامل 

 - ٣٠ الرسالة ٧٩٩ أشغ
 

 االخت�ار�ة المقررات

علـى أال ) ٧٢(الموضحة بجـدول  ٧٠٠مواد على األقل كود  ٣يهات المرشد األكاد�مى يدرس الطالب ط�قا لتوج −
 �كون سبق له دراستها فى مرحلة الماجستير 

ط�قـــا للمتـــاح �القســـم حســـب  ٦٠٠٠و  ٦٠٠كـــود ) ٧٢(ســـاعة معتمـــدة مـــن جـــدول  ١٨لطالـــب عـــدد �ســـتكمل ا −
 .استها فى مرحلة الماجستيراإلعالن فى كل فصل دراسى على أال �كون سبق له در 



 

 هرةجامعة القا
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٤٩ األشغال العامةقسم 

 
 الهندسة الجيوتقن�ة واالساسات

 المقررات اإلج�ار�ة):٨٣(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
-  - االمتحان الشامل 
 - ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩أشغ 

 
 المقررات االخت�ار�ة):٨٤(جدول 

سـاعة معتمـدة مـن المقـررات االت�ـة �االضـافة الـي مقـررات مسـتوي  ١٨يختار الطالب مقررات تناظر في مجموعهـا 
 :والتي لم �سبق دراستها من قبل) ٦٠٠(

 اسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة

النس�ة المئو�ة 
لدرجات أعمال السنة 

(%) 
 مقرر مؤهل

 ٦٢١أشغ  ٣٠ ٢ الجيوتقن�ة للزالزل  ٧١٠أشغ 

 ٢ عةم�كان�كا التر�ة غير المش� ٧١١أشغ 
،٦١٦أشغ ٣٠

٦٢٠ 
  ٥٠ ٢ نمذجة التر�ة ٧١٢أشغ 

  ١٠٠ ٢ مواض�ع متقدمة فى الهندسة الجيوتقن�ة ٧١٣أشغ 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٥٠ األشغال العامةقسم 

 توصيف المقررات
 دبلوم الدراسات العل�ا 

 مواد الطرق والخلطات البيتومين�ة:  ٥٠١أشغ 
, التــدرج وخلــط الركــام  متطل�ــات, خــواص مــواد األســاس واألســاس المســاعد , دمــك التر�ــة , طــرق تصــنيف التر�ــة 

 .تصم�م الخلطة األسفلت�ة وخصائص الركام المستخدم في الخلطات األسفلت�ة
 تخط�ط وتوق�ع محاور الطرق :  ٥٠٢أشغ 

م�ــادىء تخطــ�ط الطــرق �أنواعهــا، دراســات اخت�ــار المســارات والمتغيــرات المــؤثرة عليهــا، النــواحي الهندســ�ة الخاصــة 
, تعر�ــف �التصــو�ر الجــوي . توق�ــع محــاور التخطــ�ط األفقــى والرأســى والترافرســات�اســتخدام األجهــزة المســاح�ة فــى 

 .وٕاستخدامات الصور الجو�ة في دراسات إخت�ار مسارات الطرق 
 م�كان�كا التر�ة:  ٥٠٣أشغ 

توصــيف أنــواع التر�ــة وخصائصــها الطب�ع�ــة والكم�ائ�ــة والهندســ�ة وصــالحيتها لإلســتخدام فــى أعمــال إنشــاء الطــرق 
 .ارات، الطرق المختلفة لتثبيت التر�ة، ث�ات واتزان ميول جسور الطرق تحت ظروف التشغيل السائدةوالمط
 تطب�قات مختارة فى هندسة الطرق و المرور :  ٥٠٤أشغ 

مفـاه�م صـرف  - االتجاهات الحديثة لل�حوث وتطب�قات التكنولوج�ات المسـتحدثة فـي المجـاالت المتعلقـة �ـالطرق والمـرور
 .مفاه�م نمذجة المرور –مفاه�م الضوضاء والتلوث  –رق الحضر�ة والخلو�ة وتأثيرها على حركة المرور الم�اه للط

 هندسة المرور:  ٥٠٥أشغ 
مفهــوم وم�ــادىء هندســة المــرور، دراســات االحجــام المرور�ــة، الخصــائص الهندســ�ة للطر�ــق، خصــائص مســتخدمي 

 الطر�ق، خصائص المرك�ات وعالقتها �حركة المرور
 معدات إنشاء الطرق والمطارات:  ٥٠٦ أشغ

التعر�ــف �ــأنواع المعــدات المســتخدمة فــى إنشــاء الطــرق والمطــارات وخصائصــها ومعــدالت تشــغيلها، أســس حســاب 
 تكلفة استخدامها، أسس برامج ص�انة المعدات وأثرها على برامج سير العمل فى المشروع

 تخط�ط  للطرق :  ٥٠٧أشغ 
ـــالتخط�ط االقـــى والرأســـى عناصـــر التخطـــ�ط االفقـــى والرأســـى للطـــ ـــى الطـــرق وعالقتهـــا � ـــة عل رق ، مســـافات الروؤ�

 .التصم�م الهندسى للطرق، عناصر القطاع العرضى وخصائص كل منها، تصم�م التقاطعات السطح�ة والحرة
 تصم�م ط�قات الرصف:  ٥٠٨أشغ 

س التصــم�م اإلنشــائى، مــدخالت تصــم�م ط�قــات الرصــف ،  أســ) الرصــف المــرن والرصــف الصــلب(أنــواع الرصــف 
 .نظر�ات تحليل اإلجهادات للرصف المرن أو الصلب، األحمال المكافئة، أسس ونظر�ات تصم�م ط�قات الرصف

 )أ( موضوعات متقدمة فى هندسة الطرق والمطارات والمرور:  ٥٠٩أشغ 
الذك�ــة فــى مجــاالت  الموضــوعات الحديثــة فــى هندســة الطــرق والمطــارات تطب�قــات التكنولوج�ــا المتقدمــة واالنظمــة

 .الطرق والمطارات والمرور



 

 هرةجامعة القا
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٥١ األشغال العامةقسم 

 مشروع دبلوم الطرق والمطارات والمرور :  ٥١٠أشغ 
 .مشروعات في مواض�ع مختلفة  فى هندسة الطرق والمطارات والمرور

 المشروع:  ٥١١أشغ 
النظر�ة م�ادئ إدارة المشار�ع وتطب�قاتها، أخذ موضوع مشروع تحت إشراف هيئة التدر�س، مراجعة األعمال 

 .والحقل�ة والمكتب�ة، تقد�م ومناقشة المشروع مع عمل التقار�ر الدور�ة والنهائ�ة
 الجيود�س�ا: ٢٥١أشغ 

نظم اإلحداث�ات وتحو�ل . واألل�سو�د �الجيو�دشكل األرض وعالقته . دور الجيود�س�ا في تطب�قات الهندسة المدن�ة
المسألة . الحسا�ات على سطح األل�سو�د. االحداث�ات المصر�ة مشكلة تحو�ل االحداث�ات العالم�ة إلى. اإلحداث�ات

 .ودورهما في التطب�قات الهندس�ة والجيو�د مجال الجاذب�ة األرض�ة. الم�اشرة والعكس�ة
 الجيومات�ك�ة  ض�ط األرصاد:  ٣٥١أشغ 

. الجيوماتكساستعراض طرق الحساب للمسائل في هندسة . تحليل انتشار األخطاء في المسائل الجيومات�ك�ة
معادالت األرصاد والمعادالت : نظر�ة أقل مجموع مر�عات. الر�اض�ة للمسائل الجيومات�ك�ةالنماذج التعامل مع 

تحليل النتائج واستعراض , نظر�ة األخطاء وض�ط األرصاد : تكو�ن وحل المعادالت. الشرط�ة والمعادالت المرك�ة
 .ستعراض االخت�ارات االحصائ�ة في مسائل أقل مجموع مر�عاتمشاكل تحديد األوزان االبتدائ�ة للمجاهيل وا

 النظر�ة والتطب�قات: نظم األقمار الصناع�ة المالح�ة العالم�ة: ٤١٠٥أشغ 
مراجعة لنظم المالحة وتحديد المواقع من الفضاء، مفهومها والوصف العام لها، خواص وقراءات جهاز االستق�ال 

د الموقع من الثبوت والتحديد النسبي، التحديد الحركي لنقطة واحدة والوقت لتحدي النماذج الر�اض�ةوالهوائي، 
 .الحق�قى، المالحة والموقع وطرق إدماج الب�انات، التطب�قات األرض�ة وال�حر�ة والجو�ة، حاالت دراس�ة

 المساحة التصو�ر�ةأساس�ات : ٥٥١أشغ 
نظر�ة المساحة التصو�ر�ة التحليل�ة والرقم�ة . التصو�ر والكاميرات, أساس�ات المساحة التصو�ر�ة . مقدمة

, البراالكس للمجسمات. تصح�ح الق�اسات من الصور وتحو�ل األرصاد . وتطب�قها في انتاج الخرائط الطبوغراف�ة
 .المعادالت الخط�ة لمشكلة التقاطع األمامي وارت�اط الصور الرقم�ة

 المفاه�م والتطب�قات: االستشعار عن �عد: ٥١٦اشغ 
، الم�ادئ الفيز�ائ�ة، نظم التصو�ر، التصح�حات الم�كروو�ف عمال الطرق ال�صر�ة وفوق الحمراء وٕاشعاعاست

، االراديومتر�ة، المعايرة والتصح�ح، تأثير الغالف الجوي، التسجيل وطرق تصنيف أسطح األراضي وتصح�حاته
 .الجغراف�ةالدقة وتكامل المعلومات 

 إسقاط الخرائط: ٥١٧أشغ  
اسقاط ، األتجاهي، اسقاط البرز المتساوي المساحاتلمساقط، المركزي والمجسم والمتعامد، المخروطي، أنواع ا

 .المبرت المخروطي التشابهي، ميركاتور والمستعرض والعالمي والمصري، نظم اإلحداث�ات المصر�ة
 الجغراف�ةنظم المعلومات : ٨١٠٥أشغ 

توض�ح النواحي العلم�ة والعمل�ة المط�قة في جم�ع الفروع مفاه�م وأساس�ات نظم المعلومات الجغراف�ة مع 
نظم , مصادر الب�انات , ومفاه�م نظم المعلومات الجغراف�ة تشمل ه�كلة المعلومات الجغراف�ة . الهندس�ة



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٥٢ األشغال العامةقسم 

. ض�ط االحداث�ات وتوض�ح الب�انات المتعلقة �الب�انات المجمعة, إسقاط الخرائط, تحو�ل االحداث�ات, االحداث�ات
وأ�ضا أساس�ات تحليل الب�انات , ب�قات نظم المعلومات الجغراف�ة وتكاملها �الرصد على األقمار  الصناع�ةتط

 .المكان�ة وٕادارة وتخز�ن المستنداتد الب�انات تنسيق قواع، المكان�ة
 المساحة ال�حر�ة: ٥١٩أشغ 

اع�ة، األوضاع المتكاملة ودقة الق�اس، تحديد المواقع ال�حر�ة، نظم المالحة �الراديو من األرض أو األقمار الصن
طرق الق�اس �الموجات الصوت�ة، االرتداد الصوتي ذو اإلشعاع الوحيد والمتعدد، السونار، الليزر من الجو، الطرق 

 .الكهرومغناط�س�ة وتصح�حاتها
 الجغراف�ةموضوع خاص في نظم المعلومات : ٢٠٠٥أشغ 

التركيز على استخدام الطرق األتومات�ك�ة . المتقدمة معلومات الجغراف�ةتطي�قات نظم ال الطرق النظر�ة والعمل�ة في
 .في النمذجة والبرمجة في التعامل مع نمذجة األرض وتحليل الش�كات والتعامل مع صور االستشعار عن �عد

 .، مشار�ع تطب�ق�ة في مجموعات �حث�ة G P Sمع الــ   G I Sتكامل نظامي الــ 
 اد في هندسة الجيوماتكستحليل األرص: ٢٢٠٥أشغ 

أساس�ات نظر�ة المصفوفات، النظم الخط�ة، االحتماالت واإلحصاء، تصنيف الب�انات، التعرف على عدم الح�اد، 
طرق الحل خطوة بخطوة ، الحل , ض�ط األرصاد في المسائل المرك�ةالحصول على الب�انات العشوائ�ة وتحليلها، 

تطبيق نظر�ة . الحل الموحد �استخدام نظر�ة أقل مجموع مر�عات. ر�عاتالمتتا�ع �استخدام نظر�ة أقل مجموع م
 ، التطب�قات العمل�ة لتحليل الب�انات ومعالجتها  األخطاء على أرصاد غير متجانسة

 النظر�ة والتطبيق للمسح �استخدام الليزر األرضي: ٥٠٢٣أشغ 
. �األشعة الكهرومغناط�س�ة لليزر مقارنةأشعة اخصائص . أساس�ات جهاز ماسح الليزر األرضي ثالثي األ�عاد

تجم�ع وض�ط المسوحات المجمعة . مقارنة بين أنظمة المسح �الليزر المختلفة. استعراض طرق الق�اس المختلفة
 . التطب�قات المختلفة للمسح �الليزر. لألهداف المطلو�ة

 نمذجة سطح األرض الرقم�ة: ٤٢٠٥أشغ 
لتطب�قات األخرى، التركيز على التقن�ات الر�اض�ة المستخدمة مثل التصو�ر المفاه�م وتطب�قاتها في الهندسة وا

ونماذجها،   T Mالجوى وترق�م الخرائط، استخدامات الليزر وتخز�نها ومعالجتها، تطب�قات نمذجة سطح األرض
ل�حث ، تمثيل السطح مع ب�انات النقط، تغيير مقاس الش�كات، طرق اT I Nالش�كات وخطوط الكونتور والــ 

المستخدمة في إنشاء الش�كات والتقر�ب بين النقط، منتجات نمذجة سطح األرض مثل خرائط الميول 
واتجاهاتها، المناطق المرئ�ة، تطب�قات النمذجة في حساب األحجام، الصور المتعامدة، نماذج سطح األرض 

 .)  D T M - D E M – D H M – D T E M( الرقم�ة 
 مشروع  :٥٤١أشغ

 .والبيئ�ة الصح�ة الهندسة في مختلفة مواض�ع في مشروعات
  الجسور وتثبيتها في السكك الحديد�ة : ٥٥٢أشغ 

تصــر�ف  ،إنشــاء الجســور �الــدك ،الخــواص الهندســ�ة للتر�ــة ،الخــواص الطب�ع�ــة للتر�ــة ،التر�ــة والتكــو�ن الجيولــوجي
مواســـير  ،ف التر�ـــة المصـــمطةتصـــر� ،تصـــر�ف التر�ـــة المفككـــة ،صـــالح�ة التر�ـــة كأســـاس للســـكة ،أســـاس الســـكة



 

 هرةجامعة القا
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٥٣ األشغال العامةقسم 

 ،التثبيـت �النسـف �الـديناميت وحشـو الجيـوب �الرمـل ،انه�ـار الجسـور تحـت السـكة ،جيوب الم�ـاه والـزلط ،التصر�ف
فتحــات التصــر�ف  ،مواقــع الحــوائط الحاملــة ،الحــوائط الحاملــة وقطاعاتهــا ،قطاعــات الجســور وقطــاع مــادة التــزل�ط

 . لتدب�شحما�ة الميول �ا ،�الحوائط الحاملة
 التشغيل �السكك الحديد�ة : ٥٥٣أشغ 

تـأثير السـرعات علـى حسـاب القـدرة  ،االنحدار وتحديد االنحدار الحـاكم ،المقاومة ،قوة الجر والقدرة ،دينام�ك�ة السير
 ،حسـاب حجـم أسـطول القطـارات لخدمـة الشـ�كة ،دورة العر�ـات ،حسـاب زمـن الر�ـاط ،إعداد جـداول المسـير ،للقاطرة

 .المزلقانات وتأمين الحركة عليها ،ص�انة الوحدات المتحركة ،مالةحجم الع
  تخط�ط وتوق�ع محاور السكك الحديد�ة:  ٥٥٨أشغ  

المســـاحة  ،المســـاحة االســـتطالع�ة الخت�ـــار مســـار الخـــط ،االعت�ـــارات االقتصـــاد�ة الخت�ـــار الخـــط ،اخت�ـــار الطر�ـــق
منحنـى التوز�ــع  ،القطـاع الطـولي ،مواقـع المحطـات ،ع الخـطالـنقط الواجـب مراعاتهـا عنـد توق�ــ ،التخطـ�ط ،التفصـيل�ة

تقاطعــات الخــط مــع الطــرق  ،توق�ــع الخــط علــى الطب�عــة ،مســافات النقــل ،خصــائص منحنــى التوز�ــع الكمــي ،الكمــي
مفتوحـة أو (الك�اري واألنفاق الالزمة للخط، نـوع األنفـاق المطلو�ـة  ،تقاطعات الخط مع خطوط جديدة أخرى  ،والترع
 . التكاليف اإلنشائ�ة النهائ�ة ،وطرق تنفيذها) مقفولة
  نظم المعلومات وتطب�قات على الحاسب اآللى فى السكك الحديد�ة:  ٥٥٩أشغ 

التطب�قـات  ،تطب�قـات تحليـل الـنظم فـى دراسـات النقـل ،المجـاالت التـي تطبـق فيهـا تحليـل الـنظم ،أسس تحليل الـنظم
النتــائج وتوثيـق النتـائج العمل�ــة ة العينـات وأسـس تصــم�م العينـات وتكبيـر الهامـة فـى النقـل والســكك الحديد�ـة مثـل نظر�ــ

    .على التوز�عات النظر�ة وتحليل الت�اين وتحليل العوامل والمقاي�س اإلحصائ�ة
  نظم اإلشارات والتحكم المركزي فى السكك الحديد�ة:  ٥٦٠أشغ 

 ،وتشـغيل المفـات�ح والـر�طأجهـزة حما�ـة  ،�ائ�ة والحما�ـةنظم اإلشارات الكهر  ،تطور نظم اإلشارات فى السكك الحديد�ة
  .نظم التحكم المركز�ة فى حركة السكك الحديد�ة ،نظم التحذير والفرملة للعر�ات

  المشروع:  ٥٦٢أشغ  
 ،تصــم�م المشــار�ع هندســـ�ا ،اخت�ــار البــدائل المختلفـــة للمشــروع ،تحديــد أ�عــاد المشــكلة المطلــوب عمـــل مشــروع لهــا

 .  طرق تنفيذ المشار�ع �استخدام طر�قة المسار الحرج وعمل برنامج زمني للتنفيذ ،ار�ع اقتصاد�اتصم�م المش
  وتخط�ط النقلمفاه�م أساس�ة في هندسة :  ٥٦٣أشغ 
األ�عـاد  –تخطـ�ط النقـل وٕادارة النقـل  –التداخل بين استخدامات األراضي والنقل  –مشكلة النقل  –تعار�ف  -مقدمة

س�اسـات النقـل  –دراسات التأثيـر على المـرور  –) إدارة النقل  إدارة العرض وٕادارة الطلب  –النقل  الزمنيـة لتخط�ط
نقـــــل يتحمـــــل االســـــتمرار والتنم�ـــــة  –النقـــــل متعـــــدد الوســـــائل  –) الس�اســـــات االســـــتراتيج�ة والس�اســـــات التنظ�م�ـــــة (

اإل�قــاء : اللــوائح التنظ�م�ــة –فســة أم التكامــل المنا –إدارة النقــل أم البن�ــة األساسـ�ة (موضــوعات حرجـــة  -المستدامــة
النقـل العـام أم الخـاص والرسـمي أم  –التطو�رالمؤسسي وتطو�ر القـوى ال�شـر�ة  –تقييد التحرر : التحرر منها/ عليها

تـأثير التجـارة اإللكترونيــة والت�ـادل اإللكترونـي للب�انـات علـى  -تحسـين النقـل العـام أم تحسـين المـرور -الغير رسمي
 .  موضوعات مستجـدة –) الخ.. النقل 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٥٤ األشغال العامةقسم 

  )١(تخط�ط النقل التحليلي :  ٥٦٤أشغ 
/ النمـاذج المعقـدة / النمـاذج ال�س�طــة / األهـداف ( نماذج التنبؤ �الطلب على االنتقـال  –نماذج التخط�ط  –مقدمة 

–ذج المجمعــة لتولـد الـرحالت النمـا –تعـار�ف الرحلــة  –نماذج التنبؤ �الطلب ومنهاج التخط�ط  –) أ�عاد النمذجـة 
النمــاذج  –) معامـل التكبيــر ونمــاذج الجاذبيـــة( توز�ــع الــرحالت  –مقاومـة انتقــال  –تـرق�م وتكو�ــد وتوصــيف الش�كـــة 

عيــوب المنهــاج  –) منحن�ــات التوز�ــع والكــل أو ال شــيء (التخصــ�ص  –المجمعـــة لفصــل الــرحالت علــى الوســائل 
 . تطب�قات  –نماذج المنفصلة التقليدي لتخط�ط النقل وتقد�م لل

 )أ( خصائص المرور:  ٥٦٦أشغ 
ــة لمـــا �ـــأتي ــر مـــن الجوانـــب النظر�ــ الوحـــدات  -خصـــائص حجـــم وتـــدفق المـــرور: يركـــز المقـــرر علـــى الجوانـــب التطب�ق�ـــة أكثــ

خصــائص التــدفق  –خصــائص فتــرات الــزمن البيئــي للمرك�ــات  - خصــائص الســرعة - المكافئــة للمرك�ــات وتغييــر االتجــاه
خصــائص  –الســعة ومســتو�ات الخدمــة للطــرق والتقاطعــات  -العالقــات بــين ســرعة وتــدفق وكثافــة المــرور –عنــد التقاطعــات 
 . موضوعات مستجـدة –خصائص انتظار الس�ارات  –خصائص الحوادث  –خصائص المشاة  –تدفق األتو��س 

 )أ( المرورعمل�ات المسح الميداني للنقل و  : ٥٦٧أشغ 
المســـح الميـــداني فـــي : و�تضـــمن هـــذا المقـــرر. الجوانـــب التطب�قيــــة أكثـــر مـــن الجوانـــب النظر�ــــة يركـــز المقـــرر علـــى

 -أهم�ـــة المســـح االســـتطالعي –أســـس تنظـــ�م وٕادارة المســـح الميـــداني  –دراســـات هندســـة وتخطـــ�ط النقـــل والمـــرور 
أسـس  -رات جمع الب�انـاتأسس تصم�م استما –الم�ادئ األساس�ة الخت�ار وتصم�م العينات وعالقتها بنوع الدراسة 

عـرض المفــاه�م -أسـس تكبيــر نتـائج العينــات -أســس اخت�ـار وتقيــ�م نتـائج العينــات -جمـع وتبو�ـب وعــرض الب�انـات
مســح التحركــات بــين المصــدر والهــدف ومســح النقــل العــام وق�ــاس : الســا�قة �النســ�ة لعمل�ــات المســح الهامــة مثــل 

المـرور وق�اسـات الضوضـاء والتلـوث ودراسـات الحـوادث وأمـاكن  السرعة وزمن االنتقال وتعطل المرور وحصـر حـم
 .   موضوعات مستجدة -الخ.. االنتظار 

  )أ(تخط�ط والتصم�م الحضري واإلقل�مي ال :  ٥٦٨أشغ 
األسـس الهامــة للتخطــ�ط : و�تضـمن هـذا المقــرر. يركـز المقـرر علــى الجوانـب التطب�ق�ـة أكثـــر مـن الجوانـب النظر�ـــة

ــا -العمرانــي ـــة -دئ تخطــ�ط اســتخدامات األراضــيم�  -خصــائص التكو�نــات الحضــر�ة -خصــائص الــنظم الحضر�
 –المـدن الجديـدة أسس التوز�ع العمراني فـي  -التأثيرات المت�ادلة بين الضواحي والمدن -خصائص التوسع العمراني
 . جدةموضوعات مست –التفاعل بين المخطط العمراني ومخطط النقل  -م�ادئ التخط�ط اإلقل�مي 

  إحصائ�ة في دراسات النقل والمرورتحليل النظم وتطب�قات  : ٥٧٠أشغ 
 –تطب�قات تحليل الـنظم فـي دراسـات النقـل والمـرور  –المجاالت التي �طبق فيها تحليل النظم  -أسس تحليل النظم
العمل�ـــة علـــى  التطب�قـــات اإلحصـــائ�ة الهامـــة فـــي دراســـات النقـــل والمـــرور مثـــل توفيـــق النتـــائج -البرمجـــة الخطيــــة

التوز�عــات اإلحصــائ�ة، تحليــل االنحــدار، تحليــل الت�ــاين، تحليــل العوامــل، المقــاي�س اإلحصائيـــة الغيــر معتمــدة علــى 
 . موضوعات مستجدة -التوز�عات االحتماليـة، نظر�ـة وتصم�م وأسس تكبير العينات

  )٢(تخط�ط النقل التحليلي :  ٥٧١أشغ 
النمـــاذج  –) المجمــع، المنفصـــل، تطب�قـــات أخـــرى لنمـــاذج االختيــــار( االنتقـــال  أنـــواع تحليـــل الطلـــب علـــى –مقدمــة 

عالقـــة اخت�ـــار الوســـيلة  –نمـــوذج تعظـــ�م اإلنترو�ـــي ونمـــاذج أخـــرى لتوز�ـــع الـــرحالت  –المنفصـــلة لتوليـــد الـــرحالت 



 

 هرةجامعة القا
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٥٥ األشغال العامةقسم 

ـــار الوســـيلة وتطب�قاتهـــا –�س�اســـات النقـــل ونمـــاذج الطلـــب  ــــة الخت� ـــو (التخصـــ�ص  -النمـــاذج المنفصل د الســـعة، �قي
المنــاهج والطــرق  –نمــاذج ملك�ــة واســتخدام الســ�ارة  –تطب�قــات أخــرى لنمــاذج االخت�ــار  –) المرحلــي، النســبي، الــخ
 . موضوعات مستجـدة –تطب�قات  -الجديدة للتنبؤ �الطلب

 يل وتقي�م س�اسات النقل والمرورتحل : ٥٧٢أشغ 
التحقيــق  –ت النقــل وموقعـــه فــي منهــاج تخطــ�ط النقــل تقيــ�م مشــروعا -أهم�ــة تقيــ�م نظــم وس�اســات النقــل والمــرور

تقيـ�م تـأثير مشــروعات  –تقيــ�م خصـائص التشـغيل ومسـتو�ات الخدمـة لنظــام النقـل  –الرقمـي لمنهـاج تخطـ�ط النقـل 
تقيــ�م مخططــات إدارة  –التقيــ�م االقتصــادي لمشــروعات النقــل وأســس تحليــل التكــاليف والفوائــد  –النقــل علــى البيئــة 

 . موضوعات مستجدة –تقي�م س�اسات النقل والمرور  –التقي�م متعدد الجوانب  –مرور وتنظ�م ال
  خط�ط وتشغيل وٕادارة النقل العامت : ٥٧٣أشغ 

 –خـدمات األتـو��س  –تصـم�م المسـارات والشـ�كات  –عمل�ـات التشـغيل األساسـ�ة  –المكت�ـات  -الوسائل واألنظمـة
 –الضـــوا�ط اإلرشـــاد�ة للتشـــغيل  –التكامـــل  –األلولو�ـــة لألتـــو��س إعطـــاء  –تصـــم�م المحطـــات  –توق�ـــع المواقـــف 

 -الـــدعم والتمو�ـــل -نظـــم وس�اســـات التعر�فــــة –تقيـــ�م النظـــام  –مؤشـــرات األداء  –معلومـــات للمســـتخدم  -التســـو�ق
 . موضوعات مستجدة –موضوعات حرجـة   –خبرات دوليـة  –تنظ�م الصناعـة 

 )أ( رور�م المعمل�ات إدارة وتنظ : ٥٧٤أشغ 
العالمــات  –األســاليب الفنيـــة  –المتطل�ــات الالزمــة لنجــاح عمل�ــات إدارة وتنظــ�م المــرور  –تعر�ــف األهــداف  –مقدمــة 

نظــم االتجــاه –غلــق الشــوارع الجانب�ــة  –قيــود تغييــر االتجــاه  –الــتحكم فــي الســرعة  –العالمــات األرضيـــة  –الجانب�ــة 
مقـاي�س تنظـ�م  –تصـم�م اإلشـارات  –أنـواع اإلشـارات  –عنـد التقاطعـات  التعطـل –حجم التشـ�ع  –اإلضاءة  –الواحد 

تخطـ�ط مـرور مرك�ـات نقـل ال�ضـائع  –فصـل حركـة األتـو��س  –مقـاي�س إعطـاء األولو�ـة لألوتـو��س  –حركة المشاة 
 . موضوعات مستجدة –مقدمة للتحكم المتقدم في المرور  –س�اسات ومقاي�س التحكم في االنتظار  –
 تطب�قات في عمل�ات إدارة وتنظ�م المرور  : ٧٧٥أشغ  

ق�اســات ميدان�ــة للســرعة وحجــم المــرور واألعطــال الزمنيـــة وفتــرات الــزمن البينــي والتــدفق المشــ�ع والعــرض والطلــب 
 -ق�اسـات ميدان�ـة لتلـوث الهـواء والضوضـاء الـخ –مسوح ميدان�ة للنقـل العـام  -ومعدل االستخدام النتظار الس�ارات

 . موضوعات مستجدة –ت الواجب تنفيذها وٕاعداد التقار�ر واللوحات والجداول الالزمة الترتي�ا
 في هندسة وتخط�ط النقل والمرور خبرات تطب�ق�ة : ٥٧٨أشغ 

مجموعــة حلقــات مناقشــة �شــترك فيهــا أعضــاء هيئــة التــدر�س القــائمين علــى تــدر�س هندســة وتخطــ�ط النقــل والمــرور 
يذيـة المختلفة إن أمكن، و�ـتم فيهـا التحـدث عـن المشـروعات العمل�ـة التطب�ق�ـة التـي و�عض الخبراء في الجهات التفن

شــاركوا فيهــا ســواء فــي مصــر أو فــي الخــارج فــي مجــال النقــل والمــرور �مــا فــي ذلــك تقيــ�م تلــك األعمــال والــدروس 
 .   المستفادة منها للمستقل

 )١(م�كان�كا التر�ة التطب�ق�ة:  ٥٨٠أشغ 
 .األرض اهتزاز االهتزازات، أساس�ات األساسات، انه�ارات األساس، نوع اخت�ار الموقع، خت�اراتا الموقع، استكشاف

 )١(م�كان�كا التر�ة النظر�ة :  ٥٨١أشغ 
 .، مقاومة القص، طر�قة مسار االجهادالتدع�م
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 )١(هيدرول�كا التر�ة :  ٥٨٢أشغ 
 .من القنوات النفاذ�ة، الضغط البيني، الشد السطحي، تحليل التسرب، التسرب

 )٢(م�كان�كا التر�ة التطب�ق�ة :  ٥٨٣أشغ 
اتزان الحوائط الساندة، حوائط الستائر المعدن�ة، الحفر المـدعم عرضـ�ًا، اتـزان الميـول، مقدمـة لتسـل�ح التر�ـة، مقدمـة 

 .لتحليل وتصم�م أساسات الماكينات
 )٢(م�كان�كا التر�ة النظر�ة :  ٥٨٤أشغ 

 .، اتزان الميولرة تحمل التر�ةلضغط الجانبي للتر�ة، قدا
 )٢(هيدرول�كا التر�ة :  ٥٨٥أشغ 

 التسرب في ثالث اتجاهات، المصارف الرأس�ة، حقن التر�ة، نظر�ة اآل�ار
 )١(خواص التر�ة واخت�اراتها :  ٥٨٦أشغ 

 .توصيف التر�ة، الدمك ونس�ة تحمل كال�فورن�ا، النفاذ�ة
 )٢(خواص التر�ة واخت�اراتها :  ٥٨٧أشغ 

 .التدع�م، االنتفاش، االنه�ار، الضغط المحوري الغير محاط، القص الم�اشر، اخت�ارات الثالث محاور
 جيولوج�ا هندس�ة:  ٥٨٨أشغ 

 .تكو�نات التر�ة، أصل التر�ة، ميتالوجي التر�ة، ترسي�ات التر�ة، تطب�قات على األساسات
 تحليل األساسات:  ٥٨٩أشغ 

 .�قةاألساسات الضحلة، األساسات العم
 المشروع:  ٥٩٠أشغ 

 .مشروعات في مواض�ع مختلفة في الهندسة الجيوتقن�ة
 مواض�ع متقدمة في الهندسة الجيوتقن�ة:  ٥٩١أشغ 

 .اخت�ارات االختراق، تحسين خواص التر�ة، مقدمة لتسل�ح التر�ة، مقدمة لتصم�م األنفاق
 المخلفات السائلة وتجم�ع الشرب م�اه امداد هندسة   :٥٩٢ أشغ

 الم�اه السطح�ة، م�اه األمطار،أعمال تجم�ع الم�اه، تنق�ةالم�اه الم�اه الجوف�ة، :تقدير االحت�اجات المائ�ة، مصادر الم�اه
، مصادر الش�كات وملحقاتها، خزانات الم�اه، محطات الرفع :المزج، الترو�ب، الترسيب، الترش�ح، التعق�م، أعمال التوز�ع

تصم�م , تخط�ط وتصم�م ش�كات تجم�ع المخلفات السائلة , م�ات وحساب التصرفات تقدير الك,  المخلفات السائلة
 .محطات الرفع 

 المخلفات السائلة ومعالجة الشرب تنق�ة م�اه هندسة:  ٣٥٩ أشغ
ق�ة التصم�م الهيدرول�كي لوحدات تن, الفكرة العلم�ة لطرق التنق�ة التقليد�ة,  دراسة ملوثات م�اه الشرب: تنق�ة م�اه الشرب

 ) .التعق�م – الترش�ح – الترسيب – الترو�ب – المزج( م�اه الشرب
 التصم�م الهيدرول�كي العمال المعالجة التقليد�ة للمخلفات السائلة المنزل�ة,  حساب التصرفات: معالجة المخلفات السائلة

احواض الحمأة ( الثانو�ةالمعالجة  –) احواض فصل الرمال – المصافى – غرف االستق�ال( المعالجة اإلبتدائ�ة –
 ) .مرشحات الزلط – المنشطة
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 انشاء وتشغيل وص�انة أنظمة الم�اه والمخلفات السائلة المختلفة   :٥٩٤أشغ
 وحدات الشرب،إنشاء م�اه تنق�ة إنشاءوحدات تجم�ع المخلفات السائلة، ش�كات إنشاء الم�اه، توز�ع ش�كات انشاء

 .الرفع محطات إنشاء والعال�ة، األرض�ة اناتالخز  إنشاء المخلفات السائلة، معالجة
 طرق تجم�ع ومعالجة المخلفات السائلة منخفضة التكاليف ومعالجة الحمأة:  ٥٥٩ أشغ

طرق , طرق تجم�ع المخلفات السائلة منخفضة التكاليف,  )Septic tanks(دراسة خزانات تجم�ع المخلفات السائلة 
, UASB, م�ادئ المعالجة الالهوائ�ة للمخلفات السائلة, فى المجتمعات الصغيرة المعالجة الالمركز�ة للمخلفات السائلة 

أحواض  –) Drying Beds(طرق معالجة الحمأة اإلعت�اد�ة احواض تجفيف الحمأة , Wetlands, �حيرات األكسدة 
 .لجةاعادة استخدام الحمأة المعا, الطرق الم�كان�ك�ة لمعالجةالحماة, )Thickeners( تكثيف الحمأة

 
 

 ماجستير العلوم 
 الجيود�س�ا الطب�ع�ة والهندس�ة: ٦٠٢أشغ 

مشكلة . نظم اإلحداث�ات وتحو�ل اإلحداث�ات. االستخدام والتطب�قات، شكل األرض وعالقته �الجيو�د واألل�سو�د
. ة والعكس�ةالمسألة الم�اشر . الحسا�ات على سطح األل�سو�د. تحو�ل االحداث�ات العالم�ة إلى االحداث�ات المصر�ة

تصح�حات الجاذب�ة، تحديد الجيو�د ومعادلة . مجال الجاذب�ة األرض والجيو�د ودورهما في التطب�قات الهندس�ة
 .ستوكس، تحديد االرتفاع والنظم الرأس�ة، شكل األرض ، االرتفاع، م�ادئ وتطب�قات الجاذب�ة واالرتفاع من األقمار

 ك�ةالحيومات� ض�ط وتحليل األرصاد: ٠٣٠٦أشغ 
. استعراض طرق الحساب للمسائل في هندسة الجيوماتكس. تحليل انتشار األخطاء في المسائل الجيومات�ك�ة

معادالت األرصاد والمعادالت : نظر�ة أقل مجموع مر�عات. الر�اض�ة للمسائل الجيومات�ك�ة النماذجالتعامل مع 
تحليل النتائج واستعراض , خطاء وض�ط األرصاد نظر�ة األ: تكو�ن وحل المعادالت. الشرط�ة والمعادالت المرك�ة

 .مشاكل تحديد األوزان االبتدائ�ة للمجاهيل واستعراض االخت�ارات االحصائ�ة في مسائل هندسة الجيوماتكس
 جيود�س�ا األقمار الصناع�ة:  ٦٠٤أشغ 

ألجهزة، تحليل األخطاء في مدارات األقمار وقوانين كليبر، إشارات النظام العالمي واستنتاج المعادالت، خصائص ا
الرصد، استنتاج معادالت الرصد في الطرق المختلفة، التحليل لما قبل الرصد وتطب�قاته، كالمان فلتر وتطب�قه علي 

 .المعادالت الحرك�ة، البرامج علي الحاسب، طرق الرصد المساح�ة
 ١المساحة التصو�ر�ة: ٥٠٠٦أشغ 

المسائل التقليد�ة في المساحة . التطور التار�خي لطرق المساحة التصو�ر�ة. مقدمة في المساحة التصو�ر�ة التحليل�ة
 .التوج�ه المحلي والتوج�ه المطلق وتكو�ن المعادالت الخاصة �التقاطع األمامي و�وقوع النقط في المستوى . التصو�ر�ة

 تطب�قات االستشعار عن �عد: ٦٦٠أشغ 
لطرق ال�صر�ة وفوق الحمراء وٕاشعاع الم�كروو�ف، الم�ادئ استعمال ا. المفاه�م األساس�ة لالستشعار عن �عد

الفيز�ائ�ة، نظم التصو�ر، التصح�حات الراديومتر�ة، المعايرة والتصح�ح ، وطرق تصنيف األشعة من سطح األرض 
 .تشعار عن �عدمع أشعة الرادار وتطب�قاته في اإلسوتفسيراتها، أساس�ات التعامل 
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 )٢( المساحة التصو�ر�ة: ٠٠٧٦أشغ 
ق�اس المدي واكتشاف  األشعة أساس�ات . التوج�ه النسبي وتحليل المجمسمات. التقاطع األمامي والتقاطع العكسي

التعامل مع خال�ا الصور . المساحة التصو�ر�ة الرقم�ة. التثليث الجوي وض�ط حزم الصور. LIDARمن الفضاء 
 .وض�ط الصور الرقم�ة العمود�ةالتوافق بين الصور وأتومات�ك�ة استخراج النقط ) . �كسل(

 رسم التفاصيل وض�ط المسوحات من أجهزة الليزر األرض�ة �صورة أوتومات�ك�ة: ٠٠٨٦أشغ 
. التكامل بين السوحات المختلفة لنفس التفصيلة. طرق رفع كفاءة المخرجات من جهاز ماسح الليزر ثالثي األ�عاد

. طرق استخراج التفاصيل ورسمها من المسوحات. لتفاصيلالتعامل مع سحب النقط في انتاج الخرائط ونمذجة ا
 .تقد�م طرق تحقيق أتومات�ك�ة استخراج التفاصيل وتكامل المسوحات

 المساحة القصور�ة والتكامل مع النظام العالمي لألقمار الصناع�ة: ٠٩٦أشغ 
عرات ق�اس طاقة الوضع وتطب�قاتها المساحة �ق�اس طاقة الوضع والتكامل مع الـنظام العالمي لألقمار الصناع�ة، مستش

في المالحة والنظم الموجودة حال�ا، التطو�رات الحديثة، النواحي العمل�ة في تحديد األماكن �ق�اس طاقة الوضع، تحديد 
اإلطار الداخلي لنمذجة األخطاء، تأثير أخطاء المستشعرات على عوامل المالحة، أداء وخواص المستشعرات ومعايرتها، 

ت في إطارات مختلفة اإلحداث�ات، حساب المعامالت خطوة بخطوة من ب�انات المستشعر، مقدمة الستخدام فلتر المعادال
 . كالمان للتقدير األمثل لألخطاء، عمل نمذجة المساحة �ق�اس طاقة الوضع �طرق خط�ة، األ�حاث الحال�ة

 الموضوعات المتقدمة في تحديد الموقع �األقمار الصناع�ة: ٠١٠٦أشغ 
راجعة لنظم المالحة وتحديد المواقع من الفضاء، مفهومها والوصف العام لها، خواص وقراءات جهاز االستق�ال م

والهوائي، النماذج الر�اض�ة لتحديد الموقع من الثبوت والتحديد النسبي، التحديد الحركي لنقطة واحدة والوقت 
مسارات األقمار  الصناع�ة �استخدام نقط التت�ع  الحق�قى، المالحة والموقع وطرق إدماج الب�انات، طرق تحديد

 . األرض�ة وتحليل اختالفات المسار، حاالت دراس�ة
 ض�ط وتحليل األرصاد المتقدم: ٠١١٦أشغ 

. نظر�ة أقل مجموع مر�عاتطرق الحل خطوة بخطوة ، الحل المتتا�ع �استخدام , ض�ط األرصاد في المسائل المرك�ة
مقدمة عن . تطبيق نظر�ة األخطاء على أرصاد غير متجانسة. الحل الموحد �استخدام نظر�ة أقل مجموع مر�عات

 .تقو�م النتائج من طرق الض�ط المختلفة. استخدام مرشح كالمان لض�ط األرصاد
 التأثيرات الجو�ة علي نظم المالحة �األقمار الصناع�ة: ٢٦١أشغ 

 L-bandاحي النظر�ة والمرصودة النتشار موجات الراديو في الط�قات القر��ة وال�عيدة من األرض مع التركيز على النو 

في إشارات الـنظام العالمي لألقمار الصناع�ة، أساس�ات االمتصاص واالنكسار، الخواص الفيز�ق�ة وصفات وسط  
 .التقر�ب �النس�ة لتطب�قات المالحة �األقمار الصناع�ة التراكم ومؤثرات الغالف الجوى، تأثير تلك العوامل وطرق 

 معالجة الصورة الرقم�ة المجسمة: ٣٦١أشغ 
تصم�م الخصائص ألجهزة التصو�ر الرقم�ة للحصول على الب�انات المتر�ة، المقارنة بين انظمة مختلفة، المعايرة وعمل 

 .ساب االرت�اط، التطب�قات الصناع�ة واألجهزة اآلل�ةنماذج التشوه، طرق تحسين الصور والمعادالت المستخدمة، طرق ح
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 تطب�قات نظم المعلومات الجغراف�ة: ٠١٥٦أشغ 
عرض لنظم المعلومات الجغراف�ة وتطب�قاتها، ه�كل نظم المعلومات الجغراف�ة، نمذجة الب�انات، التعامل مع نمذجة 

ل نظم المعلومات والنظام العالمي لألقمار األرض وتحليل الش�كات والتعامل مع صور االستشعار عن �عد ، تكام
 .الصناع�ة، مشروعات �حث�ة 

 )١(م�كان�كا التر�ة المتقدمة : ٦١٦أشغ 
طر�قــة ،ومقاومــة التر�ــة للقص ، االجهــاد األقصــى للتر�ــة)ثالثــى االتجــاه ،قطــرى  ،أحــادى االتجــاه(نظر�ــة التــدع�م  

 .طر�قة الحاله الحرجة ،أسطح الخضوعو مسار االجهاد 
 خواص التر�ة وٕاخت�اراتها: ٦١٧ أشغ

 .اخت�ارات القص ،اخت�ارات التدع�م ،اخت�ارات النفاذ�ة ،الكثافة النسب�ة ،الخواص التوص�ف�ة للتر�ة
 هيدرول�كا التر�ة: ٦١٨أشغ 

 .تحليل التسرب ثالثى االتجاه ،السر�ان المحاط السر�ان غير المحاط ،النفاذ�ة الهيدرول�ك�ة للتر�ة
 التر�ة ومعادن الطين أصل: ٦١٩أشغ 

 تطب�قات عمل�ة ،االخت�ارات المعمل�ة لمعادن الطين ،معادن الطين ،تكون الصخر وأصل التر�ة
 )٢(م�كان�كا التر�ة المتقدمة : ٦٢٠أشغ 

 .تحليل اتزان الميول ،نظر�ة الضغط الجانبى للتر�ة ،قدره تحمل األساسات العم�قة ،نظر�ة القدرة التحمل�ة
 ام�كا التر�ةدين: ٦٢١أشغ 

 ،تحليـــل رد فعـــل التر�ـــة الزلزالـــي ،ســـر�ان الموجـــة ،تســـيل التر�ــة ،الخـــواص الدينام�ك�ـــة للتر�ـــة ،أساســ�ات االهتـــزازات
 .التفاعل الدينام�كي بين التر�ة والمنشأ

 الجيولوج�ا والهندس�ة وم�كان�كا الصخور: ٦٢٢أشغ 
التأســ�س  ،االخت�ــارات المعمل�ــة والحقل�ــة للصــخر ،خرتوصــيف كتلــه الصــ ،الخــواص الفيز�ائ�ــة والم�كان�ك�ــة للصــخر

 .الفتحات تحت األرض�ة فى الصخر ،اتزان ميول الصخر ،على الصخر
 استكشاف الموقع واالخت�ارات الحقل�ة: ٦٢٣أشغ 

ــــــــع ــــــــة والصــــــــخور ،طــــــــرق الحفــــــــر ،تخطــــــــ�ط وتصــــــــم�م إستكشــــــــاف الموق ــــــــة  ،توصــــــــيف التر� ــــــــارات الحقل�  االخت�
 .الق�اس والمراق�ة ،االخت�ارات الجيوفيز�ق�ة ،...)المروحة  المخروط، الد�التوميتر،(

 التصم�م المتطور لالساسات : ٦٢٤أشغ 
 الخواز�ــق تصــنيف،تصــم�م األساســات الضــحلة، معامــل رد الفعــل، طــرق التحليــل العدد�ــة لألساســات الضــحلة  مفــاه�م
 .الخواز�ق لتصم�م الحقل�ة االخت�ارات،كبيرةال األقطار ذات الخواز�ق وتصم�م تحليل العم�قة، االساسات انشاء وطرق 
 األساسات العم�قة: ٦٢٥أشغ 

االحتكاك السـطحى السـالب، مجموعـات  ،تحليل وتصم�م الخواز�ق المحملة رأس�اً  ،تصنيف الخواز�ق وطرق اإلنشاء
ثير األحمـــال ، الخواز�ـــق تحـــت تـــأ)النـــوع واألعـــداد والتحليـــل(اخت�ـــار تحميـــل الخـــازوق  ،هبـــوط الخواز�ـــق ،الخواز�ـــق

 .تصم�م الق�سونات ،الجانب�ة واإللتوائ�ة
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 الحوائط الساندة للتر�ة: ٦٢٦أشغ 
حـوائط سـند الحفـر ) تحليـل وتصـم�م: (حـوائط التر�ـة المسـلحة ، )أنواعها وٕاعت�ـارات التصـم�م( حوائط السند التقليد�ة 

 .ط الساندة، أنظمة مسامير التر�ةالعميق، حوائط السند �استخدام روا�ط، التحليل الزلزالى لمنشآت الحوائ
 تصم�م السدود التراب�ة والركام�ة: ٦٢٧أشغ 

 ،تحليــل اتـــزان الميـــول للســـدود التراب�ـــة ،تصـــم�م الســـدود ،اعت�ـــارات عامـــة، استكشــاف الموقـــع للســـدود ،أنــواع الســـدود
 .دةالمواصفات وأساليب التحكم فى الجو  ،تصم�م الفلتر ،تفاصيل السدود التراب�ة والركام�ة

 األنفاق والمنشات تحت السطح�ة: ٦٢٨أشغ 
تصــم�م أســاليب ســند  ،طــرق عمــل األنفــاق فــى التر�ــة الرخــوة ،الق�ــاس والمراق�ــة ،تخطــ�ط وتصــم�م استكشــاف الموقــع

 .االهتزازات والحركة القو�ة لألرض ،عمل األنفاق في الصخر، طرق تصنيف كتلة الصخر ،األنفاق
 الجوف�ةطرق التحكم فى الم�اه : ٦٢٩أشغ 

 .الطرق الكهر��ة ،التجميد ،طرق نزح الم�اه، السدادات والموانع الطب�ع�ة، السدادات �الحقن
 طرق تحسين التر�ة: ٦٣٠أشغ 

 ،المصـــارف الرأســـ�ة، الكتـــرو(التحميـــل االبتـــدائي والتصـــرف  ،)الـــدمك الضـــحل والـــدمك الـــدينام�كى(التكثيـــف والتـــدع�م 
 .، التثبيت الك�م�ائى للتر�ة وحقنها)م�ة، المواد األرض�ة ال�الست�ك�ةالخواز�ق الركا(التسل�ح  ،)ازموس�س

 الق�اس والمراق�ة الجيوتقن�ة: ٦٣١أشغ 
مراق�ـــة  ،مراق�ـــة الحركــة ،مراق�ــة الم�ـــاه الجوف�ــة ،الدقــة والحساســـ�ة فــى الق�ـــاس الجيــوتقنى ،األهــداف وأنــواع المراق�ـــة

 .ضغط الم�اه البين�ة
 ألرض�ة ال�الست�ك�ة فى الهندسة الجيوتقن�ةتطب�قات المواد ا: ٦٣٢أشغ 

 ،أنـــواع المـــواد األرضـــ�ة ال�الســـت�ك�ة، االســـتخدامات األساســـ�ة للمـــواد األرضـــ�ة ال�الســـت�ك�ة فـــى الهندســـة الجيوتقن�ـــة
 ،تصـــم�م وتطب�قـــات التســـل�ح ،تصـــم�م وتطب�قـــات الفلتـــر ،تصـــم�م وتطب�قـــات التصـــرف ،تصـــم�م وتطب�قـــات الفصـــل

 .أساليب االخت�ار والتحكم فى الجودة ،تجاز السوائلتصم�م وتطب�قات اح
 الهندسة الجيوتقن�ة ال�حر�ة: ٣٦٣أشغ 

األساســـات  ،أساســـات المنشـــآت الكتل�ــة وال�حر�ـــة ،االخت�ـــارات الجيوتقن�ـــة ال�حر�ــة ،أصــل وتصـــنيف التر�ـــة الرســو��ة
 .التكر�ك والردم فى الم�اه ،العم�قة ال�حر�ة

 ة البيئ�ةالهندسة الجيوتقن�: ٤٦٣أشغ 
تصـم�م معالجـة المواقـع  ، )النمذجـة والهيـدروجيولوج�ا(انتقال الملوثات فـى التر�ـة  ،التوصيف الحقلى للمواقع الملوثة

 ).المنزل�ة والخطيرة(طرق احتواء الفضالت  ،خواص التر�ة والملوثات ،الملوثة
 التر�ة ذات المشاكل فى المناطق الصحراو�ة: ٥٦٣أشغ 

خــواص  ،االخت�ــارات المعمل�ــة والحقل�ــة، اعت�ــارات عمل�ــة ،طــرق الحصــول علــى عينــات ،فاشــ�ةخــواص التر�ــة االنت
 .اعت�ارات عمل�ة ،االخت�ارات المعمل�ة والحقل�ة، طرق الحصول على عينات ،التر�ة االنه�ار�ة

 طرق احصائ�ة وادارة المخاطر فى الهندسة الجيوتقن�ة: ٦٣٦أشغ 
 .تطب�قات ،التعامل مع المخاطر فى الهندسة الجيوتقن�ة ،مخاطرمقدمة لتحليل ال ،أساليب احصائ�ة
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 الطرق الحساب�ة فى الهندسة الجيوتقن�ة: ٦٣٧أشغ 
التحليـل والتصـم�م �اسـتخدام الحاسـب  ،طر�قـة الفـروق المحـددة ،طـرق العناصـر المحـدده ،الحلول التحليل�ة الر�اض�ة

 .اآللي في الهندسة الجيوتقن�ة
 رق العدد�ة فى الهندسة الجيوتقن�ةتطب�قات الط: ٦٣٨أشغ 

التحليــل العــددى  ،التحليــل العــددى للخواز�ــق ،التحليــل العــددى لآلساســات ،التحليــل العــددى لســر�ان الم�ــاه الجوف�ــة
 .التحليل العددى لالنفاق ،التحليل العددى للسدود التراب�ة ،لسند جوانب الحفر العميق

 تقن�ةمواض�ع متخصصة فى الهندسة الجيو : ٦٣٩أشغ 
 التصم�م الهندسى للطرق :  ٦٤٠أشغ 

، عناصـر )مسافة الرؤ�ة للتخطى أو الوقوف، التصم�م األفقى، التصم�م الرأسـي(عناصر التصم�م الهندسى للطرق 
 .القطاع العرضى وخصائص كل منها، تصم�م التقاطعات السطح�ة والحرة

 خصائص حركة المرور:  ٦٤١أشغ 
الهندســــ�ة للطر�ــــق، خصــــائص مســــتخدمي الطر�ــــق، خصــــائص المرك�ــــات م�ــــادىء هندســــة المــــرور، الخصــــائص 

 .وعالقتها �حركة المرور، ق�اسات ودراسات الحركة المرور�ة
 ١ -تخط�ط وتصم�م المطارات :  ٦٤٢أشغ 

ــــى تخطــــ�ط وتصــــم�م المطــــارات ،عناصــــر المطــــار ،مفــــاه�م اساســــ�ة تصــــنيف  ،خصــــائص الطــــائرات وتأثيرهــــا عل
العـام المخطـط  ،خـرائط العوائـق ،ترق�م الممرات ،المسافات المعلنة ،تحديد طول الممرات ،توج�ة الممرات ،المطارات

 .إضاءة حقل الطيران، العالمات المالح�ة ،التصم�م الهندسى للممرات والممرات المساعدة والترامك ،للمطار
 التصم�م اإلنشائى للطرق :  ٦٤٣أشغ 

تصم�م اإلنشائى، نظر�ات تحليـل اإلجهـادات للرصـف المـرن أو أساليب الرصف وأنواعها المختلفة، م�ادىء أسس ال
 .الصلب، األحمال المكافئة، أسس ونظر�ات تصم�م ط�قات الرصف، تق�م مواد الرصف واخت�اراتها

 مواد الطرق ومكوناتها:  ٦٤٤أشغ 
تصــم�م  طــرق تصــنيف التر�ــة، دمــك التر�ــة، خــواص األســاس واألســاس المســاعد، متطل�ــات التــدرج وخلــط الركــام،

 الخلطة االسفلت�ة
 المواد البيتومين�ة وخلطاتها:  ٦٤٥أشغ 

مصــادر المـــواد البيتومين�ـــة، طــرق إنتاجهـــا، الخصـــائص الفيز�ائ�ــة والك�م�ائ�ـــة للمـــواد البيتومين�ــة، خصـــائص الركـــام 
 المســـتخدم فـــى الخلطـــات األســـفلت�ة، أنـــواع الخلطـــات وطـــرق تصـــم�مها، طـــرق ووســـائل إنشـــاء الرصـــف األســـفلتي،

 .استخدام المواد االسفلت�ه فى أعمال ص�انة وترم�م الطرق 
 تكنولوج�ا إنشاء الطرق :  ٦٤٦أشغ 

طرق ووسائل انشاء الطرق للرصف المرن والرصف الصـلب ، أنـواع معـدات اإلنشـاء وخصائصـها ومعـدالت تشـغيلها، 
 .عمل فى مشروعات الطرق أسس حساب تكلفة استخدامها، أسس برامج ص�انة المعدات وأثرها على برامج سير ال
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 تصم�م رصف المطارات:  ٦٤٧أشغ 
لتصـــم�م الرصـــف المـــرن  FAAطر�قـــة  ،خصـــائص مـــواد اإلنشـــاء ،خصـــائص أحمـــال الطـــائرات ،مفـــاه�م اساســـ�ة

 .إنشاء وص�انة الرصف ،معامل تحمل الرصف ،طرق التصم�م األخرى  ،والرصف الصلب
 أقتصاد�ات الطرق والمرور والمطارات:  ٦٤٨أشغ 
حساب تكاليف إنشاء الطرق، تكلفـة تشـغيل المرك�ـات علـى الطـرق، طـرق التحليـل والتقيـ�م اإلقتصـادى لبـدائل  أسس

 ).التكاليف والعائد، التكلفة اإلجمال�ة، الق�مة الصاف�ة، معدل العائد(إنشاء أو ص�انة الطرق 
 م�كان�كا وتثبيت التر�ة:  ٦٤٩أشغ 

ت تثبيــت التر�ــة فــى المنــاطق الصــحراو�ة ، أنــواع التر�ــة وخصائصــها الطب�ع�ــة وســائل وتكنولوج�ــا تثبيــت التر�ــة ، تطب�قــا
 .والكم�ائ�ة والهندس�ة وصالحيتها لإلستخدام فى أعمال إنشاء الطرق والمطارات، ، ث�ات واتزان ميول جسور الطرق 

 تصم�م الطرق للصرف السطحى والجوفى:  ٦٥٠أشغ 
ـــة الحضـــر�ة للطـــرق  الم�ـــاه صـــرف مفـــاه�م  الصـــرف،اخت�ار منشـــآت أنـــواع والتصـــر�ف، التجم�ـــع مســـاحات ،والخلو�
 .المناسب الصرف منشآت
 سالمة حركة المرور:  ٦٥١أشغ 

مفاه�م سالمة حركة  المرور، نقاط التداخل المرور�ة، المعلومات الرئ�س�ة للحـوادث، وتحليلهـا، ومخاطرهـا، تحسـين 
 .أمان الطرق، نمذجة حدوث الحوادث

 ق المرورنمذجة تدف:  ٦٥٢أشغ 
دراسة وتقي�م نظم تدفق المرور كم�ـًا ووصـف�ًا إسـتخدام المفـاه�م اإلحصـائ�ة والر�اضـ�ة فـى الوصـول إلـى نمـاذج تعبـر عـن 

 .تدفق المرور ونظر�اته من خالل تحليل حركة المرور على كامل ش�كة الطرق وتوز�ع المرور على محاورها المختلفة
 مفاه�م أنظمة النقل الذك�ة:  ٦٥٣أشغ 

مفـاه�م وتطب�قـات أنظمـة النقـل الذك�ـة فـى مجـال هندســة المـرور ، نمذجـة انظمـة النقـل الذك�ـة ، تـأثير أنظمـة النقــل 
 .الذك�ة على مستوى الخدمة و زمن االنتقال

 ١ -اإلحصاء التطب�قى :  ٦٥٤أشغ 
خت�ـــارات الفـــروض طـــرق ا ،نظر�ـــة االحتمـــاالت وداالت التوز�ـــع المختلفـــة ،األســـس المختلفـــة للدراســـات اإلحصـــائ�ة

 .طرق تصم�م االخت�ارات وتطب�قاتها ،العالقات االنحدار�ة ومعامالتها ،وتحليل الت�اين
 تخط�ط النقل:  ٦٥٥أشغ 

م�ادئ تخط�ط النقل، عالقة النقل �المتغيرات السكان�ة واالجتماع�ـة واالقتصـاد�ة، تخطـ�ط النقـل وعالقتـه �ـالتخط�ط 
 .ونماذجها، توز�ع الرحالت على وسائل النقل ثم على الش�كة اإلقل�مي والعمراني، توليد الرحالت

 موضوعات مختارة فى هندسة الطرق والمرور:  ٦٥٦أشغ 
ـــا المتقدمـــة واالنظمـــة الذك�ـــة فـــى  موضـــوعات مختـــارة تطب�ق�ـــة فـــى هندســـة الطـــرق والمـــرور ، تطب�قـــات التكنولوج�

 .مجاالت الطرق والمرور
 ك�م�اء بيئ�ة  :٦٥٧أشغ

ساس�ة فى الك�م�اء، مصادر الم�اه ودورتها، تلوث الم�اه، درجة التلوث ونوعه، تصم�م برامج جمع العينات، المفاه�م األ
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 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٦٣ األشغال العامةقسم 

 .طرق التحليل والق�اس، دراسة الخصائص الطب�ع�ة والك�م�ائ�ة للم�اه
 الصل�ة النفا�ات إدارة هندسة  :٦٦٠أشغ

 العامة، والصحة البيئة على الصل�ة للمخلفات لسلب�ةا التأثيرات الصل�ة، المخلفات تصنيف الصل�ة، النفا�ات مصادر
 .الصل�ة المخلفات استخدام وٕاعادة تدو�ر النهائى، التخلص طرق  الصل�ة، النفا�ات جمع طرق 
 والتر�ة الم�اه تلوث  :٦٦١أشغ

 �الم�اه، الذائب سجينلألك المستهلكة المخلفات البيئة، على وتأثيرها الملوثات أنواع السائلة، المخلفات البيئ�ة، الموارد
 العضو�ة، الغير الك�م�ائ�ة المرك�ات المائ�ة، الن�اتات �الم�اه، الممرضة الكائنات الصناع�ة، العضو�ة المرك�ات

 الزراعى، الصرف الصحى، الصرف �البترول، التلوث الساخنة، الم�اه صرف المشعة، المواد والطين، الطمى
 .األساسات على التر�ة تلوث تأثير الصحى، الصرف �م�اه التر�ة تلوث ت،�النفا�ا التر�ة تلوث الصناعى، الصرف

 بيئ�ة وتشر�عات إدارة  :٦٦٢أشغ

 الصل�ة المخلفات التر�ة، الهواء، الم�اه، : من كل جودة ادارة : المتعددة البيئ�ة االدارة نظم البيئ�ة، �اإلدارة تعر�ف
معالجة  ومحطات ش�كات حما�ة قانون  –المائ�ة  المسطحات قانون حما�ة( مصر فى البيئ�ة التشر�عات وغيرها،

 .) البيئة حما�ة قانون  –المخلفات السائلة 
 بيئ�ة م�كرو�يولوج�ا  :٦٦٣أشغ

 الظروف أساس على التصنيف لها، الخارجى والشكل الدق�قة الكائنات أنواع للمهندس، �النس�ة الم�كرو�يولوج�ا أهم�ة
 .للم�اه البيولوجى التجليخ الم�اه، تلوث السائلة، المخلفات معالجة ىف وأهميتها ال�كتير�ا البيئ�ة،

 البيئى التلوث فى التحكم هندسة  :٦٦٥أشغ
 عينات الم�اه، عينات:العينات جمع نظم التر�ة، تلوث ، الهواء تلوث ، الم�اه تلوث: لمراق�ة البيئى الرصد ش�كات
 طرق  الم�اه، تلوث فى التحكم طرق  البيئي، التلوث فى للتحكم دمةالمستخ التكنولوج�ا أنواع التر�ة، عينات الهواء،
 .الصل�ة المخلفات إدارة التر�ة، تلوث في التحكم طرق  الهواء، تلوث فى التحكم
  اقتصاد�ات وس�اسات النقل �السكك الحديد�ة:  ٦٦٦أشغ 

ظر�ــــة المنافســــة الكاملــــة ن ،نظر�ــــة التوز�ــــع ،نظر�ــــة الســــعر ونظر�ــــة العـــرض والطلــــب ،مقدمـــة عــــن علــــم االقتصــــاد
 ،م�ــادئ تحديــد س�اســات النقــل ،تكلفــة الحــوادث ،ق�مــة الوقــت ،أســس وطــرق المفاضــلة بــين المشــروعات ،واالحتكــار

أسـس تحديـد س�اسـات  ،أسـس تحديـد الضـرائب والـدعم للنقـل العـام والخـاص ،حساب تكاليف النقل �السـكك الحديد�ـة
 . تركي�ات التعر�فة �السكك الحديد�ة

  هندسة السكة:  ٦٧٦أشغ 
تصم�م قطاع القضيب وٕايجاد االجهادات فى القضيب وذلك نتيجة لوحدة السير المتحركة وكذلك نتيجـة للتغييـر فـى 

حسـاب االجهـادات فـى الفلنكـة، ووسـائل التثبيـت ، مـع ب�ـان تـأثير الصـدمة عنـد الوصـلة،  اسـتنتاج  ،درجات الحرارة
على سطح أساس السكة، حساب تـأمين وضـع السـكة ضـد االن�عـاج فـى سمك مادة التزل�ط وكذا حساب االجهادات 

أعمــــال الصــــ�انة  ،االتجــــاه الرأســــي واالفقــــى لمحــــور الســــكة مــــع تطب�قــــات خاصــــة �الســــكة الملحومــــة فــــى مصــــر



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٦٤ األشغال العامةقسم 

 .  تأمين الحركة على السكة أثناء عمل�ات الص�انة والتجهيزات ،والتجديدات
  الحركة والتشغيل �السكك الحديد�ة:  ٦٦٨أشغ 

تـأثير السـرعات علـى حسـاب القـدرة  ،االنحدار وتحديد االنحدار الحـاكم ،المقاومة ،قوة الجر والقدرة ،دينام�ك�ة السير
 ،حسـاب حجـم أسـطول القطـارات لخدمـة الشـ�كة ،دورة العر�ـات ،حسـاب زمـن الر�ـاط ،إعداد جـداول المسـير ،للقاطرة

 . وتأمين الحركة عليهاالمزلقانات  ،ص�انة الوحدات المتحركة ،حجم العمالة
  التخط�ط الهندسي للسكك الحديد�ة:  ٦٦٩أشغ 

 ،المنحن�ـات الرأسـ�ة ،إعـداد الخطـوط للسـرعات العال�ـة ،االعت�ـارات العمل�ـة لز�ـادة السـرعة ،السرعات ،أنواع الخطوط
والحـدود المسـموح  ،عجـالت الطـرد المركز�ـة ،السير السـلس والمناسـب ،ارتفاع الظهر عن ال�طن ،المنحن�ات األفق�ة

 ،االهتـزازات الطول�ـة والعرضـ�ة �الوحـدات المتحركـة ،منحن�ـات االنتقـال العكسـ�ة ،منحن�ات االنتقال ومعادالتهـا ،بها
 . تعديل واخت�ار وضع المنحن�ات األفق�ة ،الز�ادة فى اتساع السكة ،ز�ادة المسافة بين محاور السكك

  التفر�عات:  ٦٧٠أشغ 
التخط�ـــة  ،المفـــات�ح الخاصـــة �الســـرعات العال�ـــة ،المفـــات�ح المنحن�ـــة ،المفـــات�ح العاد�ـــة ،ر�عـــاتاإلشـــكال العامـــة للتف

التفر�ـــع  ،اســـتخدام التقاطعـــات ،االجهـــادات �ـــأجزاء المفتـــاح اتســـاع الســـكة �منطقـــة التفر�عـــات ،المفصـــالت ،العاد�ـــة
 ،تصــن�ع التفر�عــات ،مفــات�ح الحديثــةالتقاطعــات المتحركــة لل ،التفر�ــع الســلمي والتفر�ــع الشــعبي ،�مــداخل المحطــات
 . ص�انة التفر�عات

  المحطات واألحواش:  ٦٧١أشغ 
محطات الركاب �أنواعهـا المختلفـة محطـات ال�ضـائع �أنواعهـا : أنواع المحطات المختلفة وخصائصها الهندس�ة وهى

ـــات، أحـــواش القـــاطرات �أ ،المحطـــات المشـــتركة للركـــاب وال�ضـــائع ،المختلفـــة كفـــاءة وٕادارة  ،نواعهـــامحطـــات الحاو�
 .   أعمال الحركة �المحطات

  اإلشارات:  ٦٧٢أشغ 
أجهـزة اإلشـارات  ،األسس العامة لوضع اإلشارات بنظام التشغيل الم�كان�كي ،أنواع اإلشارات ،الغرض من اإلشارات

ع اإلشـارات فـى األسس العامة لوضـ ،خطوط السكك فى نظام التشغيل الم�كان�كي ،االرت�اط الم�كان�كي ،�المحطات
 ،نظـم االتصـاالت السـلكي والالسـلكي �السـكك الحديد�ـة ،الـتحكم اآللـي فـى سـير القطـارات ،نظام التشغيل الكهر�ائي
 . م، كفاءة الخطوط وعالقتها بتنظ�م اإلشارات. ح. أنظمة اإلشارات فى س

 نظم اإلشارات:  ٦٧٣أشغ 
نظـم التحـذير  ،أجهـزة تشـغيل وحما�ـة المفـات�ح ،والحما�ـة نظـم اإلشـارات ،تطو�ر نظم اإلشارات فـي السـكك الحديد�ـة

 .  التعرف على القطارات ،نظم التحكم المركزي في حركة القطارات ،والفرملة للعر�ات
  كفاءة الخطوط والمحطات:  ٦٧٤أشغ 

شـارات اإل ،عناصـر أزمنـة شـغل الطر�ـق وزمـن خلـو وفـك الطر�ـق ،طرق التشغيل لإلشارات الم�كان�ك�ة ،قسم البلوك
 ،حســـاب كفـــاءة الخـــط المفـــرد ،الـــتحكم المركـــزي  ،الموجـــه الخضـــراء ،الضـــوئ�ة وطـــرق التشـــغيل اليـــدوي والم�كـــان�كي

 .تأثير تركي�ات القطارات على كفاءة الخطوط ،حساب كفاءة الخط المزدوج
  ١موضوعات مختارة :  ٦٧٥أشغ 



 

 هرةجامعة القا
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٦٥ األشغال العامةقسم 

  ٢موضوعات مختارة :  ٦٧٦أشغ 
 ل التحليليتخط�ط النق : ٦٧٧أشغ 

موقــع النمــاذج الر�اضــ�ة فــي التخطــ�ط وقواعــد  -اله�كــل العــام لمفهــوم تخطــ�ط النقــل التحليلــي -تحليــل مشــكلة النقــل
نمــاذج تقــدير  -)المجمعــة والمنفصــلة(نمــاذج توليــد الــرحالت  -المفهــوم األساســي لمنهــاج تخطــ�ط النقــل -تصــم�مها

عالقتــه �س�اســات النقــل ( الــرحالت علــى الوســائلفصـل  -نظر�ــات ونمــاذج توز�ــع الــرحالت -الدالـة العامــة للتكــاليف
النمــاذج المجمعــة لفصــل  -العوامــل المــؤثرة علــى اخت�ــار وســيلة االنتقــال -)وموقعــه وأهميتــه بــين النمــاذج األخــرى 

تطب�قــات  -منــاهج تخصــ�ص المــرور -)لوجيــت(نمــاذج االخت�ــار المنفصــل للوســيلة -الــرحالت علــى وســائل النقــل
نمــاذج الطلــب علــى أمــاكن انتظــار الســ�ارات  -نمــاذج التنبــؤ �ملك�ــة واســتخدام الســ�ارات -أخــرى لنمذجــة االخت�ــار

 .موضوعات مستجدة -مقدمة عن نماذج النقل بين المدن -ورحالت مراكز التسو�ق الرئ�س�ة
 اقتصاد وس�اسات النقل:  ٦٧٨أشغ 

نظر�ـــة  -قدمـــة عــن علـــم االقتصــادم: يركــز المقــرر علـــى الجوانــب النظر�ـــة أكثــر مـــن الجوانــب التطب�ق�ــة لمـــا �ــأتي
تحديـد الشـعر االجتمـاعي  -نظر�ـة المنافسـة الكاملـة واالحتكـار -نظر�ـة التوز�ـع -نظر�ة العـرض والطلـب -التسعير
أســس  -تكلفــة الحــوادث -تكلفــة تشــغيل المرك�ــات -ق�مــة الوقــت -ســعر الفائــدة والمفاضــلة بــين المشــروعات -للفائــدة

ـــر آلـــي -امصـــ�اغة س�اســـات النقـــل الخـــاص والعـــ ـــل س�اســـات  -س�اســـات تشـــج�ع النقـــل العـــام والغي صـــ�اغة وتحلي
أسـس تقيـ�م المشـروعات  -س�اسات تقليل اآلثار الضارة للنقل علـى البيئـة -س�اسات إدارة وتنظ�م المرور -االنتظار

 .موضوعات مستجدة -تاعت�ار المخاطرة وعدم التأكد
 تنظ�م المرورعمل�ات إدارة و  : ٦٧٩أشغ 

مقـاي�س عمل�ـات إدارة وتنظـ�م  -المتطل�ـات الالزمـة لنجـاح عمل�ـات إدارة وتنظـ�م المـرور -ر�ـف األهـدافمقدمة وتع
تخطــ�ط وتصــم�م  -القيــود علــى تغييــر االتجــاه -حــواجز األمــان -القيــود علــى الســرعة -مقــاي�س المشــاة -المــرور

 -الالفتـــات الجانب�ـــة -رع الجانب�ـــةغلـــق الشــوا -تشـــغيل المـــرور حســـب االتجــاه الســـائد -وتقيــ�م تظـــم االتجـــاه الواحــد
إشـــارات  -ق�اســـات ونمـــاذج التعطـــل عنـــد اإلشـــارات -ق�اســـات ونمـــاذج حجـــم المـــرور المشـــ�ع -العالمـــات األرضـــ�ة

نظـم أولو�ـة النقـل  -الـتحكم �التسـعير -تشـغيل الطر�ـق بـدون انتظـار أو توقـف -األنـواع، األنظمـة، التصـم�م:المرور
منـاهج  -اخت�ـار أنظمـة الـتحكم فـي المـرور -وتصم�م مسارات الشاحنات الثقيلـةتخط�ط  -العام وفصله عن المرور

 -تحليـــل الفوائـــد والتكـــاليف وتقيـــ�م مخططـــات عمل�ـــات إدارة وتنظـــ�م المـــرور -متقدمـــة للـــتحكم فـــي المـــرور وٕادارتـــه
 . موضوعات مستجدة

 مفاه�م أساس�ة في تخط�ط النقل:  ٦٨٠أشغ 
تطـور علـوم  -مشاكل النقل الحضري و�ين المدن والـدولي -استخدامات األراضيالتداخل بين النقل و  -مشكلة النقل

نقــل بتحمــل االســتمرار والتنم�ــة  -إدارة العــرض وٕادارة الطلــب -تخطــ�ط النقــل وٕادارة النقــل -هندســة وتخطــ�ط  النقــل
اإل�قـــاء : لتنظ�م�ـــةاللـــوائح ا -المنافســـة أم التكامـــل -إدارة النقـــل أم البن�ـــة األساســـ�ة(موضـــوعات حرجـــة -المســـتدامة



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٦٦ األشغال العامةقسم 

ـــدخل -تقييـــد المعاصـــرة أم الجديـــدة/ التحـــرر منهـــا/ عليهـــا ـــال محـــدودي ال ـــادل  -انتق تـــأثير التجـــارة اإللكترون�ـــة والت�
 .موضوعات مستجدة-)الخ....اإللكتروني للب�انات على النقل 

 تقي�م س�اسات النقل:  ٦٨١أشغ 
التحقيـــق  -ت النقـــل وموقعـــه فـــي منهــاج تخطـــ�ط النقـــلتقيـــ�م مشــروعا -أهم�ــة تقيـــ�م نظـــم وس�اســات النقـــل والمـــرور

تقيــ�م تــأثير مشــروعات  -تقيــ�م خصــائص التشــغيل ومســتو�ات الخدمــة لنظــام النقــل -الرقمــي لمنهــاج تخطــ�ط النقــل
تقيـــ�م مخططـــات إدارة  -التقيـــ�م االقتصـــادي لمشـــروعات النقـــل وأســـس تحليـــل التكـــاليف والفوائـــد -النقـــل علـــى البيئـــة
 .موضوعات مستجدة -تقي�م س�اسات النقل وس�اسات المرور -التقي�م متعدد الجوانب -وتنظمي المرور

 النقل/ونماذج استخدامات األراضيدراسات  : ٦٨٢أشغ 
النقــــل واســــتخدامات األراضــــي  -التوز�ــــع الفراغــــي لألنشــــطة الحضــــر�ة وعالقتــــه وتداخلــــه مــــع نظــــام النقــــل -مقدمــــة

ــــة ــــل -والمؤشــــرات االقتصــــاد�ة واالجتماع� ــــع أنشــــطة اســــتخدام األراضــــي النق ــــات مواق تطــــور اســــتخدامات  -ونظر�
التنبـــؤ  -نمـــاذج اســـتخدامات األراضـــي -مقـــاي�س اســـتخدام األراضـــي -تشـــر�عات اســـتخدامات األراضـــي -األراضـــي

دراسـات اسـتخدامات  -النقـل/ نمـاذج اسـتخدامات األراضـي -تخط�ط اسـتخدامات األراضـي -�استخدامات األراضي
 .موضوعات مستجدة -)هيتها وأهميتها وعناصرها وتطب�قاتهاما(النقل/ األراضي

 النقل والبيئة:  ٦٨٣أشغ 
 -المرك�ــات/ التعــارض بــين المشــاة -النقــل والطاقــة -اآلثــار الضــارة للنقــل علــى البيئــة -العالقــة بــين النقــل والبيئــة

ل�ـــة وتعـــارض �عـــض القـــ�م الجما -الحـــوادث -أجهـــزة ق�ـــاس الضوضـــاء وتلـــوث الهـــواء -تلـــوث الهـــواء -الضوضـــاء
أسـس تصـم�م  -وسـائل تطو�ـع وتقليـل اآلثـار الضـارة للنقـل علـى البيئـة -مشروعات النقل مـع امتـداد الخـط ال�صـري 

قواعــد ولــوائح  -النمذجــة الر�اضــ�ة لتــأثيرات النقــل علــى البيئــة -مشــروعات وشــ�كات النقــل لتقليــل أثارهــا علــى البيئــة
 ت مستجدةموضوعا -الحفاظ على البيئة من آثار النقل

 تحليل وتخط�ط النقل بين المدن:  ٦٨٤أشغ 
النقــل بــين المــدن وس�اســات  -س�اســات واســتراتيج�ات النقــل بــين المــدن -النقــل بــين المــدن واالقتصــاد القــومي -مقدمــة

تخطـ�ط النقـل بـين المـدن والنمـاذج  -الفرق بين تخط�ط النقل داخل المدن و�ين المـدن -التنم�ة على المستوى اإلقل�مي
 .موضوعات مستجدة -تقي�م مشروعات النقل بين المدن -)النماذج األحاد�ة والثنائ�ة والمتعددة(الر�اض�ة

 تخط�ط والتصم�م الحضري واإلقل�ميال : ٦٨٥أشغ 
خصـــائص  -خصـــائص الـــنظم الحضـــر�ة -م�ـــادئ تخطـــ�ط اســـتخدامات األراضـــي -األســـس الهامـــة للتخطـــ�ط العمرانـــي

أسـس التوسـع العمرانـي فـي  -التأثيرات المت�ادلة بـين الضـواحي والمـدن -وسع العمرانيخصائص الت -التكو�نات الحضر�ة
 .موضوعات مستجدة -التفاعل بين المخطط العمراني ومخطط النقل -م�ادئ التخط�ط اإلقل�مي -المدن الجديدة

 صها التشغيل�ةتحليل نظم النقل وخصائ : ٦٨٦أشغ 
ـــاه�م أساســـ�ة فـــي تحليـــل نظـــم النقـــل ـــذي لنظـــام النقـــلمشـــاك -مف ـــنظم النقـــل -ل القطـــاع التنفي ـــب واالتـــزان ل  -العـــرض والطل

 -تحديـد مسـتوى خدمـة نظـام النقـل فـي المسـتقبل -خصائص نظم النقل على الطـرق والسـكك الحديد�ـة والنقـل المـائي والجـوي 
 .موضوعات مستجدة –ب�قات أمثلة وتط -التأثيرات االقتصاد�ة واالجتماع�ة والبيئ�ة والس�اس�ة لقرارات تشغيل نظم النقل



 

 هرةجامعة القا
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٦٧ األشغال العامةقسم 

 تخط�ط النقل العام:  ٦٨٧أشغ 
الب�انـــات  -خطـــط وس�اســـات المـــدى القصـــير والطو�ـــل -مشـــكلة النقـــل العـــام -أنظمـــة األوتـــو��س والســـكك الحديد�ـــة

 -اللـــوائح التنفيذ�ـــة -س�اســـات الـــدعم والتمو�ـــل -س�اســـات التعر�ف�ـــة -تنظـــ�م إمـــداد الخدمـــة -رأي العامـــة -الالزمـــة
 .موضوعات مستجدة -موضوعات حرجة -النقل العام �المناطق الخلو�ة و�ين المدن -ل�ةخبرات دو 

 تشغيل وٕادارة النقل العام:  ٦٨٨أشغ 
توق�ـع  -أنواع خدمة األوتـو��س -تصم�م الش�كات -تصم�م المسارات -عمل�ات التشغيل األساس�ة -الوسائل والنظم

تقيـ�م  -نظـم معلومـات النقـل العـام -ص التشـغيل والتسـو�قخصـائ -مقـاي�س األولو�ـة -تصـم�م المحطـات -المواقف
للــنظم والبن�ــة األساســ�ة والمؤسســات (التكامــل -)م�ــادئ وتركيــب وقــ�م التعر�فــة(نظــم التعر�فــة -تقيــ�م النظــام -األداء

 .موضوعات مستجدة -موضوعات حرجة -)والتعر�فة
 ة وتخط�ط النقل في الدول النام�ةهندس : ٦٨٩أشغ 

أهم�ــة تطــو�ر  -مقارنــة منــاهج هندســة وتخطــ�ط النقــل فــي الــدول النام�ــة والمتقدمــة -فــي الــدول النام�ــةمشــاكل النقــل 
تطو�ــع  -أســس هندســة وتخطــ�ط النقــل فــي الــدول النام�ــة -تطب�قــات ومنــاهج هندســة وتخطــ�ط النقــل فــي الــدول النام�ــة

ونظــم النقــل �مــا يتناســب مــع ظــروف إمكان�ــات  المواصــفات الهندســ�ة والتصــم�م�ة والتنفيذ�ــة والتشــغيل�ة للبن�ــة األساســ�ة
تطو�ـــع وت�ســـ�ط منـــاهج التخطـــ�ط ونمـــاذج للتنبــــؤ  -مقارنـــة الس�اســـات بـــين الـــدول النام�ـــة والمتقدمـــة -الـــدول النام�ـــة

 . موضوعات مستجدة -أمثلة وتطب�قات -مشاكل اإلجارة والتشغيل -ضرورة ابتكار وتطو�ر مناهج جديدة  -�الطلب
 النقل في الدول النام�ة س�اسات:  ٦٩٠أشغ 

 -الخلف�ـات االقتصـاد�ة واالجتماع�ـة والس�اسـ�ة التخـاذ القـرار -موضوعات رئ�س�ة في س�اسات النقل في الدول النام�ـة
تكامـــل س�اســـات التخطـــ�ط  -دور وتركيـــب مؤسســـات قطـــاع النقـــل فـــي الـــدول النام�ـــة علـــى المســـتوى المحلـــى والقـــومي

اآلثــار االقتصــاد�ة  -تمو�ــل مشــروعات النقــل -ســات النقــل مــع الس�اســات األخــرى موقــع وعالقــة س�ا -و�رمجــة التنفيــذ
 .موضوعات مستجدة -مناهج تحليل وتقي�م س�اسات وتخط�ط النقل -واالجتماع�ة والثفاف�ة لس�اسات النقل

 ص المرورخصائ : ٦٩١أشغ 
ص التــدفق عنــد خصــائ -خصــائص وتوز�عــات الــزمن البينــي -خصــائص الســرعة -خصــائص حجــم وتــدفق المــرور

العالقــات بــين ســرعة  -ق�اســات ميدان�ــة للســرعة والــزمن البينــي وحجــم التشــ�ع عنــد مــداخل التقاطعــات -التقاطعــات
 -خصـــائص مســـتو�ات الخدمـــة -ســـعة الطر�ـــق والتقاطعـــات -)النـــواحي التطب�ق�ـــة والنظر�ـــة(وتـــدفق وكثافـــة المـــرور

 .موضوعات مستجدة -صائص االنتظارخ -خصائص الحوادث -خصائص المشاة -خصائص تدفق األتو��س
 نمذجة المرور:  ٦٩٢أشغ 

النمــــاذج  -نمــــاذج تــــدفق المــــرور: يركــــز المقــــرر علــــى الجوانــــب النظر�ــــة أكثــــر مــــن الجوانــــب التطب�ق�ــــة لمــــا �ــــأتي
 -نمــاذج قبــول الفجـــوات -نمــاذج نظر�ــة الطـــوابير -تحليــل تــدفق المـــرور علــى شــكل فصـــائل متتا�عــة -االحتمال�ــة

تطب�قـــات البرمجـــة  -اســـتخدام النمـــاذج فـــي تصـــم�م الـــتحكم فـــي المـــرور فـــي المنـــاطق الحضـــر�ة -اةنمـــاذج المحاكـــ
 .موضوعات مستجدة -تطب�قات -تحليل حركة المرور على الطرق الحرة -الخط�ة



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٦٨ األشغال العامةقسم 

 ت المسح الميداني للنقل والمرورعمل�ا : ٦٩٣أشغ 
أهم�ــة المســح  -�م وٕادارة المســح الميــدانيأســس تنظــ -المســح الميــداني فــي دراســات هندســة وتخطــ�ط النقــل والمــرور

أسـس تصـم�م اسـتمارات جمـع  -الم�ادئ األساسـ�ة الخت�ـار وتصـم�م العينـات وعالقتهـا بنـوع الدراسـة -االستطالعي
 -أسـس تكبيـر نتـائج العينـات -أسـس اخت�ـار وتقيـ�م نتـائج العينـات -أسس جمع وتبو�ب وعرض الب�انـات -الب�انات

مســح التحركــات بــين المصــدر والهــدف ومســح النقــل : النســ�ة لعمل�ــات المســح الهامــة مثــلعــرض المفــاه�م الســا�قة �
العــام وق�ــاس الســرعة وزمــن االنتقــال وتعطــل المــرور وحصــر حجــم المــرور وق�اســات الضوضــاء والتلــوث ودراســات 

 . موضوعات جديدة -الخ...الحوادث وأماكن االنتظار
 لنقلط وتصم�م البن�ة األساس�ة لتخط� : ٦٩٤أشغ 

اله�كــل اإلداري والفنــي للســلطة التنفيذ�ــة المســئولة  -التشــر�عات الخاصــة �ــالطرق  -البن�ــة األساســ�ة للنقــل وتطو�رهــا
تخطـ�ط  -مسوح توق�ع وتخط�ط وتصـم�م محـاور النقـل فـي المنـاطق الحضـر�ة والخلو�ـة -عن البن�ة األساس�ة للنقل

سـاحات  -مواقف الـدراجات -��س واألجرة �المدن و�ين المدنمواقف ومحطات األتو (وتصم�م البن�ة األساس�ة للنقل 
ــــغ  -جراجــــات االنتظــــار ــــف الســــ�ارات للتحميــــل والتفر� الم�ــــادين المقابلــــة لمحطــــات المتــــرو والســــكك  –أمــــاكن توق

مشـــكلة تحديـــد مكـــان  -م�ـــادئ توق�ـــع محـــاور النقـــل فـــي المـــدن والمواقـــع الخلو�ـــة -)المـــوانئ والمطـــارات -الحديد�ـــة
 . وعات  مستجدةموض -كو�ري 
 تخط�ط وتوق�ع وتصم�م محاور النقل : ٦٩٥أشغ 

 -مسـوح توق�ـع المحـاور فـي المنـاطق الخلو�ـة وتركيـب منهـاج التوق�ـع –أسس توق�ع واخت�ـار المحـاور ذات الجـدوى 
 مسوح توق�ـع المحـاور داخـل -أسس اخت�ار المحور األمثل -المسح االستطالعي والمبدئي والنهائي لتوق�ع المحاور

 .موضوعات جديدة -أسس تصم�م وتنفيذ وٕانشاء المحاور -التوق�ع المساحي للمحاور -المدن
 وضوعات متقدمة في النقل والمرورم : ٦٩٦أشغ 

محاضرات عن موضـوعات متقدمـة ومسـتجدة فـي نظر�ـات وتطب�قـات النقـل والمـرور �اإلضـافة إلـى تخصـ�ص عـدد 
 .المتخصصة لكل طالب ل�عرضها على زمالئه في المحاضرة من المقاالت الصادرة في أحدث المجالت العلم�ة

 ٕاحصائ�ة في دراسات النقل والمرورتطب�قات ر�اض�ة و  : ٦٩٧أشغ 
تطب�قــات ر�اضــ�ة فــي  -تطب�قــات تحليــل الــنظم فــي النقــل والمــرور -تطب�قــات عامــة لتحليــل الــنظم –أســس تحليــل الــنظم 

تطب�قــات إحصــائ�ة فــي ) الــخ...ت والمتجهــات �عــض الــدوال الهامــةجبــر المصــفوفا -مثــل البرمجــة الخط�ــة(النقــل والمــرور
مثـــل نظر�ـــة العينـــات وأســـس تصـــم�مها وتكبيـــر النتـــائج وتوفيـــق النتـــائج العمل�ـــة علـــى التوز�عـــات (دراســـات النقـــل والمـــرور

 .ةموضوعات مستجد) الخ....اإلحصائ�ة وتحليل االنحدار وتحليل الت�اين وتحليل العوامل وطر�قة أقصى احتمال
 حلقة �حث فى هندسة وتخط�ط النقل والمرور: ب ٦٩٨أشغ 

حلقة �حث أسبوع�ة يتحدث فيها عضو هيئة تدر�س وطالب �الت�ادل عن موضوعات يتم اخت�ارها مسـ�ًقا ومـن حـين 
 . إلى آخر �مكن دعوة �عض الخبراء من المجل التنفيذي أو �عض األساتذة الزائر�ن

 الشرب م�اه تنق�ة : ٦١٠٠شغ أ
 تنق�ة الم�اه، تجم�ع أعمال األمطار، م�اه السطح�ة، الم�اه الجوف�ة، الم�اه :الم�اه مصادر المائ�ة، االحت�اجات يرتقد

 .التعق�م الترش�ح، الترسيب، الترو�ب، المزج، :الم�اه



 

 هرةجامعة القا
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٦٩ األشغال العامةقسم 

 سائلةالمخلفات ال معالجة  :٦١٠١أشغ
 وحدات تصم�م, المخلفات السائلة معالجة مراحل,  التصرفات وحساب الكم�ات تقدير,  السائلة المخلفات مصادر
 الحمأة احواض( الثانو�ة المعالجة –) الرمال فصل احواض – المصافى – االستق�ال غرف( اإلبتدائ�ة المعالجة
 أعمال ) .النشط الكر�ون  – التعق�م – السر�ع الرمل مرشحات( الثالث�ة المعالجة –) الزلط مرشحات – المنشطة

 .تقليد�ة الغير المعالجة عمالالمعالجة التقليد�ة،أ 
 بيئ�ة ق�اسات:  ٦١٠٢أشغ 

الطرق الحساب�ة , التجارب المعمل�ة المستخدمة في حساب الب�انات والعالقات المطلو�ة لتصم�م وحدات المعالجة
 التجر�ب�ة التصم�م لم�ادئ تطب�قات,  التصم�م وطرق  الب�انى والتمثيل الب�انات وتحليل
 م البيئ�ةتحليل النظ:  ٦١٠٣أشغ 

 .نظر�ة وعمل�ة صنع القرار البيئي صنع القرار؛ نظر�ة النظم، ونظم التفكير وتحليل النظم
تقي�م األثر البيئي، تقي�م دورة الح�اة، وتحليل تدفق المواد، : التقي�م االستراتيجي البيئي, أدوات تحليل النظم البيئ�ة

 .�م متكامل، وتحليل الموقفوتحليل التكاليف والمنافع، وتقي�م التكنولوج�ا، تقي
 بيئ�ة نمذجة:  ٦١٠٤أشغ 

حركة ومصير  ).kinetics, stoichiometry, mass balances, reactor theory( م�ادئ النمذجة البيئ�ة
. النمذجة الر�اض�ة لنوع�ة الم�اه متضمنة األوكسجين الذائب والملوثات فى األنهار وال�حيرات. الملوثات البيئ�ة
و�رامج ) ASM1, ASM2, ASM3, ASM2d( نماذج الر�اض�ة لمعالجة المخلفات السائلةمقدمة عن ال

 .الكمبيوتر المستخدمة فى النمذجة
 الصناع�ة المخلفات هندسة:   ٦١٠٥ أشغ

ق�اس الملوثات المختلفة فى ,  تقديرالكم�ات وحساب التصرفات,  األنواع المختلفة للمخلفات الصناع�ة ومصادرها
, الخواص الك�م�ائ�ة والسم�ة للمخلفات الصناع�ة, المواصفات المطلو�ة للم�اه المعالجة, اع�ةالمخلفات الصن

القوانين المنظمة العادة , نظم التحكم فى المحطات واستعادة الهالك, المعالجة االبتدائ�ة وطرق التصم�م المختلفة
 .استخدام الم�اه المعالجة

 

 دكتوراه الفلسفة
 ة سطح األرض المتقدمة�ودينام�ك جيوفيز�ق�ة : ١٠٠٧أشغ 

الليونة، شكل األرض، تركيب األرض ودراسة الزالزل، الجاذب�ة وتغيراتها مع الوقت، المد والجزر، دوران وتوج�ه 
 .األرض، الوقت، ألواح الصفائح، انحراف القارات، طرق الرصد للجيود�س�ا الحرك�ة

 موضوعات متقدمة في المساحة التصو�ر�ة:  ٧٠٢أشغ 

لتثليث الجوى، إنشاء الخرائط بب�انات مجمعة من الفضاء، التثليث الجوى �المستشعرات المتعددة، منتجات المساحة ا
الجو�ة، نماذج االرتفاع الرقم�ة والصور العمود�ة، دور العناصر في عمل�ات المساحة الجو�ة، استخدام ش�كات 

 .مختلفةالطرق المرفوعة �المالحة األرض�ة في عمل�ات التوج�ه ال



 

 جامعة القاهرة
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 ١٧٠ األشغال العامةقسم 

 متقدمة في االستشعار عن �عد موضوعات:  ٠٣٠٧أشغ 
تقن�ات متقدمة لتحليل وتفسير الصور المجمعة �االستشعار عن �عد، التركيز على الب�انات المجمعة من األقمار 
الصناع�ة والطائرات، طرق التحسين والعرض، تقن�ات الستخالص العناصر، طرق معالجة الب�انات المتغيرة مع 

 .ت، تحديث الخرائط الطبوغراف�ة ومتا�عة مصادر الثروة، حاالت دراس�ة مختارة الوق
 موضوعات متقدمة في نظم المعلومات الجغراف�ة:  ٠٤٠٧أشغ 

م�ادئ نظم المعلومات الفراغ�ة المتقدمة، تمثيل الب�انات الفراغ�ة والنماذج الطبولوج�ة، مصادر الب�انات اآلل�ة 
�عد، الطرق المتقدمة للتعامل مع المعلومات الفراغ�ة و�رامجها، إدارة قواعد الب�انات  والتكامل مع االستشعار عن

الفراغ�ة شامال تجم�ع الب�انات مركز�ا وال�حث فيها، موضوعات نظم المعلومات الجغراف�ة المقترحة والمتقدمة، 
 .مواصفات المعلومات الفراغ�ة وٕادارة المعلومات

 دم وتحليل األرصاد المتوال�ةطرق الحساب المتق:  ٠٠٥٧أشغ 
. تحليل الب�انات المتوال�ة. تطب�قات مرشح كالمان. طرق نظر�ة أقل مجموع مر�عات المختلفة. طرق الحساب المثال�ة

تطب�قات التحليل في النطاق الترددي في مجال . طر�قة فور�ر لتحليل األرصاد. تحليل األرصاد في النطاق الترددي
 .هندسة الجيوماتكس

 موضوعات متقدمة في انتاج الخرائط الطبوغراف�ة من أجهزة الليزر الجو�ة:  ٠٠٦٧غ أش
تحليل . وذلك في انتاج الخرائط ونظم المعلومات الجغراف�ة LIDARتطب�قات نظام المسح �الليزر من الفضاء 

ل نظم طرق تحديد نماذج سطح األرض والتطب�قات من خال, طرق ض�ط االحداث�ات ,  LIDARاألرصاد من 
 .األ�حاث الحال�ة. المعلومات األرض�ة

 الجيوتقن�ة للزالزل:  ٧١٠أشغ 
تصـم�م حـوائط التر�ـة السـاندة  ،اتـزان الميـول تحـت األحمـال الزلزال�ـة ،تصـم�م حركـة األرض ،تحليل مخاطر الزالزل
 .تحت األحمال الزلزال�ة

 م�كان�كا التر�ة غير المش�عة:  ٧١١أشغ 
نمذجــة  ،م�كان�كــا التر�ــة  غيــر المشــ�عة، االخت�ــارات المعمل�ــة للتر�ــة غيــر المشــ�عة ،�عةم�ــادئ التر�ــة  غيــر المشــ

 .التر�ة غير المش�عة
 نمذجة التر�ة:  ٧١٢أشغ 

طر�قــة  ،، أســطح الخضــوعhardening functions، ، اللدونــةhypoelasticityالمرونــة الخط�ــة وغيــر الخط�ــة  
 .تطب�قات الحلول العدد�ة ،الحالة الحرجة

 مواض�ع متقدمة فى الهندسة الجيوتقن�ة:  ٧١٣أشغ 
 تصم�م وص�انة الرصف:  ٧٢٠أشغ 

الخلطات األسفلت�ة والرصف، المعالجة السطح�ة للطرق، عيوب الرصـف وأنواعهـا، مراق�ـة وضـ�ط الجـودة، خلطـات 
 .وٕاضافات خاصة



 

 هرةجامعة القا
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٧١ األشغال العامةقسم 

 أنظمة إدارة الرصف:  ٧٢١أشغ 
 .رصف، التنبؤ �أداء الرصف، ونمذجة تخط�ط ميزان�ات إعادة التأهيلمحتو�ات أنظمة إدارة الرصف، ق�اسات ص�انة ال

 نمذجة  تخط�ط وتصم�م الطرق :  ٧٢٢أشغ 
ـــادئ األساســـ�ة لتطب�قـــات البرمجـــة الر�اضـــ�ة فـــي  ـــات أنظمـــة إدارة الرصـــف، ق�اســـات صـــ�انة الرصـــف، الم� محتو�

 .، وجدولة االستراتيج�اتتخط�ط وتصم�م الطرق �ما فى ذلك ش�كة التوج�ه، التخط�ط األفقى األمثل
 التصم�م الهندسى المتقدم لش�كات الطرق :  ٧٢٣أشغ 

ـــتحكم فـــى الحـــارات، خصـــائص الحـــافالت، مواقـــف اإلنتظـــار،  تطب�قـــات أرصـــفة المشـــاة،  ـــة الجـــزر، انـــواع ال وظ�ف
 .اإلضاءة، حرم الطر�ق، مواقع المرافق

 محاكاة حركة المرور:  ٧٢٤أشغ 
فصائل متتا�عة، نماذج نظر�ـة الطـوابير، المفـاه�م األساسـ�ة لمحاكـاة حركـة المـرور، تحليل تدفق المرور على شكل 

 .نماذج المحاكاة �الكمبيوتر، تطب�قات إدارة المرور
 أنظمة النقل الذك�ة:  ٧٢٥أشغ 

 .نظر�ات وتطب�قات أنظمة النقل الذك�ة فى مجال هندسة النقل، تطب�قات ونمذجة انظمة النقل الذك�ة
 وضوعات متقدمة فى هندسة الطرق والمطارات والمرورم:  ٧٢٦أشغ 

 .االتجاهات الحال�ة لل�حوث وتطب�قات التكنولوج�ات المستحدثة في المجاالت المتعلقة �الطرق والمطارات والمرور
 ٣ -تخط�ط وتصم�م المطارات :  ٧٢٧أشغ 

لعوامــل المــؤثرة علــى الســعة، ا ،ســعة الممــرات، مفــاه�م أساســ�ة ،نظــرة عامــة علــى تخطــ�ط وتصــم�م حقــل الطيــران
إدارة الطلــب  ،حســاب زمـن التــأخير �حقـل الطيــران ،نمـاذج حســاب سـعة الممــرات، سـعة الممــرات المســاعدة والترامـك

طــرق   ،"مفــاه�م اساســ�ة"التخطــ�ط العــام لم�ــانى الركــاب  ،"مفــاه�م اساســ�ة" إدارة حركــة الطيــران  ،"مفــاه�م اساســ�ة"
 .طاراتاالرت�اط وساحات االنتظار للم

 ٢-اإلحصاء التطب�قى:  ٧٢٨أشغ 
العالقات اإلنحدار�ة متعددة الحدود، العالقـات اإلنحدار�ـة غيـر الخط�ـة، تخطـ�ط عمل�ـة بنـاء نمـوذج، تطـو�ر وتقيـ�م 

 .النماذج الر�اض�ة وتصح�حها
 الصل�ة المخلفات ادارة وتكنولوج�ا عمل�ات  :٧٣٢أشغ

 العامة، والصحة البيئة على الصل�ة للمخلفات السلب�ة التأثيرات صل�ة،ال المخلفات تصنيف الصل�ة، النفا�ات مصادر
 اإلنتاج مفهوم الصل�ة، المخلفات استخدام وٕاعادة تدو�ر النهائي، التخلص طرق  الصل�ة، النفا�ات جمع طرق 

 تكنولوج�ات خ،للمنا كيوتو اتفاق�ة الحرارى، االحت�اس غازات ان�عاث لخفض النظ�فة التنم�ة آل�ة استخدام األنظف،
 .طاقة إلى المخلفات تحو�ل
  نظم السكك الحديد�ة:  ٧٤١أشغ 

نظـم  ،نظـام التـرام السـر�ع المعـزول عـن حـرم الطر�ـق ،خطوط متـرو األنفـاق داخـل المـدن ،السكك الحديد�ة التقليد�ة
 . ساعة وأكثر/ كم  ٣٠٠السكك الحديد�ة السر�عة بين المدن �سرعات عال�ة 
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 ١٧٢ األشغال العامةقسم 

  السكك الحديد�ةتشغيل :  ٧٤٢أشغ 
الخطـوط وعالقتهـا بـنظم  كفـاءة ،تطب�قات علـى الحاسـب اآللـى لـنظم التشـغيل ،نظم توز�ع العر�ات ،التحكم المركزى 

 .االشارات
  النظم اإلدار�ة والتمو�ل�ة في السكك الحديد�ة:  ٧٤٣أشغ 

لحديد�ــة تغط�ــة تكال�فهــا مــن الحــديث فــي التطــو�رات التنظ�م�ــة واإلدارة المال�ــة و�حيــث تســتط�ع مؤسســات الســكك ا
 .إيراداتها أخذين فى االعت�ار التعامل فى مناخ قوى السوق الحرة

  اقتصاد�ات السكك الحديد�ة:  ٧٤٤أشغ 
نظر�ــات وتطب�قــات فــي مجــال اإلدارة االقتصــاد�ة للســكك الحديد�ــة، عناصــر التكــاليف �الســكك الحديد�ــة، تطب�قــات 

 . لخدمات سكك حديد�ة) كم  ٠طن  –كم  ٠ راكب( لسكك الحديد�ة لحسا�ات التكاليف لوحدات العرض من ا
 تحليل الطلب على النقل:  ٧٥١أشغ 

 –أســس تحليــل االخت�ــار المنفصــل  -نحــو التوصــل لنظر�ــة لتولــد الــرحالت -موقـع تحليــل الطلــب مــن تخطــ�ط النقــل
تحديـد  -�قـات عـن نمـاذج االخت�ـارتطب -تحليل اخت�ار المسار -تحليل اخت�ار الوسيلة -تحليل اخت�ار هدف الرحلة

 . موضوعات مستجدة -منهاج تحليل الطلب واعت�ارات الب�انات المتاحة ومتطل�ات المعايرة والتحقق والتنبؤ
 تحليل العرض للنقل:  ٧٥٢أشغ 

نمـــاذج تـــأثير  –تحليـــل ونمذجـــة األداء لـــنظم النقـــل ومســـتو�ات الخدمـــة  -موقـــع تحليـــل العـــرض مـــن تخطـــ�ط النقـــل
ـــى جـــودة الهـــواء ومـــدى الضوضـــاءالعـــرض ع ـــاهج تحســـين  -نمـــاذج تـــأثير العـــرض علـــى اســـتهالك الطاقـــة  -ل من

موضـوعات  -نمـاذج تكلفـة مسـتخدم السـ�ارة الخاصـة -نمـاذج تكلفـة نظـام النقـل العـام -استهالك نظام النقـل للطاقـة
 .موضوعات مستجدة -حرجة
 عمل�ات إدارة وتنظ�م نظم النقل:  ٧٥٣أشغ 

القطـــاع العـــام والخصخصـــة، الحـــد مـــن : إدارة وتنظـــ�م النقـــل العـــام -النقـــل فـــي نجـــاح خطـــط النقـــلدور إدارة نظـــم 
تنظــ�م أعمـــال التوســـع والتحســـين والصـــ�انة : إدارة نظـــام النقـــل الخـــاص -التقنــين، التنســـيق بـــين مشـــغلي النقــل العـــام

التكامــل بــين أنظمــة النقــل  –ة لشــ�كة الطــرق، تنظــ�م عمل�ــات إدارة وتنظــ�م المــرور، التنســيق بــين الجهــات المســئول
موضــوعات  -تحليــل خبــرات الــدول المتقدمــة والــدول النام�ــة -التكامــل بــين أنظمــة النقــل بــين المــدن -داخــل المــدن

 .موضوعات مستجدة -حرجة
 تحليل التحكم في المرور:  ٧٥٤أشغ 

تحســينات الــتحكم فــي  تصــم�م -نمــاذج حســاب األعطــال قبــل و�عــد التشــ�ع -تحليــل األعطــال -تحليــل تــدفق المــرور
تقدير آثار التحسينات على سيولة وتدفق المرور ومستوى الخدمة، على الوفر فـي زمـن االنتقـال، علـى الـوفر  -المرور

في زمن رحالت النقل العام ومستوى الخدمة، على حركة المشاة واستهالك الوقود، والبيئـة، وعلـى اقتصـاد النقـل �صـفة 
تحليـل آثـار تحسـينات الـتحكم فـي  -رور الجزئ�ة عند تقاطع معين وقبلـه و�عـده م�اشـرةتحليل آثار تحسينات الم -عامة

التحليــل االقتصــادي  -المتقدمــةنظــم الــتحكم  -تحليــل آثــار الـتحكم فــي المــرور فــي منطقــة متكاملـة -المـرور علــى محــور
 . موضوعات مستجدة -موضوعات حرجة -الشامل لتحسينات المرور الجزئ�ة والعامة
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 ١٧٣ األشغال العامةقسم 

 ساليب متطورة لتشغيل النقل العامأ : ٥٧٥أشغ 
أســـاليب تشـــغيل نظـــام الســـكك  -أســـاليب تشـــغيل نظـــام األتـــو��س -أســـلوب تشـــغيل النقـــل العـــام فـــي الـــدول المتقدمـــة

أساليب تشغيل وسائل النقل العام لتحقيق التكامل للخطوط والمسـارات والتوق�ـات وجـداول الخدمـة  -الحديد�ة الخف�فة
ـــة والــزمن البينــي والمح ـــة والتعر�ف ـــة  –طــات النهائي ـــة  –أســاليب فن�ــة متطــورة لتحصــيل التعر�ف  –خدمــة الــدول النامي

 . موضوعات مستجدة –موضوعات حرجـة  –تطب�قات 
 تحليل س�اسات النقل:  ٧٥٦أشغ 

تقيــ�م  -عالقــة س�اســات النقــل �س�اســات القطاعــات األخــرى  -س�اســات النقــل القــومي -س�اســات النقــل داخــل المــدن
 -التقـــدير الكمـــي آلثـــار تغييـــر الس�اســـات -تغييـــر الس�اســـات -تحليـــل آثـــار س�اســـات النقـــل -ثـــار س�اســـات النقـــلآ

 .موضوعات مستجدة -موضوعات حرجة -خبرة الدول النام�ة -خبرة الدول المتقدمة -معوقات التنفيذ
 لمتقدمة للحاسب في النقل والمرورالتطب�قات ا : ٧٥٧أشغ 

اســتخدام نمــاذج  -معــايرة النمــاذج الر�اضــ�ة للطلــب علــى النقــل -وعــرض وتحليــل الب�انــاتتخــز�ن  :تطب�قــات النقــل
 .موضوعات حرجة -ما �ستجد من تطب�قات حديثة -تحليل وتقي�م العرض -الطلب

تطبيــق واسـتخدام البــرامج فــي مجــال  -تطبيـق نمــاذج المــرور -تخـز�ن وعــرض و تحليــل الب�انــات :تطب�قــات المــرور
مـا �سـتجد مـن  -تطب�قـات ر�ـط اإلشـارات والـتحكم فـي المـرور �منطقـة متكاملـة ومحاكـاة الشـ�كة -ماإلشارات والـتحك
 . موضوعات حرجة -تطب�قات حديثة

 ت متقدمة في هندسة وتخط�ط النقلموضوعا : ٧٥٨أشغ 
فــــي تـــأثير التطـــور  -نمـــاذج متقدمـــة للنقــــل واســـتخدامات األراضـــي -تخطـــ�ط النقـــل مـــن أخـــل تنم�ــــة تتحمـــل االســـتمرار

أي موضـوعات ونمـاذج  -تكنولوج�ـا الوسـائل الحديثـة للنقـل -النقل والطاقـة -تكنولوج�ا االتصاالت والمعلومات على النقل
 .موضوعات حرجة -وأساليب أخرى تستحدث عير تطور علم هندسة وتخط�ط النقل والتي تتطور �سرعة كبيرة

 ة في عمل�ات إدارة وتنظ�م المرورموضوعات متقدم : ٧٥٩أشغ 
 -المنــاهج الحديثــة للــر�ط بــين اإلشــارات فــي منطقــة متكاملــة -المنــاهج الحديثــة للــر�ط بــين اإلشــارات علــى محــور

موضـوعات أخـرى تسـتحدث عبـر تطـور علـوم عمل�ـات إدارة وتنظـ�م  -المناهج الحديثة في تحليـل التـدفق واألعطـال
 .موضوعات حرجة -المرور
 حلقة �حث:  ٦٠٧أشغ 

دث فيها عضو هيئة تدر�س وطالب �الت�ادل عن موضوعات يتم اخت�ارها مسـ�ًقا ومـن حـين حلقة �حث أسبوع�ة يتح
 . إلى آخر �مكن دعوة �عض الخبراء من المجل التنفيذي أو �عض األساتذة الزائر�ن

 الشرب م�اه تنق�ة فى متقدمة موضوعات  :٧٧٠أشغ
تقن�ات المعالجة , المالحة الم�اه لتحل�ة المتطورة التكنولوج�ا �ة،الجوف الم�اه تنق�ة تكنولوج�ا السطح�ة، الم�اه تنق�ة تكنولوج�ا
 .إزالة الحديد والمنجنيز ,  ) Air stripping – floatation and sedimentations – membranes(�استخدام 

 السائلة معالجة المخلفات فى متقدمة موضوعات : ٧٧١أشغ
 البيولوج�ة للمفاعالت الهيرول�كي والتصم�م العلم�ة الفكرة, لفات السائلةللمخ الهوائ�ة للمعالجة المتطورة التكنولوج�ات

 المتحرك القاع ذات البيولوج�ة المفاعالت –) RBC( الدوارة البيولوج�ة المفاعالت–)SBR( المتتال�ة الدفعات ذات
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 ١٧٤ األشغال العامةقسم 

)MBBR (– البركالمهواة )Aerated Lagoons( ,السائلة  المخلفات من اآلمن غير للتخلص السلب�ة التأثيرات تقي�م
 .الغير معالجة

 :الحمأة ومعالجة للمخلفات السائلة الالهوائ�ة المعالجة: ٧٧٢ أشغ
 والتصم�م العلم�ة الفكرة, ال للمخلفات الالهوائ�ة المعالجة تكنولوج�ات دراسة, الالهوائ�ة للمعالجة العلمى األساس

 الالهوائ�ة لمعالجة برك –) UASB( الراسى التصرف ذات الالهوائ�ة المعالجة لمفاعالت الهيرول�كى
)Anaerobic Lagoons( – الرط�ة األراضى )Wetlands (,  طرق المعالجة المنخفضة التكاليف للمخلفات

 .ت العمران�ة الصغيرة اوالتجمع السائلة �القرى 
 –) Thickeners( الحمأة تكثيف احواض –) Drying Beds( الحمأة تجفيف أحواض: الحمأة معالجة طرق 

 غير للتخلص السلب�ة التأثيرات تقي�م, الطرق الم�كان�ك�ة لمعالجة الحماة , ) Digesters( الحماة هضم أحواض
 .المعالجة الحمأة استخدام اعادة, معالجة الغير الحمأة من اآلمن
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 ١٧٥ الرى واهليدروليكا هندسة

 
 
 
 
 
 
 
 

 الري واهليدروليكا هندسة قسم 
 



 

 القاهرةجامعة 
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 ١٧٦ الرى واهليدروليكا هندسة

 دبلوم الدراسات العل�ا
بينما �قوم الطالب بإخت�ار �عضا من المواد ) على األقل(ساعة معتمدة  ١٨تشكل المواد الدراس�ة األساس�ة 

 ساعة معتمدة على األقل على أال تز�د المواد المختارة من ١٢األخرى من داخل أو خارج التخصص �ما �كافىء 
 للتسجيل األكاد�مى المشرف موافقة على الطالب حصول �شترط كماساعات معتمدة  ٦خارج التخصص عن 

 .�المواد المختارة من خارج التخصص
 

 والصرف الرى  هندسة -١
 اإلج�ار�ة  المقررات): ٨٥(جدول 
 مقررمؤهل عدد الساعات المعتمدة المقرر اسم كودال
 - ٣ )١( متقدمة هيدرول�كا ٥٠٢ رهد
 - ٣ )١( والجوف�ة السطح�ةه الم�ا هيدرولوج�ا ٥٠٣ رهد
 - ٣ )١( الهندسى التحليلو  اإلحصاء ٥٠٤ رهد
 - ٣ )١(عالقة التر�ة والم�اه والن�ات  ٥٠٥رهد
 - ٣ )١( والصرف الرى  نظم تصم�مات ٥٠٦ رهد
 - ٣ مشروع ٥٩٩ رهد

 

 والموانئ السواحل هندسة  -٢
 ةاإلج�ار� المقررات): ٨٦(جدول 
 مقررمؤهل عدد الساعات المعتمدة المقرر اسم كودال
 - ٣ )١( ةمتقدم هيدرول�كا ٥٠٢ رهد
 - ٣ )١( الجوف�ة و السطح�ة الم�اة هيدرولوج�ا ٥٠٣ رهد
 - ٣ )١(الهندسى  التحليلو  اإلحصاء ٥٠٤ رهد
 - ٣ )١( ال�حر�ة والت�ارات األمواج حركة ٥١٣ رهد
 - ٣ )١( ال�حر�ة تآالمنش تصم�م ٥١٤رهد
 - ٣ مشروع ٥٩٩ رهد

 

 هالم�ا مصادر نظم هندسة  -٣
 اإلج�ار�ة المقررات): ٨٧(جدول 
 مقررمؤهل عدد الساعات المعتمدة المقرر اسم كودال
 - ٣ )١( متقدمة هيدرول�كا ٥٠٢ رهد
 - ٣ )١( الجوف�ة و السطح�ة الم�اة هيدرولوج�ا ٥٠٣ رهد
 - ٣ )١( الهندسى التحليلو  اإلحصاء ٥٠٤ رهد
 - ٣ )١( هالم�ا موارد نظم ٥١٠ رهد
 - ٣ )١(العشوائ�ة  ظواهرالهيدرولوج�ا  ٥١٢ رهد
 - ٣ مشروع ٥٩٩ رهد
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 ١٧٧ الرى واهليدروليكا هندسة

 لجم�ع الدبلومات االخت�ار�ة المقررات): ٨٨(جدول 
 مقررمؤهل عدد الساعات المعتمدة المقرر اسم كودال
 - ٣ )١( متقدمةالالموائع  م�كان�كا ٥٠١رهد
 - ٣ )١( راضىاأل حإستصال ٥٠٧رهد
 - ٣ )١( المائ�ة تآالمنش تصم�م ٥٠٨ رهد
 - ٣ )١( الرسو��ة المواد حركة ٥٠٩ رهد
 - ٣ )١(العشوائ�ة  ظواهرالهيدرولوج�ا  ٥١٢ رهد
 - ٣ )١(التقي�م البيئي للمشروعات الساحل�ة  ٥١٥ رهد

 

  دبلوم الموارد المائ�ة المشتركة -٤
 

 األولالفصل الدراسي ): ٨٩(جدول 

 المقرر اسم الكود
 ساعات  عدد

 االمتحان
 الساعات  عدد

 المعتمدة
 ٣ ٣ الم�اه موارد نظم ٥٠٢ ممش

 ٣ ٣ المشتركة المائ�ة للموارد الس�اس�ة الجغراف�ا ٥٠٣ ممش

 ٣ ٣ المائ�ة الموارد واقتصاد�ات إدارة ٥٠٤ ممش

 ٥٠٥ ممش
 وٕادارة تنم�ة �اقتصاد�ات متعلقة مختارة مواض�ع

 .المائ�ة الموارد �عمشار 
 

٣ ٣ 

 ٣ ٣ �اه السطح�ة والجوف�ةالم نظم هيدرولوج�ا ٥١١ ممش

 ١٥ المطلو�ة المعتمدة الساعات إجمالي

 
 الثاني الدراسي الفصل): ٩٠(جدول 

 المقرر اسم الكود
 ساعات  عدد

 االمتحان
 الساعات  عدد

 المعتمدة
 ٣ ٣ األنهار هندسة ٥٠٦ ممش

 ٣ ٣ النيل م�اه من واالستفادة ط�طوالتخ التنم�ة ٥٠٧ ممش

 ٣ ٣ للم�اه الدولي القانون  ٥٠٨ ممش

 ٣ ٣ المشتركة المائ�ة الموارد لمشار�ع البيئي األثر تقي�م ٦٠٩ ممش

 ٣ ٣ التطب�ق�ة ال�حوث ٥١٠ ممش

 ١٥ المطلو�ة المعتمدة الساعات إجمالي

 



 

 القاهرةجامعة 
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٧٨ الرى واهليدروليكا هندسة

 هندسة الرى و الهيدرول�كا فى العلوم ماجستير
تمثل  بينماسس الكتا�ة الفن�ة أساعات لمادة  ٣الى  �االضافةمعتمدة ات ساع٩الدراس�ة اإلج�ار�ة  المواد تمثل

ات ساع٩المواد االخت�ار�ة التي يختارها الطالب من التخصص المختار أو من تخصصات أخرى ما �كافىء 
 .اعة معتمدةس ١٨لمدة ) ٦٩٩رهد (كما يجب أن �سجل الطالب في مادة رسالة الماجستير . معتمدة

 
 و البيئة ههندسة الم�اتخصص  -١

 

 ).نظم موارد مائ�ة –الهيدرول�كا  –الرى والصرف ( هندسة الم�اة و البيئة تخصص مقررات): ٩١(جدول 

 عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر تصنيف المقرر

 ٣ م�كان�كا الموائع المتقدمة  -٦٠١رهد  ١مقرر اج�ارى 

 ٣ يدرول�كا متقدمةه -٦٠٢رهد  ٢مقرر اج�ارى 

 ٣ نظم الري والصرف -٦٠٦رهد  ٣مقرر اج�ارى 

 ٣ الفن�ة الكتا�ةأسس  -٦٠٠عام  ٤مقرر اج�اري 

 ١٨ الماجستير رسالة -٦٩٩رهد  رسالة

 ١مقرر اخت�ارى 
من  اواحد امقرر  الطالب يختار(

 )المقررات التال�ة

 ٣ تصم�م المنشآت المائ�ة -٦٠٨رهد 

 ٣ م�كة السواحلهيدرودينا -٦١١رهد 

 ٣ هيدرولوج�ا الظواهر العشوائ�ة  -٦١٢رهد 

 ٣ الرفع خطوط األنابيب ومحطات تصم�م -٦١٦رهد 

 ٣ الهيدرول�كا البيئ�ة -٦٢٣رهد 

 ٣ دينام�كا موائع البيئة -٦٢٥رهد 

 ٢مقرر اخت�ارى 
من  اواحد امقرر  الطالب يختار(

 )المقررات التال�ة

 ٣ التحليل الهندسيامج بر  اإلحصاء و -٦٠٤رهد 

 ٣ الهيدرول�كا الحساب�ة -٦١٩رهد 

 ٣ وتحقيق األمثل�ةالموارد المائ�ة نظم  –٦١٠رهد 

 ٣ لغة البرمجة للمهندسين -٦٢٢رهد 

المقررات غير اإلج�ار�ة في تخصصه التى �طرحها من  اواحد امقرر الطالب  يختار ٣مقرر اخت�ارى 
 .)٩٣جدول (لم �سبق للطالب دراستها  قسم الرى و الهيدرول�كا والتى

يجوز للطالب �عد توص�ة منسق الدراسات العل�ا �قسم الرى و الهيدرول�كا و موافقة 
من أى من مقررات الدراسات العل�ا  ٣اخت�ارى مجلس القسم أن يختار المقرر 

 .التى تطرحها كل�ة الهندسة بجامعة القاهرة ٧٠٠أو  ٦٠٠مستوى  
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 ١٧٩ الرى واهليدروليكا هندسة

 

 واطئ و الموانئهندسة الشتخصص  -٢
 هندسة الشواطئ و الموانئتخصص  مقررات): ٩٢(جدول 

 

 عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر تصنيف المقرر

 ٣ م�كان�كا الموائع المتقدمة  -٦٠١رهد  ١مقرر اج�ارى 

 ٣ حركة األمواج والت�ارات ال�حر�ة -٦١٤رهد  ٢مقرر اج�ارى 

 ٣ السواحل هيدرودينام�ك�ة -٦١١رهد  ٣مقرر اج�ارى 

 ٣ الفن�ة الكتا�ةأسس  -٦٠٠عام  ٤مقرر اج�اري 

 ١٨ الماجستير رسالة -٦٩٩رهد  رسالة

 ١مقرر اخت�ارى 
من  اواحد امقرر  الطالب يختار(

 )المقررات التال�ة

 ٣ هيدرول�كا متقدمة -٦٠٢رهد 

 ٣ تصم�م المنشآت ال�حر�ة  -٦١٥رهد 

 ٣ دينام�كا موائع البيئة -٦٢٥رهد 

 ٢رر اخت�ارى مق
من  اواحد امقرر  الطالب يختار(

 )المقررات التال�ة

 ٣ التحليل الهندسيبرامج  اإلحصاء و -٦٠٤رهد 

 ٣ الهيدرول�كا الحساب�ة -٦١٩رهد 

 ٣ و تحقيق األمثل�ةالموارد المائ�ة نظم  – ٦١٠رهد 

 ٣ لغة البرمجة للمهندسين -٦٢٢رهد 

المقررات غير اإلج�ار�ة في تخصصه التى �طرحها واحد من  مقررالطالب  يختار ٣مقرر اخت�ارى 
 .)٩٣جدول (قسم الرى و الهيدرول�كا والتى لم �سبق للطالب دراستها 

يجوز للطالب �عد توص�ة منسق الدراسات العل�ا �قسم الرى و الهيدرول�كا و موافقة 
لعل�ا من أى من مقررات الدراسات ا ٣اخت�ارى مجلس القسم  أن يختار المقرر 

 .التى تطرحها كل�ة الهندسة بجامعة القاهرة ٧٠٠أو  ٦٠٠مستوى  

 
 



 

 القاهرةجامعة 
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٨٠ الرى واهليدروليكا هندسة

الماجستير بدرجة الخاصة المقررات جم�ع): ٩٣(جدول   
 الكود المقرر إسم المعتمدة عددالساعات %أعمال السنة  

 ٦٠٠عام الفن�ة الكتا�ة ٣ ٦٠
 ٦٠١ الموائع المتقدمة  م�كان�كا ٣ ٣٠
 ٦٠٢  متقدمة هيدرول�كا ٣ ٥٠
 ٦٠٤ التحليل الهندسي �رامج و  اإلحصاء ٣ ٣٠

 ٦٠٥ التر�ة والم�اة والن�ات  عالقة ٣ ٤٠

 ٦٠٦ والصرف  ى نظم الر  ٣ ٤٠

 ٦٠٧ األراضي إستصالح ٣ ٣٠
 ٦٠٨ المنشآت المائ�ة  تصم�م ٣ ٣٠

 ٦٠٩ الرسو��ة المواد حركة ٣ ٣٠

 ٦١٠ وتحقيق األمثل�ةالموارد المائ�ة  نظم ٣ ٤٠

 ٦١١ السواحل  هيدرودينام�ك�ة ٣ ٣٠

 ٦١٢ الظواهر العشوائ�ة  هيدرولوج�ا ٣ ٤٠

 ٦١٣ الجوف�ةه الم�ا هيدرولوج�ا ٣ ٣٠

 ٦١٤ ال�حر�ة والت�ارات حركةاألمواج ٣ ٣٠

 ٦١٥ نشآت ال�حر�ة مال تصم�م ٣ ٣٠

 ٦١٦ الرفع ومحطات األنابيب خطوط تصم�م ٣ ٥٠

 ٦١٧ �ةالمائ الموارد إدارة إقتصاد�ات ٣ ٣٠

 ٦١٨ الجوف�ةه الم�ااساس�ات و نمذجة  ٣ ٥٠

 ٦١٩ الحساب�ة الهيدرول�كا ٣ ٦٠

 ٦٢٠ هالم�ا مصادر في العدد�ة الطرق  ٣ ٤٠

 ٦٢١ للمهندسين MATLABبرنامج ٣ ٤٠

 ٦٢٢ للمهندسين البرمجة لغة ٣ ٤٠

 ٦٢٣ البيئ�ة الهيدرول�كا ٣ ٤٠

 ٦٢٤ المائ�ة للمشروعات البيئي األثر تقي�م ٣ ٤٠

 ٦٢٥ دينام�كا موائع البيئة ٣ ٤٠

 ٦٢٦ إدارة المخلفات ٣ ٤٠

 ٦٢٧ مقدمة فى المناخ والتغيرات المناخ�ة ٣ ٤٠

 ٦٣٣ الم�اة السطح�ة هيدرولوج�ا ٣ ٣٠



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ١٨١ الرى واهليدروليكا هندسة

 
 :هندسة الرى والهيدرول�كا فى الفلسفة دكتوراه

 

 الم�اه و البيئة هندسةتخصص  -١
 ئوالموان الشواطئ هندسةتخصص  -٢

 

لم �سبق له دراستها من قبل من ) ستة مقررات دراس�ة( ساعةمعتمدة ١٨ األقل على يجتازطالب أن على ال يجب
يتم  اخت�ارها من المقررات الخاصة )  ٧٠٠(مقررات من مستوى  أر�ع�حد أدنى  متضمنة )٧٠٠و  ٦٠٠(مستوى 

االمتحان الشامل ثم  اجت�از و على الطالب). �عد موافقة المشرف(الموضحة في الجدول التالي  هبدرجة الدكتورا 
 .معتمدة ساعة ٣٠ ب تقي�م والتىمتطل�ات الرسالة  استكمال

 

 هالدكتورا بدرجة الخاصة المقررات جم�ع): ٩٤(جدول 
 لسنةا أعمال

% 
 الكود المقرر اسم المعتمدة عددالساعات

 ٧٠١ البرامج المتداولة في هندسة الم�اة والبيئة  تطب�قات ٣ ٦٠

 ٧٠٢ الزمن�ة توال�اتمال تحليل ٣ ٤٠

 ٧٠٣ الهيدرولوج�ة المتغيرات تقدير طرق  ٣ ٤٠

 ٧٠٤ المش�عة غير التر�ة هيدرولوج�ا ٣ ٥٠

 ٧٠٥ الصغيرة السدود تصم�م ٣ ٤٠

 ٧٠٦ والمغلقة المفتوحة �المجاري  ستقرمال غير السر�ان ٣ ٤٠

 ٧٠٧ الجوف�ة �الم�اة الملوثات حركة ٣ ٤٠

 ٧٠٨ الساحل�ة شروعاتللم البيئي التقي�م ٣ ٤٠

 ٧٠٩ الساحل�ة للمناطق المتكاملة اإلدارة ٣ ٤٠

 ٧١٠ الص�ا�ة ااألحواض هيدرولوجي ٣ ٤٠
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 ١٨٢ الرى واهليدروليكا هندسة

 المقررات محتوى 
 

 )١(م�كان�كا الموائع المتقدمة  :٥٠١رهد
تلِة وكم�ة التحرك هيدروستات�كا وكينمات�كا ودينام�كا السوائل، قانون �قاء الطاقة والك: مقدمة عاّمة في م�كان�كا الموائع

المأخذ، الدّوامة وتدفق السائل /المصدر ،ش�كة التدفقِ  ،دالة التدفق: الدوامات والتدفق المحتمل ،الدافعة، العجلة والسرعة
 حسا�ات المتجهات، معادلة نافير، ستوك معادلة إيولر، معادلة بيرنولي: حول االجسام اإلسطوان�ِة الحركة الرقائق�ة

 )١(كا متقدمة هيدرول�: ٥٠٢ رهد
مراجعة عامة على سر�ان الم�اه فى المجارى المائ�ة المفتوحة، قوانين ال�قاء، الطاقة النوع�ة وتطب�قاتها،معادالت 
مقاومة السر�ان، القطاعات الحاكمة،حسا�ات السر�ان ذو التغير التدر�جى فى المجارى المائ�ة الطو�لة والقصيرة، 

لحرة والغاطسة والمحكومة ، المساقط المائ�ة، تصم�م أحواض التهدئة، حركة اائ�ة القفزة الم: السر�ان سر�ع التغير
تمثيل حركة الف�ضان فى األنهار : الم�اه حول دعامات الك�ارى وخالل البرابخ، السر�ان المتغير مع الزمن

تعمال برامج الكمبيوتر س،اتشار الملوثات فى المجارى المفتوحةتحركة الموجات الناتجة عن البوا�ات، ان ،وال�حيرات
 . طرق الق�اسات الحقل�ة للمجارى المفتوحة، مشروع المادة ،المساعدة فى التصم�م

 )١(هيدرولوج�ا الم�اه السطح�ة والجوف�ة : ٥٠٣رهد 
األمطار تقدير متوسطات م�اه األمطار، البخر،  هالدورة الهيدرولوج�ة، تطب�قات على الدورة الهيدرولوج�ة، م�ا

بخر نتح الق�اسى، فوقد م�اه األمطار، الجر�ان السطحى، طرق تقدير الجر�ان السطحى، الدراسات النتح، ال
المورفولوج�ة والهيدرولوج�ة ألحواض التصر�ف، أهم�ة الم�ه الجوف�ة، أنواع الخزانات الجوف�ة، معادالت الحركة 

الم�اه الجوف�ة، اخت�ارات الضخ، تقي�م  فى اتجاه واحد، الظروف االبتدائ�ة والظروف المح�طة، حلول أول�ة لحركة
 .انات الجوف�ة، مصادر تلوث الم�اه الجوف�ةز الخ
 )١(االحصاء والتحليل الهندسى : ٥٠٤رهد

مقدمة، المتغيرات العشوائ�ة والتوز�عات االحتمال�ة، المتغيرات االحاد�ة والمستمرة، العزوم والتوقعات، توز�ع 
 .الفتراضات، العالقة بين المتغيرات وتحليلهاالعينات وتقدير الخصائص، اخت�ار ا

 )١(عالقة التر�ة والم�اه والن�ات : ٥٠٥رهد 
الخصائص األساس�ة للتر�ة والم�اه، معادالت حركة الم�اه فى التر�ة الغير مش�عة، البخر نتح من الن�اتات، طرق 

 .تقدير البخر نتح الق�اسى والفعلى، نماذج نمو الن�اتات
 )١(ت نظم الري والصرف تصم�ما: ٥٠٦رهد 

الزراعات المطيرة والزراعات المرو�ة، الموارد المائ�ة والميزان المائي في مصر، نوع�ة الموارد الم�اه، طرق تقي�م 
، الطرق المختلفة للَريِّ السطحّي، تصم�م أنظمِة الَريِّ �الضغِط  ، تحسين نظم )الرّش، التنق�ط(أداء أنظمِة الَريِّ

، إدارَة )ساقي الخرسان�ة المرفوعة، خطوط األنابيب ذات الضغِط المنخفض، المساقي الم�طنةالم(الري الحقلي 
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 ١٨٣ الرى واهليدروليكا هندسة

التركيب المحصولي، اقتصاد�ات والمظاهر االجتماع�ة للمحاصيِل، نظرة عاّمة على أنظمِة أتمتِة نظم الري، نظرة 
 عاّمة علي تحسيِن نظم الَريِّ في مصر والتشارك�ة في إدارة نظم الري 

 )١(استصالح األراضى : ٥٠٧رهد 
 مقدمة، الملوحة فى األراضى الزراع�ة، تأثر الزراعات �الملوحة، م�اه الغسيل، الصرف كوسيلة الستصالح األراضى 

 )١(تصم�م المنشأت المائ�ة  : ٥٠٨رهد 
فة حاالت يتعرف الطالب على طب�عة عمل المنشأت المائ�ة وتصم�مها من الناح�ة الهيدرول�ك�ة واإلنشائ�ة ومعر 

التحميل المختلفة لكل منشأة من هذه المنشات على حدة لتحديد أقصى إجهادات على العناصر اإلنشائ�ة المختلفة 
 .و�تم دراسة وتصم�م �عض هذه المنشأت الهيدرول�ك�ة �التفصيل من الناح�ة الهيدرول�ك�ة واإلنشائ�ة.للمنشأ
 )١(حركة المواد الرسو��ة : ٥٠٩رهد 

لرسو��ة، بدا�ة الحركة، حمل القلع والحمل المعلق والحمل الكلى، حركة المواد الرسو��ة الشاطئ�ة، خواص المواد ا
الت�ارات الشاطئ�ة، تغيير خط الشاطئ، النحر والترسيب، أحواض األنهار، حصيلة المواد الرسو��ة، لنماذج 

 .ة لخل�ط غير متجانسالر�اض�ة، نظر�ة أنشين لحمل القاع والحمل المعلق، حركة المواد الرسو��
 ) ١(الم�اهموارد  نظم: ٥١٠رهد 

الم�اه، النمذجة الخطّ�ة، النمذجة العدد�ة  مواردالم�اه، طرِق تحقيِق األمثل�ة ألنظمِة  مواردِ المقدمة إلدارِة 
 الم�اه مواردِ الصح�حة، البرمجة الالخّط�ة والدينام�ك�ة، دراساِت فعل�ة، طرِق تحقيِق األمثل�ة إلدارِة 

 )١(هيدرولوج�ا الظواهر العشوائ�ة : ٥١٢رهد 
 ل�قين، االعشوائ�ة، تحليل عدم لظواهرا إلى مقدمة المشتركة، االحتمال�ة التوز�عات لم�ادئ االحنماالت، مراجعة
 .العشوائ�ة الخزانات إلى مقدمة ماركوف، سالسل إلى مقدمة ،الهيدرولوج�ة الظواهر تردد تحليل
 )١(الت�ارات ال�حر�ة حركة األمواج و : ٥١٣رهد 

 Bousinesqمعادله بوز�نسك (تمهيد لنظر�ة األمواج، النظر�ة الخط�ة لألمواج، النظر�ة غير الخط�ة لألمواج 

equation األمواج غير الخط�ة للم�اه الضحلة، األمواج  غير الخط�ة كل�ا ،أمواج نافيير ستوكس،Navier 

Stokes Waves ة، تفاعل  األمواج مع الت�ارات، الخزان العددي لألمواج، نظر�ة ، الت�ارات في المناطق الساحل�
 . صنع األمواج، معالجه الحدود المفتوحة، مشروع

 )١(تصم�م المنشآت ال�حر�ة : ٥١٤رهد 
، أنواع منشآت المواني، مواد البناء للمنشآت الساحل�ة، قوى األمواج والت�ارات منشآت المواني، ئتمهيد لهندسة الشواط

األمواج مع المنشآت، تصم�م حواجز األمواج السطح�ة، تصم�م حواجز األمواج المغمورة، تصم�م حواجز  تفاعل
 .األمواج الرأس�ة، تصم�م المراسي والدولفين على خواز�ق، تصم�م خطوط األنابيب ال�حر�ة، نماذج عدد�ه، مشروع

 )١(التقي�م البيئي للمشروعات الساحل�ة : ٥١٥رهد 
في  EIA، نظرة عامه للدراسات البيئ�ة ٤/٩٤لبيئ�ة، تصنيف للم�اه، قانون البيئ�ة المصري تمهيد للهندسة ا

 . المشار�ع الساحل�ة، المعلومات األساس�ة في المشار�ع الساحل�ة،مشروع
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 ١٨٤ الرى واهليدروليكا هندسة

 مادة المشروع : ٥٩٩رهد 
مجال عمل  يتم إخت�ار موضوع �حثى أو تصم�مى له عالقة �موضوعات الرى والصرف و�فضل أن �كون قر�ب من

و�تم متا�عتة فى إعداد هذا الموضوع من حيث عرض المشكلة وطر�قة معالجتها مع تحليل الب�انات التى يتم . الطالب
ومن الموضوعات المطروحة فى هذا . جمعها وعرض النتائج فى صورة مناس�ة على هيئة تقر�ر او رسومات

جديدة، تطو�ر نظم الرى والصرف للمشروعات تخط�ط وتصم�م ش�كات الرى والصرف للمشروعات ال: المجـال
 إلخ... الجديدة، تطو�ر نظم الرى والصرف المستخدمة، تصم�م أعمال الرى، دراسة تأثير الرى على الخزان الجوفى

 الم�اه موارد نظم: ٥٠٢ ممش

البرمجة  –الخط�ة  البرمجة( المثلى الحلول وتقن�ات النظم تحليل تطب�قات المختلفة، واستخداماتها المائ�ة الموارد
 .المائ�ة الموارد وٕادارة التخط�ط في) الخ... غيرالخط�ة، 

 المشتركة المائ�ة للموارد الس�اس�ة الجغراف�ا: ٥٠٣ ممش

 الم�اه، موارد استخدام على تؤثر التي الطب�ع�ة العوامل الكبيرة، األنهار ألحواض الطب�ع�ة الجغراف�ا خصائص
 والعالم أفر�ق�ا على التركيز مع الحديث العالم في الصلة ذات) الس�اس�ةالجغراف�ة ( س�ةالجيوس�ا والنظر�ات والمفاه�م
 أثر. الس�اسات المائ�ة وارت�اطها �الخرائط الس�اس�ة في العالم منذ الحرب العالم�ة الثان�ة حتى فترة العولمة. العر�ي

 .ال�اردة بالحر  �عد ما وحق�ة المتحدة، لوال�ات س�اساتا وخاصة التطورات هذه
 إدارة واقتصاد�ات الموارد المائ�ة: ٥٠٤م م ش 

االستخدام األمثل لألنهار وروافدها، أسس تشغيل السدود والخزانات، التنبؤ القصير والطو�ل المدى، اقتصاد�ات الموارد 
 .المائ�ة، اإلدارة البيئ�ة لألنهار وأحواضها

 .وٕادارة مشار�ع الموارد المائ�ة مواض�ع مختارة متعلقة �اقتصاد�ات تنم�ة: ٥٠٥م م ش 

 هندسة األنهار: ٥٠٦م م ش 
هيدرول�ك�ة األنهار، التدفق في القطاعات غير المنتظمة، استخدامات الحاسوب لتحليل منحن�ات الم�اه المختلفة، 

الهيدرول�ك�ة  التدفق الغير مستقر للقنوات، انتقال الرسو��ات في أحواض األنهار والمجاري المائ�ة الطب�ع�ة، المنشآت
 .وتأثيراتها البيئ�ة

 التنم�ة والتخط�ط واالستفادة من م�اه النيل :٥٠٧م م ش 
مناسيب  –روافد واألحواض الفرع�ة للنيل،التوازن المائي لألحواض الفرع�ة المختلفة، عالقات الجر�ان السطحي للم�اه

. ألعمال القائمة لتخز�ن والمحافظة على الم�اه والمشار�ع المخطط لها لالستفادة من م�اه النيلوالتصرفات، ا –الم�اه 
 .نماذج وأدوات التخط�ط، استخدام نماذج المحاكاة الر�اض�ة للحلول المثلى

 القانون الدولي للم�اه: ٥٠٨م م ش 
تفاق�ات الدول�ة �شأن الموارد المائ�ة المشتركة، القوانين خلف�ة تار�خ�ة، قواعد القانون الدولي للم�اه، الجوانب القانون�ة لال

 ).دراسة حالة( واالتفاقات الدول�ة للم�اه، النظام القانوني لحوض النيل
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 ١٨٥ الرى واهليدروليكا هندسة

 ال�حوث التطب�ق�ة: ٥١٠م م ش 
 و�تم تقد�م عرضا شفو�ا. �قوم كل مشارك في إعداد دراسة مستقلة عن موضوع ما يتعلق �الموارد المائ�ة المشتركة

و�كون هنا كسلسلة من المحاضرات التي يلقيهاالمحاضر�ن في شتي . وكذلك تقر�را شامال عن هذا الموضوع المحدد
 .)الهندسة، الجغراف�ا، النظم، االقتصاد، القانون، والس�اسة المائ�ة(المجاالت التي قد تتطلبها هذه الدراسات 

 ةنظم هيدرولوج�ا الم�اه السطح�ة والجوف�: ٥١١ ممش
 األمطار هطول عالقات األحواض، جغراف�ة الهيدرولوج�ة، االستقطاعات المائ�ة، األرصاد المائي، االتزان وممفه

 الجوف�ة، الم�اه ط�قات وخصائص وأنواع األمطار، مستجمعات وٕادارة الهيدرولوج�ة النماذج السطحي، والسر�ان
 .الجوف�ة اهالم� وٕادارة وتنم�ة رصد للم�اه، الحاملة الط�قات خالل التدفق

 تقي�م األثر البيئي لمشار�ع الموارد المائ�ة المشتركة: ٦٠٩م م ش 
، تار�خ وٕاجراءات تقي�م األثر البيئي، الحالة المرجع�ة للبيئة، فحص �األنظمة القوم�ة والدول�ة تعار�ف تقي�م األثر البيئي

الم�اه السطح�ة :  دارة البيئ�ة واآلثار البيئ�ة علىوتقي�م وتدابير تخفيف اآلثار البيئ�ة المترت�ة عن المشار�ع، خطة اإل
قائمة االخت�ار، : أساليب تقي�م األثر البيئي. والم�اه الجوف�ة والهواء وتأثير الضوضاء واآلثار الصح�ة والثقاف�ة

ا�ات ، تحلل المواد العضو�ة وحسخطة اإلدارة البيئ�ة. المصفوفة ال�س�طة، المصفوفة المدرجة، الحلقات والش�كات
 .األكسجين الذائب ، مؤشر ات نوع�ة الم�اه

 م�كان�كا الموائع المتقدمة : ٦٠١رهد 
هيدروستات�كا وكينمات�كا ودينام�كا السوائل، قانون �قاء الطاقة والكتلة وكم�ة التحرك : مقدمة عامة في م�كان�كا الموائع

المأخذ، الدّوامة وتدفق السائل /ق، ش�كة التدفق، المصدردالة التدف: الدوامات والتدفق المحتمل, الدافعة، العجلة والسرعة
حسا�ات المتجهات، معادلة نافير، ستوك معادلة إيولر، معادلة بيرنولي، : حول االجسام اإلسطوان�ة، الحركة الرقائق�ة

 الرفع والسحب ى خصائص التدفق العاصف، معادلة ر�نولدز، نظر�ة ط�قة الحدود، قو : التدفق العاصف
 متقدمةهيدرول�كا : ٦٠٢رهد 

معادالت , الطاقة النوع�ة وتطب�قاتها, قوانين ال�قاء, مراجعة عامة على سر�ان الم�اه فى المجارى المائ�ة المفتوحة
, حسا�ات السر�ان ذو التغير التدر�جى فى المجارى المائ�ة الطو�لة والقصيرة, مقاومة السر�ان، القطاعات الحاكمة

, القفزة المائ�ة الحرة والغاطسة والمحكومة: الهدارات الجانب�ة، السر�ان سر�ع التغيرالسر�ان المتغير فى حالة 
المساقط المائ�ة، تصم�م أحواض التهدئة، حركة الم�اه حول دعامات الك�ارى وخالل البرابخ، السر�ان المتغير مع 

طر�قة الخصائص، , البوا�اتحركة الموجات الناتجة عن , تمثيل حركة الف�ضان فى األنهار وال�حيرات: الزمن
, تطب�قات على السر�ان ذو الكثافة المتغيرة ط�ق�ا, إنتشار الملوثات فى المجارى المفتوحة: موضوعات متخصصة

 . طرق الق�اسات الحقل�ة للمجارى المفتوحة، مشروع المادة, إستعمال برامج الكمبيوتر المساعدة فى التصم�م
 لهندسى التحليل ا�رامج االحصاء و : ٦٠٤رهد

مقدمة، التوز�عات االحتمال�ة فى مجال الموارد المائ�ة، تحليل التغيرات فى خصائص التوز�عات االحصائ�ة، 
 .مسلسلة الب�انات المتغيرة مع الزمن، العالقة بين المتغيرات

 عالقة التر�ة والم�اه والن�ات : ٦٠٥رهد 
 ولة الرى، الق�اسات المعمل�ة والحقل�ةنتاج�ة، أساس�ات جدإنماذج نمو الن�اتات المتقدمة، دالة 
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 ١٨٦ الرى واهليدروليكا هندسة

 نظم الري والصرف  :٦٠٦رهد 
الزراعات المطيرة والزراعات المرو�ة، الموارد المائ�ة والميزان المائي في مصر، نوع�ة الموارد الم�اه، طرق تقي�م 

، تحسين نظم )تنق�طالرش ، ال(أداء أنظمة الري، الطرق المختلفة للَريِّ السطحّي، تصم�م أنظمِة الري �الضغِط 
، إدارة )المساقي الخرسان�ة المرفوعة، خطوط األنابيب ذات الضغِط المنخفض، المساقي الم�طنة(الري الحقلي 

التركيب المحصولي، اقتصاد�ات والمظاهر االجتماع�ة للمحاصيِل، نظرة عامة علي تحسيِن نظم الري في مصر 
تشغيل أنظمة الري في مصر، متطل�ات الصرف الزراعي  علي ةوالتشارك�ة في إدارة نظم الري، نظرة عام

والتصر�ف الثانوِي الطب�عِي، ش�كات المصارف المفتوحة والمغطاة، الطرق المختلفة لتصم�م نظم الصرف 
 المغطى، نظم الصرف العمودي، السمات االقتصاد�ة لنظم الصرف

 استصالح األراضى: ٦٠٧رهد 
راضى المستصلحة، أعمال الت�طين، تصم�م وتشغيل نظم الرى فى الحقل الصرف المغطى، أعمال التسو�ة فى األ

 وعالقتها �استصالح األراضى، مقاي�س االستصالح
 ت المائ�ةآتصم�م المنش: ٦٠٨رهد 

يتم دراسة وتصم�م المنشأت الهيدرول�ك�ة �التفصيل من الناح�ة الهيدرول�ك�ة واإلنشائ�ة ومن هذه المنشأت الهدارات 
 .وشات الخاصة خلفها وكذلك األهوسـة واالنواع المختلفة للسدود الخاصة والفر 

 حركة المواد الرسو��ة: ٦٠٩رهد 
خواص المواد الرسو��ة، بدا�ة الحركة، حمل القلع والحمل المعلق والحمل الكلى، حركة المواد الرسو��ة الشاطئ�ة، 

نهار، حصيلة المواد الرسو��ة، النماذج الت�ارات الشاطئ�ة، تغيير خط الشاطئ، النحر والترسيب، أحواض األ
 الر�اض�ة، نظر�ة أنشين لحمل القاع والحمل المعلق، حركة المواد الرسو��ة لخل�ط غير متجانس

 تحقيق األمثل�ةو  الموارد المائ�ة نظم: ٦١٠رهد 
مات الموارد االهداف اإلقتصاد�ة واإلجتماع�ة لتخط�ط وتطو�رمصادِر الم�اه، جوانب قانون�ة ومؤسسات�ة لمنظو 

. ستب�ان لطرِق تحقيِق األمثل�ة إلدارِة مصادِر الم�اهاالمائ�ة، قيود طب�ع�ة ومال�ة، تقي�م وتثمين المشروعات، 
 .دراساِت فعل�ة ،النمذجة الخطّ�ة، النمذجة العدد�ة الصح�حة، البرمجة الالخّط�ة والدينام�ك�ة

 السواحل هيدرودينام�ك�ة: ٦١١رهد 

نتقال األمواج، األمواج ذات األزمنة الكبيرة، الت�ارات الساحل�ة، التغيرات الشاطئ�ة، امواج، مقدمة، نظر�ات األ
م�كان�ك�ة حركة المواد الرسو��ة، معدالت حركة المواد الرسو��ة، الق�اسات الحقل�ة، تنم�ة السواحل، اإلدارة 

 .المتكاملة للمنطقة الساحل�ة
 هيدرولوج�ا الظواهر العشوائ�ة: ٦١٢رهد 

حو�ل المتغيرات العشوائ�ة، تحليل عدم   الحتمال�ة متعددة المتغيرات، التوز�عات ،االحنماالت لم�ادئ مراجعة
 التصم�م فى االحتماالت استخدام المتقدم، ترددالظواهرالهيدرولوج�ة تحليل كارلو، ال�قين، تحليل مونت

 .سالسل ماركوف، نظر�ة الخزانات العشوائ�ة الهيدرولوجى،
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 ١٨٧ الرى واهليدروليكا هندسة

 هيدرولوج�ا الم�اه الجوف�ة: ١٣٦رهد 
معادالت الهبوط فى اآل�ار، حل المعادلة التفاضل�ة لحركة الم�اه الجوف�ة، تجارب الضخ وأنواعها وتطب�قاتها، 

 ه الجوف�ة، تصم�م اآل�اراث الم�و تداخل م�اه ال�حر مع الم�اه الجوف�ة، تل

 حركة األمواج والت�ارات ال�حر�ة: ٦١٤رهد 

األمواج، القوي الهيدرودينام�ك�ة المؤثرة علي المنشآت ال�حر�ة، نظر�ات تداخل األمواج الغير لنظر�ة  مراجعة
خط�ة، النحر حول المنشآت الشاطئ�ة، تصم�م متقدم للمخارج في الميناء، تصم�م الحوائط ال�حر�ة، تصم�م 

 . أساليب التثبيت للمراكب، النماذج العدد�ة والبرامج، المشروع
 م المنشآت ال�حر�ةتصم�: ٦١٥رهد 

مع اج مراجعة نظر�ة األمواج، تأثير القوي الهيدرودينام�ك�ة على المشاءات الساحل�ة، التفاعل الغير خطى لالمو 
شاءات، النحر الموضعي عند حافة المشاءات ال�حر�ة، غمر المشاءات ال�حر�ة، تصم�م متقدم للمص�ات نالم

 .ألرصفة، تصم�م نظام المعابر الرمل�ة، نماذج عدد�ه، مشروعالساحل�ة، تصم�م الحوائط ال�حر�ة ، تصم�م ا
 ومحطات الرفع خطوط األنابيب تصم�م: ٦١٦رهد 

السر�ان المطرد �األنابيب، حسا�ات الفواقد، تصم�م خطوط األنابيب، تصم�م ش�كات التوز�ع، أنواع الطلم�ات 
السر�ان غير المستقر بخطوط األنابيب،  وقدراتها، منحن�ات التشغيل، تصم�م محطات الرفع، وسائل التحكم،

 .نظر�ة العمود الجاسئ، تأثيرات مرونة األنابيب وٕانضغاظ السوئل
 اقتصاد�ات إدارة الموارد المائ�ة: ٦١٧رهد 

تقي�م  ،المحددات المال�ة ،األهداف القانون�ة ،األهداف اإلجتماع�ة واإلقتصاد�ة لخطط وتطو�ر مصادر الم�اه
 .مثلي إلدارة مصادر الم�اهالطرق ال ،المشار�ع

 الجوف�ةه الم�ااساس�ات و نمذجة : ٦١٨ رهد
تجم�ع  ،إعداد النموذج ،نظرة عامة علي برامج نماذج الم�اه الجوف�ة ،أساس�ات ومفاه�م نمذجة الم�اه الجوف�ة

ل�حيرات تضمين األنهار وا ،مفاه�م وتطب�قات ،الشروط الحدود�ة ،تصم�م ش�كة النموذج ،الب�انات وتجهيزها
 ،تحقيق ومعايرة النموذج ،تحليل الحساس�ة ،نمذجة أنظمة الط�قات المتعددة ،والمطر والصرف وأي ظروف أخري 

 .نماذج انتقال الملوثات
 الحساب�ة الهيدرول�كا: ٦١٩رهد 

اد، ، معادالت التفاضل الجزئي، تقر��ات العناصر المحدودة، مسائل تقدم الملوثات أحاد�ة وثنائ�ة األ�عمقدمة
مسائل انتشار الملوثات وتقدمها، النماذج الهيدرودينام�ك�ة ثالث�ة األ�عاد، تطب�قات، الش�كات الحساب�ة، نظر�ة 

 .العناصر المحدودة
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 ١٨٨ الرى واهليدروليكا هندسة

 الم�اه  مصادر فى العدد�ة الطرق : ٦٢٠رهد 
ول المعادالت ، تمثيل المنحن�ات، اإلرت�اط الخطي المتعدد، اإلرت�اط الغير خطي، حلالخط�ة المعادالت حلول

العاد�ة، حلول المعادالت التفاضل�ة، حلول المعادالت الخط�ة، طر�قة االختالفات المحدودة، طر�قة العناصر 
 المحدودة، طر�قة العناصر الحدود�ة، التكامل العددي

 لغات البرمجة للمهندسين :٦٢٢رهد 
خطوات  ،المصفوفات ،لو المنطق�ة ،رجاتجمل المدخالت والمخ ،أنواع الب�انات ، )Fortran(مقدمة إلي برنامج 

 .موضوعات متقدمة ،تنفيذ الكود ،تحو�ل خطوات الحل إلي كود البرمجة ،الحل
 الهيدرول�كا البيئ�ة :٦٢٣ رهد

إدارة نوع�ة الم�اة السطح�ة والجوف�ة، دينام�ك�ة المزج �المجاري المائ�ة، التصم�م الهيدرول�كي لمنشآت معالجة م�اة 
 .تقدير الفائدة وحساب التكلفة ،تقي�م التكلفة ،محطات توليد الطاقة ،تصم�م وحما�ة طرق األسماك الصرف الصحي،

 تقي�م األثر البيئي للمشروعات المائ�ة: ٦٢٤ رهد
تقدير الآلتار البيئ�ة، المتغيرات  ،إدارة وممارسة تقي�م األثر البيئي ،أغراض وأهداف تقي�م األثر البيئي ،مقدمة

لك�م�ائ�ة والبيولوج�ة المؤثرة في نوع�ة الم�اة، التفاعالت البيوك�م�ائ�ة، تحلل المواد العضو�ة، دينام�ك�ة الفيز�ق�ة وا
 . و تحل�الت األكسجين المذاب

 البيئة موائع دينام�كا: ٦٢٥ رهد
الحرارة و الملوحة تغير الكثافة مع درجة ، معادالت حركة الموائع و فرض�ة بوز�نسك،  تأثير  الكثافة  علي حركة الموائع

الط�اق�ة الحرار�ة جسام المائ�ة،الموازنة الحرار�ة لألو األنهار،  الق�اسات الحقل�ة لدراسة حركة الم�اه �ال�حيرات، الضغط و
المعادالت ، فعل الر�اح في تقليب الم�اه و إثارة األمواج الداخل�ة ،في ال�حيرات و تقس�م ال�حيرات وفقا لهذه الط�اق�ة

نماذج محاكاة الط�اق�ة ، حركة م�اه الروافد داخل ال�حيرات، السحب االنتقائي من الخزانات، لألمواج الداخل�ة الر�اض�ة
السر�ان الت�ادلي في المضائق بين األجسام المائ�ة ، هيدرول�كا الط�قات المتعددة، الحرار�ة و حركة الم�اه في  ال�حيرات

 .ات األنهارحركة الم�اه فى مص�، ذات الكثافة المختلفة
 دارة المخلفاتإ: ٦٢٦رهد

ها و طرق أنواع المخلفات و تصن�فها و خصائصها، تأثيرها علي البيئة، تجم�ع المخلفات و وضع مخطط لتجم�ع
أنواع  .المفاضله في اخت�ار محطة المناولة، تصم�م و تخط�ط محطة الفرز و مصنع السماد .تدو�رها و معالجتها

 .محطات انتاج الطاقة من المخلفات. و تصم�مها و حما�ة الم�اة الجوف�ةالمدافن و اخت�ار موقعها 
 التغيرات المناخ�ة مقدمة في المناخ و: ٦٢٧رهد

التفاعالت البين�ة بين المكونات المختلفة للنظام مقدمة عن العمل�ات الفيز�ائ�ةوالمكونات المختلفة للنظام المناخي،
اس الحراري، العوامل المسب�ة للتغير المناخي واالحت�اس الحراري بناءا علي المناخي، ظاهرة التغير المناخي واالحت�

، مقدمة للنماذج المناخ�ة الكون�ة واإلقل�م�ة، األسس الفيز�ائ�ة )IPCC(اللجنة الدول�ة للتغيرات المناخ�ة أحدث تقار�ر 
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 ١٨٩ الرى واهليدروليكا هندسة

لتغير المناخي علي الموارد المائ�ة المختلفة تشغيلها وتقي�م النتائج، تأثير ا طرق اعداد النماذج و والمعادالت الحاكمة و
 .واستراتيج�ات مجابهة التغيرات المناخ�ة والـتأقلم معها

 هيدرولوج�ا الم�اه السطح�ة : ٦٣٣ رهد
ديد العواصف التصم�م�ة ومتا�عة حركة الم�اه السطح�ة، هيدروجراف الوحدة، التت�ع حه السطح�ة، تاهيدرولوج�ا الم�

 ، تط�قات مختلفةساب السر�ان السطحىحالهيدرول�كى، طرق 
 رسالة الماجستير: ٦٩٩ رهد

�عقد اإلمتحان التحر�ري في شهر مارس وفي شهر أكتو�ر من كل . يتكون اإلمتحان الشامل من جزء تحر�ري وجزء شفهي
. تحليل الهندسيعام و�تكون من أر�عة أجزاء تغطي أساس�ات م�كان�كا الموائع، الهيدرول�كا، الري والصرف، اإلحصاء وال

 .أما الجزء الشفهي فهو ع�ارة عن عرض للمقترح ال�حثي لرسالة الدكتوراة �قدمها الطالب أمام لجنة تقي�م اإلمتحان الشامل
 تطب�قات البرامج المتداولة في هندسة الم�اة والبيئة: ٧٠١رهد 

ذجة واإلسلوب العلمي المت�ع فيها، مقدمة، فكرة عامة عن برامج هندسة الم�اة والبيئة، فكرة عامة عن طرق النم
، تطب�قات بإستخدام (WMS, GMS, SMS, HEC-RAS, etc)، مقدمة عن برامج GUIفكرة عامة عن 

 (WMS, GMS, SMS, HEC-RAS, etc)برامج 
 تحليل المتوال�ات الزمن�ة: ٧٠٢ رهد

لمتوال�ات اوج�ة، أساليب تصم�م نماذج ت الزمن�ة الهيدرولاللمتوال� اإلحصائ�ةالخصائص  ،لزمن�ة للمتوال�اتال مقدمة
، تصم�م النماذج الخط�ة المتعددة )أرما(، تصم�م النماذج الخط�ة )أر(الزمن�ة، تصم�م النماذج الخط�ة 

 .، تصم�م نماذج دوال التحو�لةجزئالمتغيرات، تصم�م نماذج الت
 طرق تقدير المتغيرات الهيدرولوج�ة: ٧٠٣رهد 

تها، حاالت تقارب الحلول من النماذج اإلحصائ�ة، الطرق العامة لتقدير متغيرات النماذج اإلحصائ�ة وتطب�قا
النماذج الهيدرولوج�ة، الطرق الخط�ة لدراسة الالمحقق�ة في ق�م المتغيرات الطرق الغير خط�ة، معايرة النماذج 

�م اإلستفادة من عمل�ة الهيدرولوج�ة وطر�قة مونت كارلو، مصادر عدم التأكد من تنبؤات النماذج العدد�ة، تعظ
  . تجم�ع الب�انات الحقل�ة، تقدير المتغيرات بإستخدام الطرق الغير معتمدة على تفاصيل دوال األهداف

 هيدرولوج�ا التر�ة غير المش�عة: ٧٠٤رهد 
 التخلل، إعادة توز�ع: السر�ان في التر�ة غير المش�عة، خواص التر�ة غير المش�عة، معادالت الحركة، تطب�قات

 .محتوى الرطو�ة، شحن الخزانات الجوف�ة
 تصم�م السدود الصعيرة: ٧٠٥رهد 

سعة , تخط�ط الخزانات، إخت�ار موقع السد، الدراسات الهيدرولوج�ة المساعدة في تحديد أماكن السدود،  مناطق التخز�ن
ت�ار نوع السد، معايير تصم�م التخز�ن، الترتيب وحركة الطمي المصاحب للم�اة، أنواع السدود، العوامل المؤثرة قي إخ

 السدود السدود، الرشح خالل السدود التراب�ة، تصم�م نظام الصرف خلف السد، إتزان السدود، أس�اب إنه�ار
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 ١٩٠ الرى واهليدروليكا هندسة

 ستقر �المجاري المفتوحة والمغلقةمالسر�ان غير ال: ٧٠٦رهد 
ي المجاري المفتوحة، التحكم في المعادالت العامة للسر�ان الغير مستقر، معادالت سانت فينانت، دفقات األمواج ف

دفقات األمواج، تت�ع الف�اضانات، السر�ان في المواسير وخطوط األنابيب، معادلة أو�لر، أساس�ات المطرقة المائ�ة، 
 . إنتقال األمواج في خطوط األنابيب، نظر�ة عمود الم�اة الجاسئ، نظر�ة المرونة، الحلول العدد�ة لمعادالت السر�ان

 كة الملوثات في الم�اه الجوف�ةحر : ٧٠٧ رهد
التفاعالت  ،االنتشار الهيدرودينام�كي ،انتشار الملوثات ،تقدم الملوثات ،الملوثات أساس�ات عمل�ة حركة ،مقدمة

 .الطرق العدد�ة لحل مسائل انتقال الملوثات ،الحل الر�اضي لمسائل انتقال الملوثات ،عمل�ات التأخير ،الك�م�ائ�ة
 ساحل�ة الالبيئي للمشروعات  التقي�م: ٨٧٠رهد 

شاءات نمل، التخط�ط االستراتيجي للمشار�ع البيئ�ة، تقر�ر بيئي ل)EIA(تمهيد للهندسة البيئ�ة، مكونات الدراسات البيئ�ة 
، )EIA(، تقر�ر بيئي للمواني)EIA(، تقر�ر بيئي للمشاءات ال�حر�ة)EIA(، تقر�ر بيئي لمشاءات الصرف )EIA(الري 

 ).EIA(، تقر�ر بيئي للمص�ات ال�حر�ة )EIA(تقر�ر بيئي لمشاءات حما�ة الشواطئ  ،)EIA(الصيد بيئي تقر�ر ألرصفة
 اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحل�ة: ٧٠٩ رهد

منظور عام عن إدارة المناطق الساحل�ة، العالقة بين البر وال�حر، عمل�ات تلوث المناطق الساحل�ة العمل�ات 
أثيرات تلوث السواحل، دور اإلحت�اط ال�حري، إدارة المناطق الساحل�ة، دراسات تطب�ق�ة، المتعلقة �اإلدارة، ت

 .  اإلحت�اس الحراري وٕارتفاع منسوب سطح ال�حر، الطرق اللمتكاملة إلدارة المناطق الساحل�ة
 هيدرولوج�ا األحواض الص�ا�ة: ٧١٠ رهد

 ،فيز�اء انتقال الطاقة ،التدفق السطحي وتحت السطحي فيز�اء ،معادالت االتزان ،مراجعة العمل�ة الهيدرولوج�ة
 ،ب�انات النموذج ،نماذج األحواض الص�ا�ة ،الحلول التحليل�ة ،الحلول العدد�ة ،مشاكل الق�مة الحدود�ة ،الثلج

 .الخصائص النقط�ة والفضائ�ة والمعايرة وتقي�م األداء، اإلحصاء لنماذج األحواض الص�ا�ة
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 دبلوم الدراسات العليا
 ساعة معتمدة( 18المقررات اإلجبارية ) -خطوط االنابيب والمضخات والتوربينات (: 95جدول )
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  3 ديناميكا الموائع  501مكق

  3 نظرية اآلالت التوربينية  502 مكق

ختبارات  503 مكق   3 قياس وا 

  3 إنتقال الحرارة والكتلة  590مكق 

  3 تطبيقات الحاسب 505مكق

  3 *المشروع*  599 مكق

 المقررات اإلختيارية:(: 96جدول )
 ساعة معتمدة على األقل طبقًا للمتاح بالقسم حسب اإلعالن فى كل فصل دراسى(.12يختار الطالب )

 مقرر مؤهل* الساعات المعتمدة عدد اسم المقرر كودال
  3 التوربينات الغازية ومحطاتها  506مكق 
  3 نظم خطوط المواسير والتهوية  507مكق 
  3 محطات المضخات والضواغط  508مكق 
  3 تحكم تلقائي  509مكق 

 580مكق 
فووووووي خطوووووووط األنابيووووووب والمضووووووخات مختووووووارة موضوووووووعات 
 والتوربينات

3  

  3 لموائع المتقدمةميكانيكا ا  603مكق 
 611مكق  3 (%50)أعمال السنة  السريان المضطرب  604مكق 
  3 السريان ثنائي الطور 605مكق 
  3 اآلت توربينية  606مكق 
  3 ديناميكا الغازات  607مكق 
  3 الحسابية ديناميكا الموائع  608مكق 
  3 السريان المتغير مع الزمن  609مكق 
  3 حماية البيئة والموائع  اديناميك  610مكق 
  3 السريان اللزج  611مكق 

 )حسب إعالن القسم( 600مؤهلة للمقررات المكملة  500* بعض من المقررات 
 وتخصص كل الدرجات على أعمال السنة.بدون إمتحان نهائي عملية خاصة أو مقررات ذات طبيعة ** 
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 دبلوم الدراسات العليا
 الداخلياالحتراق وآالت االحتراق 

 ساعة معتمدة( 18المقررات اإلجبارية: )(: 97جدول )
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  3 وأساسيات اإلحتراق ديناميكا حرارية  511مكق
  3 ديناميكا الموائع وأساسيات التزييت  512 مكق
  3 إنتقال الحرارة  513 مكق
  3 قياس وتحكم  514مكق 
  3 )أ( تطبيقات الحاسب 515مكق
  3 *المشروع*  599 مكق
 المقررات اإلختيارية: (: 98جدول )

 ساعة معتمدة على األقل طبقًا للمتاح بالقسم حسب اإلعالن فى كل فصل دراسى(.12)يختار الطالب 
 مقرر مؤهل* عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  3 إحتراق تطبيقي   516مكق 
  3 آلت اإلحتراق الداخليا  517مكق 
  3 توربينات غازية  518مكق 
  3 ديناميكا الماكينات وتحليل اإلجهادات  519مكق 
  3 الزيوت والتزييت  520مكق 

 584مكق 
موضوووووعات مختووووارة فووووي نظووووم االحتووووراق و الت االحتوووووراق 

 الداخلي
3  

  3 متقدمةديناميكا حرارية   612مكق 
  3 اقأساسيات اإلحتر   613مكق 
  3 نظرية محركات اإلحتراق الترددية 615مكق 
  3 نظرية التزييت  616مكق 
  3 أساسيات تلوث الهواء  617مكق 
  3 الحرائق واإلنفجارات  618مكق 
  3 الطرق الحسابية في اإلحتراق  619مكق 
  3 التذرير والرزاز  620مكق 

 )حسب إعالن القسم( 600 مؤهلة للمقررات المكملة 500* بعض من المقررات 
 وتخصص كل الدرجات على أعمال السنة.بدون إمتحان نهائي عملية خاصة أو مقررات ذات طبيعة ** 
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 دبلوم الدراسات العليا
 التبريد وتكييف الهواء 

 ساعة معتمدة( 18المقررات اإلجبارية: )(: 99جدول )
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  3 )ب( إنتقال الحرارة والكتلة  521مكق
  3 ديناميكا حرارية  522 مكق
  3 نظم توزيع الموائع  523 مكق
  3 أجهزة القياس والتحكم  524مكق 
  3 )أ( تطبيقات الحاسب 515ق مك

  3 *المشروع*  599 مكق
 

 : اإلختياريةالمقررات (: 100جدول )
 (طبقًا للمتاح بالقسم حسب اإلعالن فى كل فصل دراسىساعة معتمدة على األقل 12يختار الطالب )
 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  3 تكييف الهواء  526مكق 
  3 )أ( التبريد  527مكق 
  3 طاقة شمسية  528مكق 
  3 إقتصاديات هندسية  529مكق 
  3 ءالتبريد وتكييف الهواهندسة في  مختارةموضوعات  582مكق 
  3 إنتقال الحرارة المتقدم  621مكق 
  3 الحمل الحراري   622مكق 
  3 التوصيل الحراري   623مكق 
  3 (1اإلشعاع الحراري )  624مكق 
  3 (2اإلشعاع الحراري ) 625مكق 
  3 الطاقة الشمسية وتجميعها وتخزينها  626مكق 
  3 إستخدامات الطاقة الشمسية  627مكق 
  3 محطات القوى   628مكق 
  3 التبريد  629مكق 

 

 )حسب إعالن القسم( 600مؤهلة للمقررات المكملة  500* بعض من المقررات 

 .** مقوووررات ذات طبيعوووة خاصوووة أو عمليوووة بووودون إمتحوووان نهوووائي وتخصوووص كووول الووودرجات علوووى أعموووال السووونة
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 دبلوم الدراسات العليا
 محطات القوى والهندسة البخارية

 (ساعة معتمدة 18المقررات اإلجبارية: ) (:101جدول )
 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  3 انتقال الحرارة وتطبيقاتها  531مكق
حتراق واآلت اإلحتراق  532 مكق   3 ديناميكا حرارية وا 
  3 ةكيديناميكا الموائع ومحطات القوى الهيدرولي  533 مكق
  3 حكمأجهزة قياس وت  534مكق 
  3 )ب( تطبيقات الحاسب 535مكق
  3 *المشروع*  599 مكق
 :المقررات االختيارية(: 102جدول )

 ساعة معتمدة على األقل طبقًا للمتاح بالقسم حسب اإلعالن  فى كل فصل دراسى(.12)يختار الطالب  
 مقرر مؤهل* عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  3 لحرارية واقتصادياتهامحطات القوى ا  536مكق 
  3 التوربينات البخارية والغازية  537مكق 
  3 هندسة نووية  538مكق 
  3 مراجل البخار  539مكق 
  3 موضوعات خاصة في محطات القوى والهندسة البخارية 547مكق 
  3 الهندسة النووية  630مكق 
سترجاع الطاقة  631مكق    3 تخزين وا 
  3 لعددية في إنتقال الحرارة الطرق ا  632مكق 
  3 التصميم الحراري للمنظومات اإللكترونية  633مكق 
  3 السيكرومتري المتقدم وتطبيقاته  634مكق 

 )حسب إعالن القسم( 600مؤهلة للمقررات المكملة  500* بعض من المقررات 
 جات على أعمال السنة.وتخصص كل الدر بدون إمتحان نهائي عملية خاصة أو مقررات ذات طبيعة ** 
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 دبلوم الدراسات العليا
 التحكم األوتوماتيكى فى نظم القوى الميكانيكيةتطبيقات 

 ACCدبلوم خاص يقبل الطالب من جميع التخصصات بنظام الساعات المعتمدة وتابع لمعمل التحكم 
 ساعة معتمدة( 18المقررات اإلجبارية: )(: 103جدول )

 اسم المقرر الكود
 عدد 

 اعات المعتمدةالس
 مقرر مؤهل

  560مكق 
أول توورم  –أجهووزة القيوواس واإلختبووارات والووتحكم فووى نظووم القوووى الميكانيكيووة 

 فى الدبلوم
3  

 561مكق
أول  –النظريووة والتطبيووق فووى نظووم القوووى الميكانيكيووة -الووتحكم األوتوموواتيكى

 ترم فى الدبلوم
3  

 562مكق 
أول تورم فوى  –لوتحكم األوتومواتيكى الهيدروليكية فى نظم ا إستخدام الدوائر

 الدبلوم
3  

 563مكق 
ثوانى  –إستخدام المعامل اإلفتراضية فى تحليل نظم التحكم األوتومواتيكى  

 ترم فى الدبلوم
3  

 564مكق 
 –وتكنولوجيووا المعلومووات فووى نظووم الووتحكم األوتوموواتيكى  PLC إسووتخدام

 ثانى ترم فى الدبلوم
 560مكق 3

  3 * )يكون فى  خر فصل دراسى للدبلوم(المشروع*  599مكق 
 مقرر خاص ذو طبيعة عملية بدون امتحان نهائى وتخصص كل الدرجات على أعمال الترم.** 

 

 :المقررات االختيارية(: 104جدول )
 ساعة معتمدة طبقًا للمتاح بالقسم حسب اإلعالن فى بداية كل فصل دراسى(.12)يختار الطالب  

 اسم المقرر الكود
  عدد

 الساعات المعتمدة
 مقرر مؤهل*

  3 النيوماتية فى نظم التحكم األوتوماتيكى إستخدام الدوائر 565مكق 
 562مكق 3 الهيدروليكية فى نظم التحكم األوتوماتيكى تطبيقات متقدمة للدوائر 566مكق 
 564مكق 3 فى نظم التحكم األوتوماتيكى   PLCلتكنولوجيا تطبيقات متقدمة 567مكق 
 565مكق 3 النيوماتية فى نظم التحكم األوتوماتيكى تطبيقات متقدمة للدوائر 568ق مك

  3 تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات القوى البخارية  569مكق 
  3 تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات التجميد والتبريد 570مكق 
  3 اضية فى التحكم فى أنظمة تكييف الهواء المركزيةتطبيقات المعامل اإلفتر  571مكق 
  3 تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات الديزل الصناعية 572مكق 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة 2018

 

 

 197 يةامليكانيكالقوى هندسة قسم 

 

 اسم المقرر الكود
 عدد 

 الساعات المعتمدة
 مقرر مؤهل*

 573مكق 
تطبيقوووووات المعامووووول اإلفتراضوووووية فوووووى دراسوووووة وتحليووووول خصوووووائص محركوووووات 

 ىاإلحتراق الداخل
3  

 574مكق 
تطبيقوووات المعامووول اإلفتراضوووية فوووى الوووتحكم فوووى محطوووات المضوووخات والرفوووع 

 وتغذية الخزانات
3  

 575مكق 
تطبيقوووات المعامووول اإلفتراضوووية فوووى الوووتحكم فوووى محطوووات التسوووخين بالطاقوووة 

 الشمسية 
3  

  576مكق 
تطبيقات المعامل اإلفتراضية فوى الوتحكم فوى محطوات تسوخين وتوزيوع الميوا  

 ركزيةالم
3  

  3 تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات التوربينات الغازية  577مكق 

  578مكق 
-التركيوب واإلنشواء-التصوميم-تطبيقات التحكم بالمحابس الصناعية: األنواع

 الصيانة
3  

  579مكق 
-التركيووب واإلنشوواء-التصووميم-تطبيقوات خطوووط األنابيووب الصووناعية: األنوواع

 ةالصيان
3  

 * 3 موضوعات مختارة في خطوط األنابيب والمضخات والتوربينات  580مكق 

  581مكق 
موضوووووعات مختوووووارة فوووووي نظوووووم الووووتحكم فوووووى خطووووووط األنابيوووووب والمضوووووخات 

 والتوربينات 
3 * 

 * 3 موضوعات مختارة في هندسة التبريد وتكييف الهواء  582مكق 
 * 3 ة التبريد وتكييف الهواء موضوعات مختارة في التحكم فى أنظم  583مكق 
 * 3 موضوعات مختارة في نظم االحتراق و الت االحتراق الداخلي  584مكق 
 * 3 موضوعات مختارة في التحكم فى أنظمة االحتراق و الت االحتراق الداخلي 585مكق 
 * 3 موضوعات خاصة في محطات القوى والهندسة البخارية 547مكق 
  3 وائع وتطبيقاتهاديناميكا الم 588مكق 
  3 نظرية اآلالت التوربينية 502مكق 
  3 إنتقال الحرارة والكتلة 590مكق 

* قبوول بدايووة التوورم يقوووم القسووم بوواإلعالن عوون محتوووى وعنوواوين الموضوووعات المختووارة التووى يتضوومنها كوول مقوورر موون 
 مقررات الموضوعات المختارة الذى يكون متاحًا لتسجيل الطالب فيه.  
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 العلوم ماجستير
 المقررات اإلجبارية: (: 105جدول )
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  3 الكتابة الفنيةأسس  600عام 

 601مكق 
 نظرية القياسات الدقيقة

3 
مقرر القياسات ومعدات القياس 

 ( أو مقرر مكافئ305)مكق 
  3 الطرق الحسابية في علوم الطاقة 602مكق 
  18 رسالة الماجستير )إجبارى( 699مكق

حسووب موضوووع الرسووالة ويجوووز باإلضووافة ، لووم يسووبق دراسووتها ، و سوواعات معتموودة علووى األقوول  12يختووار الطالووب 
 ساعات معتمدة إضافية. 9لذلك أن يكلف القسم أو المشرف الرئيسي الطالب بدراسة مااليزيد عن 

  :جستير والدكتوراهللما المقررات اإلختيارية(: 106جدول )
 مقرر مؤهل* عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  3 (%50)أعمال الفصل تساوى ميكانيكا الموائع المتقدمة  603مكق 
 611مكق  3 (%50)أعمال السنة  السريان المضطرب 604مكق 
  3 السريان ثنائى الطور 605مكق 
  3 الت توربينية  606مكق 
  3 كا الغازاتدينامي 607مكق 
  3 ديناميكا الموائع الحسابية 608مكق 
  3 السريان المتغير مع الزمن 609مكق 
  3 حماية البيئة والموائع  ديناميكا 610مكق 
  3 السريان اللزج 611مكق 
  3 متقدمة  ديناميكا حرارية 612مكق 
  3 اساسيات االحتراق 613مكق 
  3 لتردديةنظرية محركات االحتراق ا 615مكق 
  3 نظرية التزييت 616مكق 
  3 اساسيات تلوث الهواء 617مكق 
  3 الحرائق و االنفجارات 618مكق 
  3 الطرق الحسابية فى االحتراق 619مكق 
  3 ذاذالتذرير و الر   620مكق 
  3 انتقال الحرارة المتقدم 621مكق 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العليا
 كلية الهندسة 2018

 

 

 199 يةامليكانيكالقوى هندسة قسم 

 

 *مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
  3 الحمل الحراري  622مكق 
  3 التوصيل الحراري   623مكق 
  3 (1االشعاع الحراري ) 624مكق 
  3 (2االشعاع الحراري ) 625مكق 
  3 وتخزينها وتجميعها الطاقة الشمسية  626مكق 
  3 استخدامات الطاقة الشمسية 627مكق 
  3 محطات القوى  628مكق 
  3 التبريد  629مكق 
  3 الهندسة النووية 630مكق 
  3 تخزين و استرجاع الطاقة 631مكق 
  3 الطرق العددية فى انتقال الحرارة 632مكق 
  3 التصميم الحراري للمنظومات االلكترونية 633مكق 
  3 السيكرومترى المتقدم و تطبيقاته 634مكق 
 المالحة تحلية الميا  635مكق 

 
3  

  3 والمتجددة وتطبيقاتها مبادئ الطاقة الجديدة 636مكق 
  3 المتقدمة ديناميات الموائع الحسابية 637مكق 
 انتقال الحرارة بالغليان و السريان ثنائى الطور 638مكق 

 
3  

  3 (1)-موضوعات خاصة مختارة 641مكق 
  3 (2)-موضوعات خاصة مختارة 642مكق 
  3 (1)-موضوعات متقدمة مختارة 741مكق 
  3 (2)-ت متقدمة مختارةموضوعا 742مكق 

 )حسب إعالن القسم( 700مؤهلة للمقررات المكملة  600* بعض من المقررات 
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  درجة دكتوراه الفلسفة
 المقررات اإلجبارية : (: 107جدول )
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

 601مكق 
 نظرية القياسات الدقيقة

3 
ياس )مكق مقرر القياسات ومعدات الق

 ( أو مقرر مكافئ305
  3 الطرق الحسابية في علوم الطاقة 602مكق 

 3 طرق القياس المتقدمة 714مكق 
باإلضافة لمعرفة  604و  601مكق 

 برنامج ماتالب أو أوكتاف 
  -- اإلمتحان الشامل 
  30  دكتورا رسالة ال 799مكق

معتموودة  ةسوواع 12 تير والوودكتورا  السووابق( مقوررات تنوواظر  )موون جودول المقووررات اإلختياريووة للماجسويختوار الطالووب 
حسووب موضوووع الرسووالة ويجوووز باإلضووافة لووذلك أن يكلووف القسووم أو المشوورف ، لووم يسووبق دراسووتها ، و علووى األقوول 

  ساعات معتمدة إضافية. 9الرئيسي الطالب بدراسة مااليزيد عن 
 

باريهة فهي يجهوه له  تسهجيلها مهرة  خهرى وعليه  اختيهار إذا كان الطالب قد سبق له  دراسهة  ى مهن المقهررات االج
مهن سههبق لهه  دراسههة مقههرر مكههق مقهررات بديلههة ولههها نفهها السههاعات المعتمهدة مههن جههدول المقههررات االختياريههة  

 714في يجوه ل  تسجيل مقرر مكق  614
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 محتوى المقررات
 ل فى كل فصل دراسى حسب إعالن القسم()يتم اإلعالن عن المقررات اإلجبارية أو اإلختيارية المتاحة للتسجي 

 دبلوم الدراسات العليا في خطوط األنابيب والمضخات والتوربينات
 ديناميكا الموائع :501مكق 

المعووادالت الحاكمووة لحركووة المووائع، السووريان أحووادي األبعوواد للموائووع القابلووة لةنضووغاط وغيوور القابلووة لةنضووغاط مووع 
معادالت نافيير وستوك وامثلة على السريان في األنابيب، نظريوة التزييوت، الطبقوة  تطبيقات، السريان ثنائي األبعاد:

 الجدارية، السريان المضطرب، تطبيقات على التدفق في شبكات األنابيب للسوائل والغازات.
 نظرية اآلالت التوربينية :502مكق 

التوربينيوة، السوريان أحوادي البعود، السوريان ثنوائي المفاهيم والقوانين األساسوية لوتالت التوربينيوة، التماثول فوي اآلالت 
 األبعاد خالل مجموعات الريش، السريان ثالثي االبعاد.

ختبارات :503مكق   قياا وا 
التعريفووات األساسووية ومفهوووم المعووايرة ورد الفعوول الووديناميكي، أهميووة الدقووة ومقوودار الخطووف ومعاموول عوودم التفكوود فووي 

إلحصائي والتمثيل البياني لنتائج القياسات، التطبيقات العمليوة لوسوائل القيواس مون القياسات العملية، طرق التحليل ا
 دوائر كهربية واجهزة تقنين اإلشارات، استخدام الحاسب اآللي في أخذ البيانات ومعالجتها أثناء وبعد القياسات.

 إنتقال الحرارة والكتلة :590مكق 
حموول، انتقووال الحوورارة باإلشووعاع، انتقووال الحوورارة تحووت ظووروف التكثيووف إنتقووال الحوورارة بالتوصوويل، انتقووال الحوورارة بال
 والغليان، المبادالت الحرارية، انتقال الكتلة.

 تطبيقات الحاسب :505مكق 
مكونات الحاسب، نظم التشغيل، مقدمة للغوة الحاسوب، خورائط االنسوياب، التكامول العوددي، حول المعوادالت الجبريوة 

 اآلنية، توفيق المنحنيات، استخدام الحاسب في التطبيقات الهندسية.الغير خطية، حل المعادالت 
 التوربينات ومحطاتها :506مكق 

محطوووات توليووود الطاقوووة الغازيوووة، محطوووات توليووود الطاقوووة البخاريوووة، التوربينوووات الهيدروليكيوووة، التوربينوووات البخاريوووة، 
 التوربينات الغازية.

 نظم خطوط المواسير والتهوية :507مكق 
ان اللزج الغير قابول لةنضوغاط فوي األنابيوب، السوريان المنوتظم أحوادي اإلتجوا  لموائع قابول لالنضوغاط، سوريان السري

 المائع في شبكة من االنابيب، انتقال الطاقة خالل األنابيب، المضخات ومنظومات األنابيب.
 محطات المضخات والضواغط: 508مكق 

مختلطة االنسياب، نظرية التصوميم، المضوخات المروحيوة، التكهوف، نظرية وتصميم المضخات الطاردة المركزية وال
أداء المضووخات واختبارهووا، مشوواكل التشووغيل، محطووات الضووم، نظريووة وتصووميم الضووواغط الطوواردة المركزيووة، نظريووة 

 وتصميم الضواغط المحورية، ملحقات الضواغط.
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 تحكم تلقائي :509مكق 
يووة والهيدروليكيووة والكهربائيووة، النمذجووة، دالووة التحويوول، النظووام ذو الحلقووة نظووم الووتحكم، المكونووات الميكانيكيووة والهوائ

المغلقوووة، االسوووتجابة الوقتيوووة، اختبوووار االتوووزان واالسوووتقرار، تصوووميم نظوووم الوووتحكم، تطبيقوووات نظوووم الوووتحكم فوووي اآلالت 
 التوربينية والمعدات الحرارية ونظم اإلحتراق.

 مقرر خاص :541مكق 
 النابيب والمضخات والتوربينات.موضوعات خاصة في خطوط ا

 
 دبلوم الدراسات العليا في االحتراق وآالت االحتراق الداخلي

 االحتراقاسيات و سديناميكا حرارية   511مكق 
مراجعووه اساسوويات الووديناميكا الحراريوووه، خووواص الغووازات الحقيقيوووه، الطاقووه واألنتروبووى وتغيرهوووا فووى عمليووه االحتوووراق، 

 -اللهوب، االنفجوار، نظوم االحتوراق المسوتمر والودورى  ،دمه لكيناتيكا التفاعل فوى عمليوه االحتوراقاالتزان الكيميائى، مق
 العوامل التى تحكم االحتراق . 

 ديناميكا الموائع واساسيات التهييت 512مكق
ئي ثنواوصف حركه المائع وانواع الحركه، المعادالت االساسويه التوى تحكوم حركوه الموائع، السوريان اللزوجى،السوريان 

اساسيات التزييت، معادله رينولدز، حل معادله رينولدز جبريا لحاالت خاصوه، حول معادلوه رينولودز عودديا،  ،الطور
 المحامل الهيدروستاتيكيه والهيدروديناميكيه وغيرها .

 انتقال الحرارة 513مكق 
ارة بالحمول، انتقوال الحورارة باالشوعاع، انتقوال الحور  ،مقدمه عن وسائل وكيفيه انتقال الحرارة، انتقال الحورارة بالتوصويل

 انتقال الكتله، انتقال الحرارة  فى محركات االحتراق الداخلى، انتقال الحرارة فى غرف االحتراق واالفران 
 قياا وتحكم 514مكق 

طورق المكونات االساسويه لمنظوموه القيواس، تحليول األخطواء، االسوتجابه االسوتاتيكيه والديناميكيوه لمنظوموه القيواس، 
واجهوزة قيوواس كوول موون الضوغط ودرجووه الحوورارة ومعوودل سوريان الموائووع وسوورعه الموائووع والقووة والعووزم وسوورعه الوودوران، 

 مباىء التحكم، التحكم فى كل من الضغط ودرجه الحرارة ومعدل سريان الموائع .
 ) ( تطبيقات الحاسب 515مكق  

اسوووتخدام الحاسوووبات الرقميوووه، الطووورق التكراريوووه لحووول النمووواذج الرياضووويه وتطبيقوووات فوووى مجووواالت هندسووويه مختلفوووه، 
المعووادالت الجبريووه، توفيووق المنحنيووات، الطوورق العدديووه للتفاضوول والتكاموول، المعووادالت التفاضووليه وامثلووه فووى مجووال 

 .الطاقه، الحلول العدديه للمعادالت التفاضليه العاديه، حل المعادالت التفاضليه الجزئيه بطريقه الفروق المحدد 
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 االحتراق التطبيقى 516مكق 
انطوالق الحورارة فوى اللهوب، انتقوال الحورارة فوى االفوران،  ،اساسيات االحتراق، انواع اللهب، التدفق والخلط فوى اللهوب

 القياسات فى اللهب الحوارق، معدات االحتراق .
 االت االحتراق الداخلى 517مكق 

الوووذاتى، محركوووات االشوووعال بالضوووغط، المحركوووات ثنائيوووه  متطلبووات نسوووبه خلوووط الوقوووود والهوووواء، محركوووات  االشوووعال
 االشواط، اداء المحركات، التشحين.

 توربينات غاهية 518مكق 
النووواتج النووووعى والكفووواءة الحراريوووه وتوووفثير المتغيووورات  ،اسوووتخداماتها ومووودى قووودرتها ووصوووفها، دورات توربينوووات الغووواز

 .تحكم فى القدرة، االختبار، الصيانه، الدورات المركبهالهامه، اساليب تحسين االداء، الوقود واالحتراق، ال
 ديناميكا الماكينات وتحليل االجهادات 519مكق 

االتوووووزان، االهتوووووزازات، مبوووووادىء تحليووووول  ،كيناماتيكوووووا وديناميكوووووا اآلليوووووات وخاصوووووه  ليوووووه ذراعوووووى المرفوووووق والتوصووووويل
 االجهادات، نظريات الكسر.

 الهيوت والتهييت 520مكق 
لصوووناعيه، الشوووحومات وخواصوووها واختباراتهوووا، خوووواص زيووووت المحركوووات، تركيوووب زيووووت المحركوووات انوووواع الزيووووت ا

 وتصنيعها، االضافات المحسنه للخواص، اضافات التنظيف ومقاومه التآكل وغير .

 
 

 دبلوم الدراسات العليا في هندسة التبريد وتكييف الهواء
 )ب( انتقال الحراره والكتل  521مكق 

الزعووووانف او االسووووطه الممتوووود ،  ،للتوصوووويل الحوووورارى، التوصوووويل  الحوووورارى احووووادى البعوووود المسووووتقر المعادلووووه العامووووه
)الغليووان والتكثووف(،  ،التوصوويل الحوورارى غيرالمسووتقر، الحموول الحوورارى وحيوود الطووور، الحموول الحوورارى ثنووائى الطووور

 المبادالت الحرارية، انتقال الكتله.
 الديناميكا الحراري  522مكق 

ول للوووديناميكا الحراريوووه، القوووانون الثووانى للوووديناميكا الحراريوووه، االنتروبيوووا، المووواد النقيوووه )البخوووار(، الغوووازات القووانون اال
 المثاليه، السيكرومترى، خليط الغازات المثاليه، دورات القوى ودورات التبريد، عالقات الثرموديناميكا 

 نظم توهيع الموائع 523مكق 
ساسووويه، انوووواع الموائوووع وانوووواع السووريان، سوووريان الموائوووع داخووول قنووووات مغلقوووه وانابيوووب، سووريان الموائوووع ومعادالتهوووا اال

د الضوووغط فوووى االنابيوووب والقنووووات المغلقوووه، شوووبكة المواسوووير ومنظوموووات االنابيوووب، اداء المضوووخات قووواالحتكووواك وفوا
 وشبكات االنابيب، اختيار المضخات .
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  جههة القياا والتحكم 524مكق 

االبعووواد القياسووويه، المكونوووات العاموووه الجهوووزة القيووواس، تصووورف واسوووتجابة اجهوووزة القيووواس، تحليووول مقدموووه، الثوابوووت و 
طوووورق واجهووووزة قيوووواس درجووووات الحوووورار ، والضووووغط، والسوووورعه، ومعوووودل السووووريان، ومعوووودل انتقووووال الحوووورار ،  ،االخطوووواء

التهويوه، اجهوزة الووتحكم مصوطلحات وتعواريف نظووم الوتحكم االلوى، الوونظم المختلفوه للوتحكم فووى انظموة تكييوف الهووواء و 
 االلى المستخدمه فى تطبيقات التبريد وتكييف الهواء.

 ) ( تطبيقات الحاسب 515مكق 
النموواذج الرياضوويه واسووتخدام الكومبيوووتر، علووم الحاسووبات الرقميووه فووى التطبيقووات الهندسوويه، التحليوول العووددى: متواليووه 

نيوات، التفاضول والتكامول العوددى، حول مجموعوة المعوادالت تايلور، الفروق المحددة، جذور المعادالت، توفيق المنح
 .سويا، تقريب المعادالت، تطبيقات للبرمجه فى مجال انتقال الحرار  والكتله

 تكييف الهواء 526مكق 
الوودوائر السوويكرومتريه، سووكنيه، صووناعيه، ظووروف التصووميم، ظووروف الراحووه، تقوودير االحمووال الحراريووه، نظووم تكييووف 

ا، نظووم التهويووه الصووناعيه، معوودات تكييووف الهووواء، الووتحكم التلقووائى فووى نظووم تكييووف الهووواء، ترشوويد الهووواء ومقارنتهوو
 الطاقه فى مجال تكييف الهواء .

 ) ( التبريد 527مكق 
دورة كوارنوت المعكوسووه، دورة ضووغط البخوار، الوودورات ذات المراحوول المتعددة،الضووواغط، نبوائط التموودد، المكثفووات، المبخوورات، 

 نظام التبريد بالهواء، التبريد الكهروحرارى . ،التبريد باالمتصاص، التبريد بنفات بخار الماء ،ظام ضغط البخارتوفيق ن
 الطاق  الشمسي  528مكق 

أسووووس االشووووعاع الشمسووووى، الزوايووووا الشمسوووويه، تووووفثير الغووووالف الجوووووى علووووى االشووووعاع الشمسووووى، قياسووووات االشووووعاع 
 تطبيقات، تسخين الميا ، المقطرات الشمسيه، توليد الطاقه الكهربائيه.الشمسى، المجمعات المستويه، المركزات، 

 اقتصاديات هندسي  529 مكق
التكووواليف الكليوووه السووونويه، التكووواليف الثابتوووه اواالسوووتثماريه، تجميوووع راس الموووال، الفائووود ، اسوووتهالك المعووودات وسوووداد 

البرمجوووه الخطيوووه،  ،ل االحتموووالى للسوووعهالوووديون، تكووواليف التشوووغيل، طووورق االختيوووار علوووى اسووواس اقتصوووادى التحليووو
 تخطيط المشاريع باستخدام طريقة االحتماالت، التقييم والمراجعه وطريقة المسار الحرج.

 .هندسة التبريد وتكييف الهواءموضوعات خاصة في 
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 دبلوم الدراسات العليا في محطات القوى والهندسة البخارية
 انتقال الحرارة وتطبيقاتها 531مكق 
 ئالتوصويل الحوورارى الغيور مسووتقر، الزعوانف، مبوواد، التوصوويل الحورارى المسووتقر ،عادلوة العاموة للتوصوويل الحورارى الم

عالقوات الحمول الحورارى الحور والمجبور، مبوادىء االشوعاع الحورارى، انتقوال  ،الحمل الحرارى، المجموعات الالبعديوة
دالت الحراريوة، انتقوال الحورارة للسووائل أثنواء الغليوان، انتقوال الحرارة باالشعاع، انتقوال الحورارة بالغوازات واللهوب، المبوا

 الحرارة من األبخرة أثناء التكثيف.

 حتراقاالالت آديناميكا حرارية واحتراق و  532مكق 
القووانون األول والقوووانون الثوووانى للوووديناميكا الحراريووة، تحليووول العمليوووات الثرموديناميكيوووة الواقعيووة طبقوووا للقوووانون الثوووانى، 

القووات الثرموديناميكيووة، دورات القوووى البخاريووة والغازيووة، الوقووود، كيميوواء االحتووراق، اللهووب، الخلووط وانتقووال الحوورارة الع
 فى األفران، قياسات اللهب، االحتراق فى المراجل وغرف احتراق التربينات الغازية

 الموائع ومحطات القوى الهيدروليكية ديناميكا 533مكق 
 يان الموائع، الطلمبات، التربينات الهيدروليكية، خطوط ااألنابيب المتصلة على التوازى وعلى التوالىالقوانين األساسيه لسر 

  جههة القياا والتحكم 534مكق 
مقدموووة، العناصووور الحساسوووة والمبينوووة للقياسوووات المختلفوووة، تحليووول االخطووواء، المعوووامالت االحصوووائية الهاموووة، تحليووول 

درجووات الحوورارة، الضووغط، السوورعة، معوودل السووريان، معوودل انتقووال الحوورارة،  الطوورق واألجهووزة المسووتخدمة فووى قيوواس
 تحليل الغازات الثنائية والمتعددة المكونات، معامل التوصيل الحرارى، الحرارة النوعية، معامل اللزوجة، أجهزة التحكم.

 )ب( تطبيقات الحاسب 535مكق 
المعوادالت التفاضولية وأمثلوة لهوا،  ،يا، توفيق المنحنيواتحل المعادالت الغير خطية، طرق حل مجموعة المعادالت سو 

 اضليه، تطبيقات فى علوم الطاقة، التوليد والتقريب، التكامل والتفاضل العددى.فطرق الحل الرقمى للمعادالت الت
 محطات القوى الحرارية واقتصادياتها 536مكق 

انواع محطات القووى، محطوات القووى البخاريوه، التوليود  مقدمة، مصادر الطاقة، انواع الطاقه، توليد الطاقة الكهربية،
المشووترك، محطووات القوووى الغازيووة، محطووات القوووى المركبووة، محطووات كهربوواء طاقووة بوواطن األرض، محطووات قوووى 

التكوواليف الكليووة، التكوواليف الثابتووة، التكوواليف المتغيوورة، منحنيووات الحموول، طوورق ، الطاقووة الشمسووية، طاقووة المحيطووات
تخطووويط المشووواريع باسوووتخدام ، قتصوووادى، التحليووول االحتموووالى للسوووعة، اسوووعار الطاقوووة، البرمجوووة الخطيوووةار االيووواالخت

 طريقة االحتماالت، التقييم والمراجعة وطريقة المسار الحرج.
 دائها ربينات الغاهية و و بينات البخار والتور ت 537مكق 

ربين و ربين الووودفع مركوووب الضوووغط، التوووو السووورعة، توووربين الووودفع مركوووب و ربين الووودفع، توووو ربينوووات البخاريوووه، توووو انوووواع الت
ربين، معامول اعوادة التسوخين، االبوواق، و المقاوم، مثلثات السرعات، الشغل وكفاءة الريشة، كفواءة المرحلوة وكفواءة التو

 المكابس. ربينات الغازية وأدائها،و ربينات البخارية، التو ربينات البخارية، التحكم فى التو الفقد فى الت
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 الهندسة النووية 538مكق 

 ،حسوواب قلووب المفاعوول ،االشووعاعات النوويووة ،االنشووطار النووووى  ،الفيزيوواء النوويووة وفيزيوواء المفوواعالت ئمقدمووة، مبوواد
اموووووان  ،محطوووووات القووووووى النوويوووووة ،دورة النيوترونوووووات والوووووتحكم فوووووى المفووووواعالت ،الوقايوووووة مووووون االشوووووعاعات النوويوووووة

 المفاعالت، اختبار مواقع المحطات النووية.
 مراجل البخار 539مكق 

مقدمة، تطور الغاليات، انواع الغاليات، مقارنوة بوين الغاليوات ذات انابيوب الغوازات السواخنة والغاليوات ذات انابيوب 
الووتحكم فووى  ،الميووا ، األداء الووديناميكى لغاليووات انابيووب الغووازات السوواخنة، األداء الووديناميكى لغاليووات انابيووب الميووا 

   الغاليات، تنظيف وصيانة الغاليات، محاكاة األداء الديناميكى لغاليات البخار.الغاليات، معالجة ميا
  محطات القوى والهندسة البخاريةموضوعات خاصة في  547مكق 
 المشروع )مقرر إجباري( 599مكق 

 مقرر خاص حسب التخصص ويتم دراسته على امتداد الفصلين الدراسيين بدون امتحانات.
 م األتوماتيكى فى نظم القوى الميكانيكيةتطبيقات التحكدبلوم 
 والتحكم فى نظم القوى الميكانيكية: ختباراتاإلقياا و  جههة ال  605مكق 

التعريفات والمكونات االساسويه لمنظوموه القيواس، مفهووم المعوايرة ورد الفعول الوديناميكي، أهميوة الدقوة ومقودار الخطوف 
التحليوول اإلحصووائي والتمثيوول البيوواني لنتووائج القياسووات، التطبيقووات  ومعاموول عوودم التفكوود فووي القياسووات العمليووة، طوورق 

سوووتخدام الحاسوووب اآللوووي فوووي أخوووذ البيانوووات إالعمليوووة لوسوووائل القيووواس مووون دوائووور كهربيوووة وأجهوووزة تقنوووين اإلشوووارات، 
وائوع سوريان وسورعه المالجهزة قياس كل من الضغط ودرجوه الحورارة ومعودل أومعالجتها أثناء وبعد القياسات. طرق و 

 ىء التحكم، التحكم فى كل من الضغط ودرجه الحرارة ومعدل سريان الموائع.دوالقوة والعزم وسرعه الدوران، مبا
 النظرية والتطبيق فى نظم القوى الميكانيكية: -التحكم األوتوماتيكى 615مكق 
ذجووة، دالوة التحويوول، النظوام ذوالحلقووة والهيدروليكيوة والكهربائية،النم والهوائيووة نظوم التحكم،المكونووات الميكانيكيوةأنوواع 

اآلالت خطووط األنابيوب و تطبيقوات فوي السوتقرار، تصوميم نظوم الوتحكم، إلختبواراالتزان واإالمغلقة، االستجابة الوقتية، 
 الحرارة ونظم اإلحتراق.إنتقال التوربينية ومعدات 

 إستخدام الدوائرالهيدروليكية فى نظم التحكم األوتوماتيكى: 625مكق 
الهيوودروديناميكا  -الهيدروسووتاتيكا )الضووغط، نقوول وتكبيرالقوووة والعووزم، تكبيوور الضووغط( -ريووف الووتحكم الهيوودروليكىتع

المكونووات -طوورق تحويوول الطاقووة  -)معادلوة اإلسووتمرارية، قووانون بيرنووولى، قوانون حفووأ الطاقووة، أنووواع سووريان الموائوع(
أنوواع وحودات اإلموداد  -وجبة )الترسية، الريشية، المكبسوية(أنواع مضخات اإلزاحة الم -األساسية للنظم الهيدروليكية

صومامات الوتحكم  –صومامات الوتحكم فوى الضوغط  -بالقدرة )اإلسطوانات، المحركوات، المحركوات نصوف الدورانيوة(
تحضوير ومعالجوة ومواصووفات  -الصومامات الالرجعيووة -صومامات الووتحكم فوى السوريان وتنظوويم التودفق –اإلتجاهيوة 
-خطوووووط نقوووول الموائووووع فووووى الدوائرالهيدروليكيووووة -دروليكيووووة )الفالتوووور والمبووووادالت الحراريووووة والخزانووووات(الزيوووووت الهي
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المكونات اإلضافية )الموركم، نقوط تجميوع التوصويالت، أجهوزة قيواس التودفق، عودادات قيواس الضوغط، مفواتيه فصول 
الودوائر  -يول الدوائرالهيدروليكيوة المركبوةقوراءة وفهوم وتحل -الرموز القياسية لمكونوات الودوائر الهيدروليكيوة -الضغط(

األساسوووية الهيدروليكيوووة )الوووتحكم فوووى اإلتجوووا ، الوووتحكم فوووى السووورعة، الوووتحكم فوووى أسوووطوانتين، قيووواس ورسوووم المنحنوووى 
 الخصائصى للمضخات، مخطط اإلزاحة، ترقيم العناصر(.

 إستخدام المعامل اإلفتراضية فى تحليل نظم التحكم األوتوماتيكى: 635مكق 
وظيفوة وعالقوة المعامول  -تعريف المعامل اإلفتراضوية وعالقتهوا موع تطبيقوات الحاسوب اآللوى وتكنولوجيوا المعلوموات

-onمتطلبووات الووتحكم التفوواعلى المباشوور -اإلفتراضووية مووع نظووم الووتحكم األوتوموواتيكى فووى هندسووة القوووى الميكانيكيووة

line interactive control -قووووائم  -شوووكل العوووام لمعامووول الوووتحكم اإلفتراضوووىالمكونوووات الرئيسوووية النمطيوووة وال
ظهوووار مسووووارات التووودفق علووووى المخطوووط والرسووووم  -اإلختيوووارات الرئيسووووية للبرنوووامج وضووووع عناصووورالتحكم األساسووووية وا 

لوحوووات األجهوووزة  -عناصووورلوحات الوووتحكم الرئيسوووية -Synoptic diagram)الوصوووفى لنظوووام القووووى الميكانيكيوووة 
تحليول األعطوال ومشواكل  –تغييور شوروط وعوامول التشوغيل  -تحكم ولمبات اإلنذارمفاتيه التشغيل وال -والحساسات

الحسووابات التفصوويلية  -تسووجيل البيانووات وحفووأ الملفووات وطباعووة تقاريرالتشووخيص وقائمووة أخطوواء المشووغل –النظووام 
رارى والقووودرة والكفووواءة نتوووائج وخووورائط اإلتوووزان الحووو –لقووووانين الوووديناميكا الحراريوووة وميكانيكوووا الموائوووع وانتقوووال الحووورارة 

دارة نظوووم الوووتحكم  -للنظوووام تقيووويم ومعوووايرة بووورامج المعامووول اإلفتراضوووية. دراسوووة حالوووة وتطبيوووق عملوووى علوووى تشوووغيل وا 
األوتوماتيكى لغالية صناعية إلنتاج البخار مع قياس وتحديود كفواءة التشوغيل وخريطوة اإلتوزان الحورارى للغاليوة عنود 

 ظروف التشغيل المختلفة.
 وتكنولوجيا المعلومات فى نظم التحكم األوتوماتيكى:   PLCإستخدام 645مكق 

 PLC-Programmableيهوودف المقوورر إلووى التعوورف علووى كافووة تفاصوويل ووظووائف وتطبيقووات أجهووزة ووحوودات 

Logic Controller  الحوواكم المنطقووى القابوول للبرمجووة: مقدمووة ضوورورية حووول المكونووات الكهربيووة األساسووية التووى
 -ئووور الوووتحكم األوتومووواتيكى اإللكترونوووى )المجسوووات والحساسوووات، المفووواتيه والمووورحالت والكونتكتوووورز(تووودخل فوووى دوا

األجووزاء الرئيسووية  - process controlفوى نظووم الووتحكم األوتومواتيكى فووى العمليووات  PLCوظوائف وأنووواع أجهوزة
أنووواع  -العناصوورالنيوماتية المنطقيووة-الثنائيووة(-الرقميووة-أنووواع اإلشووارات )التناظريووة -PLCوالهيكوول البنووائى لوحوودات 

المخطووط السوولمى أو  – PLCطوورق برمجووة أجهووزة  -…ROM, RAM,EPROM, EEPROM  الووذاكرات
 – Statement Listقائمووة األواموور  – Function Chartمخطووط الوظيفووة  – Ladder Diagramالوودرجى 

وسووائل توسوويع وزيووادة وظووائف  –برمجووة المؤقتووات والعوودادات  -طوورق تخصوويص األطووراف للموودخالت والمخرجووات
  PLCومدخالت  ومخرجات أجهزة 

 :إستخدام الدوائر النيوماتية فى نظم التحكم األوتوماتيكى 565مكق 

طووورق تحضوووير الهوووواء  -مزايوووا الووونظم النيوماتيوووة وعيوبهوووا-تصوووميم وتحليووول الووونظم األوتوماتيكيوووة )الهووودف والوسووويلة(
ة طووول المواسوويرومعدل التوودفق والضووغط وأقصووى تفوواوت فووى قيمووة كيفيووة حسوواب قطرالمواسووير بمعلوميوو -المضووغوط

عناصرالتشوووووغيل )األسوووووطوانات، المحركوووووات، المحركوووووات نصوووووف  -الضوووووغوط الهوائيوووووة-الضووووغط وأنوووووواع توصووووويالت
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عناصووووووورالتحكم فوووووووى الطاقوووووووة -الوووووووتحكم المباشووووووورفى األسوووووووطوانات النيوماتيوووووووة مفووووووردة ومزدوجوووووووة الفعووووووول-الدورانيووووووة(
م فوووى الضوووغط ،  صووومامات الوووتحكم اإلتجاهيوووة، صووومامات الوووتحكم فوووى السوووريان وتنظووويم النيوماتية)صووومامات الوووتحك

المكونوات اإلضوافية )الموركم، نقوط تجميوع -خطووط نقول الهوواء فوى الدوائرالنيوماتيوة -التدفق، الصومامات الالرجعيوة(
ة لمكونوووات الرمووووز القياسوووي -التوصووويالت، أجهوووزة قيووواس التووودفق، عووودادات قيووواس الضوووغط، مفووواتيه فصووول الضوووغط(

 قراءة وفهم وتحليل الدوائرالنيوماتية المركبة. -الدوائر النيوماتية
 تطبيقات متقدمة للدوائرالهيدروليكية فى نظم التحكم األوتوماتيكى: 566مكق 

يهدف المقرر إلوى توضويه طريقوة تشوغيل الونظم الهيدروليكيوة فوى المعودات المسوتخدمة بطريقوة سوليمة للوصوول إلوى 
طالوة عمور التشوغيلأفضل أداء له بنواء منظوموات هيدروليكيوة متكاملوة تجموع أكبور عودد مون العناصورالتى سوبق -ا وا 

تجهيوزات الونظم  -طرق الحبوك )موانوع التسوريب البسويطة والديناميكيوة( -دراستها ألداء وظيفة معينة )أمثلة تطبيقية(
اطوووات الالزموووة والفحوووص والتشوووغيل المبووودئى الهيدروليكيوووة )اإلختبوووارات األوليوووة عنووود بووودء التشوووغيل ألول مووورة، اإلحتي

طووورق التشوووغيل والصووويانة وتشووومل: اإللموووام بطووورق التوصووويل لمكونوووات الووودوائر، التحقوووق مووون  -للمكونوووات المختلفوووة(
المحرك وصوالحيته للعمول، التحقوق مون إتجوا  الودوران الصوحيه، التعورف علوى أمواكن نوزف الهوواء بالمنظوموة، بودء 

موون المنظومووة الهيدروليكيووة، بودء تشووغيل الوودورة بوودون تحميوول، بوودء تشووغيل المنظومووة تشوغيل المضووخة، نووزف الهووواء 
إكتشواف األعطوال وتشومل  -فكورة عاموة عون الصويانة الوقائيوة -إتجوا  التودفق(-بالحمل وضبط الصمامات )الضغط

صووووالح الخلوووول الموجووووود للمكونووووات و  هووووى: طوووورق البحووووث عنهووووا والتعوووورف عليهووووا وعلووووى أجووووواء الصوووويانة الالزمووووة وا 
ملحقات الدوائر)المرشحات بفنواعها، منفثات الهوواء، الموراكم، -الصمامات بفنواعها -المضخات والمحركات بفنواعها

 المبادالت الحرارية، الخراطيم، مبينات الضغوط(.
 فى نظم التحكم األوتوماتيكى:   PLCلتكنولوجيا تطبيقات متقدمة  567مكق 

 –فى دوائرالتحكم فى نظوم هندسوة القووى الميكانيكيوة  PLCأجهزة ووحدات  تطبيقات وأمثلة عملية على إستخدامات
تطبيقوات علوى الحاسوب اآللوى  – Ladder Diagramتطبيقوات متنوعوة وأمثلوة علوى المخطوط السولمى أو الودرجى 

 بإستخدام برنامج للمحاكاة وبرامج على الحاسب اآللى.
 التحكم األوتوماتيكى: النيوماتية فى نظم تطبيقات متقدمة للدوائر 568مكق 

لدوائرالنيوماتية الصناعية تتضومن معامول إفتراضوية لدراسة اتطبيقات متقدمة على الحاسب اآللى يتضمن المقرر 
مكونووات الكبرعوودد موون كووذلك مراجعووة شوواملة ألتضوومن وينيوماتيكيووة مختلفووة  ونموواذج محاكوواة تفاعليووة لعوودة دوائوور

لوى توضويه األشوكال ى نظوم األجهزة والمعدات الفعلية المسوتخدمة فوو  الوتحكم النيومواتيكى المتنوعوة. يهودف المقررا 
والطورق التطبيقيوة والمخرجوات المتوقعوة مون عودد أربعووة دراسوات حالوة لمعامول إفتراضوية ونمواذج محاكواة تفاعليووة 

  الودوائر . وتسومى هوذنظم الميكانيكيوة المختلفوةالولعدة دوائرنيوماتيكية صناعية تستخدم فى المجاالت الصوناعية و 
(Q cycle, L cycle, U cycle, & the 3-cylinders cycle)  وتعموول جميعهووا بوونظمcascade & 

mechanical stroke end techniques  ويوتم دراسوة تفاصويل ومكونوات كول دائورة وطريقوة تشوغيلها والمخرجوات
لووى توودريب الطووالب علووى ممارسووة مووا يووتم موون تطبيووق االمقرر هوودف ي التووى تقوووم بهووا.  لقوووانين المختلفووة والحسووابات ا 
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يهووودف كموووا مووون عمليوووة الوووتحكم.  للوصوووول للنتوووائج المنتظووورةللووودوائر النيوماتيوووة  المعقووودة فوووى عمليوووات الوووتحكم الفعليوووة
إلووى التفكوود موون مصووداقية هووذ  البوورامج وعموول معووايرة علميووة لمخرجاتهووا موون خووالل التحقووق موون القوووانين  كووذلكالمقرر 

جوووراء عمليوووات مقارنوووة بينهوووا وبوووين الحسوووابات التقليديوووة  والحسوووابات الداخليوووة التوووى توووتم الموازيوووة فوووى هوووذ  البووورامج وا 
  والنتائج العملية. للوصول لنفس المخرجات

 :محطات القوى البخاريةالتحكم فى فى تطبيقات المعامل اإلفتراضية  569مكق 
نظوم الوتحكم اآللوى المسوتخدمة ومعودات العديد من مكونات وأجهوزة وتحليل عناصر يتضمن المقرر دراسة والتعرف على 

كما يتضمن المقرركذلك دراسة حالة تطبيقيوة مون خوالل برنوامج معامول إفتراضوية  لكهرباء البخارية.افى محطات توليد 
دارة كافة أجزاء محطة بخارية صناعية تعمل علوى دورة رانكون وتتضومن غاليوة  تفاعلى للتحكم األوتوماتيكى وتشغيل وا 

ميجواوات. يتضومن المقورر تحليول كافوة نظوم القيواس  30البخار وتوربينة بخارية متعوددة المراحول بقودرة صناعية إلنتاج 
وكووذلك تحليوول كافووة عمليووات لمعرفووة وظائفهووا وتفاصوويل عملهووا وماهيووة مخرجاتهووا والووتحكم األوتوموواتيكى فووى البرنووامج 

إلوووى المقرركوووذلك هووودف فوووى جميوووع أجوووزاء المحطوووة. ي الوووديناميكا الحراريوووة وميكانيكوووا الموائوووع وانتقوووال الحووورارة المسوووتخدمة
 توودريب الطووالب علووى ممارسووة مووا يووتم موون تطبيووق القوووانين المختلفووة والحسووابات المعقوودة فووى عمليووات الووتحكم الفعليووة

إلوى التفكود مون مصوداقية هوذ   كوذلكيهودف المقرر كموا مون عمليوة الوتحكم.  للوصول للنتائج المنتظورةللمحطات البخارية 
وعموول معووايرة علميووة لمخرجاتهووا موون خووالل التحقووق موون القوووانين والحسووابات الداخليووة التووى تووتم فووى هووذ  البوورامج البورامج 

جووراء عمليووات مقارنووة بينهووا وبووين الحسووابات التقليديووة  والنتووائج مثوول رسووم وتوقيووع  للوصووول لوونفس المخرجوواتالموازيووة وا 
لخورائط اإلتوزان الحورارى وتحديود  on-lineلك رسم وكذ  h-s diagram for steamكافة ظروف التشغيل على خرائط

 القدرة وكفاءة المحطة عند ظروف التشغيل وكافة االحمال المختلفة.

 جميد والتبريد: التتطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات  570مكق 

م الوووتحكم اآللوووى نظوووومعووودات العديد مووون مكونوووات وأجهوووزة وتحليووول عناصووور يتضووومن المقووورر دراسوووة والتعووورف علوووى 
كمووا يتضوومن المقرركووذلك دراسووة  .التبريوود والتجميوود لحفووأ وتخووزين المووواد الغذائيووة واللحووومالمسووتخدمة فووى محطووات 

حالووة تطبيقيووة موون خووالل برنووامج معاموول إفتراضووية تفوواعلى للووتحكم األوتوموواتيكى لكافووة أجووزاء محطووة تبريوود وتجميوود 
كيلووووات. يتضووومن المقررتحليووول كافوووة نظوووم  5ت وحمووول تجميووود كيلووووا 3وذات حمووول تبريووود  R-22صوووناعية تسوووتخدم 

وكووذلك تحليوول كافووة لمعرفووة وظائفهووا وتفاصويل عملهووا وماهيووة مخرجاتهووا القيواس والووتحكم األوتوموواتيكى فووى البرنووامج 
هوووودف عمليووووات الووووديناميكا الحراريووووة وميكانيكووووا الموائووووع وانتقووووال الحوووورارة المسووووتخدمة فووووى جميووووع أجووووزاء المحطووووة. ي

إلى تدريب الطالب علوى ممارسوة موا يوتم مون تطبيوق القووانين المختلفوة والحسوابات المعقودة فوى عمليوات كذلك المقرر 
يهووودف كموووا مووون عمليوووة الوووتحكم.  للوصوووول للنتوووائج المنتظووورةلمحطوووات التبريووود والتجميووود الصوووناعية  الوووتحكم الفعليوووة

لمخرجاتهووا موون خووالل التحقووق موون القوووانين إلووى التفكوود موون مصووداقية هووذ  البوورامج وعموول معووايرة علميووة  كووذلكالمقرر 
جوووراء عمليوووات مقارنوووة بينهوووا وبوووين الحسوووابات التقليديوووة  الموازيوووة والحسوووابات الداخليوووة التوووى توووتم فوووى هوووذ  البووورامج وا 

 h-sعلووى خوورائط on-lineوالنتووائج العمليووة مثوول رسووم وتوقيووع كافووة ظووروف التشووغيل  للوصووول لوونفس المخرجووات
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diagram for R-22   رسووم خوورائط اإلتووزان الحوورارى وتحديوود معاموول القوودرة وكفوواءة المحطووة عنوود ظووروف وكووذلك
 التشغيل وكافة االحمال المختلفة.

 تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى  نظمة تكييف الهواء المركهية: 571مكق 
ومعودات أجهوزة كوذلك و  دورات تكييف الهوواءالعديد من مكونات وتحليل عناصر يتضمن المقرر دراسة والتعرف على 

كموا يتضومن المقرركوذلك دراسوة حالوة تطبيقيوة مون  .أنظمة تكييف الهواء المركزيوةنظم التحكم اآللى المستخدمة فى 
خالل برنوامج معامول إفتراضوية تفواعلى للوتحكم األوتومواتيكى لكافوة أجوزاء محطوة تكييوف هوواء مركزيوة لمبنوى إدارى 

مسبق لنسب متنوعة من الهواء الراجع مع الهوواء الخوارجى لضومان تجديدالتهويوة تعمل بنظام الهواء الكلى والخلط ال
للمكووان المكيووف. وتتضوومن المحطووة أربعووة طلمبووات مركزيووة لتشووغيل أربعووة خاليووا لوظووائف التسووخين والتبريوود وزيووادة 

لمعرفوة فوى البرنوامج الرطوبة وا عادة التسوخين للهوواء. يتضومن المقررتحليول كافوة نظوم القيواس والوتحكم األوتومواتيكى 
وكذلك تحليل كافة عمليات الديناميكا الحرارية وميكانيكوا الموائوع وانتقوال وظائفها وتفاصيل عملها وماهية مخرجاتها 

إلووى توودريب الطووالب علووى ممارسووة مووا يووتم موون المقرركووذلك هوودف الحوورارة المسووتخدمة فووى جميووع أجووزاء المحطووة. ي
للوصوول لمحطوات تكييوف الهوواء المركزيوة  لمعقودة فوى عمليوات الوتحكم الفعليوةتطبيق القووانين المختلفوة والحسوابات ا

إلووى التفكوود موون مصووداقية هووذ  البوورامج وعموول معووايرة  كووذلكيهوودف المقرر كمووا موون عمليووة الووتحكم.  للنتووائج المنتظوورة
جووراء عمليووات علميووة لمخرجاتهووا موون خووالل التحقووق موون القوووانين والحسووابات الداخليووة التووى تووتم فووى هووذ  البوورامج وا  

والنتووووائج العمليووووة مثوووول رسووووم خوووورائط  للوصووووول لوووونفس المخرجوووواتالموازيووووة مقارنووووة بينهووووا وبووووين الحسووووابات التقليديووووة 
لحالووة الهووواء عنوود كافووة مراحوول التكييووف وكووذلك عموول اإلتووزان الحوورارى وتحديوود القوودرة وكفوواءة  on-lineالسوويكومترى 

 فة.المحطة عند ظروف التشغيل وكافة االحمال المختل

 تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات الديهل الصناعية: 572مكق 
نظوووم الوووتحكم اآللوووى ومعووودات العديد مووون مكونوووات وأجهوووزة وتحليووول عناصووور يتضووومن المقووورر دراسوووة والتعووورف علوووى 

يقيوة مون كموا يتضومن المقرركوذلك دراسوة حالوة تطب .بإسوتخدام محركوات الوديزل قووى لاالمستخدمة فى محطوات توليود 
دارة كافوة أجوزاء محطوة محركوات ديوزل تعمول  خالل برنامج معامل إفتراضية تفاعلى للتحكم األوتوماتيكى وتشغيل وا 

المشواروتتضووومن عووودد سوووتة سووولندرات علوووى نفوووس عوووامود اإلدارة وتسوووتخدم نظوووام شوووحن الهوووواء -علوووى الووودورة رباعيوووة
ونظوام تبريود موائى للسولندرات ولزيوت المحورك. يتضومن لةستفادة مون غوازات العوادم  air turbo-chargerالتوربينى

لمعرفوووة وظائفهوووا وتفاصووويل عملهوووا وماهيوووة المقووورر تحليووول كافوووة نظوووم القيووواس والوووتحكم األوتومووواتيكى فوووى البرنوووامج 
وكووذلك تحليوول كافووة عمليووات الووديناميكا الحراريووة وميكانيكووا الموائووع وانتقووال الحوورارة المسووتخدمة فووى جميووع مخرجاتهووا 

إلى تدريب الطالب على ممارسة ما يتم من تطبيق القوانين المختلفوة والحسوابات المقرركذلك هدف المحطة. يأجزاء 
يهووودف كموووا مووون عمليوووة الوووتحكم.  للوصوووول للنتوووائج المنتظووورةلمحطوووات الوووديزل  المعقووودة فوووى عمليوووات الوووتحكم الفعليوووة

لمخرجاتهووا موون خووالل التحقووق موون القوووانين إلووى التفكوود موون مصووداقية هووذ  البوورامج وعموول معووايرة علميووة  كووذلكالمقرر 
جوووراء عمليوووات مقارنوووة بينهوووا وبوووين الحسوووابات التقليديوووة  الموازيوووة والحسوووابات الداخليوووة التوووى توووتم فوووى هوووذ  البووورامج وا 
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-onورسوم   h-s diagramوالنتائج مثل رسوم وتوقيوع كافوة ظوروف التشوغيل علوى خورائط للوصول لنفس المخرجات

line رارى وتحديد القدرة وكفاءة المحطة عند ظروف التشغيل وكافة االحمال المختلفة.لخرائط اإلتزان الح 
 :تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى دراسة وتحليل خصائص محركات اإلحتراق الداخلى 573مكق 

نظوووم الوووتحكم اآللوووى ومعووودات العديد مووون مكونوووات وأجهوووزة وتحليووول عناصووور يتضووومن المقووورر دراسوووة والتعووورف علوووى 
 actual performance characteristics تحديووود الخصوووائص ومواصوووفات األداء العمليوووة فوووى  المسوووتخدمة

كمووا يتضوومن  .hydraulic brake unitلمحركووات الووديزل موون خووالل القياسووات علووى وحوودة الفرملووة الهيدروليكيووة 
دارة المقرركووذلك دراسووة حالووة تطبيقيووة موون خووالل برنووامج معاموول إفتراضووية تفوواعلى للووتحكم األوتوموواتي كى وتشووغيل وا 

المشواروتتضوومن عوودد سووتة سوولندرات -كافووة أجووزاء وحوودة الفرملووة الهيدروليكيووة لمحطووة محركووات ديووزل بالوودورة رباعيووة
لةسوتفادة مون غوازات العوادم  air turbo-chargerعلوى نفوس عوامود اإلدارة وتسوتخدم نظوام شوحن الهوواء التووربينى

يتضوومن المقوورر تحليوول كافووة نظووم القيوواس والووتحكم األوتوموواتيكى فووى  ونظووام تبريوود مووائى للسوولندرات ولزيووت المحوورك.
وكووووذلك تحليووول كافوووة عمليووووات الوووديناميكا الحراريووووة لمعرفوووة وظائفهووووا وتفاصووويل عملهوووا وماهيووووة مخرجاتهوووا البرنوووامج 

هووودف ووحووودة الفرملوووة الهيدروليكيوووة. ي وميكانيكوووا الموائوووع وانتقوووال الحووورارة المسوووتخدمة فوووى جميوووع أجوووزاء المحطوووة
إلى تدريب الطالب علوى ممارسوة موا يوتم مون تطبيوق القووانين المختلفوة والحسوابات المعقودة فوى عمليوات المقرركذلك 

إلوى التفكود مون  كوذلكيهودف المقرر كموا من عمليوة الوتحكم.  للوصول للنتائج المنتظرةلمحطات الديزل  التحكم الفعلية
خوالل التحقوق مون القووانين والحسوابات الداخليوة التوى توتم مصداقية هذ  البرامج وعمول معوايرة علميوة لمخرجاتهوا مون 

جوراء عمليوات مقارنووة بينهوا وبوين الحسووابات التقليديوة  والنتووائج  للوصووول لونفس المخرجواتالموازيوة فوى هوذ  البوورامج وا 
وخوورائط اإلتووزان الحوورارى وتحديوود القوودرة وكفوواءة  actual performance characteristic curvesمثوول رسووم 

 ومعامل اإلستهالك النوعى للوقود عند ظروف التشغيل وكافة االحمال المختلفة. المحرك

 :التحكم فى محطات المضخات والرفع وتغذية الخهانات تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى 574مكق 
نظوووم الوووتحكم اآللوووى ومعووودات العديد مووون مكونوووات وأجهوووزة وتحليووول عناصووور يتضووومن المقووورر دراسوووة والتعووورف علوووى 

محطووات المضووخات المركزيووة المسووتخدمة فووى رفووع السوووائل وتغذيووة وموولء الخزانووات. كمووا يتضوومن دمة فووى المسووتخ
دارة  المقرركووذلك دراسووة حالووة تطبيقيووة موون خووالل برنووامج معاموول إفتراضووية تفوواعلى للووتحكم األوتوموواتيكى وتشووغيل وا 

لتوووازى أو كوول علووى حوودة حسووب مضووخة مركزيووة تعمووالن علووى التوووالى أوا 2كافووة أجووزاء محطووة للرفووع تتضوومن عوودد 
ظروف التشغيل المحددة والمخرجات المطلوبة . يتضمن المقرر تحليل كافة نظم القيواس والوتحكم األوتومواتيكى فوى 

وكووووذلك تحليوووول كافووووة عمليووووات ميكانيكووووا الموائووووع لمعرفووووة وظائفهووووا وتفاصوووويل عملهووووا وماهيووووة مخرجاتهووووا البرنووووامج 
إلووى توودريب الطووالب علووى ممارسووة مووا يووتم موون تطبيووق المقرركووذلك ف هوودالمسووتخدمة فووى جميووع أجووزاء المحطووة. ي

لوصوووول للنتوووائج لمحطوووات الرفوووع والمضوووخات ل القووووانين المختلفوووة والحسوووابات المعقووودة فوووى عمليوووات الوووتحكم الفعليوووة
إلووى التفكوود موون مصووداقية هووذ  البوورامج وعموول معووايرة علميووة  كووذلكيهوودف المقرر كمووا موون عمليووة الووتحكم.  المنتظوورة

جوراء عمليوات مقارنوة بينهوا لمخ رجاتها من خالل التحقق من القوانين والحسابات الداخلية التى تتم فى هذ  البرامج وا 
 actual performanceوالنتوووائج مثووول رسوووم  للوصوووول لووونفس المخرجووواتالموازيوووة وبوووين الحسوووابات التقليديوووة 
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characteristic H-Q curves رة والكفواءة عنود ظوروف التشوغيل لكول مضوخة علوى حودة وللمحطوة مجتمعوة القود
 وكافة االحمال المختلفة.

 تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى محطات التسخين بالطاقة الشمسية: 575مكق 
نظووم الووتحكم اآللووى ومعوودات العديد موون مكونووات وأجهووزة وتحليوول عناصوور يتضوومن المقوورر دراسووة والتعوورف علووى 

 Flat Plate collectors مسوية والمجمعوات المسوتويةتسوخين الميوا  بالطاقوة الشالمسوتخدمة فوى محطوات 

 Auxiliaryوتخزينهوووا لكافوووة ظوووروف اإلسوووتهالك موووع اإلسوووتعانة بنظوووام مسووواعد للتسوووخين الحووورارى التقليووودى

boiler.  كمووا يتضوومن المقرركووذلك دراسووة حالووة تطبيقيووة موون خووالل برنووامج معاموول إفتراضووية تفوواعلى للووتحكم
دارة كا موون المجمعووات  2فووة أجووزاء محطووة تسووخين ميووا  بالطاقووة الشمسووية تشوومل عوودد األوتوموواتيكى وتشووغيل وا 

 Auxiliaryوخزان للميا  ونظام مساعد للتسخين الحرارى التقليدى Two Flat Plate collectors المستوية

boiler. لمعرفوووة وظائفهووووا . يتضووومن المقوووورر تحليووول كافووووة نظوووم القيوووواس والوووتحكم األوتوموووواتيكى فوووى البرنووووامج
وكووذلك تحليوول كافوة عمليووات الووديناميكا الحراريوة وميكانيكووا الموائووع وانتقووال ل عملهووا وماهيووة مخرجاتهوا وتفاصوي

إلى تودريب الطوالب علوى ممارسوة موا يوتم مون المقرركذلك هدف الحرارة المستخدمة فى جميع أجزاء المحطة. ي
محطوووات تسوووخين الميوووا  بالطاقوووة ل تطبيوووق القووووانين المختلفوووة والحسوووابات المعقووودة فوووى عمليوووات الوووتحكم الفعليوووة

إلووى التفكوود موون مصووداقية هووذ   كووذلكيهوودف المقرر كمووا موون عمليووة الووتحكم.  للوصووول للنتووائج المنتظوورةالشمسووية 
البرامج وعمل معايرة علميوة لمخرجاتهوا مون خوالل التحقوق مون القووانين والحسوابات الداخليوة التوى توتم فوى هوذ  

جراء عمليات مقارنة بينها و  والنتائج ورسم  للوصول لنفس المخرجاتالموازية بين الحسابات التقليدية البرامج وا 
 خرائط اإلتزان الحرارى وتحديد كفاءة المحطة عند ظروف التشغيل وكافة االحمال المختلفة.

 تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى محطات تسخين وتوهيع المياه المركهية: 576مكق 
نظوم الوتحكم اآللوى المسوتخدمة ومعودات العديد من مكونات وأجهوزة تحليل عناصر و يتضمن المقرر دراسة والتعرف على 

كموا يتضومن المقرركوذلك  .تسخين وتوزيع الميا  المركزية على عدد كبيور مون المسوتهلكين بفحموال مختلفوةفى محطات 
د ارة كافوة أجوزاء محطوة دراسة حالة تطبيقية من خالل برنامج معامل إفتراضية تفاعلى للوتحكم األوتومواتيكى وتشوغيل وا 

لمعرفوووة تسوووخين وتوزيوووع ميوووا  مركزيوووة. يتضووومن المقووورر تحليووول كافوووة نظوووم القيووواس والوووتحكم األوتومووواتيكى فوووى البرنوووامج 
وكووذلك تحليوول كافووة عمليووات الووديناميكا الحراريووة وميكانيكووا الموائووع وانتقووال وظائفهووا وتفاصوويل عملهووا وماهيووة مخرجاتهووا 

إلى تودريب الطوالب علوى ممارسوة المقرركذلك هدف جزاء محطة تسخين وتوزيع الميا . يالحرارة المستخدمة فى جميع أ
لمحطووات تسووخين وتوزيووع الميووا   مووا يووتم موون تطبيووق القوووانين المختلفووة والحسووابات المعقوودة فووى عمليووات الووتحكم الفعليووة

داقية هوذ  البورامج وعمول معوايرة إلى التفكد من مص كذلكيهدف المقرر كما من عملية التحكم.  للوصول للنتائج المنتظرة
جوراء عمليوات مقارنوة  علمية لمخرجاتها من خالل التحقق مون القووانين والحسوابات الداخليوة التوى توتم فوى هوذ  البورامج وا 

والنتوائج ورسوم خورائط اإلتوزان الحورارى وتحديود كفواءة  للوصوول لونفس المخرجواتالموازيوة بينها وبين الحسابات التقليديوة 
 ظروف التشغيل وكافة االحمال المختلفة. المحطة عند
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 :تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات التوربينات الغاهية 577مكق 

هووووذا المقررالتفوووواعلى التوووودريبى يسووووتخدم برنووووامج للمعاموووول اإلفتراضووووية بالحاسووووب اآللووووى ويتضوووومن العناصوووور التاليووووة: 
، الوعوواء الحوواوى الخووارجى للتوربينووة ، فلتروموودخل ومفخووذ الهووواء أساسوويات تصووميم وتشووغيل نظووم التوربينووات الغازيووة

للضوواغط الوودواروالجزء الناشوور موون الموودخل، نظووم الووتحكم فووى الضوواغط وزيووت التبريوود، غرفووة ونظووم اإلحتووراق، نظووام 
كراسوى إشعال الوقود، الجزء التوربينى لتمودد الغوازات وتوليود الطاقوة، مسوارات خوروج غوازات العوادم ونوواتج الحريوق، 

المحووواور وموانوووع التسووورب ونظوووام التزييوووت، مضوووخات وفالتووور سوووائل التزييوووت، مبوووردات الزيوووت، األجهوووزة والمعووودات 
الضوورورية فووى محطووات التوربينووات الغازيووة وتتضوومن: نظووم الووتحكم الهيدروليكيووة للتشووغيل بواسووطة كوول موون إموودادات 

الهيدروليكيوة لبدايوة التشوغيل للمحطوة لكول نووع مون انووواع الوقوود الغوازى أوالسوائل والوديزل، نظوم الوتحكم النيوماتيوة أو 
طفوواء الحريووق فووى مختلووف أجووزاء المحطووة.  أساسوويات توليوود الطاقووة وأجووزاء المولوود  حتووواء وا  الوقووود، نظووم إكتشوواف وا 

 الكهربائى، نظام التحكم فى المولد وزيت التبريد.     
 :الصيانة-التركيب واإلنشاء-تصميمال-تطبيقات التحكم بالمحابا الصناعية: األنواع 578مكق 

مقدمووة عامووة حووول أساسوويات ووظووائف وطوورق إختيووار أنووواع المحووابس الصووناعية المختلفووة، اإلعتبووارات الهيدروليكيووة، 
التركيووب واألجووزاء ، تصوونييف وتقيوويم المحووابس، مووواد تصوونيع أجووزاء المحووابس، المواصووفات العلميووة إلختيووار وتصووميم 

سووريان الموائووع المختلفووة فووى المحووابس، حسووابات وخوورائط ومعووادالت الفاقوود فووى الضووغط  وتوصوويف ومعووايرة المحووابس.
لكافة األنواع المختلفة، عوامل إختيارات أحجوام ومقاسوات المحوابس، العوزل والتسوريب مون المحوابس، التكهوف والسوريان 

يالت. المحووابس األوتوماتيكيوووة ثنووائى الطووور داخووول المحووابس. المحوووابس اليدويووة: األنووواع، اإلختيوووار، التشووغيل، التوصووو
لوونظم الووتحكم المختلفووة: محووابس الووتحكم فووى الضووغط ومحووابس األمووان فووى خزانووات ونظووم السوووائل والغووازات، محووابس 
الوووتحكم بالوسوووائل الكهربيوووة. مشووواكل تصوووميم وتركيوووب وتشوووغيل وصووويانة المحوووابس، ظووواهرة المطرقوووة المائيوووة وعالقتهوووا 

 س التحكم األوتوماتيكى فى الدوائرالهيدروليكية والدوائر النيوماتية.    بالمحابس. األنواع الخاصة من محاب
  :الصيانة-التركيب واإلنشاء-التصميم-تطبيقات خطوط األنابيب الصناعية: األنواع 579مكق 

مقدموووة عاموووة حوووول أساسووويات ووظوووائف وطووورق إختيوووارأنواع خطووووط األنابيوووب فوووى التطبيقوووات الصوووناعية المختلفوووة، 
لمكونات وا عتبارات التصوميم والعوامول الهيدروليكيوة لسوريان كافوة أنوواع الموائوع فوى نظوم خطووط األنابيوب، األجزاء وا

حسابات وخرائط ومعادالت وجداول كل من فواقود الضوغط الرئيسوية وفواقود الضوغط الثانويوة فوى كافوة أجوزاء خطووط 
بيوب بوالطرق التقليديوة. أمثلوة وتطبيقوات علوى األنابيب. أمثلة تطبيقية ودراسات حالة لتصميم وحسوابات خطووط األنا

نتواج الرسوومات التنفيذيوة لشوبكات خطووط األنابيوب.  أنواع متعددة لبرامج الحاسب اآللى لعمل التصميم والحسابات وا 
األجهووزة والحساسووات ووسووائل القياسووات الموجووودة ضوومن أجووزاء ومكونووات خطوووط األنابيووب: المحووابس، والعوودادات، 

 ل التدفق أو كمية السريان أو سرعة المائع فى الخطوط،  ووسائل قياس معد
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 :موضوعات مختارة في خطوط األنابيب والمضخات والتوربينات  580مكق

مقوورر خوواص: موضوووعات مختووارة ومتقدمووة تتنوواول  خوور مووا وصوول إليووه العلووم واألسوواليب التكنولوجيووة الحديثووة فووى 
 ابيب والمضخات والتوربينات.في خطوط االنتطبيقات هندسة القوى الميكانيكية 

 :خطوط األنابيب والمضخات والتوربيناتنظم التحكم فى موضوعات مختارة في   581مكق
مقووورر خووواص: موضووووعات مختوووارة ومتقدموووة فوووى الوووتحكم األوتومووواتيكى تتنووواول  خرموووا وصووول إليوووه العلوووم واألسووواليب 

 ضخات والتوربينات.في خطوط االنابيب والمالتكنولوجية الحديثة فى تطبيقات التحكم 
 :التبريد وتكييف الهواءهندسة موضوعات مختارة في  582مكق

مقوورر خوواص: موضوووعات مختووارة ومتقدمووة تتنوواول  خوور مووا وصوول إليووه العلووم واألسوواليب التكنولوجيووة الحديثووة فووى 
 التبريد وتكييف الهواء.هندسة في تطبيقات هندسة القوى الميكانيكية 

 :التبريد وتكييف الهواءنظم التحكم فى هندسة موضوعات مختارة في  583مكق
مقووورر خووواص: موضووووعات مختوووارة ومتقدموووة فوووى الوووتحكم األوتومووواتيكى تتنووواول  خرموووا وصووول إليوووه العلوووم واألسووواليب 

    التبريد وتكييف الهواء.هندسة في التكنولوجية الحديثة فى تطبيقات التحكم 
 :راق الداخليموضوعات مختارة في االحتراق وآالت االحت  584مكق

مقوورر خوواص: موضوووعات مختووارة ومتقدمووة تتنوواول  خوور مووا وصوول إليووه العلووم واألسوواليب التكنولوجيووة الحديثووة فووى 
 في االحتراق و الت االحتراق الداخلي.تطبيقات هندسة القوى الميكانيكية 

 :االحتراق وآالت االحتراق الداخلينظم التحكم فى موضوعات مختارة في   585مكق
ص: موضووووعات مختوووارة ومتقدموووة فوووى الوووتحكم األوتومووواتيكى تتنووواول  خرموووا وصووول إليوووه العلوووم واألسووواليب مقووورر خوووا

 في االحتراق و الت االحتراق الداخلي.التكنولوجية الحديثة فى تطبيقات التحكم 
 

 :محطات القوى والهندسة البخاريةنظم التحكم فى موضوعات مختارة في   587مكق
ة ومتقدموووة فوووى الوووتحكم األوتومووواتيكى تتنووواول  خرموووا وصووول إليوووه العلوووم واألسووواليب مقووورر خووواص: موضووووعات مختوووار 

 في محطات القوى والهندسة البخارية.التكنولوجية الحديثة فى تطبيقات التحكم 

 ديناميكا الموائع وتطبيقاتها: 588مكق
ط وغيوور القابلووة لةنضووغاط مووع المعووادالت الحاكمووة لحركووة المووائع، السووريان أحووادي األبعوواد للموائووع القابلووة لةنضووغا

تطبيقات، السريان ثنائي األبعاد: معادالت نافيير وستوك وامثلة على السريان في األنابيب، نظريوة التزييوت، الطبقوة 
 الجدارية، السريان المضطرب، تطبيقات على التدفق في شبكات األنابيب للسوائل والغازات.

 المشروع 959مكق 
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 كتوراهمقررات للماجستير والد

 نظري  القياسات الدقيق  601مكق 
  -مفووواهيم أساسوووية فوووي القياسوووات وأجهوووزة القيووواس  -مقدموووة )األرقوووام المعنويوووة، التقريوووب، مراجعوووة التحليووول البعووودى( 

اإلداء  –معووووايرة األجهووووزة  –الخصووووائص االسووووتاتيكية لمنظومووووة القيوووواس  –الحساسووووات ومحوووووالت إشووووارات القيوووواس 
أساسوويات علووم اإلحصوواء )الرسووومات التكراريووة،  –مراجعووة أساسوويات اإللكترونيووات  –يوواس الووديناميكى لمنظومووة الق

التوزيعووووات االحتماليووووة، المتوسووووطات، االنحووووراف المعيووووارى، القيمووووة المتوقعووووة، دوال كثافووووة االحتمووووال، دالووووة كثافووووة 
ر، القووويم المتطرفوووة، تحليووول االرتبووواط واالنحووودا -االحتموووال العياريوووة، إحصووواءات العينوووة و التوزيوووع و فتووورات الثقوووة( 

الاليقين، تصميم التجارب، معالجة وتعديل إشارات القياس )القناطر، المكبورات، المرشوحات، التحويول مون التنواظرى 
قياس الضغط، درجة الحرارة، اإلجهاد، االنفعال، القوة، عزم الودوران، السورعة الزاويوة، القودرة، سورعة  –إلى الرقمى( 

 .ميكانيكية، مبادئ قياس السرعة بتقنية ليزر دوبالر، جهاز السلك الساخن( ومعدالت التدفقالموائع )الحساسات ال
 الطرق الحساببي  فى علوم الطاق  602مكق 
 لحول العدديوة الطورق  ،الثانيوة الدرجوة مون التفاضولية المعوادالت أنوواع ،المحودودة الفوروق  ،الرياضوية للنمواذج مودخل

 األشوكال الهيبربوليوه، المعوادالت لحول العدديوة الطورق  االلبتيكيه، المعادالت لحل عدديةال الطرق  البرابوليه، المعادالت

، مقدموة  الرقموى االنتشوار القيمتوين، مون وخلويط القويم ومتوسوط النهر علىأ  القيم باستخدام المحدودة الفروق  ،المحافظة
 للطرق العددية لحل المعادالت الحاكمة فى ديناميكا الموائع الحسابية

 ميكانيكا الموائع المتقدم  603ق مك
الحاكموووووة لحركووووة الموائوووووع، طووووورق الحجووووم المحووووودود التكامليووووة والتفاضووووولية إلسوووووتنباط معووووادالت مجموعووووة الكاملوووووة لل

امثلووة تطبيقيوووة  ،معووادالت الحركووهلحووول  يووةالعددطوورق الحسووابية و ال ،الحوول الرياضووى لمعووادالت الحركوووهالمعووادالت، 
ريان المثووالي عووديم اإلحتكوواك، التحليوول التفاضوولي لنظريووة الطبقووة الجداريووة، مقدمووة وعمليووة علووى السووريان اللووزج والسوو

 الديناميكا الهوائيه.للسريان القابل لةنضغاط و 
 السريان المضطرب 604مكق 

ومقواييس  ةنتشواريواال ةومنشف السريان المضطرب وطورق التحليول المختلفو ةمقدمه لدراسه السريان المضطرب، طبيع
 ةالتووى تحكووم بقوواء الكتلوو ةوطووول االنوودماج، المعووادالت العاموو ةريان المضووطرب، نظريووات اللزوجووه الدواميووبعوواد للسوواأل
 ةثووار المختلفووه والنووافورات المنبثقوو، انموواط مختلفووه للسووريان المضووطرب مثوول اآلةالدواميوو ةوالحركوو ةالوودفع والطاقوو ةوقووو 

 .لسريان المضطربنمذجة ا ،اسات السريان المضطربوالتحليل االحصائى لقي ةالديناميكا الطيفيو  ةالجداري ةوالطبق
 السريان ثنائى الطور 605مكق 

مقدموووه، نظريوووه السوووريان المتجوووانس، نظريوووه السوووريان المنفصووول، توزيوووع السووورعه والتركيوووز، النظريوووه الموجيوووه احاديوووه 
 .البعد، ظاهرة التداخل وسلوك الطبقات الرقيقه
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 الت توربيني آ 606مكق 

ن االساسيه لماكينوات الموائوع وتطبيقاتهوا، نظريوه التماثول فوى ماكينوات الموائوع، السوريان احوادى البعود استنتاج القواني
فووى االالت التوربينيووه، حسوواب السووريان فووى مجموعووات الووريش نظريووا، المعطيووات التجريبيووه للسووريان فووى مجموعووه 

بعواد فوى ريوش االالت التوربينيوه، طورق الريش، الطرق النظريه لحل السريان فى مجموعه الريش، السريان ثالثوى اال
 حل السريان ثالثى االبعاد. 

 ديناميكا الغاهات 607مكق 
اسووس السووريان القابوول لالنضووغاط، السووريان الثابووت االنتروبووى، السووريان فووى المنفثووات، الموجووات الصوودميه العموديووه، 

جووه الحوورارة، سووريان برانوودل، نظريووه تمووود الموجووات الصوودميه المائلووه، سووريان فووانو، سووريان رالووى، السووريان الثابووت در 
 الصدمات، طريقه المميزات لحل السريان، الطرق العدديه لحل معادالت الحركه للسريان القابل لالنضغاط.

 الحسابية الموائعديناميكا  608مكق 
يووورات بعديوووةي صووياغات المتغ-سوووتوكس للسووريان الغيووور قابوول لالنضوووغاط و تحويلهووا اللوووى صووورة ال-معووادالت نووافير

البدائيووة و المتغيوورات المشووتقة ي تفريوود الشووبكات المتدرجووة و الشووبكات مشووتركة الموقووع  ي معادلووة بواسووون للضووغط و 
 .حلها الرقمى ي تطبيقات فى السريان الداخلى والخارجى ، موضوعات متقدمة والتطورات األخيرة

 نالسريان المتغير مع الهم 609مكق 
السووريان المتغيوور فووى االالت الوودوارة، الصوووت الناشووىء موون حركووه الهووواء، السووريان السووريان المتغيوور فووى االنابيووب، 

 .االضطرابات فى االحتراق، الطرق الحسابيه فى السريان المتغير مع الزمن ،المضطرب الغير متزن 
 ديناميكا الموائع وحماي  البيئ  610مكق 

كم فوى التلووث الصوادر مون مصوادر ثابتوه، الوتحكم فوى معادالت حركه الهواء الجوى، تبريد الغازات فى الهواء، الوتح
 التلوث الصادر من مصادر متحركه معالجه السوائل فى الصناعه، تنقيه الميا ، معالجه ميا  الصرف.

 السريان اللهج 611مكق 
غط الطبقه الجداريه الشرائحيه فوق سطه مستوى موع وبودون ضو ،المعادالت التى تحكم السريان فى الطبقه الجداريه

الطبقه الجداريوه فوى سوريان قابول لالنضوغاط، الطبقوه الجداريوه  ،متدرج، الطبقه الجداريه الحراريه فى سريان شرائحى
 .المضطربه عند ضغط ثابت على سطه مستوى، مقدمه للطرق الحسابيه لحل السريان فى الطبقه الجدارية

 متقدم  ديناميكا حرارية 612مكق 
معادالت الحالة، الغوازات الحقيقيوه، القوانون الثالوث للوديناميكا الحراريوه، خوواص  ،الحراريةالعالقات العامة للديناميكا 

المحاليوول والمخوواليط، االتووزان واالسووتقرار الثرمودينوواميكى، الووديناميكا الحراريووه للوونظم المتفاعلووه، اساسوويات الووديناميكا 
 .الحراريه االحصائيه

 اساسيات االحتراق 613مكق 
كيميووواء الحراريوووة، التركيوووب الكيميوووائى والوووديناميكى )شوووامال النمووواذج الرياضوووية( لكووول مووون: اللهوووب مراجعوووة سوووريعة لل
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الرقووائقى سووابق الخلووط، واللهووب االنتشووارى، واللهووب سووابق الخلووط جزئيوواب اللهووب المضووطرب سووابق الخلووطب االحتووراق 
اللهووبب االشووتعال واالنطفوواء وعوودم  فوى اللهووب االنتشووارىب االحتووراق أحووادى وثنووائى الطووور، ديناميكيوة اللهووب وتثبيووت

 flame spectroscopyاستقرار اللهب، طرق القياس والتشخيص الحديثةب التحليل الطيفى للهب 
 نظرية محركات االحتراق الترددية 615مكق 

ى نظوم الحوق اإللكترونوو –عمليوات إدخووال الشوحنة ولفوأ العووادم  –نظوم اإلدارة اإللكترونيوة لمحركوات البنووزين والوديزل 
نظوم الحقون الحديثوة فوى محركوات  –فى محركوات البنوزين )الحقون فوى مجموع الشوحن والحقون المباشور فوى المحورك( 

طوورق القيوواس والتشووخيص فووى  –خصووائص االنبعاثووات موون محركووات البنووزين والووديزل وطوورق الحوود منهووا  –الووديزل 
 مختارات من التطورات الحديثة فى محركات البنزين والديزل –المحركات 

 نظريات التهييت 616ق مك
اساسوويات التزييووت ومعادلووه رينولوودز وشووروطها الحديووة، حوول معادلووة رينولوودز جبريووا فووى حوواالت خاصووة، حوول معادلووة 

 فى حالة المحامل المحورية وحالة المحامل الجبرية، المحامل الهيدروستاتيكية.  رينولدز عدديا
 اساسيات تلوث الهواء 617مكق 

هوم مصوادر تلووث الهوواء، طورق الوتحكم انبعواث أ فثيرهوا، المواصوفات القياسوية للهوواء النقوى، هوم الملوثوات وتأ مقدمة، 
 الملوثات، طرق رصد الملوثات .

 الحرائق واالنفجارات 618مكق 
ديناميكوووا الحريوووق، معووودات الوقايوووة مووون الحريوووق،  ،اسوووتراتيجيه الوقايوووة مووون الحريوووق ،اساسووويات وخصوووائص الحرائوووق

 لقة والشبه مغلقه، الموجات االنفجارية، وسائل السالمة من االنفجارات.انفجارات االوعية المغ
 الطرق الحسابية فى االحتراق 619مكق 

المعادالت الحاكمة للنظم المتفاعلة متعوددة المكونوات، النمواذج  ،وكيناتيكا االحتراق مراجعة الثرموديناميكا الكيميائية
نمذجوة  ،المتفاعل، طريقوة الفوروق المحوددة، نمذجوه اللهوب االنتشوارى  النمذجة الرياضية للسريان ،المبسطه لالحتراق

 تطبيقات عملية لمحاكاة الحوارق. ،اللهب سابق الخلط، الطرق الحسابية للسريان ثنائى الطور المتفاعل
 التذرير والرذاذ 620مكق 

يوور واالحتووراق لقطيوورة واحوودةب  ليووات عمليووات التووذريرب خصووائص الوورذاذب حاقنووات الوقووودب ديناميكيووة القطيووراتب التبخ
 ديناميكية الرذاذب تبخر واحتراق الرذاذب محاكاة )نمذجة( الرذاذب أمثلة عملية ودراسات حالة.

 انتقال الحراره المتقدم  621مكق 
ب المعوووادالت التفاضووولية للطبقوووة الجداريوووة ب المعوووادالت التكامليوووة للطبقوووة الجداريوووة ب  مقدموووةب المعوووادالت الحاكموووة

ن الرقائقى الداخلي ب السريان الرقائقى الخارجىب السريان المضطرب الوداخليب السوريان المضوطرب الخوارجى السريا
ب تفثير تغير خصائص السوائل مع درجة الحرارةب نقل الحرارة في السريان عالي السرعةب الحمول الحورارى الحور فوى 

موضووعات متقدموةب  الحورارى واإلشوعاع الحورارىبالطبقة الجداريةب انتقال الكتلوة بالحمولب موضووعات فوى التوصويل 
 في التطبيقات الحرارية.  استخدام أجهزة الكمبيوتر وديناميكا الموائع الحسابية
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 الحمل الحرارى  622مكق 
معامل انتقال الحرار ، التحليول الالبعودى، الطورق التحليليوه لحسواب انتقوال الحورار ، المعوادالت الحاكموه لحفوأ الكتلوه وكميوة 

 ه والطاقه، السريان وانتقال الحرار  فى االنابيب ومجارى الهواء، التبريد الطبقى، السريان فى النافور  الحر  .كر الح
 التوصيل الحرارى  623مكق 

واحووود فوووى حالوووة توليووود داخلوووى وبدونوووه، البعووود ال ومقدموووه، المعادلوووة العاموووه للتوصووويل الحووورارى، التوصووويل الحووورارى ذ
مسوتقير باسوتعمال  ثالثه ابعاد، الطورق العدديوه، التوصويل الحورارى الغيورالبعدين و ال يذ الزعانف، التوصيل الحرارى 

 معادالت البالس. 
 (1االشعاع الحرارى ) 624مكق 

 ،االشووعاع موون االجسووام الحقيقيووه والشوووفافه ،خووواص االسووطه المتعلقووه باالشووعاع ،اساسوويات، االجسووام تامووه السووواد
 .اءده، معامل الوضع النسبى، تبادل االشعاع فى الحاويات السو تبادل االشعاع فى االشكال البسيط

 (2االشعاع الحرارى ) 625مكق 
االشوعاع فووى الغووازات وفووى المووواد الماصووه والمشووعه والمبعثوور ، طوورق تحديوود معاموول الوضووع النسووبى، تبووادل االشووعاع 

 اء، طريقه مونت كارلودفى الحاويات غير السو 
 عها وتخهينهاالطاق  الشمسي  وتجمي 626مكق 

مقدمووه، هندسووة الزوايووا الشمسوويه، االشووعاع الشمسووى خووارج االرض وعلووى سووطحها، طبيعتووه، كمياتووه، طوورق قياسووه، 
تجميووع الطاقووه الشمسوويه،  موورور االشووعه الشمسوويه خووالل االوسوواط المنفووذ ، خصووائص االسووطه، حسووابات االظووالل،

 سيه.المجمعات المستويه، المجمعات المركز ، تخزين الطاقه الشم
 استخدامات الطاق  الشمسي  627مكق 

تقسووويم التطبيقوووات تبعوووا لمسوووتوى درجوووات الحووورار ، تسوووخين الموائوووع، تدفئوووة المبوووانى، التبريووود، تكييوووف الهوووواء، الووونظم 
 االيجابيه ، النظم السلبيه، تجفيف المنتجات، تحلية الميا ، ضم الميا ، توليد القوى، اقتصاديات النظم الشمسيه.

 طات القوى مح 628مكق 
انتواج واسووتهالك الطاقوه، انووواع محطووات القووى، محطووات القوووى البخاريوه، محطووات القوووى الغازيوه، محطووات الووديزل، 

 البيئه.محطات القوى وتلوث  ،محطات القوى بدائر  مركبه، التوليد المشترك، محطات القوى النوويه، تخزين الطاقه
 ب التبريد 629مكق 

التبريووود الحووورارى  ،موالفوووة مكونوووات الووودائرة، التبريووود باالمتصووواص ،لبخوووار، االنوووواع ، االداءمكونوووات نظوووم التبريووود بضوووغط ا
 اسالة الغازات، التصميم االمثل لنظم التبريد، ترشيد الطاقة فى نظم التبريد، انواع وسائط التبريد ومقارنتها. ،الكهربى

 الهندس  النووية 630مكق 
الوقايووة  ،حسوواب قلووب المفاعوول ،االشووعاعات النوويووة ،االنشووطار النووووى  ،عالتمبووادى الفيزيوواء النوويووة وفيزيوواء المفووا

مووون االشوووعاعات النوويوووة، دورة النيوترونوووات والوووتحكم فوووى المفووواعالت، محطوووات القووووى النوويوووة، اموووان المفووواعالت، 
 اختيار مواقع المحطات النووية. 
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 تخهين واسترجاع الطاقة 631مكق 
الطاقوة، تحديوود سووعة التخووزين، حصوور طورق تخووزين الطاقووة، التخووزين الميكووانيكى صوور الطاقووة، الحاجووة الووى تخووزين 

للطاقووة، ضووم الميووا ، الهووواء المضووغوط، تخووزين الطاقووة الحراريووة، تخووزين الحوورارة المحسوسووة، التخووزين فووى السوووائل، 
، تخوزين الطاقوه فووى التخوزين فوى الموواد الصولبة، التخوزين فووى موواد تغيور الطوور، المبوادالت الحراريووة لتخوزين الطاقوه

 نظم التبريد، تخزين الثلج، تخزين الماء المثلج، التخزين الكيميائى.
 الطرق العددي  فى انتقال الحرارة 632مكق 

مقدموووه، المعوووادالت الحاكموووه، انتقوووال الحووورارة بالتوصووويل فوووى االبعووواد المختلفوووه، الحمووول واالنتشوووار، الطووورق المختلفوووه 
 للحلول العدديه، تطبيقات عامه 

 التصميم الحرارى للمنظومات األلكترونية 633مكق 
 ليكترونيوووة، الووودوائر والشوووبكات الحراريوووة،يف المنظوموووات االنمقدموووه، مراجعوووة لمبوووادىء انتقوووال الحووورارة، طووورق تصووو

 التصميم للحاالت العابرة . ،المبادالت الحرارية، التبريد الجبرى بالهواء ،المقاومه الحرارية لألسطه المتالمسة
 السيكرومترى المتقدم وتطبيقات  346مكق 

فوورق االنثووالبى، غسوواالت الهووواء،  ،السوويكرومترى، الخوورائط، العمليووات، عمليووات الووتالمس المباشوور بووين الهووواء والموواء
 ابراج التبريد، مزيالت الرطوبه بالرش، ملفات التبريد، ازالة الرطوبه بالمواد الماصه.

 تحلية المياه المالحة 635مكق 
البخووور  –أساسووويات التبخيووور و التحليوووة بالغشووواءات، الطووورق الحراريوووة: مرحلوووة واحووودة  –ميوووا  المالحوووة ال صخصوووائ

التجميوووود و  –الترطيوووب و التكثيووووف  –ضووووغط البخووووار  –التقطيوووور المتعوووودد المراحووول  –الوميضوووى المتعوووودد المراحووول 
لتحليووووة فووووي محطووووات التوليوووود التحليوووول الكهربووووى، طوووورق ا –االذابووووة، التحليووووة باسووووتخدام الغشوووواء: التناضووووه العكسووووي 

 اقتصاديات طرق التحلية، التحلية باستخدام الطاقات الجديدة و المتجددة. ،المشترك

 مبادئ الطاقة الجديدة والمتجددة وتطبيقاتها  636مكق 
ء، عرض ألساسيات وأهداف التقنيات المختلفة للطاقة المتجددةب التطبيقات المختلفوة للطاقوة المتجوددة: توليود الكهربوا

التسووووخين، التبريوووود، التجفيووووف، تحليووووة الميووووا  .. الووووومب الجوانووووب االقتصووووادية للطاقووووة الجديوووودة والمتجووووددة: الجووووودوى 
 .االقتصادية، التمويل، والسياسات المحفزة لتبنى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذها

 المتقدمة ديناميات الموائع الحسابية 637مكق 
موووة للسوووريانب المعوووادالت الحاكموووة فوووى اإلحوووداثيات المتعامووودة واإلحوووداثيات العاموووة غيووور مراجعوووة للمعوووادالت الحاك

ب خوارزميووات الحوول discretizationالمتعاموودة ب االقتووران بووين الضووغط والسوورعةب طريقووة الحجوووم المحوودودة للتفريوود 
يقووة سووتون الضوومنية، ، طر  line iteration methodsوالطوورق التكراريووة لحوول معووادالت التفريوود )التكوورار الخطووى

ب discretization errorsب أخطواء التفريود   conjugate gradient methods اتجاهوات الميول المترافقوةطورق 
 ب أمثلة وتطبيقات عمليةvalidation and verificationمعايير تقارب الحل، الصدق والتحقق 
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 انتقال الحرارة بالغليان و السريان ثنائى الطور 638مكق 
نتقوووال الحووورارة فوووي الغليوووان البركوووى، اة، الغليوووان البركوووى بموووا فوووي ذلوووك  ليوووات التنووووي، هيووودروديناميكا عمليوووة الغليوووان و مقدمووو

هيووودروديناميكا أنمووواط السوووريان ثنوووائى الطوووور، نسوووبة الفراغوووات ونسوووب االنوووزالق، وفقووود الضوووغط فوووى السوووريان ثنوووائى الطوووور 
التبخور فوى الحمول الحوراري القسوري والغليوان الغشوائى وانتقوال الحورارة فوي ،الغليان موع المتودفق  شوامال ذلوك بدايوة الغليوان، 

 .المنطقة قليلة السائل، ازمة الغليان المتدفق، موضوعات متقدمة والتطورات األخيرة

 (1)-موضوعات خاصة مختارة 641مكق 
 مقرر خاص يتم دراسته خالل فصل دراسي واحد

 (2)-موضوعات خاصة مختارة 642مكق 
 ص يتم دراسته خالل فصل دراسي واحدمقرر خا
 رسالة الماجستير)مقرر إجباري(  699مكق 

سواعة معتمودة )بحود أدنوى فصولين دراسويين أساسويين  18وتعادل فوي مجملهوا  (M.Sc. Thesis) رسالة الماجستير
سوواعة  5ي1فصوول دراسووي أي  12سوونوات بعوود السوونة األولووى بعوودد 4سوواعات معتموودة كوول فصوول وبحوود أقصووى 9أي 
 مع مراعاة حاالت وفترات إيقاف القيدتمدة كل فصل بما في ذلك الفصل الدراسي الصيفي( مع

 رق القياا المتقدمةط 147مكق 
شوارات القيواس )توصويف إشوارات القيواس، معالجوة وتعوديل   –مراجعة للحركة االضوطرابية  خصوائص الحساسوات وا 

س السورعات باسوتخدام جهواز ليوزر دوبوالر )خلفيوة عون قيوا- )إشارات القياس، تحصيل البيانات ومعالجتها وتحليلهوا
صوووائية، مكونوووات الجهووواز حعلوووم البصوووريات: تشوووتت الضووووء، نظريوووة موووى، نمووووذج هووودب التوووداخل(، الخصوووائص اإل

قيووواس  –وأجوووزاؤ ، حجوووم المجوووس، التغذيوووة بالجسووويمات، الوضووووح الزمنوووى والمكوووانى، قياسوووات الحركوووة االضوووطرابية 
نظرية العمل واألساسويات، أنظموة العمول، الحساسوات السولكية والشوريحية، (الساخن:  السرعة باستخدام جهاز السلك

  -قيواس أقطوار الجسويمات باسوتخدام جهواز دوبوالر للطوور –االستجابة للمدخالت الترددية( معوايرة، تحليول الاليقوين 
ليووول النتووووائج، تحليوووول : المفوووواهيم األساسوووية، منهجيووووة التحليوووول، مكونوووات الجهوووواز، تحPIVالقيووواس باسووووتخدام جهووواز 

 (FFT) تحويول فورييوه السوريع –تحليول نتوائج القياسوات موع التركيوز علوى بيانوات الحركوة االضوطرابية  -الاليقوين 

 ه.تطبيقاتو 
 (1موضوعات متقدمة مختارة،) 741مكق 

 مقرر خاص متقدم يتم دراسته خالل فصل دراسي واحد
 (2موضوعات متقدمة مختارة،) 742مكق 

 دم يتم دراسته خالل فصل دراسي واحدمقرر خاص متق
 )مقرر إجباري( رسالة الدكتوراه 799مكق 
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 دبلومات الدراسات العل�ا 

 )مشتركة لجم�ع الدبلومات(التمهيد�ة المرحلة  -١
ســاعة اخت�ار�ــة مــن  ٨ +ســاعات إج�ار�ــة  ٤(ســاعة  ١٢عــدد الســاعات المعتمــدة المطلو�ــة للمرحلــة التمهيد�ــة هــو 

 ط�قا لما �حدده مجلس القسم) القائمة
 

 للمرحلة التمهيد�ة المقررات اإلج�ار�ة): ١٠٨( جدول
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - ٢ استخدام الحاس�ات فى النظم الهندس�ة  ٥٨١ر�ض 
 - ٢ اإلحصاء وتحليل الب�انات  ٥٦٠تمج 

 
 للمرحلة التمهيد�ة المقررات اإلخت�ار�ة): ١٠٩(جدول 

 مقرر مؤهل اعات المعتمدةعدد الس اسم المقرر الكود
-  ٢ )أ( التصم�م �مساعدة الحاسب ٥١١تمج 
-  ٢ تر�ولوج�ا هندس�ة ٥١٢تمج 
-  ٢ هندسة المواد واخت�ارها ٥٢١تمج 
-  ٢ ق�اسات هندس�ة ٥٢٢تمج 
-  ٢ �حوث عمل�ات صناع�ة ٥٣١تمج
-  ٢ تخط�ط ومراق�ة اإلنتاج ٥٣٢تمج 
-  ٢ كي و النيومات�كىمنظومات التحكم الهيدرول� ٥٤١تمج 
-  ٢ االهتزازات الم�كان�ك�ة و تطب�قاتها ٥٤٢تمج 
-  ٢ تحليل االجهادات لألجسام المرنة ٥٥١تمج 
-  ٢ التحليل التجر�بي والعددي لالجهادات ٥٥٢تمج 

 

 المرحلة التخصص�ة لدبلومات الدراسات العل�ا –٢

 ٦ســـاعة تتكـــون مـــن  ١٨الـــدبلومات هـــو  علجم�ـــ خصصـــ�ةلمرحلـــة التإجمـــالي عـــدد الســـاعات المعتمـــدة المطلو�ـــة ل
 ساعة معتمدة �قوم الطالب �اخت�ارها من المقررات المطروحة ١٢و ) اج�ارى (ساعات للمشروع 

 للمرحلة التخصص�ة المقررات اإلج�ار�ة): ١١٠(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

-  ٦  المشروع ٥٨٠تمج 
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 قررات المرحلة التخصص�ةقائمة م
 دبلوم التصم�م الم�كان�كي): ١١١(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

-  ٣ تصم�م العناصر التر�ولوج�ة ٥١٣تمج 
-  ٣ هندسة الص�انة ٥١٤تمج 
-  ٣ تحليل االنه�ارات و تشخ�ص األعطال ٥١٥تمج 
-  ٣ نظم متا�عة أداء الماكينات ٥١٦تمج 
-  ٣ التصم�م األمثل للمكونات الم�كان�ك�ة ٥١٧تمج 
-  ٣ تصم�م معدات اإلنتاج ٥١٨تمج 
-  ٣ االكواد التصم�م�ة و تطب�قاتها ٥١٩تمج 

 

 دبلوم هندسة اإلنتاج): ١١٢(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

-  ٣ )أ(هندسة الس�اكة  ٥٢٣تمج 
-  ٣ )أ( اللحامهندسة  ٥٢٤تمج 
-  ٣ هندسة القطع والتشغيل ٥٢٥تمج 
-  ٣ هندسة التشكيل ٥٢٦تمج 
-  ٣ هندسة الض�عات والمرشدات ٥٢٧تمج 
-  ٣ التصن�ع �مساعدة الحاسب االلى ٥٢٨تمج 
-  ٣ )أ( هندسة العدد ٥٢٩تمج 

 

 دبلوم الهندسة الصناع�ة): ١١٣(جدول 
 مقرر مؤهل دةعدد الساعات المعتم اسم المقرر الكود

-  ٣ ق�اس وتحسين اإلنتاج�ة ٥٣٣تمج 
-  ٣  اقتصاد صناعي ٥٣٤تمج 
-  ٣ اإلدارة الصناع�ة ٥٣٥تمج 
-  ٣ إدارة المشروعات ٥٣٦تمج 
-  ٣ تحليل اإلمكان�ات الصناع�ة ٥٣٧تمج 
-  ٣ دراسات جدوى اقتصاد�ة و فن�ة ٥٣٨تمج 
-  ٣ توكيد الجودة و تطب�قاتها ٥٣٩تمج 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الدراسات العل�ا الئحة
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٢٤ هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

 
 دبلوم المنظومات الم�كان�ك�ة): ١١٤(دول ج

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
-  ٣ التحكم فى قدرة الموائع ٥٤٣تمج 
-  ٣ الص�انة التوقع�ة �استخدام االهتزازات الم�كان�ك�ة ٥٤٤تمج 
-  ٣ التحكم التلقائي و تطب�قاته ٥٤٥تمج 
-  ٣ و�وت مقدمة فى تكنولوج�ا الر  ٥٤٦تمج 
-  ٣ نظر�ة اآلل�ات و تطب�قاتها ٥٤٧تمج 
-  ٣ مقدمة فى الم�كاترون�ك  ٥٤٨تمج 
-  ٣ منظومات التحكم الرقم�ة ٥٤٩تمج 

 

 دبلوم تحليل االجهادات واالنه�ارات الم�كان�ك�ة): ١١٥(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

-  ٣ جسام غير المرنةتحليل االجهادات لأل ٥٥٣تمج 
-  ٣ م�كان�كا ال�الست�ك والمواد المرك�ة ٥٥٤تمج 
-  ٣ تحليل االجهادات �طر�قة العناصر المحدودة ٥٥٥تمج 
-  ٣ تحليل الكالل فى المعدات الم�كان�ك�ة ٥٥٦تمج 
-  ٣ تحليل الكسور واالنه�ارات الم�كان�ك�ة ٥٥٧تمج 

 ٥٥٨تمج 
لضــــــغط وشــــــ�كات تحليــــــل االجهــــــادات فــــــى أوع�ــــــة ا

 األنابيب
٣ 

 -

 
 ماجستير العلوم في هندسة التصم�م الم�كان�كي واإلنتاج

  المقررات اإلج�ار�ة): ١١٦(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

  ٣ الكتا�ة الفن�ةأسس  ٦٠٠ عام
 - ٣ التحليل االحصائى وتصم�م التجارب ٦٦٠تمج
-  ٣ فى التصم�م الم�كان�كي واإلنتاج طب�قات الحاسبت ٦٧٠تمج
-  ١٨ رسالة الماجستير  ٦٩٩تمج

 )ساعة معتمدة ١٢(المقررات االخت�ار�ة 
هــو لمــا  ط�قــاً  ٦٠٠�قــوم الطالــب �اخت�ــار أر�ــع مقــررات مــن الجــداول المنــاظرة للتخصصــات فــي المســتوى  •

 .ه�حثي مجال �حيث �كون اثنان منهم على األقل فمتاح �الفصول الدراس�ة المناظرة 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٢٥ هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

 دكتوراه الفلسفة في هندسة التصم�م الم�كان�كي واإلنتاج
 
 ٥ا مــا لــم �كــن قــد ســبق دراســتها خــالل مــأو مــا �عادله  ٦٦٠, ٦٧٠ جمــيجــب علــى الطالــب دراســة مقــرري ت •

و�كـون  .مـن بـين السـاعات المعتمـدة الالزمـة لمقـررات الـدكتوراه بتسـجيل وال تحسـلسنوات م�الد�ة سا�قة على ا
  .العامة �الالئحة�القواعد   الواردة نجاح ط�قا للشروطال
 

 

  المقررات اإلج�ار�ة): ١١٧(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
 - -- االمتحان الشامل    
-  ٣٠ رسالة الدكتوراه   ٧٩٩تمج 

 

 
 )ساعة معتمدة ١٨(المقررات االخت�ار�ة 

الماجســتير مــن المســتوى لــم �ســبق دراســتها فــي مرحلــة )  ســاعة معتمــدة ١٥(مقــررات  خمــس�قــوم الطالــب �اخت�ــار 
ا�عـة لتخصصـه مـن الجـداول المنـاظرة للتخصصـات ط�قـًا لمـا هـو متـاح �الفصـول تللمواد ال ٧٠٠أو المستوى  ٦٠٠

 .)ساعات معتمدة ٣(�اإلضافة إلى مقرر موضوعات متقدمة في مجال تخصصه  الدراس�ة المناظرة،
 

 
 والدكتوراه  راالخت�ار�ة الخاصة بدرجتي الماجستي مقرراتال

 التصم�م الم�كان�كي مقررات): ١١٨(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

-  ٣ التصم�م �مساعدة الحاسب ٦١١تمج 
-  ٣ تر�بولوج�ا  ٦١٢تمج 
-  ٣ تصم�م المنظومات الم�كان�ك�ة ٦١٣تمج 
-  ٣ �م األمثلالتصم ٦١٤تمج 
-  ٣ نمذجة األشكال الهندس�ة ٦١٥تمج 
-  ٣ موضوعات متقدمة في التصم�م الم�كان�كي ٦١٩تمج 
-  ٣ )٢(موضوعات متقدمة فى التصم�م الم�كان�كى  ٧١١تمج 
-  ٣ )٣(موضوعات متقدمة فى التصم�م الم�كان�كى  ٧١٢تمج 

 

 
 
 
 
 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الدراسات العل�ا الئحة
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٢٦ هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

 هندسة اإلنتاج والمواد مقررات): ١١٩(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
-  ٣ واخت�اراتها هندسة المواد ٦٢١تمج 
-  ٣ المواد المرك�ة ٦٢٢تمج 
-  ٣ هندسة الس�اكة ٦٢٣تمج 
-  ٣ هندسة اللحام ٦٢٤تمج 
-  ٣ هندسة قطع المعادن ٦٢٥تمج 
-  ٣ هندسة تشكيل المعادن ٦٢٦تمج 
-  ٣ والمثبتاتهندسة المرشدات  ٦٢٧تمج 
-  ٣ هندسة اإلنتاج والموادموضوعات متقدمة في  ٦٢٩تمج 
-  ٣ تصن�ع المسحوقات والمواد السيرام�ك�ة ٧٢١تمج 
-  ٣ هندسة العدد ٧٢٢تمج 

 
 الهندسة الصناع�ة مقررات): ١٢٠(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
-  ٣ تقدمة�حوث عمل�ات صناع�ة م ٦٣١تمج 
-  ٣ تقي�م وتحسين أداء المنظومات الصناع�ة ٦٣٦تمج 
-  ٣ إدارة المشروعات الصناع�ة ٦٣٧تمج 
-  ٣ أساليب األمثل�ة فى الهندسة الصناع�ة ٦٣٨تمج 
-  ٣ موضوعات متقدمة في الهندسة الصناع�ة  ٦٣٩تمج 
-  ٣ النمذجة و التحليل في محاكاة منظومات اإلنتاج ٦٦١تمج 

 ٦٣١تمج  ٣ تخط�ط و ض�ط المنظومات اللوجست�ة ٦٦٢ج تم
-  ٣ هندسة الجودة ٦٦٣تمج 
-  ٣ اتجاهات �حث�ة فى الهندسة الصناع�ة ٧٣١تمج 
-  ١ ارشاد �حثى وحلقة دراس�ة للدكتوراه ٧٣٢تمج 
-  ٣ جدولة اإلنتاج ٧٣٣تمج 
-  ٣ البرمجة الدينام�ك�ة فى إدارة اإلنتاج ٧٣٤تمج 

 

 
 
 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٢٧ هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

 
 

 المنظوماتدينام�كا  مقررات): ١٢١(ل جدو
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

-  ٣ منظومات التحكم الهيدرول�كي والنيومات�كي  ٦٤١تمج 
-  ٣ االهتزازات الم�كان�ك�ة ٦٤٢تمج 
-  ٣ دينام�كا المنظومات  ٦٤٣تمج 
-  ٣ الدينام�كا التحليل�ة ٦٤٤تمج 
-  ٣ التلقائي وتطب�قاتهالتحكم  ٦٤٥تمج 
-  ٣ هندسة الرو�وتات ٦٤٦تمج 
-  ٣ الم�كاترون�ك ٦٤٧تمج 
-  ٣ المنظوماتدينام�كا موضوعات متقدمة في  ٦٤٩تمج 
 ٦٤٤تمج  ٣ كا المنظومات متعددة األجسام المرنة�دينام ٧٤١تمج 
-  ٣ دينام�كا الدوارات واإلتزان ٧٤٢تمج 
 ٦٤٥تمج  ٣ �ةنظم التحكم الغير خط ٧٤٣تمج 
 ٦٤٥تمج  ٣ التحكم األمثل ٧٤٤تمج 

 

 
 م�كان�كا الجوامد مقررات): ١٢٢(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
-  ٣ التطب�ق�ة م�كان�كا الجوامد ٦٥٣تمج 
-  ٣ طر�قة العناصر المحدودة ٦٥٥تمج 
-  ٣ اتم�كان�كا الكسر وتحليل االنه�ار أساس�ات  ٦٥٦تمج 
-  ٣ نظر�ة اللدونة وتطب�قاتها ٦٥٧تمج 
-  ٣ م�كان�كا الجوامدموضوعات متقدمة في  ٦٥٩تمج 
-  ٣ دراسات �حث�ة متقدمة فى م�كان�كا الجوامد ٧٥١تمج 

 ٧٥٢تمج 
موضــــــوعات متقدمــــــة ومشــــــروعات �حث�ــــــة فــــــى تحليـــــــل 

 اإلنه�ارات
٣  -



 

 جامعة القاهرة
 

 الدراسات العل�ا الئحة
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٢٨ هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

 المقررات محتوى 
 

 )أ( سب�مساعدة الحاتصم�م ال: ١١٥تمج 
لملحومــــة واألعمــــدة وال�ا�ــــات والمســــننات والمحامــــل والقــــوا�ض اتصــــم�م الوصــــــالت فــــى  اســــتخدام البــــرامج الجــــاهزة

 .الماكينات ءوالمكا�ح وأجـزا
 تر�يولوج�ا هندس�ة : ٢١٥تمج 

امـــل، تكســـ�ات طب�عـــة المـــواد التر�يولوج�ـــة، المـــواد المرك�ـــة، المـــواد المقاومـــة للبـــرى، المـــواد االحتكاك�ـــة ومــــواد المح
االنسـ�اب اللـزج ومـواد التزليـق المكونـة لألغشـ�ة،  األسطح ومعالجتها، مواد التزليق الجامدة، مواد التزليـق الحـدودي،

 )ز�وت المحركات، الز�وت الصناع�ة، ز�وت قطع وتشكيل المعادن(الشحوم، إضافات الز�وت، تطب�قات 
   ةالتر�ولوج�عناصر تصم�م ال: ٥١٣تمج 

ايير التر�يولوج�ــة فــى تصــم�م المحامـــل والتــروس ووســائل التـــدو�ر االحتكاك�ــة والمكونــات  االحتكاك�ــة، تطبيــق المعــ
 موانع التسر�ب 

 هندسة الص�انة: ٥١٤تمج
س�اسات الصـ�انة، التوز�عـات االحتماليــة لألعطـال، طـرق حسـاب المعول�ـة، طـرق حسـاب اإلتاحـة، أسـاليب  مقدمة،

 .ساليب فحص المعدات واألجزاء أساليب تصن�ع وٕاصالح قطع الغ�ارتحسين المعول�ة واإلتاح�ة، أ
 األعطال   االنه�ارات وتشخ�صتحليل : ٥١٥تمج 

طـرق تحليـل األعطـال، التقيـ�م الالتـدميرى، شـجرة األعطـال،  أنمــاط االنه�ار، تشخ�ص األعطال، أس�اب األعطال،
 وسائل المراق�ة

 نظم متا�عة أداء الماكينات : ٥١٦تمج 
تحليل �صمــة االهتزاز، الطرق الك�م�ائ�ة التحليل�ة لعينات المزلقات وسـوائل التبر�ـد،  ،ن�ات مراقبـة حالـة الماكيناتتق

 .نظم التشخ�ص القائمة على ب�انات المراق�ة مراق�ة درجة الحرارة،
 التصم�م األمثل للمكونات الم�كان�ك�ة: ١٧٥تمج 

ئل �صــورة ال �عد�ــة وتصــن�فها، مجــاالت التصــم�م األمثــل، طـــرق الحــل المفــاه�م والصــ�اغة والتعر�ــف، وضــع المســا
األمثــل فــى �عــد واحــد وفــى المســائل المتعــددة األ�عـــاد، الحلــول المثلــى المحــدودة، الطــرق الم�اشــرة وغيــر الم�اشــرة، 

 تطب�قات على المكونات الم�كان�ك�ة 
 تصم�م معدات اإلنتاج: ١٨٥تمج 

 اكــــل والمنزلقــــات وصــــناديق تغييــــر ســــرعات القطــــع والتغذ�ــــة، تصميـــــم المرشــــداتاله�: تصميـــــم ماكينــــات التشــــغيل
 تجهيزات الرفع ونظم النقل: المناولة المساحات الهندس�ة والمكونـات النمط�ة، تصم�م معدات: والمثبتات

 كواد التصم�م�ة وتطب�قاتها أل ا: ٩٥١تمج 
جزاء والمكونـات الخاصـة والماكينــات لضـمان األمـان فـى كواد المجهزة من مختلف المنظمـات الدوليـة لتصم�م األألا

اإلنتاج واألداء، أكواد التصم�م ألوع�ة الضغط ووسائل التدو�ر �التروس ومعـدات نقـل القـدرة والخزانـات والمرشـحات 
 .وخطوط األنابيب وغيرها



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٢٩ هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

 هندسة المواد واخت�ارها :٥٢١تمج 
ــ مجهر�ــة للمــواد وعالقتهــا �متانــة الكســـر، م�ــادئ م�كان�كــا الكســر، ال ةاخت�ــار المــواد عنـــد معــدل انفعــال عــالي، البن�

 .مقدمة للمواد المرك�ة واللدائن
 ق�اسات هندس�ة   :٢٥٢تمج 

ــوة،:ق�ــاس كـــل مــن والعـــدادات،دوائـــر مقــاي�س الجهـــد، ق�ــاس الـــزمن  المعــايرة، الخطـــأ،مصــادر  ــردد، الضـــغط، العــزم، القــ  التــ
 السطـــح،تشــطيب  المســاحة، الخط�ــة،ق�ــاس اإلزاحــة  الســوائل،مســتوى  ة والكفـــاءة وق�ــاسالقــدر  اللزوجــة، االنســ�اب، الســـرعة،
 .االهتزازات الحرارة،درجة  اإلجهاد، االنفعال، الزاو�ة،ق�اس اإلزاحة  واالستواء،الزوا�ا 
 )أ(هندسة الس�اكة : ٣٥٢تمج 

 .حص وض�ط الجودةكة، تصم�م قوالب الس�اكة والصهر وتجمد المعادن، الفاأساليب الس�طرق و 
 )أ(هندسة اللحام : ٤٥٢تمج 

لحام�ـة المعـادن والسـ�ائك، عيـوب  عرض ألساليب وطرق اللحام، االنتقـال الحـراري أثنـاء اللحـام، ميتالورج�ـا اللحـام،
 .اللحامات، تقي�م وصالت اللحام، الكودات والمواصفات

 هندسة القطع والتشغيل : ٥٢٥تمج 
امــد، القطــع المائــل، الــدينامومترات، االحتكــاك وحـــرارة  القطــع، التشــغيل�ة، تشــطيب عمليـــات التشــغيل، القطــع المتع

 .السطح، اقتصاد�ات التشغيل والظروف المثلى للقطع
 هندسة التشكيل : ٥٢٦تمج 

قابل�ــة المعــادن للتشــكيل، دراســة عمل�ــات تشــكيل مختلفــة، تشــمل الدراســة، التكنولوج�ــا المســتخدمة والعوامــل المــؤثرة، 
 .، هندسة العدد المستخدمة، العيوب فى المنتجات ووسائل التغلب عليهاالالزمةر القوى تقدي

 هندسة الض�عات والمرشدات : ٥٢٧تمج 
ــــة، تعر�ـــف المرشـــدات  ــــة والتلقائي ـــاس الب�اني ـــاس وموادهـــا، محـــددات الق� ـــ�ش، محــــددات الق� األبــــعاد وتفاوتاتهـــا، التفت

 .ر�ز، مثبتـات المخرطة والتجليخوالر�اطات، مرشدات الثقب، مثبتات التف
 التصن�ع �مساعدة الحاسب اآللي: ٢٨٥تمج 

نظــم  األوتوماتك�ــة،نظــم المناولــة والتخــز�ن  الحاســب،تخطــ�ط العمل�ــات �مســاعدة  التصــن�ع،مقدمــه، قواعــد ب�انــات 
 .تطب�قات المرنة،منظومات التصن�ع  األوتوماتك�ة،الفحص 

 )أ(هندسة العدد : ٢٩٥تمج 
، سـن العـدد، تطب�قـات علـى مختلـف لعـدد القطـع األساس�ة لعـدد القطـع وتوصـ�فها، عـدد قطـع الشـكل، أسـس التوليـدالعناصـر 

 .عدد القطع، قوالب تخر�م وقطع الخامـات، خلوص القـالب وتشكيلة، قوالب الثني والتشكيل، تخط�ط خامة الشر�ط
 �حوث عمل�ات صناع�ة : ١٣٥تمج 

فــى الصناعـــة، نمــاذج تخصــ�ص المـــوارد، نمــاذج شــ�كات النقــل، التدفـــق والمســارات، النمذجـــة الر�اضــ�ة وتطب�قاتهــا 
 .نمـاذج البـرمجة الر�اض�ة، نماذج البرمجة غير الخط�ة، نماذج اتخاذ القرارات، دراسات حالة تطب�ق�ة

 تخط�ط ومراق�ة اإلنتاج: ٢٥٣تمج 
ـن المـــواد، تخطــ�ط االحت�اجــات مــن الماكينــات، جدولــة مقدمــة، أســاليب التنبــؤ، تخطــ�ط العمل�ــات، تخطــ�ط االحتيـــاجات مــ

 .، استخدام الحاسب فى تخط�ط ومراق�ة اإلنتاجاألداءالعمل�ات، الرقا�ة علــى المخزون، الرقابـــة على اإلنتاج، تقي�م 
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 ق�اس وتحسين اإلنتاج�ة : ٣٣٥تمج 
ـــة ـــة الكل� ـــاس اإلنتاج� ـــة، ق� ـــاس اإلنتاج� ـــل  المفاهيــــم األساســـ�ة، وحـــدات ق� ــــل، أســـاليب تحلي ـــة العمـ ـــة، إنتاج� والجزئ�

اإلنتاج�ــة، تصــم�م مؤشــرات األداء، نمـــاذج وأســاليب تحســـين اإلنتاج�ــة، المؤشــرات العالم�ــة المقارنــة فــى الصــناعة، 
 .دراسات حالة تطب�ق�ة

 اقتصاد صناعي: ٣٤٥تمج 
ــــة بـــين البـــدائل، نمـــاذج مقدمـــة، أنظمـــة التكـــاليف الصـــناع�ة، تحليـــل نقطـــة التعـــادل، تحليـــل الق�مـــة الح ال�ـــة، المقارنـ

 . التكاليف خف�ضاإلحالل، نماذج اإلهالك، دراسات الجدوى االقتصاد�ة، برامج ت
 اإلدارة الصناع�ة : ٥٣٥تمج 

مقدمـة فى علم اإلدارة، وظائف اإلدارة، أسس التخط�ط، م�ادئ التنظ�م الصناعي الق�ـادة، اتخـاذ القـرارات، المتا�عـة، 
 .األداء، اإلنتاج�ة، التخط�ط التكنولوجي ونقل التكنولوج�ا معايير تقي�م

 إدارة المشروعات : ٣٦٥تمج 
طــرق شــ�كات األنشــطة، موازنــة الــزمن والتكلفــة للمشــروع، تخطــ�ط احت�اجــات المشــروع، متا�عــة التكلفــة  تحليــل المشروعــــات،

 .، استخدام حزم البرامج على الحاسب، دراسات حالةوالزمن واألعمال التنفيذ�ة، تصم�م تقار�ر التخط�ط والمتا�عة لألعمال
 تحليل اإلمكان�ات الصناع�ة: ٧٣٥تمج 

ونمــاذج التخطــ�ط  بوالمساعـــدة، أســاليتحديــد االحت�اجــات مــن الخــدمات الصناعيـــة  الصــناع�ة،تخطــ�ط اإلمكان�ــات 
أســـاليب التقيـــ�م  العـــام،ع اخت�ـــار الموقـــ والمخـــازن،تخطـــ�ط المســـتودعات  المـــواد،نظـــم مناولـــة  للمصـــانع،الـــداخلي 
 .فى تخط�ط االمكان�ات استخدام الحاسب والتحسين،

 سات جدوى اقتصاد�ة وفن�ةدرا: ٣٨٥تمج 
توصـيف المنـتج واسـتراتيج�ة اإلنتـاج، تحليـل ه�كل�ـة المنـتج، تخطـ�ط العمل�ـات التكنولوج�ـة، تقــدير احت�اجـات مــوارد 

ـــر التكــاليف االســتثمار�ة وتكــاليف التشــغيل، تحليــل القــوائم اإلنتــاج، تخطــ�ط التوســعات، التوق�ــع العــام للمصنـــ ع، تقديـ
 .والتدفقات المال�ة، المؤشـــرات االقتصاد�ة ومقارنة البدائل

 توكيد الجودة وتطب�قاتها : ٣٩٥تمج 
ــودة  الجـــودة،بــرامج مراجعـــة  للمنتجـــات،خطــط الجـــودة  �ـــار تحليـــل واخت الهندســـ�ة،جـــودة التصــم�مات  المـــوردين،مراق�ـــة جـ

 .مشروع �حثي تطب�قي هندس�ة،تطب�قات  الجودة،أساليب تحسين  ،دوائر الجودة الجودة،متا�عة  الهندس�ة،التجاوزات 
 منظومات التحكم الهيدرول�كي والنيومات�كى: ٤١٥تمج 

اء ،تحليـــل األد واخت�ـــار مكوناتهـــاتركيـــب الـــدوائر الهيدرول�ك�ـــة ، مقدمـــة، حســــاب األحمـــال المـــؤثرة علـــى المحركـــات
تصـــم�م نظـــم  االســـتات�كى للـــدوائر الهيدرول�ك�ـــة، نظـــم الـــتحكم الهيدرول�كيــــة  التناسبيــــة والمـــؤازرة واخت�ـــار مكوناتهـــا،

 .التحكم النيومات�ك�ة واخت�ار مكوناتها تطب�قات عمل�ة
 االهتزازات الم�كان�ك�ة وتطب�قاتها: ٥٤٢تمج 

أتــزان  وتصــم�مها،عـــوازل االهتــزازات  االهتـــزازات،ص عــزل وامتصــا االهتــزازات،المجســات وأجهــزة ق�ــاس  مقدمـــة،
 .أتزان األعضاء الدوارة المرنة الصلدة،األعضاء الدوارة 
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 التحكم فى قدرة الموائع : ٥٤٣تمج 
ـــــة والك�اســــات،  مقدمــــه، موائــــع نقــــل الطاقــــة، الــــنظم األساســــ�ة للــــتحكم فــــى طاقــــة الموائــــع، المضــــخات الهيدرول�كيـ

النيومات�ك�ة، صمامات التحكـم فى الموائع وخواص أدائها االسـتات�ك�ة، مواسـير وأنابيـب نقـل المحركات الهيدرول�ك�ة 
 .مقدمه لتصم�م الدوائر ال�س�طة الموائع،

 الص�انة التوقع�ة �استخدام االهتزازات الم�كان�ك�ة: ٤٤٥تمج 
إعــداد برنــامج الصــ�انة  ،لتوقع�ــةمقدمــة، مزا�ــا تطبيــق نظــم الصــ�انة التوقع�ــة، اخت�ــار نظــام واســتراتيج�ة الصــ�انة ا

 .مراق�ة الماكينات وتشخ�ص األعطال، التوقع�ة، م�ادئ ق�اس االهتزازات الم�كان�ك�ة
 التحكم التلقائي وتطب�قاته : ٥٥٤تمج 

ــة العمل�ــات �اســتخدام االســتجا�ة الزمن�ــة واالســتجا�ة التردد�ــة، مواصفـــات نظــم الــتحكم، ضــ�ط المتحكمــات  ــة، نمذجـ مقدمـ
 .يد�ة، تأثير تعوق العمل�ة على أداء نظـم التحكم، استخدام حزم برامج الحاسب فى تحليل وتصم�م نظم التحكمالتقل

 كنولوج�ا الرو�وت فى تمقدمة  :٦٥٤تمج 
، نظـم الحركـة والقـدرة ، نظـم نقـلرو�ـوتتعر�ف الرو�ـوت وتطب�قاته، البناء العام لـنظم الرو�ـوت ووظ�فتـه، مكونـات ال

ـــتحكم و�رمجــــة الرو�ـــوت، مواصـــفات أداء الرو�ـــوت، اتوالحساســـ الق�ـــاس ـــار الرو�ـــوت، مقدمـــة طـــرق ، نظـــم ال اخت�
 .واستخدامات الحاسب لنمذجة نظام الرو�وت

  نظر�ة اآلل�ات وتطب�قاتها: ٤٧٥تمج 
 تطب�قـات فـى معـدات آليــات الق�ـادة �االحتكـاك، مقدمة، عناصر اآلل�ـات، آل�ـات الروافـع، آل�ـات التـروس والحـد�ات،

 .، تطب�قات على حزم البرامج والحاسبالمناولة، اتزان الماكينات التردد�ة والدوارة
 الم�كاترون�ك مقدمة فى : ٤٨٥تمج 

نظــم  الكهر�ائ�ــة،تهيئــة وتكييـــف اإلشــارات  والضــغط،مقدمــة، عناصــر الحــس لإلزاحــة والســرعة والعجلــة والقــوة العــزم 
تحليـل الـنظم  ،(PLC)هر�ائيــة الدق�قـة والحاسـب المنطقـي المبـرمج المشـغالت الك الق�ـادة،المشـغالت ونظـم  الق�اس،

 .تطب�قات عمل�ة اإللكترون�ة،/ الم�كان�ك�ة 
 منظومات التحكم الرقم�ة: ٤٩٥تمج 

هندســة  مقدمـــة، بنــاء نظــام الحاســب، الــنظم الخط�ــة وأخــذ العينــات، نمذجــة الــنظم الرقم�ــة، م�ــادئ تحو�ــل اإلشــارة،
 .تطب�قات الرقم�ة ونظم تشغيلها فى الوقت الحق�قي، البرمجة فى نظم التحكم

 تحليل االجهادات لألجسام المرنة : ٥٥١تمج 
  المرنة،عالقات المـواد غير  المؤلفة،المواد  الخط�ة،شروط االتزان واالتساق عالقات المرونة  االنفعال، اإلجهاد،

 .تطب�قات واألقراص،مسائل القض�ان واألعتاب والقشور 
 التحليل التجر�بي والعددي لالجهادات  :٥٥٢تمج 

العناصـر ط�قـة الطرق المعمل�ة لق�اس االنفعاالت واالجهادات، نماذج االخت�ار والمحاكـاة ،تحليـل الب�انـات، مقدمـة ل
 .المحدودة، تطب�قات على عناصر القض�ان واألعتاب واالجهادات المستو�ة
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 تحليل االجهادات لألجسام غير المرنة  : ٥٣٥تمج 
لـدن، األحمـال الحد�ـة، السـلوك المعتمــد علـــى الـزمن، /قواعد الخضوع والتشوه والتصلد، التحليل المـرن  اللدونةنظر�ة 

 .التزحف واالسترخاء، تحليـل الكالل، سلوك األجسام تحت األحمال الدور�ة، تطب�قات
 م�كان�كا ال�الست�ك والمواد المرك�ة: ٥٤٥تمج 

لتلـــــدن الحـــــراري، مـــــواد التصـــــلد الحـــــراري، المـــــواد المطاط�ـــــة الخـــــواص الفيز�ائ�ـــــة مـــــواد ا ،مقدمـــــه فـــــى البـــــول�مرات
والم�كان�ك�ــة، تصميـــم المنتجــات المصــنوعة مــن ال�الســت�ك، المــواد المؤلفــة مــواد النســيج األساســي ومــواد التســل�ح، 

غط المسـلحة �األل�ـاف، خواص الشدة والجساءة، التسل�ح �األل�اف القصيرة والمستمرة، األلواح المصفحة، أوع�ة الضـ
 .تطب�قات تكنولوج�ا أخرى 

 لعناصر المحدودة طر�قة اتحليل االجهادات �: ٥٥٥تمج 
ـــى عناصـــر القضـــ�ان واألعتـــاب واالجهـــادات ــة، أساســـ�ات أســـلوب العناصـــر المحـــدودة ، تطب�قـــات عل ــ  واالنفعـــاالت المستو�

 .المرونة �استخدام حزم البرامج الجاهزةعناصـــر األقراص والقشور، العناصر المجسمة، تطب�قات فى مجال 
 تحليل الكالل فى المعدات الم�كان�ك�ة : ٥٦٥تمج 

، االجهــادات المرك�ــة، تــراكم التدهـــور، الكـــــالل مــنخفض الــدورات، تتصــنيف انه�ــارات الكــالل، الكــالل عــالي الــدورا
ـــدورات، نمــو الشــروخ،  الكــالل الحــراري، تحليــل دورات اإلجهــاد، التصــم�م اآلمــن ضـــد كســور الكــالل، طــرق عـــد الـ

 .التـرا�ط بين الكـالل والتزحف، تطب�قات
 تحليل الكسور واالنه�ارات الم�كان�ك�ة: ٧٥٥تمج 

، التصـم�م اآلمـن ضـد الكسـر، نمـو الشـروخ تصـنيف االنه�ـارات، اللدونةم�ادئ م�كان�كا الكسر الخط�ة المرنة تأثير 
 .ة االنه�ارات، معدات م�كان�ك�ةاالنه�ارات، حاالت مدروس يخطط التحكم ف

 تحليل االجهادات فى أوع�ة الضغط وش�كات األنابيب : ٥٨٥ج تم
مقدمــة فــى تحليــل االجهـــادات فــى األلــواح والقشــر�ات الدق�قـــة ، حســاب االجهـــادات فــى أجـــزاء أوع�ــة الضــغط، تـــأثير 

حســاب االجهـادات فـى اللحامـات، تطب�قـات االن�عاج، األحمال المركزة، التزحف والكلـــل، : األحمال والظروف الخاصة
دور الحاســـب اآللـــي فـــى تصـــم�م شـــ�كات . المعـــايير المســـتخدمة فـــى تصـــم�م شـــ�كات األنابيـــب. مـــن االكـــواد الق�اســـ�ة

 .األنابيب المعقدة، تصم�م الش�كات تحت ظروف تشغيل حرجة، تصم�م الوصلة التجم�ع�ة لمجموعة أنابيب
 اتاإلحصاء وتحليل الب�ان: ٥٦٠تمج 

التوز�عــات اإلحصــائ�ة الب�انــات، وتحليــل تمثيــل تطب�قــات اإلحصــاء فــى الهندســة، جمــع الب�انــات والعينــات، أســاليب 
 .ال�س�طةاخت�ار الفرض�ات  ،الخطىالنحدار وااالرت�اط  ،للعينات، تقدير المدى والمتوسط لمعلمات العينة

 فى النظم الهندس�ةحاس�ات استخدام ال: ٨١٥ر�ض
تطب�قات استخدام الحاسـب االلـى فـى , لغات الحاسب االلى المتقدمة, اساس�ات علوم الحاسب االلى نظم تشغيل و 

 .الحاسب االلى فى حل مسائل النظم الهندس�ةب�قات تط, حل مسائل الق�مة الذات�ة
 مشروع الدبلوم: ٥٨٠تمج 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٣٣ هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

 التصم�م �مساعدة الحاسب  : ٦١١تمج 
البــــرامج فــــى تصــــم�م اســــتخدام حــــزم ، الم�كــــان�كيوالمالئمــــة للتصــــم�م أساســــ�ات طــــــرق التحليــــل العــــددي الخاصــــة 

 .،تطب�قاتاله�اكل ، اإلطارات، وصــالت اآلل�ات :المكونات والمنظومات الم�كانـ�ك�ة
 تر�يولوج�ا : ٦١٢تمج 

ــــة األساســـ�ة لالحتكـــاك،  ــــة ى ظـــواهر البـــر النظر�ـ ـــة التزليـــق، المحامـــل الهيدروديناميـ ــــرى، نظر� ـــات البـ  لألعمـــدة،، آل�
 .ة ، تطب�قاتك�المحامل الهيدروستات موانع التسر�ب، سوائل التزليق، ،)الدفع�ة(المحامل الوساد�ة المحور�ة 

 تصم�م المنظومات الم�كان�ك�ة : ٦١٣تمج 
، التفصــــيلي، األولىعمل�ــــة التصــــم�م،المدخل والخطــــوات، تحليــــل التصــــم�م، مراحــــل التصــــم�م، الــــواقعي، المبــــدئي،

 .اعت�ارات االحتمال�ة صم�م المختلفة، المتطل�ات الوظ�ف�ة والتشغيل�ة،اعت�ارات الت
 التصم�م األمثل: ٦١٤تمج 

ـــورة ال �عد�ــة وتصــن�فها، مجــاالت التصــم�م األمثــل،  المفــاه�م والصــ�اغة والتعــار�ف األساســ�ة، تجهيــز المســائل �صـ
حلـول المثلـى المحــــدودة وتلـك غيـر المحـدودة، طـرق الحلـول المثلـى فـى �عـد واحـد وفـى المسـائل المتعـددة األ�عـاد، ال
 .الطرق الم�اشرة وغير الم�اشـرة، تطب�قـات علـى المكونات الم�كان�ك�ة

 نمذجة األشكال الهندس�ة : ٦١٥تمج 
األجهــزة والبــرامج الخاصــة �الرســم �الحاســب اآللــي، تكــو�ن البــرامج ووظائفهــا، النمذجــه الهندســ�ة، اإلطــار الســلكي، 

، االنتقال، التقي�س، التدو�ر، االنحـراف، التقر�ـب واأل�عـاد، المنظـور، الهندسيسطح�ة والجسم�ة، التحو�ل النمذجة ال
 .ه�كل�ة، ومحتـوى ب�انات الرسم، التطبيق على البرامج المتاحة

 فى التصم�م الم�كان�كي  تقدمةم اتعو موض: ٩٦١تمج 
 واخت�ارها المواد هندسة: ٦٢١ تمج

اإلنتـــاج،  عمل�ــات وكـــذلك المجهر�ــة والبن�ــة الك�م�ـــائي التركيــب خــالل مـــن للمــواد �كان�ك�ــةالم الخـــواص فــى الــتحكم
  .المختلفة الهندس�ة للتطب�قات المواد اخت�ار الكسر، م�كان�كا المختلفة، األحمال تحت الهندس�ة المواد خواص

 المرك�ة المواد: ٦٢٢ تمج
وتصــم�م  تحليــل المناســ�ة، االخت�ــارات طــرق  المرك�ــة، واد الــم تصــن�ع طــرق  واســتخداماتها، المرك�ــة المــواد توصــيف
 .تطب�قاتها مع المختلفة األجزاء

 الس�اكة هندسة: ٦٢٣ تمج
 .الجودة وض�ط المسبوكات تصم�م التجمد، فى والتحكم الصهر برامج المسبوكات، متالورج�ا

 اللحام هندسة: ٦٢٤ تمج
، )والعـالج األسـ�اب( اللحامـات عيـوب اللحـام، عمل�ـات أثنـاء ري الحـرا االنتقـال اللحام، ومواد اللحام ألساليب عرض
 .الشاملة والجودة اللحام لعمل�ات التخط�ط عل�ه، والتفت�ش اللحام جودة تقي�م
 المعادن قطع هندسة: ٦٢٥ تمج

ــدة الحــرارة المرك�ــة، العــدد الــرا�ش، تكــون  الكســر،م�كان�كا واللــدن، المــرن  التصــرف التشــغيل، عمل�ــات �ــاس وق المتول
الهندســي  الشــكل القطــع، عــدد تآكــل ،تقــدير القــاطع الحــد عمــر انتهــاء ظــواهر القطــع، قــوى  ق�ــاس الحــرارة، درجــات
 . التقليد�ة غير التشغيل طرق  التشغيل، اقتصاد�ات للسطح،



 

 جامعة القاهرة
 

 الدراسات العل�ا الئحة
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٣٤ هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

 المعادن تشكيل هندسة: ٦٢٦ تمج
مختـارة  أل�حـاث درس حلقة شكيل،للت المعادن قابل�ة تطب�قات المعادن، تشكيل عمل�ات تحليل طرق  أساس�ة، م�ادئ

 .المعادن تشكيل مجال فى
 والمثبتات المرشدات هندسة: ٦٢٧ تمج

التشــغيل  دقــة والمثبتــات، المرشــدات تصــم�م أســس الق�ــاس، محــددات تصــم�م التفتــ�ش، الهندســ�ة، التفاوتــات أنظمــة
 .التجليخ مثبتات والمثبتات، المرشدات �استخدام

 والمواد اإلنتاج هندسة فى متقدمة موضوعات: ٦٢٩ تمج 
 �حوث عمل�ات صناع�ة متقدمة: ٦٣١تمج 

أنــواع نمــاذج البرمجــة الر�اضــ�ة، طــرق حــل نمــاذج البرمجــة الخط�ــة و تحليــل الحساســ�ة، نظر�ــة الثنائ�ــة، البرمجــة 
 الخط�ــة لألعــداد الصــح�حة، أســلوب التفر�ــع و التحديــد، برمجــة الهــدف، المشــاكل متعــددة األهــداف، برمجــة الــدوال

 .قابلة الفصل، تطب�قات الحاسب اآللي لحل نماذج البرمجة الر�اض�ة، تطب�قات صناع�ة
 تقي�م و تحسين أداء المنظومات الصناع�ة: ٦٣٦تمج 

 واالســــتراتج�ات، األهـــداف تقيـــ�م ق�اســـه، يــــتم ومـــاذا يـــتم ومتـــى األداء ق�ـــاس يــــتم مقدمـــة و مفـــاه�م أساســـ�ة، لمـــاذا
 أداء ومتا�عــة تقيــ�م العمل�ــات، وتقيــ�م الكم�ــة المؤشــرات اإلنتاج�ــة، تحليــل لمــالي،ا التحليــل كم�ــة، الغيــر المؤشــرات

 إدارة نمـاذج األداء، تطـو�ر أسـاليب �عـض العمل�ـات، خـرائط رسـم التحسـين، مجـاالت تحديـد: األداء تحسين. األفراد
 .حالة ودراسة تطب�قات. المتوازن  األداء و�طاقة األداء
 لصناع�ةادارة المشروعات ا: ٦٣٧تمج 

 والتكـاليف، الـزمن تقـدير األنشـطة، ه�كـل  وتحديد المشروع توصيف الصناعي، المشروع ح�اة دورة أساس�ة، مفاه�م
 توز�ـع تـوازن  والتكـاليف، للمـوارد الزمنـي التخطـ�ط المشـروع، أنشـطة وجدولـة تخط�ط الموارد، من االحت�اجات تحديد

 عمــل فر�ــق للمشــروع، التنظ�م�ــة األشــكال المخــاطر، إدارة ة،األنشــط أزمنــة تــداخل المشــروع، زمــن ضــغط المــوارد،
 .�الحاسب المشروعات إدارة نظم ، المشروع وتقي�م غلق المشروع، ومراق�ة متا�عة المشروع،

 أساليب األمَثل�ة في الهندسة الصناع�ة: ٨٦٣تمج 
خوارزم�ـــة و ه�اكـــل مميـــزة، اســـتراتيج�ات : مقدمـــة و تصـــن�فات مشـــاكل و أســـاليب األمثل�ـــة، البرمجـــة الغيـــر خط�ـــة

 . األمَثل�ة االندماج�ة، أساليب ال�حث الجوار�ة، األساليب التقر�ب�ة و الفوق ارشاد�ة، تطب�قات صناع�ة
 موضوعات متقدمة في الهندسة الصناع�ة: ٦٣٩تمج 
 منظومات التحكم الهيدرول�كي والنيومات�كى: ١٦٤تمج

المضــخات، الصــمامات، االسطــــوانات : وائــع، مكونـــات المنظـــوماتنظـــر�ة شاملـــة لمنظـــومات الـــتحكم فــى قــدرة الم
نمذجـــة الدينام�ك�ــة وتحليـــل منظومــات الــتحكم فــى قــدرة الموائــع، تــأثير خطــوط نقــل القــدرة، اخت�ــار الحجــم الــخ، ال...

 .المناسب للمنظومات الهيدرول�كيـة والنيومات�ة، تحليل وأداء دوائر المنطث�ات المائع�ة
 تزازات الم�كان�ك�ة االه: ٦٤٢تمج

مسائل الق�مة الذات�ة، أشـكال الصـ�غ المختلفــة لالهتـزازات الطب�عيــة االهتــزازات الم�كان�ك�ـة، لمنظومـات ال�ـاراميترات 
ـــزازات المنظومــات المســتمرة، العت�ــات، األجنحــة، المجمعــة، الطــرق  الطــرق التقر�ب�ــة للتحليــل، األغلفــة، أط�ــاق، اهت
 .االهتزازات العشوائ�ة ر�قـة العناصر المحدودة وحزم البرامج المتاحة،استخـدام ط العدديـة،



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٣٥ هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

 دينام�كا المنظومات  :٣٦٤تمج
أداء المنظومـات الم�كان�ك�ـة فـى المجـالين  نمذجة المنظومـات الم�كان�ك�ـة، مقـدمة لدينام�كا المنظومـات الم�كان�ك�ة،
 .تطب�قات ر�ة،تحليل االستقرا الزمني والترددي وحزم البرامج المتاحة،

 الدينام�كا التحليل�ة  :٤٦٤تمج
مراجعـــة قـــوانين الــدينام�كا، مبـــادئ هــاميلتون، معــادالت الجــرانج للحركــة، كينامات�كــا األجســام الجاســئة، زوا�ــا أو�لــر 

 .تطب�قات لتمثيل الحركة، حـركة األجسام المتماثلة محور�ا، نظر�ة االستقرار�ة،
 �قاته التحكم التلقائي وتطب :٥٦٤تمج

التحو�ـــل  تمثيـــل المنظومـــات الخط�ـــة فـــى فضـــاء الحالـــة ،مصــفوفات انتقـــال الحالـــة، اســـتجا�ة المنظومــــات الخط�ـــة،
تعديـــــل خصـــائص المنظومـــة �اســـتخدام التغذ�ـــة  خصـــائص المنظومـــة التحكم�ـــة والمراق�ـــة واالســـتقرار�ة، المتماثـــل،
م طر�قــة الرت�ــة الثان�ــة الخط�ــة، جهــاز مراق�ــة الحالــة، التصميـــم �اســتخدا لجم�ــع الحــاالت ووضــع األقطــاب، المرتــدة،

 .أجهزة المراق�ة ذات الرتبـة المنخفضة، مصفاة كالمان
 هندسة الرو�وتات :٦٤٦تمج

تركيب الرو�وت ودوره ومكوناته األساسـ�ة، حيـز تشـغيل الرو�ـوت، نمذجـة الرو�ــوت، األسـاليب الحسـاب�ة وحـزم البـرامج 
 .الرو�وت و�رمجته والتحكم ف�ه، تحديد الق�م العدد�ة للعناصر الفيز�ائ�ة للرو�وتالمتاحة، تخط�ط مسار حركة 

 الم�كاترون�ك :٧٦٤تمج 
مقدمـــــة، نمذجـــــة وأداء عناصـــــر الحـــــس للمتغيـــــرات الم�كان�ك�ـــــة والحرار�ـــــة والكهر�ائ�ـــــة، تهيئـــــة وتكييـــــف اإلشـــــارات 

، تحليــــــل األداء )PLC(لمنطقــــــي المبــــــرمجالكهر�ائ�ــــــة، أداء نظــــــم الق�ــــــاس، نمذجــــــة وأداء المشــــــغالت، الحواســــــب ا
 .االستات�كى والدينام�كي لنظم الق�ادة الدق�قة المتحكم فيها إلكترون�ا وكهر�ائ�ا

  دينام�كا المنظوماتفى  تقدمةم اتعو موض :٤٩٦تمج 
 م�كان�كا الجوامد التطب�ق�ة : ٣٦٥ تمج

المـــرن، دالــة اإلجهـــاد، تطب�قــات علـــى العت�ـــات، اإلجهــاد واالنفعـــال، عالقــات المرونـــة، الحلــول الر�اضـــ�ة لالنفعــال 
االســطوانات ســم�كة الجــدار، االقــراص الــدوارة، تركــز الجهــادات والشــروخ الحــادة، م�كان�كــا الكســر، مقدمــة لطر�قــة 
العناصـــر المحـــدودة، مقدمــــة نظر�ـــة اللدونـــة، معــــاير الخضـــوع، قواعــــد االنســـ�اب اللـــدن، االجهــــاد واألنفعـــا المــــؤثر 

 . ، االحمال الحد�ة واالستقرار اللدن، تطب�قات في مجال اللدونةوعالقات التصلد
 طر�قة العناصر المحدودة: ٥٦٥ تمج

أساســ�ات أســلوب العناصــر المحــدودة، عناصــر القضــ�ان واألعتــاب، المســائل المســتو�ة، عناصــراألقراص والقشــور، 
ت المرونــة واللدونــه والتزحــف، العناصــر المجســمة، تطب�قــات فــي التصــرف الخطــي والالخطــي، تطب�قــات فــى مجــاال

 .م�كان�كا الكسر القصيف واللدن، التحليل الدينام�كي، انتقال الحرارة
 أساس�ات م�كان�كا الكسر وتحليل االنه�ارات : ٦٦٥ تمج

لدنــه، ،تصــنيف االنه�ــارات، التصــم�م اآلمــن ضــد  - م�ــادئ م�كان�كــا الكســرالمرنة الخط�ــة، م�كان�كــا الكســر المرنــة
والشــــروخ، التقيــــ�م والــــتحكم فــــى االنه�ــــارات، حلقــــات �حــــث لحــــاالت مدروســــة وتطب�قــــات النه�اره�اكــــل الكســــور، نم

 .هندس�ة



 

 جامعة القاهرة
 

 الدراسات العل�ا الئحة
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٣٦ هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

 نظر�ة اللدونة وتطب�قا تها: ٧٦٥ تمج
الشـغل المثـالي،  أساس�ات نظر�ة اللدونه، قواعدالخضوع واالنس�اب والتصـلد، تحليـل عمل�ـات تشـكيل المعـادن، طـرق 

الحد�ــــة ، مجــــا خطــــوط االنــــزالق، تطب�قــــات علــــى عمل�ــــات الدرفلــــة، البثــــق، ســــحب الشــــر�حة المنتظمــــة، األحمــــال 
 .األسالك، الطرق، تطب�قات فى مجال تشكيل األلواح

 موضوعات متقدمة فى م�كان�كا الجوامد: ٦٥٩تمج 
 التحليل االحصائى وتصم�م التجارب: ٦٠٦تمج 

والمتوســط لمعلمــات ى العينــة الواحــدة، تقــدير المــد جمــع الب�انــات والعينــات، التوز�عــات اإلحصــائ�ة للعينــات، تحليــل
ـــات تحليـــل (تصـــم�م التجـــارب لعامـــل واحـــد  ،الخطـــىالنحـــدار وااالرت�ـــاط حتـــى عينتـــين، اخت�ـــار الفرضـــ�ات  ،العين
 .، تصم�م التجارب للعوامل المتعددة)التشتت
 حليل في محاكاة منظومات اإلنتاجتالنمذجة و ال: ٦١٦تمج 

خــادم واحــد و خــوادم متعــددة، نمــاذج الشــ�كة، محاكــاة : نظومــات الصــناع�ة، نمــاذج الطــابورالنمذجــة العشــوائ�ة للم
مونت كارلو، محاكاة األحداث المتقطعـة، تحليـل المـدخالت و المخرجـات، التحقـق و المصـادقة، تطب�قـات الحاسـب 

 .للمحاكاة، تطب�قات صناع�ة و دراسة حالة
 )٦٣١تمج: متطلب سابق( تخط�ط و ض�ط المنظومات اللوجست�ة: ٦٢٦تمج 

مقدمــة عــن المنظومــات اللوجســت�ة و قراراتهــا، تصــم�م شــ�كات سالســل اإلمــداد، نمــاذج و مشــاكل ادارة المخــزون، 
نمذجـــة و تصـــم�م عمل�ـــات المخـــازن و التخـــز�ن و أنظمـــة مناولـــة المـــواد، قـــرارات تشـــغيل انظمـــة الشـــحن قصـــيرة و 

 .طول�ة المسافة، دراسات حالة
 الجودة هندسة: ٦٣٦تمج 

م�ادئ التحليل الصناعي، فترات الثقة و فترات التنبؤ، مقدمة لهندسة الجودة، مقدمة لهندسـة الجـودة، مقدمـة للطـرق 
اإلحصـــائ�ة لتحســـين الجـــودة، طـــرق المالحظـــة، تصـــم�م التجـــارب، اخت�ـــارات تحليـــل مصـــادر االخـــتالف، التصـــم�م 

 .سات حالةالمتين �استخدام المصفوفات الداخل�ة و الخارج�ة، درا
 تطب�قات الحاسب فى التصم�م الم�كان�كي واإلنتاج: ٧٠٦تمج 

الطرق العدد�ة للتفاضل والتكامل وحل المعـادالت التفاضـل�ة، طر�قـة الفـروق المحـدودة، طر�قـة العناصـر المحـدودة، 
 حزم البرمجة، تطب�قات

 رسالة الماجستير: ٦٩٩تمج 
 

 االمتحان الشامل
 

 )٢(الم�كان�كي التصم�م في متقدمة موضوعات: ٧١١تمج 
يتم تحديد المحتوى العلمي بواسطة التخصص و �عد إقرار مجلس القسم له قبل إتاحته للتسجيل في كل فصل 

 .هدراسي على حد
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٣٧ هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

 )٣(الم�كان�كي  التصم�م في متقدمة موضوعات: ٧١٢تمج 
احته للتسجيل في كل فصل يتم تحديد المحتوى العلمي بواسطة التخصص و �عد إقرار مجلس القسم له قبل إت

 .هدراسي على حد
 تصن�ع المسحوقات و المواد السيرام�ك�ة ٧٢١تمج

المسحوقات، األل�اف، (مقدمة عن المواد السيرام�ك�ة والمفاه�م المتعلقة �المسحوقات، الصور المختلفة للمواد الخام 
، أنواع العيوب التى توجد فى المواد ، طرق تصن�ع المواد السيرام�ك�ة والمسحوقات)الصفائح، والمواد المرك�ة

السيرام�ك�ة، توصيف البن�ة التركيب�ة للمواد السيرام�ك�ة والعيوب الموجوده بها، اإلخت�ارات الم�كان�ك�ة للمواد 
السيرام�ك�ة، تشكيل المواد السيرام�ك�ة، خلط وك�س المسحوقات، تلبيد المسحوقات ونمو حجم الحبي�ات، ترسيب 

 .ة �التبخير والطالء، التطب�قات المتنوعة والمختلفة للمواد السيرام�ك�ةالط�قات الرق�ق
 العدد هندسة ٧٢٢تمج 

سن  األسطح، توليد أسس التشكيل، عدد تصم�م العدد، توصيف للعدد، الهندسي الشكل القطع، عدد خامات
الثني  قوالب تصم�م والقطع، �القص الثقب قوالب خلوص الخامات، وقطع �القص الثقب قوالب تصم�م العدد،

 .منها االستفادة ومدى الشر�ط خامة تخط�ط والتشكيل،
 اتجاهات �حث�ة في الهندسة الصناع�ة: ٧٣١تمج 

األ�حاث في موضوعات االهتمام المشترك للطالب و . االتجاهات ال�حث�ة الجار�ة في الهندسة الصناع�ة
اع�ة و التي تشمل األمَثل�ة، المحاكاة، تحليل الموضوعات يتم اخت�ارها من مجاالت الهندسة الصن. المحاضر

 .الشك، النمذجة الخالقة، و غيرهم
 ارشاد �حثي و حلقة �حث�ة للدكتوراه: ٧٣٢تمج 

تلخ�ص المعارف في مجال معين، عرض، توج�ه : تطو�ر مهارات كتاب�ة و شفه�ة ق�مة في مهنة ال�حث مثل
مناقشة الجوانب اإلجرائ�ة و الفلسف�ة و المهن�ة . كتا�ة الفن�ةاسئلة ذك�ة، الق�ام �مراجعة نقض�ة ل�حث علمي، ال

 .لدراسات الدكتوراه في الهندسة الصناع�ة
 جدولة اإلنتاج: ٧٣٣تمج 

تعر�فات و مفاه�م أساس�ة في جدولة العمل�ات اإلنتاج�ة، تصنيف مشاكل الجدولة، الجدولة على ماكينة واحدة 
على ماكينات تعمل �التوازي، الجدولة في أنظمة االنتاج التتا�ع�ة، لهدف واحد و ألهداف متعددة، الجدولة 

الجدولة في ورش التصن�ع متعددة المسارات، األساس النظري لطرق األمثل�ة في حل مشاكل الجدولة، أساليب 
 .أمثل�ة تقر�ب�ة، مراجعة لأل�حاث الحديثة في مشكلة جدولة مختارة و نقض أساليب األمثل�ة المستخدمة

 البرمجة الدينام�ك�ة في إدارة اإلنتاج: ٧٣٤ج تم 
 القرارات، نمذجة و المنظومة حالة متغيرات تعر�ف األقصر، المسار مشكلة و الدينام�ك�ة للبرمجة األساس�ة المفاه�م
 العشوائ�ة، التقر�ب طرق  التقر�ب�ة، الدينام�ك�ة البرمجة عن مقدمة الماركوف�ة، القرار اتخاذ عمل�ات عن مقدمة

 .مختارة �حث�ة موضوعات في تطب�قات الق�مة، دالة تقر�ب طرق  األفق، محدودة غير و محدودة لمشاكلا
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 الدراسات العل�ا الئحة
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 ٢٣٨ هندسة التصميم امليكانيكى واإلنتاجقسم 

 )٦٤٤متطلب سابق (دينام�كا المنظومات متعددة األجسام المرنة  ٧٤١تمج
المكونة الحركة المقيدة للم�كانزمات . تشوه األجسام على نطاق واسع. التحليلة لألجسام مرنة الكينمات�كا ودينام�ك�ة

 .تحليل �مساعدة الحاسوب. الطرق العدد�ة . اختزال االحداث�ات طر�قة.من األجسام الجامدة و المرنة
 :دينام�كا الدوارات و اإلتزان ٧٤٢تمج 

. االستجا�ة لعدم االتزان. السلوك االستقراري . خصائص فر�دة في اآلالت الدوارة. مقدمةعن دينام�كا الدوارات
التحليل بإستخدام . نمذجة الدوارات و الكراسي  .مخططات التداخل. على السرعة الخصائص التي تعتمد

مشروط سلوك الدوارات . مخطط كامبل والسرعات الحرجة. التحليل بإستخدام العناصر المحدودة. مصفوفات النقل
/ تسبق . ةاخت�ار السرعة الحرج. ق�اس الخصائص الدينام�ك�ة للدوارات. RIMAP تمار�ن �استخدام. الشكلي

إتزان الدوارات . إتزان الدوارات الجاسئة. إتزان اآلالت الدوارة. مخططات بودي ون�كو�ست.الساحل تحليل أسفل
 .المرنة
 )٦٤٥متطلب سابق تمج ( نظم التحكم الغير خط�ة ٧٤٣تمج 

م المستقلة في تصم�م وتحليل النظم الغير خط�ة ، النظ" ل�ابونوف"مقدمة للنظم الغير خط�ة، استخدام طرق 
والغير مستقلة، استقرارالمدخالت و الخرجات ، استقرار المدخالت و الحالة ، خط�ة رد الفعل ، مراق�ة الحالة ، 

 التحكم القوي والمتكيف
 )٦٤٥متطلب سابق (التحكم األمثل  ٧٤٤تمج 

اإلست�اقي والبرمجة  طرق الحل المختلفة والتي تتضمن الطرق العدد�ة والتحكم. أساس�ات وم�ادئ التحكم األمثل
أمثلة وتطب�قات على نظر�ة التحكم . الدينام�ة و التفاضل المت�اين و الطرق المعتمدة علي مبدأ الحد األقصى

 .األمثل
 دراسات �حث�ة متقدمة في م�كان�كا الجوامد  ٧٥١تمج 

يل فــي كــل فصــل يــتم تحديــد المحتــوى العلمــي بواســطة التخصــص و�عــد إقــرار مجلــس القســم لــه قبــل إتاحتــه لتســج
 .  هدراسي على حد

 موضوعات متقدمة ومشروعات �حث�ة في تحليل االنه�ارات ٧٥٢تمج 
يــتم تحديــد المحتــوى العلمــي بواســطة التخصــص و�عــد إقــرار مجلــس القســم لــه قبــل إتاحتــه لتســجيل فــي كــل فصــل 

 .  هدراسي على حد
 رسالة الدكتوراه ٧٩٩تمج 
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 ٢٣٩ هندسة الطريان والفضاءقسم 

 
 

 
 
 
 
 
 

 قسم هندسة الطريان والفضاء
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 حة الدراسات العل�االئ
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 ٢٤٠ هندسة الطريان والفضاءقسم 

 دبلوم الدراسات العل�ا
 رراتالمقـساعة في  ١٨ساعة في مقررات الدراسة التمهيد�ة و ١٧( ساعة معتمدة ٣٥يجب أن يجتاز الطالب عدد 

 )دبلومةالتكميل�ة لل
 :و�قدم القسم عددًا من دبلومات الدراسات العل�ا علي النحو التالي

 ئراتدبلوم تصم�م الطا -١
 دبلوم الدفع والصوار�خ -٢
 دبلوم النقل الجوي  -٣
 دبلوم التكنولوج�ات الفضائ�ة وتطب�قاتها  - ٤
 )ساعة معتمدة ١٧(المقررات التمهيد�ة للدبلومة ): ١٢٣(جدول 

 المبينة �الجدول التالي )ساعة ١٧( وتشترك هذه الدبلومات في محتو�ات الدراسة التمهيد�ة
 مقرر مؤهل الساعات المعتمدةعدد  اسم المقرر الكود
-  ٣ ر�اض�ات موضوعات متقدمة فى ال ٦٩١ر�ض 
-  ٣ التحليل العددي المتقدم ٦٤١ر�ض 
-  ٢ الطرق الحساب�ة في هندسة الطيران والفضاء ٥٠١طير 
-  ٢ الطرق المعمل�ة في هندسة الطيران والفضاء ٥٠٢طير 
-  ٢ ران والفضاء�حوث العمل�ات واإلدارة في هندسة الطي ٥٠٣طير 
-  ٢ ١مقرر اخت�اري  xx٥طير 
-  ٢  ٢مقرر اخت�اري  xx٥طير 
-  ٢ حلقة نقاش في موضوعات مختارة ٥٩٨طير 

 

 ) ساعة معتمدة ١٨(المقررات التكميل�ة للدبلومة ): ١٢٤(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

-  ٢ نام�كا الهوائ�ة إخت�ارى فى تخصص الدي مقرر xx٥طير 
-  ٢ إخت�ارى فى تخصص تحليل اله�اكل  مقرر xx٥طير 
 - ٢ إخت�ارى فى تخصص الدفع مقرر xx٥طير 
-  ٢ إخت�ارى فى تخصص م�كان�كا الطيران والتحكم مقرر xx٥طير 
-  ٢ × ٤ أر�عة مقررات إخت�ار�ة  xx٥طير 
-  ٤ المشروع ٥٩٩طير 

، وعلـي حسب التخصـص الخاصة �كل دبلوم ٥٠٠ من قائمة المقرراتاألر�عة خت�ار�ة و�ختار الطالب المقررات اال
أن تضـــم مقـــرر�ن فـــي التخصـــص ومقـــرر�ن مـــن التخصصـــات األخـــرى ، وذلـــك �التنســـيق مـــع المشـــرف األكـــاد�مي 

 .و�وافق عليها مجلس القسم والكل�ة
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 ٢٤١ هندسة الطريان والفضاءقسم 

 المقررات االخت�ار�ة لدبلوم تصم�م الطائرات -): ١٢٥(جدول 
 

 مقرر مؤهل أعمال السنة عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
-  ٣٠ ٢ الدينام�كا الهوائ�ة للطائرات والصوار�خ ٥١٠طير
-  ٣٠ ٢ تحليل ه�اكل المرك�ات الطائرة ٥٢٠طير
-  ٣٠ ٢ تحليل وتصم�م ه�اكل الطائرات    ٥٢١طير 
 - ٣٠ ٢ هندسة ص�انة المرك�ات الطائرة ٥٢٢طير
-  ٣٠ ٢ ١-والتحكم ن�كا الطيرانم�كا ٥٣٠طير
-  ٣٠ ٢ ٢-م�كان�كا طيران والتحكم  ٥٣١طير
-  ٣٠ ٢ مكونات أنظمة الدفع ٥٤١طير
-  ٣٠ ٢ أداء أنظمة الدفع ٥٤٢طير

 المقررات االخت�ار�ة لدبلوم هندسة الدفع والصوار�خ ): ١٢٦(جدول 
 

 مؤهلمقرر  أعمال السنة عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
-  ٣٠ ٢ الدينام�كا الهوائ�ة للطائرات والصوار�خ ٥١٠طير 
-  ٣٠ ٢ )أ( دينام�كا الغازات ٥١١طير 
-  ٣٠ ٢ اآلالت الدوارة ٥١٢طير 
-  ٣٠ ٢ تحليل ه�اكل المحركات والصوار�خ ٥٢٣طير 
 - ٣٠ ٢ ١-والتحكمم�كان�كا الطيرا ن  ٥٣٠طير 
-  ٣٠ ٢ التحكم في نظم الدفع ٥٤٠طير 
-  ٣٠ ٢ تكنولوج�ا أنظمة الدفع ٥٤٣طير 
-  ٣٠ ٢ تصم�م المحركات النفاثة ٥٤٤طير 
-  ٣٠ ٢ تصم�م محركات الصوار�خ ٥٤٥طير
-  ٣٠ ٢ تطب�قات انتقال الحرارة ٥٤٦طير 
-  ٣٠ ٢ االحتراق في أنظمة الدفع ٥٤٧طير 

 المقررات االخت�ار�ة لدبلوم هندسة النقل الجوي ): ١٢٧(جدول 
 

 مقرر مؤهل أعمال السنة عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
-  ٣٠ ٢ الدينام�كا الهوائ�ة للطائرات ٥١٣طير
-  ٣٠ ٢ تحليل ه�اكل المرك�ات الطائرة ٥٢٠طير 
-  ٣٠ ٢ هندسة ص�انة المرك�ات الطائرة ٥٢٢طير
-  ٣٠ ٢ ١-والتحكم م�كان�كا الطيران ٥٣٠طير 
-  ٣٠ ٢ أنظمة التحكم ٥٣٢طير 



 

 جامعة القاهرة
 

 حة الدراسات العل�االئ
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٤٢ هندسة الطريان والفضاءقسم 

 

 مقرر مؤهل أعمال السنة عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
-  ٣٠ ٢ أداء المحركات والمرك�ات الطائرة ٥٣٣طير 
-  ٣٠ ٢ أنظمة الدفع ٥٤٨طير 
-  ٣٠ ٢ هندسة المطارات ٥٥١طير 
-  ٣٠ ٢ مواصفات تصم�م المرك�ات الطائرة والمحركات ٥٥٢طير 

 

 لوم التكنولوج�ات الفضائ�ة وتطب�قاتهاالمقررات االخت�ار�ة لدب
 مسار التطب�قات الفضائ�ة )١٢٨(جدول 

 اسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

-  ٣٠ ٣ فيز�اء الغالف الجوي  ٦٢٧طير 
-  ٣٠ ٢ مقدمة لالستشعار من ال�عد ٥٦١طير 
-  ٣٠ ٢ نظم المعلومات الجغراف�ة ٥٦٣طير 
-  ٣٠ ٢ طرق معالجة المرئ�ات الفضائ�ة ٥٦٤طير 
-  ٣٠ ٢ النظم الفضائ�ة لتحديد المواقع ٥٦٥طير 
-  ٣٠ ٢ المساحة والتخر�ط �استخدام المرئ�ات الفضائ�ة ٥٦٦طير 
-  ٣٠ ٢ نظم اإلدارة �استخدام المرئ�ات الفضائ�ة ٥٦٧طير
-  ٣٠ ٢ التطب�قات الفضائ�ة للتنبؤ الجوى وتغير المناخ ٥٦٨طير 

 

 مسار التكنولوج�ات الفضائ�ة  )١٢٩(جدول 

 اسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

-  ٣٠ ٢ إقتصاد�ات النظم الفضائ�ة  ٥٠٨طير 
-  ٣٠ ٢ قوانين الفضاء والبيئة ٥٠٩طير 
-  ٣٠ ٢ ١-فيز�اء الفضاء و�يئة الفضاء الخارجي ٥٧٠طير 
-  ٣٠ ٢ �م األقمار الصناع�ةتصممقدمة ل ٥٧١طير 
 - ٣٠ ٢ الفضائ�ة التحكم فى المرك�ات نظم ٥٧٢طير 
-  ٣٠ ٢ نظم الدفع الفضائى ٥٧٣طير 
-  ٣٠ ٢ التصم�م اإلنشائى للمرك�ات الفضائ�ة ٥٧٤طير 
-  ٣٠ ٢ م�كان�كا المدارات والمالحة الفضائ�ة ٥٧٥طير 

 ٥٧٧طير 
ي المرك�ــات الـنظم األرضـ�ة لرصـد وتشـغيل والـتحكم فـ

 الفضائ�ة
٣٠ ٢  -

-  ٣٠ ٢ نظم إطالق المرك�ات الفضائ�ة    ٥٧٨طير 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٤٣ هندسة الطريان والفضاءقسم 

 

 ماجستير العلوم في هندسة الطيران والفضاء
 

أسـس لمـادة  تاسـاع ٣+ ساعة في مقررات الدراسـة التمهيد�ـة ٢١(ساعة معتمدة  ٤٢يجب أن يجتاز الطالب عدد 
 )رسالة الماجستيرساعة في  ١٨والكتا�ة الفن�ة 

 

 رجة الماجستير د متطل�ات): ١٣٠( جدول
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة المقرر اسم الكود

 - ٣ مقرر إخت�اري في الر�اض�ات الهندس�ة xx٦طير 

 - ٣ الكتا�ة الفن�ة أسس ٦٠٠عام 

 ٣* ب�ة فى هندسة الطيران والفضاءطرق الحسا ٦٠١ طير
 

- 
 - ان والفضاءالطرق المعمل�ة فى هندسة الطير  ٦٠٢ طير

 - ٥×٣ خمسة مقررات إخت�ار�ة xx٦طير 
 - ١٨ رسالة الماجستير ٦٩٩طير 

  ٤٢ إجمالى 
 

ــة أســس مقــرر و  مقــرر اإلخت�ــاري فــي الر�اضــ�ات الهندســ�ة�اإلضــافة إلــى ال  الفن�ــة ورســالة الماجســتير يختــارالكتا�
الطرق المعمل�ة فـى هندسـة الطيـران أو  لفضاءفى هندسة الطيران واإما الطرق الحساب�ة  *الطالب واحد من مقرر�ن

 :مقررات إضاف�ة موزعة كما يلى خمسةثم �ستكمل عدد مقرراته ب والفضاء
يــتم إخت�ارهــا مــن جــدول )  مقــررات تخصــص أساســى( فــى تخصــص موضــوع الرســالة  أو أكثــر  مقــرر�ين إخت�ــار�ين -١

 .والكل�ة القسم مجلسعل�ه  و�وافقألكاد�مي المشرف ا مع �التنسيقو  ٦٠٠التخصص المناظر من قائمة المقررات 
يـتم )  مقـررات تخصـص فرعـى (خـارج تخصـص موضـوع الرسـالة  ٦٠٠مقررات إخت�ار�ة إضاف�ة من قائمة المقـررات  -٢

جامعـــة القـــاهرة  فـــى -كل�ـــة الهندســـةتعطـــى داخـــل  ٦٠٠أو مـــن مقـــررات  �التنســـيق مـــع المشـــرف األكـــاد�ميتحديـــدها و 
�وافـق و ضـاء مقرر واحد وتعطـى األولو�ـة للمقـررات التـى تـدرس �قسـم هندسـة الطيـران والفاألقسام األخرى و�حد أقصى 

 .عليها مجلس القسم والكل�ة
 

مقررات الدينام�كا الهوائ�ة): ١٣١(جدول  

 المقرر اسم الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
أعمال 
 السنة

مقرر 
 مؤهل

 - ٣٠ ٣ دينام�كا هوائ�ة متقدمة ٦١٠طير 
 - ٣٠ ٣ �كا هوائ�ة للسر�ان غير القابل لالنضغاطدينام ٦١١طير 
 - ٣٠ ٣ الط�قة الجدار�ة والتحكم واالضطراب ٦١٢طير 
 - ٣٠ ٣ دينام�كا هوائ�ة للسرعات فوق الصوت�ة ٦١٣طير 
 - ٣٠ ٣ الطرق الحساب�ة فى الدينام�كا الهوائ�ة  ٦١٤طير 
 - ٣٠ ٣ الطرق المعمل�ة فى الدينام�كا الهوائ�ة ٦١٥طير 



 

 جامعة القاهرة
 

 حة الدراسات العل�االئ
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٤٤ هندسة الطريان والفضاءقسم 

 - ٣٠ ٣ الدينام�كا الهوائ�ة لآلالت الدوارة ٦١٦طير 
 - ٣٠ ٣ التصم�م االيرودينام�كى للمرك�ات الطائرة   ٦١٧طير 
 - ٣٠ ٣ تصم�م االيرودينام�كى واألداء لتر�ينات الر�اح ٦١٨طير 
 - ٣٠ ٣ الدينام�كا الهوائ�ة للبيئة والتلوث  ٦١٩طير 
 - ٣٠ ٣ انى واألنظمة العمران�ة واآلثار الدينام�كا الهوائ�ة للم� ٦٢٠طير 
 - ٣٠ ٣ توليد الش�كات والعرض الب�انى لحسا�ات الدينام�كا الهوائ�ة  ٦٢١طير 
 - ٣٠ ٣ ادارة معلومات الدينام�كا الهوائ�ة  ٦٢٢طير 
 - ٣٠ ٣ الدينام�كا الهوائ�ة للطائرات المروح�ة ٦٢٤طير
 - ٣٠ ٣ ناه�ة الصغرالدينام�كا الهوائ�ة للطائرات مت ٦٢٥طير
 - ٣٠ ٣ موضوعات خاصة فى الدينام�كا الهوائ�ة ٦٢٦طير 
 - ٣٠ ٣ فيز�اء الغالف الجوي  ٦٢٧طير 

 
 
 

مقررات تحليل وتصم�م اله�اكل): ١٣٢(جدول  

 المقرر اسم الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
أعمال 
 السنة

 مقرر مؤهل

 - ٣٠ ٣ اتزان اله�اكلو  استقرار ٦٣٠طير
 - ٣٠ ٣ دينام�كا اله�اكل ٦٣١طير
 - ٣٠ ٣ األمثل للمنشآتالتصم�م  ٦٣٢طير
 - ٣٠ ٣ تحليل وتصم�م المواد المرك�ة ٦٣٣طير
 - ٣٠ ٣ تصم�م اله�اكل �استخدام الحاسب ٦٣٤طير
 - ٣٠ ٣ م�كان�كا الجوامد ٦٣٥طير
 - ٣٠ ٣ م�كان�كا الكسر ٦٣٦طير
 - ٣٠ ٣ طرق العناصر والشرائح المحدودة ٦٣٧طير
 - ٣٠ ٣ اللدونة ٦٣٨طير
 - ٣٠ ٣ التصم�م ضد الزحف والكالل ٦٣٩طير
 - ٣٠ ٣ الطرق العدد�ة في تحليل اله�اكل ٦٤٠طير
 - ٣٠ ٣ تحليل وتصم�م ه�اكل الصوار�خ ٦٤١طير
 - ٣٠ ٣ نظر�ة األلواح والقشور ٦٤٢طير
 - ٣٠ ٣ المرونة الهوائ�ة ٦٤٣طير
 - ٣٠ ٣ اإلنشائي الطرق المعمل�ة في التحليل ٦٤٤طير
 - ٣٠ ٣ موضوعات خاصة في ه�اكل المرك�ات الطائرة ٦٤٥طير
 - ٣٠ ٣ )١(�حوث العمل�ات  ٦٤٦طير
 - ٣٠ ٣ )٢(�حوث العمل�ات  ٦٤٧طير



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٤٥ هندسة الطريان والفضاءقسم 

 
 مقررات م�كان�كا الطيران والتحكم): ١٣٣(جدول

 المقرر اسم الكود
 عدد

الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
 متحانا

أعمال 
 السنة

مقرر 
 مؤهل

 - ٣٠ ٢ ٣ التحكم الحديث في النظم الطيران�ة ٦٥٠طير
 - ٣٠ ٢ ٣ التحكم األمثل في المرك�ات  ٦٥١طير
 - ٣٠ شفوى  ٣ نظم التحكم في الصوار�خ ٦٥٢طير
 - ٣٠ ٢ ٣ الرو�وت�ات ٦٥٣طير
 - ٣٠ ٢ ٣ األداء واالستقرار والتحكم في المرك�ات الطائرة ٦٥٤طير
 - ٣٠ ٢ ٣ يتطب�قات التحكم الصناع ٦٥٥طير
 - ٣٠ ٢ ٣ نظم التحكم الموائع�ة ٦٥٦طير 
 - ٣٠ ٢ ٣  موضوعات خاصة في التحكم الطيرانى ٦٥٧ طير

 - ٣٠ ٢ ٣ أنظمة التحكم المتك�فة ٦٥٨طير 
 - ٣٠ ٢ ٣ التوج�ه ٦٥٩طير 

 ٦٦٠طير 
التحليــــــــــــل والتصــــــــــــم�م لألنظمــــــــــــة متعــــــــــــددة التغذ�ــــــــــــة 

 األسترجاع�ة
٣٠ ٢ ٣ - 

 - ٣٠ ٢ ٣ تقدير األستوكاست�كىالتحكم وال ٦٦١طير 
 - ٥٠ ٢ ٣ التشو�ش والتنق�ة ٦٦٢طير 
 - ٣٠ ٢ ٣ أجهزة اإلستشعار للطائرات والمرك�ات الفضائ�ة ٦٦٣طير 
 - ٣٠ ٢ ٣ م�كان�كا الطيران لطائرة مرنة ٦٦٤طير 
 - ٣٠ ٢ ٣ نظر�ة األنظمة الغير خط�ة ٦٦٥طير 
 - ٣٠ ٢ ٣ تطبيق نظم التوج�ه ٦٦٦طير 
 - ٣٠ ٢ ٣ التحكم الذكى ٦٦٧ طير

 - ٣٠ ٢ ٣ التعرف والتقدير لنظم الطائرات ٦٦٨طير 
 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 حة الدراسات العل�االئ
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٤٦ هندسة الطريان والفضاءقسم 

 مقررات الدفع): ١٣٤(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 �ةالمحركات الصاروخ ٦٧٢طير
  ٣٠ ٣ الطرق التجر�ب�ة فى أنظمة الدفع  ٦٧٣طير
  ٣٠ ٣ الطرق العدد�ة 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 ): ١٣٥(جدول

 المقرر اسم الكود
لساعات عدد ا

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 - ٣٠ ٣ تحليل وتصم�م النظم ٦٨٠طير
 - ٣٠ ٣ هندسة نظم المطارات ٦٨١طير
 - ٣٠ ٣ هندسة النقل الجوى  ٦٨٢طير
 - ٣٠ ٣ نظم ص�انة الطائرات ٦٨٣طير
 - ٣٠ ٣ موضوعات خاصة في �حوث العمل�ات الطيران�ة ٦٨٤طير
 - ٣٠ ٣ ل الجوى النقموضوعات خاصة في  ٦٨٥طير

 

 مقررات تكنولوج�ا الفضاء وتطب�قاتها): ١٣٦(جدول.

 المقرر اسم الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
أعمال 
 السنة

 مقرر مؤهل

 - ٣٠ ٣ النظم الجيروسكو��ة ٦٩٠طير 
 - ٣٠ ٣ نظم وأجهزة الق�اس في المرك�ات الطائرة ٦٩١طير 
 - ٣٠ ٣ أنظمة المالحة ٦٩٢طير 
 - ٣٠ ٣ ب�قات الفضائ�ة  للتنبؤ الجوي وتغير المناخالتط ٦٩٣طير 
 - ٣٠ ٣ نظم اإلدارة الموارد المائ�ة بإستخدام المرئ�ات الفضائ�ة ٦٩٤طير 
 - ٣٠ ٣ نظم اإلدارة الزراع�ة بإستخدام المرئ�ات الفضائ�ة ٦٩٥طير 
 - ٣٠ ٣ المرئ�ات الفضائ�ة في النظم العمران�ة ٦٩٦طير 
 - ٣٠ ٣ لفضائ�ة في اإلستكشافات التعدين�ة والبترول�ةالمرئ�ات ا ٦٩٧طير 
 - ٣٠ ٣ ٢-فيز�اء الفضاء و�يئة الفضاء الخارجى ٦٩٨طير 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٤٧ هندسة الطريان والفضاءقسم 

 
 

هندسة الطيران والفضاءفي  دكتوراه الفلسفة   
 

مــن  ســاعات ٩قصــى�حــد أ ٧٠٠و  ٦٠٠مســتوى  نســاعة مقــررات مــ ١٨(ســاعة معتمــدة ٤٨يجــب أن يجتــاز الطالــب عــدد 
 .هاإلمتحان الشامل للقبول للدكتورا  يجب أن يجتاز الطالبكما  )رسالة الدكتوراةفي ساعة  ٣٠+ ٦٠٠ ى مستو  مقررات

 
 

 هالدكتورامتطل�ات درجة ): ١٣٧(جدول
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
- --  هاالمتحان الشامل للقبول للدكتورا  
 xx٦طير 
 xx٧طير 

-  ٦×٣ مقرر اخت�اري 

-  ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩رطي
  ٤٨ إجمالى الساعات المعتمدة 

 

فــى أحــد أقســام كل�ــة مــن خــارج القســم  ٧٠٠مــن مقــررات مســتوى  اواحــد ا مقــرر أن �أخــذ   هو�ســمح لطالــب الــدكتورا 
�التنسـيق مـع وفـى جم�ـع األحـوال يـتم إخت�ـار المقـررات  فـي موضـوعات مرت�طـة �الرسـالة،جامعة القـاهرة  -الهندسة

 .و لم تتم دراستها من قبل مشرف األكاد�مي و�وافق عليها مجلسي القسم والكل�ةال
 

 مقررات دكتوراه الفلسفة في هندسة الطيران والفضاء
 مقررات الدينام�كا الهوائ�ة االخت�ار�ة): ١٣٨(جدول

 اسم المقرر الكود
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
 امتحان

أعمال 
 السنة

مقرر 
 مؤهل

-  ٣٠ ٣ ٣ �قات الحساب فائق األداء في هندسة الطيرانتطب ٧١٠طير 
-  ٣٠ ٣ ٣ االنس�اب غير المستقر ٧١١طير
-  ٣٠ ٣ ٣ االنس�اب وٕاتزان استقرار ٧١٢طير 
-  ٣٠ ٣ ٣ صوت�ة الدينام�كا الهوائ�ة غير الخط�ة للسرعات حول وفرط ٧١٣طير 
-  ٣٠ ٣ ٣ التصم�م االيرودينامي للصوار�خ والمقذوفات ٧١٤طير 
-  ٣٠ شفوى  ٣ التصم�م االيرودينامي للمرك�ات ٧١٥طير 
-  ٣٠ ٣ ٣ الدينام�كا الهوائ�ة في الصناعة والنقل  ٧١٦طير 
-  ٣٠ ٣ ٣ إدارة معلومات معامل الدينام�كا الهوائ�ة ٧١٧طير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 حة الدراسات العل�االئ
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٤٨ هندسة الطريان والفضاءقسم 

 
مقررات تحليل اله�اكل): ١٣٩(جدول  

 اسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
ل أعما

 السنة
 مقرر مؤهل

-  ٣٠ ٣ التحليل النمطي للمنشآت ٧٣٠طير 
-  ٣٠ ٣ التصم�م اإلحصائي للمنشآت ٧٣١طير
 - ٣٠ ٣ التصم�م اإلعتمادي للمنشآت ٧٣٢طير
-  ٣٠ ٣ دينام�كا اله�اكل الغير خط�ة ٧٣٣طير
 - ٣٠ ٣ معالجة إشارات تطب�ق�ة ٧٣٤طير
 - ٣٠ ٣ المواد المرك�ة المتقدمة ٧٣٥طير
-  ٣٠ ٣ الصوت�ات و المنشآت ٧٣٦طير 
-  ٣٠ ٣ معالجة اإلشارات الصوت�ة ٧٣٧طير 
-  ٣٠ ٣ موضوعات خاصة فى تحليل اله�اكل ٧٣٨طير

 
 مقررات م�كان�كا الطيران): ١٤٠(جدول

 اسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
أعمال 
 السنة

 مقرر مؤهل

-  ٣٠ ٣ �االتحكم المتضا�ط والمتوافق ذات ٧٥٠طير 
-  ٣٠ ٣ التعرف والتقدير والتحكم المتضا�ط ٧٥١طير
 - ٣٠ ٣ التحكم الجاسىء ٧٥٢طير
-  ٣٠ ٣ نظم التحكم غير الخط�ة ٧٥٣طير
-  ٣٠ ٣ موضوعات خاصة فى م�كان�كا الطيران ٧٥٤طير
-  ٣٠ ٣ نظر�ة التحكم األمثل ٧٥٥طير 
-  ٥٠ ٣ ٢التشو�ش والتنق�ة  ٧٥٦طير 
-  ٣٠ ٣ ان�كا الطيران لطائرة شديدة المرونةم�ك ٧٥٧طير 
-  ٣٠ ٣ ٢التحكم الذكى  ٧٥٨طير 
-  ٣٠ ٣ ٢التوج�ه  ٧٥٩طير 
-  ٣٠ ٣ ٢تطبيق نظم التوج�ه  ٧٦٠طير 
-  ٣٠ ٣ ٢التعرف والتقدير لنظم الطائرات  ٧٦١طير 
-  ٣٠ ٣ تعظ�م كفاءة نظم الطيران والفضاء ٧٦٢طير 

 

 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
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 ٢٤٩ هندسة الطريان والفضاءقسم 

 
 دفعمقررات ال): ١٤١(جدول

 اسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
أعمال 
 السنة

 مقرر مؤهل

  ٣٠ ٣ ٢-االحتراق فى نظم الدفع ٧٧٠طير
  ٣٠ ٣ المداخل واألبواق ٧٧١طير
  ٣٠ ٣ المحاكاة والتحكم فى المحركات التور�ين�ة الغاز�ة ٧٧٢طير
  ٣٠ ٣ دفع فضاء ٧٧٣طير
  ٣٠ ٣ ٢-إنتقال حرارة متقدم ٧٧٦طير 

 

 
 مقررات الفضاء): ١٤٢(جدول

 اسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
أعمال 
 السنة

 مقرر مؤهل

-  ٣٠ ٣ النظم الجيروسكو��ة ٦٩٠طير 
 - ٣٠ ٣ نظم وأجهزة الق�اس في المرك�ات الطائرة ٦٩١طير 
-  ٣٠ ٣ نظم مراق�ة األرض واإلنذار الم�كر للظواهر الطب�ع�ة ٧٩٣طير 
-  ٣٠ ٣ المستشعراتتصم�م  ٧٩٤طير 
-  ٣٠ ٣ تصم�م األقمار الصناع�ة ٧٩٥طير 
-  ٣٠ ٣ موضوعات خاصة فى هندسة الفضاء ٧٩٦طير 
-  ٣٠ ٣ ٣-فيز�اء و�يئة الفضاء الخارجي ٧٩٧طير 
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 ٢٥٠ هندسة الطريان والفضاءقسم 

 

 المقررات محتوى 
 

 الطرق الحساب�ة فى هندسة الطيران والفضاء: ١٥٠طير 
تصـــم�م البـــرامج وتطـــو�ر الخوارزمـــات والتحقـــق مـــن نتـــائج البرمج�ـــات،  مراجعـــة تقن�ـــات البرمجـــة مـــع التركيـــز علـــى

تقن�ات إظهار الب�انـات، الجبـر الخطـى، مسـألة القـ�م الذات�ـة، التفاضـل والتكامـل الرقمـي، اسـتخدام الفـروق المحـدودة 
الطيران�ـــة  والعناصـــر المحـــدودة فـــى الحـــل الرقمـــى للمعـــادالت التفاضـــل�ة العاد�ـــة والجزئ�ـــة، تطب�قـــات فـــي المنشـــآت

 والفضائ�ة والدينام�كا الهوائ�ة وم�كان�كا التحكم ونظم الطيران والفضاء
 الطرق المعمل�ة في هندسة الطيران والفضاء: ٢٥٠طير 

ق�ــاس االنفعــال، ق�ــاس اإلزاحــات، الطــرق المعمل�ــة فــى ق�ــاس خــواص المنشــآت والــدينام�كا الهوائ�ــة والــدفع والــتحكم، 
الــرنين، التحليــل النســقى، نظر�ــة النمــاذج، اخت�ــارات المرونــة الهوائ�ــة،أنواع أنفــاق الهــواء،  االســتثارة الدينام�ــة، �حــث

طــرق ق�ــاس الضــغط، الســرعات، ودرجــات الحــرارة، الكثافــة، الرطو�ــة، تــدفق ، نظــم وأجهــزة الق�ــاس، طــرق المعــايرة
زوم، تصــح�ح انحرافــات االنســ�اب، طــرق تصــم�م التجــارب، ق�اســات القــوى والعــ إظهــارالهــواء، االضــطراب طــرق 

الق�ــاس فــي أنفــاق الهــواء، نظــم تســجيل الب�انــات الحديثــة، وق�ــاس زمــن االســتجا�ة، طــرق ح�ــازة الب�انــات، معالجــة 
 .اإلشارات، مصادر الخطأ في الق�اس وطرق تحليل األخطاء، الطرق اإلحصائ�ة لتحليل الب�انات المعمل�ة

 لطيران والفضاءفى هندسة ا �حوث العمل�ات واالدارة :٣٥٠طير 
المحاكــــاة، البرمجــــة , تخطــــ�ط المشـــروعات, نظر�ـــة القــــرارات, طــــوابير االنتظــــار, البرمجــــة الخط�ـــة, تخطـــ�ط الــــنظم

 .الخط�ة، برمجة األعداد الصح�حة، مسائل النقل، مسائل التعيين، تحليل الش�كات، المسائل التعاقب�ة
 ات الفضائ�ةوالمرك� دينام�كا الهوائ�ة للطائراتمقدمة لل :٠٤٥طير 

منظومـة الجسـم الجنـاح , األجسـام الدوران�ـة وجسـم الطـائرة, المقـاطع الق�اسـ�ة ألجنحـة الطـائرات,المكونات اإليرودينام�ة للطـائرة
 .برامج الحل الجاهزة , سجالت الب�انات اإليرودينام�ة, التفاضالت اإليرودينام�ة للطائرة, أسطح التحكم, الذيل للطائرة

 تحليل ه�اكل المرك�ات الطائرةلمقدمة  :٠٥٥طير 
المـــواد , ثنـــى القشـــور, القشـــور الغشـــائ�ة, تحليـــل المنشـــئات �العناصـــر المحـــدودة, التشـــوه �ـــااللتواء, التخلـــف القصـــى

 .دينام�كا اله�اكل, المرك�ة
 مقدمة لم�كان�كا الطيران والتحكم :٠٦٥طير 
تطب�قــات , تطب�قــات نظر�ــات الــتحكم العاد�ــة, المح�طــةالمــؤثرات , اســتجا�ة المرك�ــات الطــائرة ألوامــر الــتحكم, مقدمــة

اســتخدامات , خــواص دوائــر الــتحكم, المتحكمــات المتصــلة والمتقطعــة, الحساســات �أنواعهــا.نظر�ــات الــتحكم الحديثــة
 .نظم المرك�ات الطائرة �أنواعها, المعالج المركزي في التحكم

 مقدمة ألنظمة الدفع :٠٧٥طير 
الـــتحكم فـــي , دينام�كــا المحركـــات, الداســر ذو الخطـــوة المتغيـــرة, المحركــات التر�ين�ـــة المدســـر�ة, وح�ـــةالمحركــات التر�ين�ـــة المر 

 .التلوث, الضوضاء, مفاه�م الص�انة, مراق�ة حالة المحرك, أنظمة المحرك, تأثير تركي�ة المحرك علي األداء, المحركات



 

 جامعة القاهرة
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 إقتصاد�ات النظم الفضائ�ة :٠٨٥طير 
�ر فى مجال الفضاء، حساب تكلفة تصم�م وٕانتاج واخت�ار وٕاطالق ومتا�عـة وتشـغيل قمـر قتصاد�ات ال�حث والتطو ا

الصــناعي، حســاب تكلفــة تصــم�م قمــر الصــناعى علــى مســتوى الــنظم، حســاب تكلفــة تصــم�م قمــر الصــناعى علــى 
 .التصم�م اإلقتصادى األمثل لقمر صناعي. مستوى المكونات، أنواع وسائل اإلطالق وحساب تكلفة كل نوع

 قوانين الفضاء والبيئة :٠٩٥طير 
 .الحفاظ على البيئة من أثر التجارب الفضائ�ة. معاهدات اإلستخدام السلمى للفضاء، قوانين استخدامات الفضاء

 الدينام�كا الهوائ�ة للطائرات و الصوار�خ: ١٠٥طير 

المراحــل , المــراوح والضــواغط, الــدوارةالمكونــات االيرودينام�ــة لــآلالت , المكونــات االيرودينام�ــة للطــائرات والصــوار�خ

منظومـــة , منظومـــة الجســـم، الجنـــاح، الـــذيل للطـــائرات, االجســـام الدوران�ـــة, مـــداخل ومخـــارج الهـــواء, الـــدوارة والثابتـــة

 .برامج الحل الجاهزة, سجالت الب�انات االيرودينام�ة, التفاضالت االيرودينام�ة, الجسم، الجناح،الذيل للصوار�خ

 )أ( م�كا الغازاتدينا :١١٥طير 

قواعــد التشــا�ه لســر�ان الغــازات عال�ــة , نظر�ــة األجســام النحيلــة, نظر�ــة اإلضــطرا�ات الصــغيرة, الســر�ان األحتكــاكي

, النظر�ــة الحرك�ـة للغــازات, تـأثير الموصــالت الحرار�ـة, تـأثير اللزوجــة, طر�قـة الخصــائص, السـر�ان العــابر, السـرعة

 .�م األمثل للمداخل والمنفثاتالتصم, دينام�كا الغازات المخلخلة

 اآلالت الدوارة :١٢٥طير 

, الط�قــة المتاخمــة, الضـواغط حــول وفــوق الصــوت�ة, موائمــة اآلالت متعــددة المراحــل, األداء تحـت الصــوتي لألر�ــاش

 .دينام�كا التمور, آالت السر�ان الشعاعي, أسلوب السر�ان التفصيلي, التحليل ثالثي األ�عاد

 كا الهوائ�ة للطائراتالدينام� :١٣٥طير 

منظومـــة , األجســـام الدوران�ـــة وجســـم الطـــائرة, المقـــاطع الق�اســـ�ة ألجنحـــة الطـــائرات,المكونـــات اإليرودينام�ـــة للطـــائرة

, ســـجالت الب�انـــات اإليرودينام�ـــة, التفاضـــالت اإليرودينام�ـــة للطـــائرة, أســـطح الـــتحكم, الجســـم الجنـــاح الـــذيل للطـــائرة

 .برامج الحل الجاهزة 

 الطرق الحساب�ة فى الدينام�كا الهوائ�ة :٤١٥طير 

االتـزان , طـرق الصـر�حة والضـمن�ة, الص�اغات المختلفة لمعادالت الحركة, مجال التطبيق, طر�قة الفروق المحدودة

, استعراض لش�كات الحـل المسـتخدمة, الحلول الم�اشرة والتكرار�ة, التطب�قات علي نماذج المعادالت, الطرق العدد�ة

 .خصائص البرامج الجاهزة, لب�ان�ة لفحص الحلولوللطرق ا

 تحليل ه�اكل المرك�ات الطائرة :٢٠٥طير 

المـــواد , ثنـــى القشـــور, القشـــور الغشـــائ�ة, تحليـــل المنشـــئات �العناصـــر المحـــدودة, التشـــوه �ـــااللتواء, التخلـــف القصـــى

 .دينام�كا اله�اكل, المرك�ة
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 تحليل و تصم�م المرك�ات الطائرة :٢١٥طير 

موضـــوعات متقدمــة فــي تصــم�م االجنحـــة , تصــم�م التزحــف, تصـــم�م الكــالل, التركي�ــات البين�ــة, ت االنه�ــارنظر�ــا
 .نظم عضد الجناح, القشور المقواه , االلواح المقواه, انه�ار القشور, انه�ار االلواح المنحن�ة, واجسام الطائرات

 هندسة ص�انة المرك�ات الطائرة :٢٢٥طير 
 .الترتيب التعاقبى, الجدولة, االعتماد�ة, التنظ�م اله�كلى, االصالح والعمرة, قرارات التدقيق, اللقرارات االح, أساس�ات

 ركات والصوار�خحتحليل ه�اكل الم :٢٣٥طير 
, االجهــادات الحرار�ــة, المــواد المرك�ــة, ان�عــاج القشــور, ثنــي القشــور, القشــور الغشــائ�ة, التحليــل �العناصــر المحــدودة

 .لدينام�كا اله�اك
 تصم�م الطائرات :٤٢٥طير 

, إنتـاج الطـائرات, التصم�م التكـاملي, نظم الطائرات, تصم�م مكونات الطائرات, حاالت التحميل, الصالح�ة للطيران
 .حاالت دراس�ة, الطرق المعمل�ة

 تصم�م المرك�ات الطائرة :٢٥٥طير 
نظـــم المرك�ـــات , كونـــات الصـــوار�ختصـــم�م م, تصـــم�م مكونـــات الطـــائرات, اوضـــاع التحميـــل, الصـــالح�ة للطيـــران

 . التصم�م التكاملى, الطائرة
 )١(المرونة الهوائ�ة  :٢٦٥طير 

, أحمــال األجنحــة المرنــة, الــدينام�كا الهوائ�ــة المســتقرة, إســتات�ات ه�اكــل المرك�ــات الطــائرة, ظــواهر المرونــة الهوائ�ــة
 .إنعكاس التحكم, الت�اعد
 )٢(المرونة الهوائ�ة  :٢٧٥طير 

ـــ ـــر المســـتقرة, ات ه�اكـــل المرك�ـــات الطـــائرةدينام� ـــة غي ـــدينام�كا الهوائ� اإلســـتجا�ة لإلضـــطرا�ات , صـــدمة الهبـــوط, ال
 .إخ�ارات المرونة الهوائ�ة, الرفرفة, الجو�ة
 الطرق المعمل�ة في تصم�م الطائرات :٢٨٥طير 

 .إخت�ارات المرونة الهوائ�ة, نماذجنظر�ة ال, التحليل النسقي, االخت�ارات الدينام�ة, ق�اس اإلزاحات, ق�اس اإلنفعال
 ١-م�كان�كا الطيران :٣٠٥طير 
 .الحركة الجانب�ة, الحركة األمام�ة, المعادالت الحاكمة في المرك�ات الطائرة, االستقرار والتحكم الثابت, مقدمة
 ٢-م�كان�كا الطيران: ٣١٥طير 
تطب�قــات , تطب�قــات نظر�ــات الــتحكم العاد�ــة ،�طــةالمــؤثرات المح, اســتجا�ة المرك�ــات الطــائرة ألوامــر الــتحكم, مقدمــة

 .نظر�ات التحكم الحديثة
 أنظمة التحكم: ٣٢٥طير 
خـواص دوائــر , المتحكمـات المتصـلة والمتقطعـة, الحساسـات �أنواعهـا, تجهيـز اإلشـارات المتصـلة والمتقطعـة, مقدمـة
 .أنواعهانظم المرك�ات الطائرة �, استخدامات المعالج المركزي في التحكم, التحكم
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 أداء المحركات والمرك�ات الطائرة: ٣٣٥طير 
آداء , إســتجا�ة المرك�ــات الطــائرة لمتغيــرات الجــو, الحركــة الجانب�ــة واألمام�ــة, المعــادالت الحاكمــة للمرك�ــات الطــائرة

, كــاتالخصــائص العامــة للمحر , تقــدير آداء المحركــات, اإلســتقرار والــتحكم فــي المرك�ــات الطــائرة, المرك�ــات الطــائرة
 .تحليل مسار الغاز, العالقات بين �ارامترات المحركات, تدهور المحركات

 التحكم في نظم الدفع :٤٠٥طير 
التصــــم�م فــــي مجــــال , التصــــم�م التقليــــدي, تصــــم�م المتحكمــــات, تحليــــل نظــــم الــــدفع, نمذجــــة ومحاكــــاة نظــــم الــــدفع

 .المتغيرات
 مكونات أنظمة الدفع: ٤١٥طير 

ـــة المر  ـــةالمحركـــات التر�ين� ـــة المدســـري , ومكوناتهـــا وح� الداســـر ذو الخطـــوة  مكونـــات ,ومكوناتهـــا المحركـــات التر�ين�
تـأثير تركي�ـة المحـرك علـي . المحركات النفاثة أنواعها ومكوناتهـا. المحركات الصاروخ�ة أنواعها ومكوناتها, المتغيرة
 .مفاه�م الص�انة, مراق�ة حالة المحرك, األداء
 آداء انظمة الدفع :٤٢٥طير 

والمحركـات , الداسـر ذو الخطـوة المتغيـرةة و المحركـات التر�ين�ـة المدسـر�و  المحركـات التر�ين�ـة المروح�ـةمقـاي�س أداء 
مـع سـرعة المحـرك ودرجـة حـرارة ورطو�ـة وكثافـة الهـواء وارتفـاع الوسـط  األداءتغير . الصاروخ�ة والمحركات النفاثة

 .م الص�انةمفاه�, مراق�ة حالة المحرك, المح�ط عن سطح ال�حر
 تكنولوج�ا أنظمة الدفع: ٤٣٥طير 

أنظمـة , مراق�ة حالة المحركات التشخ�ص، تحليل مسار الغـاز، التنبـؤ �الحالـة، المحاكـاة، مفـاه�م الصـ�انة: الص�انة
أداء مكونـــات النظـــام، المحاكـــاة الدينام�ـــة للـــنظم، الحـــواس، تحـــري الخلـــل وٕاصـــالحه، أســـاليب االخت�ـــار، : المحـــرك

 .صن�ع أساليب الت
 تصم�م المحركات النفاثة :٤٤٥طير 

أداء , التصــم�م األمثــل, نمــاذج دورة الح�ــاة, تقــدير أ�عــاد الحــرك, تقــدير وزن المحــرك, تحليــل المهمــة, تحليــل القيــود
 .األداء العابر, المحرك رةتحديد قد, برامج المواءمة, االعت�ارات الحاكمة, مكونات المحرك, الحيود
 ات الصوار�ختصم�م محرك :٤٥٥طير 

, تصـم�م الحـاقن, اإلشـعال, الشكل الهندسي للشحنة, ال�ال�ست�ات الداخل�ة, تحليل المهمة, تحليل المحرك الصاروخي
 .التحكم في متجه الدفع, استقرار االحتراق, انتقال الحرارة والتبر�د, أنظمة التغذ�ة, تصم�م غرفة االحتراق

 تطب�قات انتقال الحرارة :٤٦٥ رطي
ت�ـادل الحــرارة , انتقــال الحـرارة االنتشــاري , التســخين اإليرودينـامي, انتقــال الحـرارة غيــر المسـتقر, الحــرارة العـابرانتقـال 

انتقـال , انتقـال الحـرارة إلـي المرك�ـات الطـائرة, الطـرق العدد�ـة والمعمل�ـة, انتقـال الحـرارة المـنخفض الكثافـة, في البيئـة
المرك�ـات، غـرف االحتـراق، الفوهـات، ر�ـش : أنظمـة التبر�ـد, ارة فـي الصـوار�خانتقال الحر , الحرارة في اآلالت الدوارة

 .اآلالت الدوارة
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  اإلحتراق في أنظمة الدفع :٤٧٥رطي
غـرف اإلحتـراق فـي المحركـات , غرف اإلحتراق في المحركات النفاثـة, نظر�ة اإلحتراق, التحليل الدينام�كي الحراري 

الفاقــد فــي غــرف , غــرف اإلحتــراق فــي المحركــات الصــاروخ�ة, فاثــة الضــغاط�ةغــرف اإلحتــراق الن, التر�ين�ــة الغاز�ــة
 .اإلحتراق

 أنظمة الدفع: ٤٨٥طير
ـــة المروح�ـــة ـــة المدســـر�ة, المحركـــات التر�ين� , دينام�كـــا المحركـــات, الداســـر ذو الخطـــوة المتغيـــرة, المحركـــات التر�ين�

, مفــاه�م الصــ�انة, مراق�ــة حالــة المحــرك, المحــرك أنظمــة, تــأثير تركي�ــة المحــرك علــي األداء, الــتحكم فــي المحركــات
 .التلوث, الضوضاء

 هندسة المطارات: ٥١٥طير
, التصـم�م األمثـل للمطـارات, نظر�ة طوابير االنتظـار, بدائل التصم�م, المنظومات الفرع�ة للمطارات, نظم المطارات
 .اإلدارة والتحكم في أداء المطارات, نظر�ة التحكم

 م�م المرك�ات الطائرة والمحركاتمواصفات تص :٥٢٥طير
أط�ــاف , الحـاالت األرضــ�ة, منــاورات اإلنعــراج, منــاورات العطـوف, منــاورات التـرجح, الطيـران المطــرد, الصـالح�ة للطيــران

 .إخت�ار المحركات, مواصفات تصم�م مكونات المحركات, مواصفات تصم�م المحركات, األحمال
 مقدمة لإلستشعار من ال�عد: ٦١٥طير

عرات الضــغط والحــرارة والرطو�ــة، مستشــعرات ق�ــاس اإلشــعاع والتلــوث، مستشــعرات ق�ــاس المســافة والســرعة مستشــ
والعجلــة، مستشــعرات التصــو�ر الضــوئى �ــاألفالم والتصــو�ر الرقمــى ومسشــعرات المســح الحــرارى وتحــت الحــرارى، 

�ـــة والصـــور الفضـــائ�ة فـــى أط�ـــاف التصـــو�ر، تصـــح�ح وتحليـــل الصـــور الجو�ـــة والفضـــائ�ة، تطب�قـــات الصـــور الجو 
 .الجيولوج�ا وٕاستخدامات األراضى والتنم�ة ودراسة نمو وٕانحسار الشواطئ

 نظم المعلومات الجغراف�ة :٥٦٣طير
نظم الر�ط والتنسيق بين النطب�فات الجغراف�ة اإلستراتيج�ة وتكنولوج�ا المعلومات واله�كل المؤسسـى لتحقيـق التكامـل 

الجغراف�ة، تطب�قات على البـرامج التجار�ـة فـى نظـم المعلومـات الجغراف�ـة فـى مجـاالت والفاعل�ة فى نظم المعلومات 
 التخط�ط واإلدارة

 طرق معالجة المرئ�ات الفضائ�ة: ٦٤٥طير
. عالقـة المـدى المـوجى لألط�ـاف الضـوئ�ة والحرار�ـة �ـالظواهر الطب�ع�ـة والبيئ�ـة. النمذجة الرقم�ـة للصـور الفضـائ�ة

التــر الصـور وٕاسـتخداماتها، تطب�قــات علـى إسـتخراج المعلومـات الن�ات�ــة والحرار�ـة والبيئ�ـة مــن فلتـرة الصـور، أنـواع ف
 المرئ�ات الفضائ�ة

 النظم الفضائ�ة لتحديد المواقع: ٦٥٥طير
مجموعــات األقمــار الصــناع�ة لغــرض تحديــد الموقــع علــى . الــنظم المســاح�ة لتحديــد الموقــع �النســ�ة لنقطــة مرجع�ــة

حســا�ات تحديــد الموقــع مــن ب�انــات األقمــار الصــناع�ة ودقــة تحديــد . م العــالمى لتحديــد الموقــعالنظــا. ســطع األرض
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الموقــع بإســتخدام النظــام العــالمى لتحديــد الموقــع والعوامــل المــؤثرة عل�ــة، إســتخدام نظــم تحديــد الموقــع فــى األعمــال 
 المساح�ة وأعمال التت�ع

 فضائ�ةالمساحة والتخر�ط بإستخدام المرئ�ات ال: ٦٦٥طير 
مقدمــة للمســاحة الجو�ــة، الخــرائط المســطحة والخــرائط الكونتور�ــة، الصــور الفضــائ�ة المســطحة والمجســمة، تصــح�ح 
الصــــور الجو�ــــة الفضــــائ�ة �اســــتخدام الق�اســــات الحقل�ــــة، تصــــح�ح الصــــور الجو�ــــة الفضــــائ�ة �اســــتخدام الب�انــــات 

و�ـة والفضـائ�ة المجسـمة �األسـاليب الضـوئ�ة والرقم�ـة، المالح�ة، إنتاج الخرائط الكونتور�ة المساح�ة من الصور الج
 .تطب�قات على إنتاج الخرائط المساح�ة من الصور الجو�ة والفضائ�ة �الوسائل الرقم�ة

 نظم اإلدارة �استخدام المرئ�ات الفضائ�ة: ٦٧٥طير 
ين جيولوج�ــا وك�م�ــاء إسـتخدام الب�انــات المستخلصـة مــن نظـم اإلستشــعار والتصــو�ر الفضـائى فــى نمذجـة التكامــل بـ

ــــى للشــــواطئ  ــــى النظــــام الحيــــوى، االســــتخدامات المثل ــــأثير التغيــــرات البيئ�ــــة عل ــــا البيئــــة الحيو�ــــة، �حــــث ت و�يولوج�
الس�اســات الفعالــة للتعامــل مــع المخــاطر الطب�ع�ــة، القواعــد الدول�ــة للتعامــل مــع المح�طــات المفتوحــة، . واألراضــى

 .المسئولة الستكشاف الفضاءس�اسات النفا�ات النوو�ة، الممارسات 
 التطب�قات الفضائ�ة  للتنبؤ الجوي وتغير المناخ: ٥٦٨طير 

المانســـون، الط�قــة الجدار�ـــة المدار�ــة، نظر�ـــة إســـتجا�ة . إتــزان الحمـــل الحــرارى اإلشـــعاعى، دوارن�ــات هـــادلى ووكــر
ل�ــات المناخ�ــة بــين الفصــول، التق. الغــالف الجــوى المــدارى للتغيــرات المحل�ــة الشــاذة فــى درجــة حــرارة ســطح ال�حــر

 .الموجات الغر��ة والزوا�ع المدار�ة. الموجات المدار�ة وتقل�ات مناخ النينو الجنو��ة
 ١-الخارجىفيز�اء الفضاء و�يئة الفضاء : ٧٠٥طير 

�ـاح الكون�ـة تطبيق قوانين حركـة ال�الزمـا و قـوانين الم�كان�كـا والـدينام�كا الحرار�ـة الكالسـ�ك�ة علـى الر�ـاح الشمسـ�ة والر 
والطاقــة الشمســـ�ة المتجهـــة نحـــو ســـطح األرض لدراســـة توز�ـــع الطاقــة الحرار�ـــة فـــى البيئـــة الفضـــائ�ة المجـــاورة للغـــالف 
الجـــوى وكـــذلك الســـلوك العـــام لنظـــام الر�ـــاح الشمســـ�ة والر�ـــاح الكون�ـــة  وأثرهـــا علـــى المجـــال الكهر�ـــى والمغناط�ســـى 

 .أثر البيئة الفضائ�ة على تصم�م وٕاستخدام المرك�ات الفضائ�ة والحرارى لهذه البيئة الفضائ�ة، كذلك دراسة
 قمار الصناع�ةلتصم�م األ مقدمة :٧١٥طير 

ــــنظم الفضــــائ�ة لتحقيــــق مهمــــة فضــــائ�ة محــــدد، نظــــم اإلستشــــعار والتصــــو�ر، مهــــام األقمــــار  ــــة لل المقا�ســــة المبدئ�
نـات األقمـار الصـناع�ة، نظـم الحمـل المفيـد الصناع�ة، أنواع األقمار الصناع�ة، تحليل مهمـة القمـر الصـناعى، مكو 

وتوليد الطاقة واإلستق�ال وتشـفير وتخـز�ن وٕاسـترجاع الب�انـات والـتحكم مـن �عـد فـى األقمـار الصـناع�ة، دورة تصـم�م 
 .وتنفيذ وٕاخت�ار وٕاطالق نظام فضائى، مواصفات النظام الفضائى

 الفضائ�ةالتحكم فى المرك�ات نظم : ٧٢٥طير 
ــــــة نظــــــم ومستشــــــعرات  ــــــتحكم والتوج�ــــــه، المحركــــــات الك�م�ائ�ــــــة والم�كان�ك�ــــــة والكهر�� وم�كانيرمــــــات ومحركــــــات ال

والمغناط�س�ة، التحكم فى نظم إرسال وٕاستق�ال وتشفير وتخز�ن وٕاسترجاع ب�انات، التحكم فى سـرعة ومـدار المرك�ـة 
 .الفضائ�ة، التحكم فى تشغيل الحمل المفيد للمرك�ة الفضائ�ة
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 ٢٥٦ هندسة الطريان والفضاءقسم 

 فع الفضائىالدنظم  :٧٣٥طير 
ال�الزمــا و الــدفع , النفاثــات الدق�قــة, الــدفع الك�مــائى النفــاث. صــوار�خ اإلطــالق ونفاثــات الــتحكم فــى الســرعة والمــدار

نمـاذج دورة , حـركمتقـدير أ�عـاد ال, تقـدير وزن المحـرك, تحليـل المهمـة, تحليـل القيـودو  مكونات المحـرك. الكهر�ائى
 .دأداء الحيو , التصم�م األمثل, الح�اة
 التصم�م اإلنشائى للمرك�ات الفضائ�ة: ٧٤٥طير 

للمرك�ــة الفضــائ�ة، األحمــال العشــوائ�ة عنــد اإلطــالق وٕانفصــال  التركي�ــات البين�ــة, تركي�ــات ه�كــل المرك�ــة الفضــائ�ة
األحمـال الحرار�ـة أثنـاء اإلطـالق . إحمال اإلهتزازالعشوائى واألحمال الصوت�ة �عد اإلطالق. مراحل صاوخ األطالق

ه�كـــــل موضـــــوعات متقدمـــــة فـــــي تصـــــم�م , تصـــــم�م التزحـــــف, تصـــــم�م الكـــــالل ,نظر�ـــــات االنه�ـــــار .وفـــــى المـــــدار
 وم�كانيزمات المرك�ات الفضائ�ة

 م�كان�كا المدارات والمالحة الفضائ�ة: ٧٥٥طير 
ن تطبيــق م�كان�كــا المتجهــات فــى لحســاب حركــة إنتقــال ودوران الطــائرات والمرك�ــات الفضــائ�ة، تطبيــق طــرق نيــوت

والجرانج لتكو�ن معادالت حركة األجسام الطائرة، إستقرار األجسام الطائرة، تطبيق الطـرق الرقم�ـة لحسـاب دينام�كـا 
طيـــران األجســـام الجاســـئة فـــى الغـــالف الجـــوى وفـــى البيئـــة الفضـــائ�ة، إســـتخدام معـــادالت الحركـــة لدراســـة مســـارات 

 .األجسام الطائرة ودراسة التحكم فى هذه المسارات
 النظم األرض�ة لرصد وتشغيل والتحكم في المرك�ات الفضائ�ة: ٧٧٥طير 

م�كان�كــا طيــران القمــر الصــناعى، وســائل الــتحكم الم�كان�ك�ــة والكهر��ــة والك�مائ�ــة فــى ســرعة ومــدار ووجهــة القمــر 
 .الصناعى، برامج التحكم من ال�عد فى أنظمة القمر، محطات التحكم األرض�ة

 ت الفضائ�ةنظم إطالق المرك�ا: ٧٨٥طير 
نظم الدفع الصاروخى �الوقود الصلب والوقود السائل لإلطالق وللتحكم، نظم الدفع الفضائى عال�ة الدقـة مثـل الـدفع 
الك�مــائى والــدفع الكهر�ــى �ال�الزمــا والــدفع الكهروحــرارى والــدفع الكهروٕاســتات�كى والــدفع الكهرومغناط�ســى، الــدفاعات 

 هال والنفاث الكهر�ى والدفاعات التصادم�ة الدق�قة مثل مولدات األيونات ودفاع
 حلقة نقاش في موضوعات مختارة: ٩٨٥طير 
 مشروع الدبلوم  :٩٩٥طير 
 إمتحان الدبلوم: ٠٠٥طير 
 الطرق الحساب�ة في هندسة الطيران والفضاء :٦٠١طير 

.  ر منهجي موحدأساس�ات النماذج الر�اض�ة شائعة اإلستخدام في �حوث الطيران والفضاء وطرق حلها في إطا
يتم إخت�ار تطب�قات من تحليل اله�اكل والدينام�كا الهوائ�ة ودينام�كا األجسام الطائرة والتحكم والنظم الطيران�ة 

و�تم التعرض لطرق فحص الب�انات وتدقيق النتائج والتأكد من صحتها واستخدام . ومعالجة الصور الفضائ�ة
قمي، والطرق العدد�ة في الجبر الخطي وتجديد الق�م والمتجهات و�شكل التحليل الر . وسائل العرض الب�اني

الخاملة والحلول العدد�ة للمعادالت التفاضل�ة العاد�ة والجزئ�ة بإستخدام طرق الفروق المحدودة والعناصر 
 .المحدودة األسس الر�اض�ة المستخدمة في الحل
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 الطرق المعمل�ة فى هندسة الطيران و الفضاء :٦٠٢طير 

المعمل�ة المتقدمة لق�اس خواص اله�اكل و الدينام�كا الهوائ�ة و الدفع و التحكم ، طرق الحل الخاصة الطرق 
�اإلجهاد و اإلزاحة ، اإلستثارة الدينام�ك�ة ، ظاهرة الرنين ، التحليل المشروط ، اخت�ارات المرونة الهوائ�ة ، أنواع 

رة ، ق�اس الضغط و السرعة و درجة الحرارة و الكثافة و األنفاق الهوائ�ة ، نظم و أجهزة الق�اس ، طرق المعاي
نس�ة الرطو�ة و معدل سر�ان الهواء ، اكتساب و تسجيل الب�انات ، زمن اإلستجا�ة ، معالجة اإلشارات ، مصادر 

 .الخطأ فى التجارب ، تصح�ح الخطأ فى التجارب ، تحليل الخطأ ، التحليل اإلحصائى للب�انات
 هوائ�ة متقدمة دينام�كة  :١٠٦طير 

مراجعـــة م�ـــادئ الـــدينام�كا الهوائ�ـــة غيـــر قابـــل لالنضـــغاط تـــاثيرات اللزوجـــة نظر�ـــة مقـــاطع االجنحـــة الرق�قـــة نظر�ـــة 
 .االجسام الدوران�ة الرف�عة، نظر�ة االجنحة المحدودة، تاثيرات التتداخل االيرودينامي

 الط�قة الجدار�ة التحكم واالضطراب  :١٢٦طير 
توك، مفهــــوم الط�قــــة الجدار�ــــة فــــي االنســــ�اب الرقــــائقي الحلــــول المضــــبوطة، الحلــــول الرقم�ــــة ســــ معــــادالت نــــافيير،

لمعــادالت الط�قــة الجدار�ــة، الط�قــة الجدار�ــة حــول االجســام الدوران�ــة، الط�قــة الجدار�ــة فــي االنســ�اب غيــر القابــل 
�ــادئ االنســ�اب االضــطرابي، الط�قــة لالنضــغاط، الط�قــة الجدار�ــة الحرار�ــة، االنتقــال الــى االنســ�اب االضــطرابي، م

 الجدار�ة االنس�اب االضطرابي في وجود وعدم وجود معدل لتغيير الضغط، التحكم في الط�قة الجدار�ة 
 الدينام�كا الهوائ�ة للسرعات فوق الصوت�ة: ١٣٦طير 

س وتتـــداخل االنســـ�اب الخطـــي فـــوق الصـــوتي فـــي �عـــدين، الحلـــول العامـــة، مقـــاطع االجنحـــة فـــوق الصـــوت�ة، انعكـــا
الموجــات، طر�قــة الخصــائص، االنســ�اب فــوق الصــوتي حــول األجســام الدوران�ــة المقطــع، قواعــد التشــا�ك، االجنحــة 

 . المحدودة للسرعات الفوق صوت�ة، االجنحة المثلثة، طر�قة الجناحات للحساب الرقمي
 الطرق الحساب�ة في الدينام�كا الهوائ�ة: ١٤٦طير 

 ،طر�قة الفـروق المحـدودةوخصائصـها الر�اضـ�ة: مراجعة عامة للمعـادالت الحاكمـة للسـر�ان فـى صـورتها التفاضـل�ة
حــل المعــادالت الجبر�ــة الناتجــة بإســتخدام  الحد�ــة،اإلبتدائ�ــة و ،الشــروط وتطب�قاتهــا ف�الحــاالت الخط�ــة وغيــر الخط�ة

توليـد الحـل، طـرق  ث�ات واستقرار انسـاق دراسة. التكرار�ة الطرق الم�اشرة والطرق التكرار�ة، تقارب الحل في الطرق 
تطب�قات مختارة فـي �عـد .الحل بإستخدام طر�قة األحجام المحدودة، وتوليد الش�كات غير المه�كلة.المه�كلة الش�كات

 .تقد�م ل�عض البرامج الجاهزة المشهورة. واحد وفي �عدين ودراسة حاالت لإلنس�اب الخارجي والداخلي
 الطرق المعمل�ة في الدينام�كا الهوائ�ة : ٥١٦طير 

أنــواع أنفــاق الهــواء، نظــم وأجهــزة الق�ــاس، طــرق المعــايرة وق�ــاس زمــن االســتجا�ة واالنحرافــات، مصــادر الخطــأ فــي 
الق�ـــاس وطـــرق تحليـــل األخطـــاء، الطـــرق اإلحصـــائ�ة لتحليـــل الب�انـــات المعمل�ـــة، طـــرق ق�ـــاس الضـــغط، الســـرعات، 

االنســـ�اب، طـــرق تصـــم�م التجـــارب،  إظهـــارثافـــة، الرطو�ـــة، تـــدفق الهـــواء، االضـــطراب طـــرق ودرجـــات الحـــرارة، الك
 .ق�اسات القوى والعزوم، تصح�ح انحرافات الق�اس في أنفاق الهواء، نظم  تسجيل الب�انات الحديثة 
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 الدينام�كا الهوائ�ة لآلالت الدوارة  :٦٦١طير 
ة، التحليـل النظـري فـي �عـد واحـد و�عـدين وثالثـة أ�عـاد لالنسـ�اب فـي اآلالت الـدوارة، المفاه�م الهوائ�ة الحرار�ة للماكينات الـدوار 

االنســـ�اب مـــن مقطـــع الـــى مقطـــع، االنســـ�اب مـــن الصـــرة الـــى اإلطـــار، تـــأثيرات هندســـة المقطـــع، تحليـــل النتـــائج المعمل�ـــة، 
 .الكفاءة، مفاه�م التصم�م واألداءو  اعت�ارات الترا�ط بين الب�انات والتأثيرات الثانو�ة لالنس�اب، تقديرات الفواقد

 ةطائرامرك�ات الالتصم�م االيرودينامي ل :١٧٦طير 
المكونــــات االيرودينام�ــــة للطــــائرات، مراجعــــة لنتــــائج الســــر�ان حــــول المقــــاطع والخــــط الرافــــع واألســــطح الرافعــــة واألجســــام 

جم�ـع الجزئـي، تـأثيرات التـداخل بـين جسـم وجنـاح الدوران�ة، تأثيرات االنضغاط، تقديرات القوى والعزوم �اسـتخدام طر�قـة الت
 .الطائرة، وجسم وذيل الطائرة، الجناح والذيل، تقديرات مشتقات االتزان للطائرة، وأساليب ز�ادة الرفع وخفض المقاومة

 التصم�م االيرودينامي لتور�ينات الر�اح :٨٦١طير 
ة الر�ـاح، ب�انـات الر�ـاح وتقـديرات مسـتوى طاقتهـا، الموارد الهوائ�ة للطاقة، خصائص وتوز�عـات الر�ـاح، ق�ـاس سـرع

تقديرات الطاقة المتاحة من تور�ينات الر�ـاح، نظـم قـوى الر�ـاح، خصـائص تور�ينـات الر�ـاح، التصـم�م االبرودينـامي 
 .لتور�ينات الر�اح، طرق اخت�ار تور�ينات الر�اح، بناء نظم قوى الر�اح

 تلوث الدينام�كا الهوائ�ة للبيئة وال :٩٦١طير 
م�ادئ الدينام�كا الهوائ�ة، النموذج الق�اسي للغـالف الجـوي، العناصـر المناخ�ـة، طـرق ق�اسـات الهـواء وطـرق تمثيـل 
الق�اســات، وردات الر�ــاح، الرطو�ــة، ملوثــات الهــواء، طــرق التقيــ�م االيرودينــامي للموقــع مــع دراســة حــاالت، دينام�كــا 

 هواء التلوث، دينام�كا هواء طواحين الهواء 
 الدينام�كا الهوائ�ة للم�اني واألنظمة العمران�ة واآلثار :٢٠٦طير 

م�ادئ الدينام�كا الهوائ�ة، النموذج الق�اسي للغـالف الجـوي، العناصـر المناخ�ـة، طـرق ق�اسـات الهـواء وطـرق تمثيـل 
ت واألنفـــاق الق�اســات، االنســـ�اب الخـــارجي حـــول المنشـــآت والمجتمعـــات الســكن�ة، االنســـ�اب الـــداخلي داخـــل المنشـــآ

 .والش�كات والتهو�ة
 توليد الش�كات والعرض الب�اني لحساب الدينام�كا الهوائ�ة : ٢١٦طير 

نظم ش�كات الحساب العامـة، التحـو�الت، الطـرق التحليل�ـة والجبر�ـة والتفاضـل�ة، تطب�قـات توليـد الشـ�كات، عناصـر 
الحــل النــاتج، الشــ�كات المتوالفــة دينام�ك�ــا، طب�عــة تقيــ�م الشــ�كات، التعامد�ــة واالملســ�ة، تــأثير جــودة الشــ�كات علــى 

ب�انات الدينام�كا الهوائ�ة، ه�اكل الب�انات، تمثيل الب�انات في �عـدين، النقـاط والخطـوط والمنحن�ـات، تمثيـل الب�انـات 
ر في ثالثة أ�عاد، األسطح، التحو�الت في �عدين وثالثة، طـرق ادخـال الب�انـات، طـرق ب�ـان الخطـوط واألسـطح غيـ

 .الظاهرة، طرق التمثيل الكونتوري في �عدين وثالثة، الطرق التخاطب�ة
 ادارة معلومات الدينام�كا الهوائ�ة  :٢٢٦طير 

فـي ) الم�كرو�وس�سـور(م�ادئ ق�اس وح�ازة الب�انات، معدات ومجسات وأجهزة الق�ـاس، اسـتخدام المعالجـات الدق�قـة 
تنظ�مهــا وتســجيلها واســتعادتها، تقــديرات التــرا�ط بــي الب�انــات، تلخــ�ص تجــارب الــدينام�كا الهوائ�ــة، تبو�ــب الب�انــات و 

 .الب�انات وعرضها
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 الدينام�كا الهوائ�ة للطائرات المروح�ة: ٦٢٤طير 
 .إيرودينام�كا طيران الحوامات، إيرودينام�كا الطيران العمودى، إيرودينام�كا الطيران األمامى، إيرودينام�كا الر�ش الدوارة

 ينام�كا الهوائ�ة للطائرات متناه�ة الصغرالد: ٦٢٥طير
مقدمــة عــن إيرودينام�كــا الطــائرات متناه�ــة الصــغر، الط�قــة الجدار�ــة عنــد أرقــام ر�نولــد المنخفضــة، تحليــل وتصــم�م 

 .مقطع الجناح عند أرقام ر�نولد المنخفضة، إيرودينام�كا األجنحة ذات ال�اع الصغير عند أرقام ر�نولد المنخفضة
 ضوعات خاصة في الدينام�كا الهوائ�ة مو : ٢٦٦طير

 دينام�كا الهوائ�ةموضوعات مختاره جديدة فى مجال ال

 فيز�اء الغالف الجوي : ٦٢٧طير
تطبيــق قــوانين الم�كان�كــا والــدينام�كا الحرار�ــة الكالســ�ك�ة علــى حركــة الموائــع والغــازات علــى ســطح األرض لدراســة 

والرطو�ـــة والـــدوائر الكهر��ـــة والنظـــام المغناط�ســـى ونظـــام الســـحاب  الســـلوك العـــام لنظـــام الر�ـــاح والضـــغط والحـــرارة
والمطر فـى الغـالف الجـوى والبيئـة الفضـائ�ة المجـاورة ولنظـام الت�ـارات المائ�ـة فـى المح�طـات، أثـر الر�ـاح الشمسـ�ة 

 .والر�اح الكون�ة على البيئة األرض�ة، أثر البيئة الفضائ�ة على المرك�ات الفضائ�ة
 رار اتزان اله�اكلاستق: ٣٠٦طير

النمـــاذج الم�كان�ك�ـــة لالســـتقرار، الن�عـــاج المـــرن لألعمـــدة، ان�عـــاج اله�اكـــل، معـــايير الطاقـــة والطـــرق المبن�ـــة عليهـــا، 
األعمــدة ذات األساســات المرنــة، ان�عــاج الحلقــات و األقــواس، األنظمــة غيــر المحافظــة واالن�عــاج الــدينامى، ان�عــاج 

 .ةاأللواح، ان�عاج القشور ال�س�ط
 دينام�كا اله�اكل: ٣١٦طير

م�ادئ الطاقة، األنساق الطب�ع�ة لالهتزازات للنظم المنفصلة والمستمرة، الطرق التقر�ب�ـة، تقيـ�م خـواص المصـفوفات 
 .اله�كل�ة، النظم ذات اإلخماد، االهتزاز تحت تأثير مز�ج من التأثيرات، النظم غير الخط�ة، االهتزازات العشوائ�ة

 األمثل للمنشآت التصم�م: ٣٢٦طير
مفهــوم األمثل�ــة، األمثل�ــة فــى حيــز التطبيــق، تقن�ــة األمثل�ــة، طــرق البــرامج الر�اضــ�ة، نظر�ــة الــتحكم األمثــل، طــرق 

 . معايير األمثل�ة، التصم�م األمثل للمنشآت للسلوك الدينامى، التصم�م األمثل لالعتماد�ة، أمثلة تطب�ق�ة

 تحليل وتصم�م المواد المرك�ة: ٣٣٦طير

خــواص الرقــائق التعامد�ــة، المــواد المرك�ــة المكونــة مــن رقــائق، الخــواص الم�كروم�كان�ك�ــة لشــر�حة، تحليــل منشــآت 
المــواد المرك�ــة، عالقــات الخــواص اله�كل�ــة، خــواص وســلوك منشــآت المــواد المرك�ــة، طــرق اخت�ــار المــواد المرك�ــة، 

 .المواد المرك�ة فى التطب�قات الطيران�ة و الفضائ�ة
 تصم�م اله�اكل �استخدام الحاسب :٤٣٦طير

عمل�ـة التصــم�م، التحليــل اإلنشــائى، اله�اكـل التنظ�م�ــة لبــرامج الحاســب، التـرا�ط بــين الحاســب والمهنــدس اإلنشــائي، 
التخطــــ�ط المتــــرا�ط، أمثلــــة لــــ�عض حــــزم بــــرامج التحليــــل والتصــــم�م �اســــتخدام طر�قــــة العناصــــرالمحدودة، التوقعــــات 

 .استخدام الحاسب فى الهندسة اإلنشائ�ةالمستقبل�ة، أمثلة على 
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 م�كان�كا الجوامد: ٣٥٦طير

ـــرة، الطاقـــة،  ـــر المتغي ـــدوال غي ـــر والجـــرانج، االنفعـــال، اإلجهـــاد، ال التنســـورات، المتجهـــات، الســـطوح، إحـــداث�ات أو�ل
 .االتصال، االتزان، انتشار الموجات

 م�كان�كا الكسر: ٣٦٦طير

نمـــاذج تقـــدم الشـــروخ النافـــذة والمســـدودة، دراســـة الكســـر �اســـتخدام طر�قـــة  م�ـــادئ م�كان�كـــا الكســـر، أنـــواع الكســـور،
 .العناصر المحدودة، موضوعات متنوعة فى م�كان�كا الكسر

 طرق العناصر و الشرائح المحدودة: ٣٧٦طير

ح، نظر�ــات الطاقــة، دوال التمثيــل، مصــفوفة الكتلــة والكــزازة للعناصــر والشــرائح المحــدودة، اتصــال العناصــر والشــرائ
 .تقارب الحل، تطب�قات على األداء االستاتي والدينامى للمنشآت

 اللدونة: ٣٨٦طير

تشكل المواد غير المعتمد على الزمن، قواعد االنس�اب اللدن، قواعـد التصـلد، حسـاب االنفعـال الم�كـان�كى والحـرارى 
تطبيق طر�قة العناصـر المحـدودة  من انفعال لدن، تطب�قات على األعمدة والكمرات والشرائح والكرات واالسطوانات،

 .على اللدونة
 التصم�م ضد الزحف والكالل: ٣٩٦طير

تشكل المواد المعتمد على الزمن، انس�اب الزحف، تراخى اإلجهاد، تلف الكلل، منحنى العمر واإلجهـاد، الكلـل قليـل 
 .الدورات، معادالت حساب العمر، التلف المتراكم، الكلل الدينامى الحرارى 

 الطرق العدد�ة في تحليل اله�اكل  :٤٠٦طير
العناصـــر والشـــرائح المحـــدودة، الفـــروق المحـــدودة، طـــرق جليـــركن ورالـــي ورتـــز وال�ـــارامترات المجمعـــه، مســـالة القـــ�م 

 .المميزة، التفاضل والتكامل، المعادالت التفاضل�ة
 تحليل و تصم�م ه�اكل الصوار�خ: ٤١٦طير 

لتركيـب اإلنشـائى التقليـدى، تحليـل األحمـال، تحليـل اإلجهـادات، تحليـل ه�اكـل مواصفات تصـم�م الصـوار�خ وسـفن الفضـاء، ا
 .الصوار�خ �طر�قة العناصر المحدودة، دينام�كا قشر�ات الصوار�خ، مشاكل المرونة الهوائ�ة للصوار�خ

 نظر�ة األلواح والقشور: ٤٢٦طير

ح، القشـور الغشـائ�ة، القشـور المقاومـة للثنـى، ان�عـاج ثنى األلواح، ان�عاج األلواح، األلـواح المسـتديرة، دينام�كـا األلـوا
 .القشور، دينام�كا القشور، الطرف العدد�ة، مشاكل المرونة الهوائ�ة

 المرونة الهوائ�ة: ٤٣٦طير

أدوات التحليــل اإليرودينــامى، أدوات التحليــل اإلنشــائى، ظــواهر المرونــة الهوائ�ــة الســاكنة، ظــواهر المرونــة الهوائ�ــة 
ـــة، الطـــرق المعمل�ـــة، موضـــوعات مختـــارة فـــى  الدينام�ـــة، ـــة لأللـــواح والقشـــور، المســـائل غيـــر الخط� المرونـــة الهوائ�

 .المرونة الهوائ�ة
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 الطرق المعمل�ة فى التحليل اإلنشائى: ٤٤٦طير

ق�اس االنفعال، المرونة الضوئ�ة، طرق الطـالء الهـش، ق�ـاس اإلزاحـات، االسـتثارة الدينام�ـة، طـرق ح�ـازة الب�انـات، 

 .معالجة اإلشارات، �حث الرنين، التحليل النسقى، نظر�ة النماذج، اخت�ارات المرونة الهوائ�ة

 موضوعات خاصة فى ه�اكل المرك�ات الطائرة: ٤٥٦طير

 موضوعات مختاره جديدة فى مجال المرك�ات الطائرة

 ١-�حوث العمل�ات : ٦٦٤طير
مســائل التعيــين، تحليــل الشــ�كات، المســائل التعاقب�ــة،  البرمجــة الخط�ــة، برمجــة األعــداد الصــح�حة، مســائل النقــل،

 . البرمجة غير الخط�ة
 ٢-�حوث العمل�ات: ٧٦٤طير

نمــــاذج المحاكــــاة، سالســــل مــــاركوف، البرمجــــة العشــــوائ�ة، طــــوابير االنتظــــار، الســــ�طرة علــــى المخــــزون، البرمجــــة 
 . الدينام�ة، نظر�ة القرارات، نظر�ة الم�ار�ات، موضوعات مختارة

 التحكم الحديث في النظم الطيران�ة : ٠٥٦طير
مقدمـــة لنظر�ـــة الـــتحكم األمثـــل، الـــتحكم العشـــوائي األمثـــل، اعت�ـــارات تصـــم�م�ة فـــي نظـــم الـــتحكم األمثـــل الطيران�ـــة، 
التصم�م العملي والتنفيذي لنظام رقمي متضـا�ط ألنظمـة الـتحكم الطيران�ـة، تطب�قـات لتقن�ـات الـتحكم األمثـل إلرشـاد 

 .ت�ك�ة، تطب�قات أخرى الصوار�خ التك
 التحكم االمثل في المرك�ات الطائرة : ٥١٦طير

مســـائل فـــي اإليجـــاد األمثـــل للمعـــامالت، مســـائل فـــي التحديـــد األمثـــل فـــي الـــنظم الدينام�ـــة، التحديـــد األمثـــل للـــنظم 
التر��ع�ـة، الـنظم الدينام�ة مع وجود قيود على المسار، التحكم األمثل للنظم المرجع�ة، الـنظم الخط�ـة ذات المعـايير 

 .المرجع�ة الخط�ة التحديد األمثل في النظم التي ل�س بها حل 
 نظم التحكم في الصوار�خ: ٢٦٥طير

التحكم في المتا�ع، دقة المتا�عة في غ�ـاب التشـو�ش، تـأثير التشـو�ش الحـراري تـأثير المـدخالت : دقة متا�عة الهدف
ــت: األخــرى واالضــطرا�ات، طــرق الــتحكم فــي الصــاروخ حكم فــي األلتفــاف، الــتحكم الــدينام�كي الهــوائي العرضــي، ال

الجيـــــرو الموضـــــعي أو الحـــــر، جيـــــرو الســـــرعة، : المشـــــتقات الدينام�ـــــة الهوائ�ـــــة ودوال التحو�ـــــل، أجهـــــزة الصـــــاروخ
المـتحكم الـذاتي العرضـي، مـتحكم االلتفـاف، المـتحكم الرقمـي دائـرة مالحـة خـط : المعجالت، تصم�م المتحكم الذاتي

 .واعها، م�كان�ك�ات اإلصا�ة واستقرار حلقة المالحة أن: ال�صر
 الرو�وت�ات : ٣٦٥طير

مقدمــة، التوصــيف والتحـــو�الت المكان�ــة، كينمات�كــا األذرع االل�ـــة، الكينمات�كــا العكســ�ة لـــألذرع اآلل�ــة، ال�عقو��ـــات، 

ع، أنظمـــة ولغـــات البرمجـــة ا دينام�كـــا الـــذراع اآللـــي، توليـــد المســـار، الـــتحكم الوضـــعي للـــذراع، قـــوى الـــتحكم فـــي الـــذر 

 .للرو�وت
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 األداء واالستقرار والتحكم في المرك�ات الطائرة : ٤٦٥طير
مقدمــة، االســتقرار والــتحكم الثابــت، المعــادالت الحاكمــة فــي المرك�ــات الطــائرة، الحركــة األمام�ــة، الحركــة الجانب�ــة، 

ات نظر�ـات الـتحكم العاد�ـة، تطب�قـات نظر�ـات استجا�ة المرك�ات الطائرة ألوامر التحكم، المـؤثرات المح�طـة، تطب�قـ
 .التحكم الحديثة 

 تطب�قات التحكم الصناعي : ٦٥٥طير 
ـــتحكم الصـــناعي  ـــات الصـــناع�ة، تصـــم�م نظـــم ال ـــات عـــن طر�ـــق المعـــادالت الحاكمـــة، محاكـــاة العمل� ـــل العمل� تمثي

الــدقيق فــي تصــم�م نظــم الــتحكم �اســتخدام الطــرق المختلفــة، مقدمــة عــن نظــم الــتحكم الرقم�ــة، اســتخدامات المعــالج 
 .الصناعي

 نظم التحكم الموائع�ة : ٦٥٦طير 
، توصـــــيف مكونـــــات ...)االســـــطوانات، الصــــمامات (تمثيــــل األداء الخطـــــي وغيــــر الخطـــــي لمختلــــف الـــــنظم المــــوائعيى 

 .حكم الموائع�ةالمتحكمات الموائع�ة، واستقرار وأداء نظم التحكم الموائع�ة، الطرق الحديثة في تصم�م وتنفيذ نظم الت
 وضوعات خاصة في التحكم الطيراني م: ٦٥٧طير 

 .يرانيالط حكمتلموضوعات مختاره جديدة فى مجال ا
 أنظمة التحكم المتك�فة: ٦٥٨طير 

معالجــة قضــا�ا مثــل , مقدمــة النظر�ــة والطــرق المســتخدمة لتصــم�م أنظمــة الــتحكم المتك�فــة لالنظمــة الغيــر مؤكــدة 
 ذ االضطرا�ات والق�اسات الجزئ�ة والمتانة القيود على المدخالت ونب

 التوج�ه: ٦٥٩طير 
, ث�ـات التوجـه ثالثـى اال�عـاد , المالحقـة التامـة ثالث�ـة اال�عـاد , التوج�ه الذاتى , توج�ه الس�طرة , كينمات�كا التوج�ه 

 .المالحة النسب�ة ثالث�ة اال�عاد
 سترجاع�ةالتحليل والتصم�م لألنظمة متعددة التغذ�ة األ :٦٦٠طير 

مراجعــة الخــواص االساســ�ة لالنظمــة الثابتــة زمن�ــا , تحليــل وتصــم�م تقن�ــات األنظمــة متعــددة التغذ�ــة األســترجاع�ة 
اســاليب تصـم�م الــتحكم . مراجعــة المفـاه�م االساســ�ة مـن التحاليــل المحد�ـة, الخط�ـة متعـددة المــدخالت والمخرجـات 

 ةالالنها�-Hو H2اساس توليف , االمثل  والجاسىء 
 التحكم والتقدير األستوكاست�كى: ٦٦١طير 

التوصـيف التقليــدى و الحــديث للعمل�ــات العشـوائ�ة وانتشــارها خــالل االنظمــة , التعـرف والــتحكم لالنظمــة الدينام�ك�ــة 
 شروط االتزان , مرشح كالمن للتعرف على عوامل االنظمة الدينام�ك�ة , الخط�ة 

 التشو�ش والتنق�ة: ٦٦٢ير ط
كـالمن فلتـر , معالجـة اشـارات عشـوائ�ة, و وتنفيـذه IIRمرشح رقمـي , مرشح تناظري وتنفيذه, التشو�ش االشارات و 

 .وتنفيذه
 أجهزة اإلستشعار للطائرات والمرك�ات الفضائ�ة: ٦٦٣طير

سـة االنظمـة موضـع الدرا, تغط�ة اساس�ات الحساسات الرئ�س�ة والمعدات الالزمـة لتصـم�م االنظمـة الطيران�ـة و الفضـائ�ة 
 .تشمل االنظمة االساس�ة لق�اس القوة والحرارة والضغط وانظمة المالحة وانظمة ق�اسات الهواء وانظمة االتصال



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٦٣ هندسة الطريان والفضاءقسم 

 م�كان�كا الطيران لطائرة مرنة: ٦٦٤طير
ـــة ـــة الخط� ـــة الهوائ� ـــة و ر�اضـــ�ة للمرون ـــة لمشـــاكل فيز�ائ� ـــع و الجوامـــد , معالجـــة متكامل ـــين دينام�كـــا الموائ تكامـــل ب

طـواحين , لهوائ�ة الثابتة و ه�اكـل مرنـة ومكوناتهـا مـع تطب�قـات للمرك�ـات الهوائ�ـة و الفضـائ�ة واألرضـ�ةللدينام�كا ا
 .الهواء والمعالجات الشمس�ة

 نظر�ة األنظمة الغير خط�ة: ٦٦٥طير
الحلـول  تواجـد و تفـرد, مقدمة لنظر�ة االنظمة التى تدمج الالخط�ة والتغير الزمنى للمعادالت التفاضـل�ة االعت�اد�ـة 

 .طرق التصم�م الالخط�ة مثل االنتشار العكسى و التحكم بوضع االنزالق, االتزان , 
 تطبيق نظم التوج�ه: ٦٦٦طير

تت�ـع , تحليـل صـور, تت�ـع صـوتي , تت�ـع حـراري , تت�ـع المسـار, نقط مسار, استخدام جهاز تحديد المواقع و البوصلة
 .شعاع ليزرى 

 التحكم الذكى: ٦٦٧طير
ـــة الـــتحكم تصـــم�م مـــتحكم متحكمـــات ذات ذكـــاء اصـــطناعي معتمـــدة علـــى المنطـــق  بإســـتخدام ذكـــي للمرك�ـــات ذات�

 .و إيجاد الحلول المثلىبإستخدام الخوار�زمات الجين�ة و طر�قة سرب الجس�مات العشوائى والخال�ا العصب�ة
 التعرف والتقدير لنظم الطائرات: ٦٦٨طير

تقــدير , طــرق النها�ــات العظمــى, طــرق الضــ�ط, ف فــي حيــز التــرددالتعــر , التعــرف فــي حيــز الوقــت, نظر�ــة التقــدير
 .المتغيرات وقت�ا

 )١(االحتراق في نظم الدفع : ٧٠٦طير
الدينام�كا الحرار�ة الك�م�ائ�ة، النظر�ـة الحرك�ـة الك�م�ائ�ـة، معـادالت األنظمـة المتفاعلـة، موجـات االنفجـار، موجـات 

 .النتشار الغازي، احتراق القطيرات، اللهب المضطربالفرقعة، اللهب الرقائقي سابق الخلط، لهب ا
 االالت الدوارة : ٧١٦طير

التحليلـــي ثنـــائي ال�عـــد لمصـــفوفات الســـر�ان المحـــوري، تـــأثير اللزوجـــة، الب�انـــات التجر�ب�ـــة، تحليـــل الســـر�ان الثالثـــي 
ت فــــوق الصــــوت�ة، التور�ينــــا/األ�عــــاد، أســــاليب الســــر�ان التفضــــيلي، االنه�ــــار والمــــوران فــــي الضــــاغط، الضــــواغط

 .التور�ينات الطاردة المركز�ة، تبر�د التور�ينات/الضواغط
 المحركات الصاروخ�ة: ٧٢٦طير

النظر�ــة الحرك�ــة الك�م�ائ�ــة، الــدينام�كا الحرار�ــة الك�م�ائ�ــة، تذر�ــة الوقــود، احتــراق الــرذاذ، اإلشــعال، إخمــاد اللهــب، 
 .نماذج احتراق الوقود الصلب، نماذج احتراق الوقود السائل استقرار االحتراق، ارت�اط اللهب وانتشاره، التلوث،

 الطرق التجر�ب�ة فى أنظمة الدفع: ٧٣٦طير
ق�اس الضغط، السرعات، ودرجـات الحـرارة، معدالت الحر�ق وتولد الطاقة و  طرق و  معايرةالطرق المعمل�ة فى ق�اس 

وق�ـاس  .جـارب، نظـم تسـجيل الب�انـات الحديثـةطـرق تصـم�م الت. الغازات المصـاح�ة للحر�ـقالكثافة، الرطو�ة، تدفق 
زمــن االســتجا�ة ، طــرق ح�ــازة الب�انــات، معالجــة اإلشــارات، مصــادر الخطــأ فــي الق�ــاس وطــرق تحليــل األخطـــاء، 

 .الطرق اإلحصائ�ة لتحليل الب�انات المعمل�ة
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 ٢٦٤ هندسة الطريان والفضاءقسم 

 الطرق العدد�ة فى أنظمة الدفع: ٧٤٦طير
البـــرامج وتطـــو�ر الخوارزمـــات والتحقـــق مـــن نتـــائج البرمج�ـــات،  مراجعـــة تقن�ـــات البرمجـــة مـــع التركيـــز علـــى تصـــم�م

طر�قــة الفــروق تقن�ــات إظهــار الب�انــات، الجبــر الخطــى، مســألة القــ�م الذات�ــة، التفاضــل والتكامــل الرقمــي، اســتخدام 
، الصــــ�اغات المختلفــــة والعناصــــر المحــــدودة فــــى الحــــل الرقمــــى للمعــــادالت التفاضــــل�ة العاد�ــــة والجزئ�ــــةالمحدودة

الصـر�حة  الحـل طـرق , وحفـظ الطاقـة والكتلـة واإلتـزان الحـرارى وك�م�ـاء الحر�ـق ومعـدالت الحر�ـق معادالت الحركةل
وللطـــرق الب�ان�ـــة , اســـتعراض لشـــ�كات الحـــل المســـتخدمة, التطب�قـــات علـــي الحلـــول الم�اشـــرة والتكرار�ـــة, والضـــمن�ة

 .خصائص البرامج الجاهزةو  لفحص الحلول
 اثة المحركات النف: ٧٥٦طير

األشـكال، التنبـؤ �ـالمرور، تحليـل /الطرق المتقدمة لتحليل أداء الحيود في المحركات متعددة الـدوارات، تغييـر األ�عـاد
 .مسار الغازات، تأثير التجم�ع، تشوة سر�ان المدخل، األداء الدينامي للمحرك، الضوضاء، التلوث 

 انتقال حرارة متقدم: ٧٦٦طير
توصــيل غيــر المســتقر، انتقــال الحــرارة �الحمــل،  انتقــال الحــرارة �اإلشــعاع، انتقــال الكتلــة، انتقــال الحــرارة المســتقر، ال

 .المعالجة العدد�ة النتقال الحرارة، الت�ادل الحراري في البيئة المح�طة، تطب�قات خاصة في انتقال الحرارة
 موضوعات خاصة فى الدفع: ٧٧٦طير

 .دفعموضوعات مختاره جديدة فى مجال ال
 تحليل و تصم�م النظم: ٨٠٦طير

فكر النظم، تكو�ن المنظومات، األهداف، الموارد، البيئـة المح�طـة، إدارة المنظومـات، الق�ـاس، نمـاذج اتخـاذ القـرار، 
 .التنقيذ، المعلومات، تحليل النظم، التشغيل اآللى للب�انات

 هندسة نظم المطارات: ٨١٦طير
ائرات علــــى األرض، انتظــــار الطــــائرات، خدمــــة الطــــائرات، منظومــــة إقــــالع وهبــــوط الطــــائرات، منظومــــة ســــير الطــــ

منظومــة التعامــل مــع المســافر�ن والحقائــب وال�ضــائع، التقــاء منظومــة المطــار مــع شــ�كة لمواصــالت األرضــ�ة، إدارة 
 . نظم المطارات، العوامل البيئ�ة

 هندسة النقل الجوى  :٨٢٦طير
لطـــائرات، صـــ�انة الطـــائرات، اقتصـــاد�ات النقـــل الجـــوى، تنظـــ�م شـــركات الطيـــران، عمل�ـــات شـــركات الطيـــران، أداء ا

 . تحليل الطرق الجو�ة، تخط�ط جداول الطيران، المب�عات، الحجز
 نظم ص�انة الطائرات : ٨٣٦طير

مكونــات نظــم الصــ�انة، ألساســ�ات إحصــائ�ة، نمــاذج عمل�ــات اإلحــالل، نمــاذج عمل�ــات التــدقيق، نمــاذج عمل�ــات 
 .عتماد�ة، تخط�ط أداء العمل�ات، نماذج تشغيل القوى العاملةاإلصالح و العمرة، نماذج اال

 موضوعات خاصة فى �حوث العمل�ات الطيران�ة: ٨٤٦طير
 .�حوث العمل�ات الطيران�ةموضوعات مختاره جديدة فى مجال 

 النقل الجوى موضوعات خاصة فى : ٦٨٥طير
 .موضوعات مختاره جديدة فى مجال النقل الجوى 
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 ٢٦٥ هندسة الطريان والفضاءقسم 

 روسكو��ة النظم الجي: ٩٠٦طير
دينام�كـــا األجســـام الجاســـئة، معـــادالت األداء �النســـ�ة إلـــى المحـــاور إحـــداث�ات ثابتـــة، تـــأثير العـــزم : نظر�ـــة الجيروســـكوب

ـــة  ـــوظ�في للجيـــرو دال ـــد علـــى الجيـــرو، الخصـــائص الوظ�ف�ـــة والمعوقـــات، التصـــم�م ال ـــرو، تـــأثير التخمي الثابـــت علـــى الجي
األســس النظر�ــة، طــاوالت القصــور المعجــالت، المكــامالت، : المالحــة الذات�ــةالتحو�ــل للجيــرو، البوصــلة الجيروســكو��ة، 

 .أساس�ات تصم�م الجيرو، التصم�م الكهر�ي للجيروسكوب الليزر، الجيرو االلكتروني، الجيرو المتناغم دينام�ا
 نظم وأجهزة الق�اس في المرك�ات الطائرة: ٩١٦طير

الحرار�ـة، الم�كان�ك�ـة، : ت المتصـلة، تجهيـز اإلشـارات المتقطعـة، النـاقالتمقدمة عن التحكم في العمل�ات، تجهيز اإلشارا
ــــة، خــــواص دائــــرة الــــتحكم،  الضــــوئ�ة، الــــتحكم النهــــائي، أســــس المتحكمــــات، المتحكمــــات التشــــبيه�ة، المتحكمــــات الرقم�

 .لغاز�ة، الكهر��ة الموائع�ة، ا: استخدامات المعالج المركزي في التعامل مع أجهزة الق�اس، نظم المرك�ات الطائرة
 أنظمة المالحة : ٩٢٦طير

االسـتقرار، المالحـة : أساليب ومتطل�ات المالحة، تحو�ـل اإلحـداث�ات وم�كان�كيتهـا أساسـ�ات مالحـة القصـور الـذاتي
: فــي اإلحــداث�ات الجغراف�ــة، حســا�ات الحزمــة الملتصــقة، مالحــة التحــول الســمتي، التحليــل المتقــدم للمالحــة الذات�ــة

فــي مجــال الجاذب�ــة، دينام�ــة الجيــرو، تحليــل تغلغــل األخطــاء، التقــدير �اســتخدام المالحظــات المتقطعــة،  المعجــالت
الق�اســات المالح�ـــة، دينام�كـــا نظـــام المالحـــة الشـــمالي، المتا�عــة فـــي الهـــواء، توضـــ�ح لعمل�ـــات المالحـــة والمتا�عـــة، 

 .الض�ط المبدئي، معالجة ب�انات المالحة األرض�ة
 قات الفضائ�ة  للتنبؤ الجوي وتغير المناخالتطب�: ٩٣٦طير

المانســـون، الط�قــة الجدار�ـــة المدار�ــة، نظر�ـــة إســـتجا�ة . إتــزان الحمـــل الحــرارى اإلشـــعاعى، دوارن�ــات هـــادلى ووكــر
التقل�ــات المناخ�ــة بــين الفصــول، . الغــالف الجــوى المــدارى للتغيــرات المحل�ــة الشــاذة فــى درجــة حــرارة ســطح ال�حــر

 .الموجات الغر��ة والزوا�ع المدار�ة. ة وتقل�ات مناخ النينو الجنو��ةالموجات المدار�
 نظم اإلدارة الموارد المائ�ة بإستخدام المرئ�ات الفضائ�ة: ٩٤٦طير

نظم ق�اس حجم الموارد المائ�ة ومعدالت البخر والفقد فى مصـادر الم�ـاة بإسـتخدام الصـور الفضـائ�ة، دراسـة اإلدارة 
المتاحـة، تطبيـق نظـم المعلومـات الجغراف�ـة إلستكشـاف حجـم وامـاكن مصـادر الم�ـاة الجوف�ـة المثلى لمصادر الم�ـاة 

 .والمطر القابلة لإلستغالل
 نظم اإلدارة الزراع�ة بإستخدام المرئ�ات الفضائ�ة: ٩٥٦طير

 ق�اس مساحة األرض المزروعة وتقدير حجم المزروعات من الصـور الفضـائ�ة ودراسـة معـدالت التغيـر فـى مسـاحة
األرض الزراع�ـــة، دراســـة اإلدارة المثلـــى لـــألرض الزراع�ـــة المتاحـــة، تطبيـــق نظـــم المعلومـــات الجغراف�ـــة إلستكشـــاف 

 .مساحة األرض المتاحة القابلة لإلصالح
 المرئ�ات الفضائ�ة في النظم العمران�ة: ٩٦٦طير

رانــى وأثــره علــى البن�ــة التحت�ــة م�كنــة التخطــ�ط العم. إســتخدام المرئ�ــات الفضــائ�ة فــى التخــر�ط للتخطــ�ط العمرانــى
لوسائل المواصالت ونوع�ة الح�اه، إدارة نظام مواصالت القطاع الخاص للمناطق العمران�ـة الجديـدة، دراسـة التلـوث 

 . واألثر البيئى للنظم العمران�ة المستحدثة
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 المرئ�ات الفضائ�ة في اإلستكشافات التعدين�ة والبترول�ة: ٩٧٦طير
والجيومورفولــوجى للمرئ�ــات الفضــائ�ة، الخــرائط الطو�وغراف�ــة وال�اث�ميتر�ــة، خــرائط قــاع ال�حــار التفســير الجيولــوجى 

 .والمح�ط، معالجة وتحسين الصور الرقم�ة
 ٢-فيز�اء الفضاء و�يئة الفضاء الخارجى: ٦٩٨طير

 فيز�اء الفضاء و�يئة الفضاء الخارجىموضوعات متقدمه فى 
 ماجستيررسالة ال: ٩٩٦رطي

 تطب�قات الحساب فائق األداء في هندسة الطيران : ١٠٧طير
إستخدام الحاسب اآللى فائق السرعة فى محاكـاة الـنظم الفيز�ائ�ـة كبيـرة السـعة مثـل النظـام الفيز�ـائى للغـالف الجـوى 
أوالنظـــام الفيز�ـــائى لم�ـــاه المح�طـــات، شـــ�كات الحاســـ�ات، الطـــرق الســـر�عة لحـــل المعـــادالت التكامل�ـــة والمعـــادالت 

ضل�ة العاد�ة والجزئ�ـة، الحلـول الم�اشـرة والتكرار�ـة للمعـدالت التفاضـل�ة بإسـتخدام المصـفوفات المتنـاثرة، طر�قـة التفا
 . نيوتن لحل المسائل الغير خط�ة، تقن�ات ت�س�ط نماذج النظم الدينام�ك�ة والتقارب لدينام�ك�ة الجز�ئات

 االنس�اب غير المستقر : ١١٧طير
ة الصــغيرة فــي �عــد واحــد، حركــة الموجــة الصــدم�ة، طر�قــة الخصــائص، مســئلة االنبو�ــة الحركــة الموج�ــة ذات الســع

الصــدم�ة، تــاثيرات تغيــر المقطــع، الموجــات المحــدودة، النســ�اب غيــر المســتقر غيــر القابــل لالنضــغاط فــي �عــدين، 
 .نضغاطاهتزاز مقاطع االجنحة في االنس�اب تحت وفوق الصوتي، حركة االجنحة في االنس�اب القابل لال

 استقرار اتزان االنس�اب : ٢١٧طير
م�ــادئ اســتقرار اتــزان االنســ�اب الرقــائقي، الصــ�غ الر�اضــ�ة لشــكل االضــطراب، معادلــة أور ســمر فيلــد، االنســ�اب 
حـــول شـــر�حة بزاو�ـــة هجـــوم صـــفر�ة، طر�قـــة تـــولمين لمنحنـــى االتـــزان المحايـــد، اتـــزان الط�قـــة الجدار�ـــة تحـــت تـــأثير 

 .د، السر�ان حول االسطوانات الدوارة والحوائط المقعرة اضطراب ثالثي األ�عا
 الدينام�كا الهوائ�ة غير الخط�ة للسرعات حول وفرط صوت�ة: ١٣٧طير

ـــة االضـــطراب الصـــغير لالنســـ�اب حـــول الصـــوتي، قواعـــد  مقدمـــة لالنســـ�اب فـــرط الصـــوتي وحـــول الصـــوتي، نظر�
نسـ�اب حـول الصـوتي، الطر�قـة الب�ان�ـة، المقـاطع فـوق التشـا�ك، خـواص مقـاطع االجنحـة واالجسـام الدوران�ـة فـي اال

الحرجــة، الطـــرق الرقم�ـــة لحـــل معـــادالت الوضـــع الخط�ــة والكاملـــة، الخصـــائص النوع�ـــة لالنســـ�اب فـــرط الصـــوتي، 
قواعــد التشــا�ة، الموجــات التصــادم�ة المائلــة وقواعــد تمــدد الصــدمات، التــردد، نظر�ــة نيــوتن، اداء المقــاطع واالجســام 

 . في االنس�اب فرط الصوتي الدوران�ة
 التصم�م االيرودينامي للصوار�خ والمقذوفات: ١٤٧طير

المكونات االيرودينام�ة للصوار�خ والمقذوفات، مراجعة لنتائج السر�ان حول المقـاطع والخـط الرافـع واألسـطح الرافعـة 
خدام طر�قــة التجم�ــع الجزئــي، واالجســام الدوران�ــة فــي الســرعات تحــت وفــوق الصــوت�ة، تقــديرات القــوى والعــزوم �اســت

تاثيرات التداخل بين الجسم والذيل و�ين الجسم واسطح التحكم األمام�ـة، تقـديرات مشـتقات االتـزان للصـوار�خ، طـرق 
 .تقليل المقاومة الهوائ�ة
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 التصم�م االيرودينامي للمرك�ات: ١٥٧طير
ى والعـزوم االيرودينام�ـة علـى المرك�ـات، تـأثيرات مراجعة لم�ادئ الدينام�كا الهوائ�ة، االنس�اب حـول المرك�ـات، القـو 

الر�اح الجانب�ة، استخدام التأثيرات االيرودينام�ة لتهو�ة وتكييف المرك�ات، اخت�ار االنفـاق الهوائ�ـة للمرك�ـات، طـرق 
 .حساب االنس�اب حول المرك�ات، طرق خفض مقاومة الهواء للمرك�ات 

 والنقل  الدينام�كا الهوائ�ة في الصناعة: ١٦٧طير
م�ــادئ الــدينام�كا الهوائ�ــة، أنــواع المــراوح والضــواغط الهوائ�ــة، التحليــل االيرودينــامي للمــراوح، التصــم�م االيرودينــامي 
ــدينام�كا الهوائ�ــة فــي التهو�ــة  للمــراوح، طــرق اخت�ــار وتصــم�م المــراوح، االنســ�اب الهــوائي فــي الشــ�كات، تــأثيرات ال

 .والتكييف والتجفيف
 معلومات معامل الدينام�كا الهوائ�ة إدارة: ١٧٧طير

التحليل و المعالجة اإلحصائ�ة للب�انات ، عرض و تصور الب�انات اإلحصائ�ة ، م�ادئ ق�اس و تسجيل الب�انات 
، أجهزة الق�اس و الحس ، استخدام المعالجات المصغرة فى تجارب الدينام�كا الهوائ�ة ، اث�ات و تصنيف و 

 ، تقدير و تثمين العالقات المت�ادلة ، اختزال و عرض الب�انات تسجيل و استرجاع الب�انات
 التحليل النمطى للمنشآت: ٣٠٧طير

أساس�ات دينام�كا النظم، األساليب المعمل�ة، تحليل اإلشـارات، �حـث الـرنين، النمذجـة الهندسـ�ة، تقـدير ال�ـارامترات، 
 .حساس�ة، موضوعات مختارةمحاكاة االستجا�ة لألحمال الخارج�ة، تعديل المنشأ، تحليل ال

 التحليل اإلحصائى للمنشآت: ٣١٧طير

تجارب التقو�م والمقارنة، تجارب العامالت، التجارب التعاقب�ـة، التجـارب غيـر ال�ارامتر�ـة، تجـارب الكـالل، التجـارب 

 .المعجلة، ب�انات المعمل والحقل، ب�انات التداخل، تحليل التجديد، أساليب محاكاة مونت كارلو

 التصم�م االعتمادى للمنشآت: ٣٢٧طير

معــدالت االنه�ــار، اإلتاح�ــة، االعتماد�ــة، االعتماد�ــة اإلنســان�ة، تخصــ�ص االعتماد�ــة، اخت�ــار االعتماد�ــة، أنــواع 

 .األنظمة، مفاه�م التصم�م، حاالت دراس�ة

 الخط�ة غير اله�اكل دينام�كا: ٧٣٣طير

 المقـاي�س بوانكـار�ه، – لنستدت األمامي، راب،الفـكاالضط اساليب المخمد، و الزنبرك و الكتلة منظومـة

 وتخميدالموائع، التخميدالتخلفي كولومب، تخميد الكبيرة، اإلزاحـات مسائل الخطي، غير والتخميد المتعـددة،الكزازة

 .الحد�ة الدورة مسائل التشعب، مسائل

 تطب�ق�ة إشارات معالجة: ٧٣٤طير

 اإلنفصالي، فور�ر تحو�ل المستمر، فور�ر تحليل المحددة، اإلشارات ارات،اإلش أنواع اإلشارات، لمعالجة مقدمة

 األنظمة، تعيين الدخل، ومتعددة الدخل وحيـدة األنظمة العشوائي، التقدير واألط�اف، اإلرت�اط العشوائ�ة، العمل�ات

 .الحالة ومراق�ة الصوت�ات اإلهتزاز، على التطبيق
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 المتقدمة المرك�ة المواد: ٧٣٥طير

 على تطب�قات الكهروٕاجهاد�ة، المواد الشكل، ذاكرة س�ائك الذك�ة، األل�اف المتقدمـة، الخواص ذات المرك�ة لموادا
 النحل، عش ه�اكل المرك�ة، لله�اكل الدينام�ة الخصائص المعي�ة، المرك�ة اله�اكل اله�اكل، دينام�ات مسائل
 .المرك�ة كلاله�ا وط�قات ألل�اف األمثل التصم�م األوكس�ة، المواد
 والمنشآت الصوت�ات :٧٣٦طير

 على الموائع أحمال الصوتي اإلشعـاع اإلهتزاز�ة، الطـاقة المعاوقة، التحرك�ة، والجوامد، الموائع في الموجات
 الطرق  والموائع، للمنشآت الصوتي اإلقتران صوت�ًا، المستحثة اإلهتزازات الصوت، انتقـال المهتزة، المنشآت
 التحليـل الحدود�ة، العناصر طر�قة المحدودة، العناصر طر�قـة والموائع، المنشآت بين المتبـادل رللتأثي العـدد�ة

 .الصوت وٕانتقال إشعاع في التحكـم للطاقة، اإلحصائي
 الصوت�ة اإلشارات معالجة  :٧٣٧طير

ـــدير الموج�ــة، المجــاالت تحلــل للصــوت، الموج�ــة المجــاالت ـــدير الموجــات، شــكل تق  التقليد�ــة المعالجــة رال�ــارامت تق
 .تطب�قات الموجات، من لصف النمط�ة المعالجة الموجات، من لصف
 موضوعات خاصة فى تحليل اله�اكل: ٧٣٨طير

 .تحليل اله�اكلموضوعات مختاره جديدة فى مجال 
  xx٧م�كان�كا طيران وتحكم  دكتوراهرسالة ال: ٩٩٧طير
 التحكم المتضا�ط والمتوافق ذات�ا : ٥٠٧طير
�المقارنـة   و التحكم المتضا�ط، لماذا التحكم المتضا�ط، تقدير المعامالت خـالل وقـت الـتحكم نظـم الـتحكم المتضـا�طما ه

بنظــام معــروف، نظــم الــتحكم المتوافقــة ذات�ــا االســتقرار والتماســك وااللتقــاء، الــتحكم العشــوائي المتضــا�ط، التوافــق التلقــائي، 
 .م المتضا�ط، المفاه�م المعمل�ة وك�ف�ة تناولها، تطب�قات التحكم المتضا�طجداول التكبير، األنظمة المختلفة للتحك

 التعرف والتقدير والتحكم المتضا�ط : ٥١٧طير
مقدمــة، تقــدير المعــامالت فــي الــزمن الــواقعي، األنظمــة المتضــا�طة �اســتخدام النمــاذج المرجع�ــة، المتحكمــات ذات�ــة 

 .حكم العشوائي المتضا�ط، جدولة المعامالت، بدائل التحكم المتضا�طالتوافق واالستقرار، التقارب والجساءة، الت
 التحكم الجاسئ: ٥٢٧طير

توصــيف األنظمــة غيــر المحــدودة، االســتقرار الجاســئ للــنظم ذات الــزمن المتصــل، نظر�ــة خر�ثونــوف وامتــداداتها، 
وتطب�قاتهــا، مقــاي�س الجســاءة، االنظمــة ذات الــزمن المتقطــع، اســتقرار المصــفوفات البين�ــة، االضــطرا�ات المه�كلــة 

 .التصم�م �استخدام اله�منة القطر�ة وتطب�قاتها، التصم�م الجاسئ بواسطة مرسومات بود وتطب�قاتها
 نظم التحكم غير الخط�ة : ٥٣٧طير

 . تمثيل نظم التحكم غير الخط�ة، طر�قة الدالة الوظ�ف�ة، طر�قة المستوى واالنحراف، نظر�ة ل�ابونوف
 عات خاصة فى م�كان�كا الطيرانموضو : ٧٥٤طير

 .انر يالط ن�كاكا�موضوعات مختاره جديدة فى مجال م
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 نظر�ة التحكم األمثل: ٧٥٥طير
حــاالت , تكامــل المتغيــرات وحلــول عدد�ــة لتعظــ�م كفــاءة المســار, برمجــة دينام�ك�ــة, حلــول لمســائل الــتحكم األمثــل

 .مقدمة في التحكم األمثل العشوائي, خاصة
 ٢ش والتنق�ة التشو�: ٧٥٦طير

 .كالمن فلتر متقدم وتنفيذه, معالجة اشارات عشوائ�ة متقدمة, مرشح رقمي متقدم وتنفيذه, مرشح تناظري متقدم وتنفيذه
 م�كان�كا الطيران لطائرة شديدة المرونة: ٧٥٧طير

لموائــع و الجوامــد تكامــل بــين دينام�كــا ا, معالجــة متكاملــة لمشــاكل فيز�ائ�ــة و ر�اضــ�ة للمرونــة الهوائ�ــة الغيــر خط�ــة
, للدينام�كا الهوائ�ة الثابتة والمتغيرة و ه�اكل مرنـة ومكوناتهـا مـع تطب�قـات للمرك�ـات الهوائ�ـة و الفضـائ�ة واألرضـ�ة

 .طواحين الهواء والمعالجات الشمس�ة
 ٢التحكم الذكى : ٧٥٨طير

تقــدم معتمــدة علــى المنطــق متحكمــات ذات ذكــاء اصــطناعي م, تصــم�م مــتحكم ذكــي متقــدم للمرك�ــات ذات�ــة الــتحكم
 .العشوائى والخال�ا العصب�ة

 ٢التوج�ه : ٧٥٩طير
, ث�ـــات التوجـــه ثنـــائى اال�عـــاد , المالحقـــة التامـــة ثنائ�ـــة اال�عـــاد , التوج�ـــه الـــذاتى المتقـــدم, توج�ـــه الســـ�طرة المتقـــدم 

 .محاكاة دوائر التوج�ه, تأثير التشو�ش . المالحة النسب�ة ثنائ�ة اال�عاد
 ٢طبيق نظم التوج�ه ت: ٧٦٠طير

تت�ــع , تت�ـع حـراري متقـدم, تت�ـع المســار متقـدم, نقـط مسـار متقدمـة, اسـتخدام متقـدم لجهـاز تحديـد المواقـع و البوصــلة
 .تت�ع شعاع ليزرى متقدم, تحليل صور متقدم, صوتي متقدم

 ٢التعرف والتقدير لنظم الطائرات : ٧٦١طير
, طـرق النها�ـات العظمـى متقدمـة, طـرق ضـ�ط متقدمـة, ز التـرددتعـرف متقـدم فـي حيـ, تعرف متقدم فـي حيـز الوقـت
 .تقدير متقدم للمتغيرات وقت�ا

 تعظ�م كفاءة نظم الطيران والفضاء: ٧٦٢طير
, معـــادالت المجموعـــة المحد�ـــة ومســـائل تعظـــ�م الكفـــاءة, حلـــول لمســـائل الكفـــاءة المحد�ـــة لـــنظم الطيـــران والفضـــاء

تعظـــ�م كفـــاءة مســـار الطيـــران و , واألداء للمرك�ـــات الطيران�ـــة و الفضـــائ�ةتطب�قـــات لم�ـــادئ تعظـــ�م الكفـــاءة للـــتحكم 
 .المسارات و التحكم ذو التغذ�ة األسترجاع�ة

 ٢-االحتراق فى نظم الدفع : ٧٠٧طير
النظر�ــة الحرك�ــة الك�م�ائ�ــة، الــدينام�كا الحرار�ــة الك�م�ائ�ــة، تذر�ــة الوقــود، احتــراق الــرذاذ، اإلشــعال، إخمــاد اللهــب، 

 .رار االحتراق، ارت�اط اللهب وانتشاره، التلوث، نماذج احتراق الوقود الصلب، نماذج احتراق الوقود السائلاستق
 المداخل واألبواق: ٧١٧طير

المـــداخل تحـــت الصـــوت�ة، الســـر�ان الـــداخلى والخـــارجى، المـــداخل فـــوق الصـــوت�ة، تحليـــل المـــداخل ذات اإلنضـــغاط 
الجدار�ــة وتحو�لهــا، موائمــة المــدخل والمحــرك، المزاوجــة، الــتحكم، تشــوه المخــتلط، نــزف الط�قــة /الخــارجى/الــداخلى
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 ٢٧٠ هندسة الطريان والفضاءقسم 

سر�ان المدخل، السر�ان فى المنفثات، السر�ان مع إنتقـال الحـرارة، السـر�ان المتفاعـل، السـر�ان غيـر المسـتقر، أنـواع 
 .المنفثات وخصائصها، التأثير الت�ادلى للسر�ان الداخلى والخارجى، توج�ه قوة الدفع

 المحاكاة والتحكم فى المحركات التور�ين�ة الغاز�ة: ٢٧٧طير
نمذجـــة أجـــزاء المحـــرك، النمـــاذج الخط�ـــة، النمـــاذج الالخط�ـــة، : األوجـــه الرئ�ســـ�ة ألنظمـــة الـــتحكم، نمذجـــة المحـــرك

التوجهـات المختلفـة لتصـم�م وحـدة الـتحكم، تحديـد مواقـع بـؤر : المحاكة، نمذجة أنظمـة تغز�ـة الوقـود، أنظمـة الـتحكم
 .حكم، التحكم األمثل، التحكم اللفظىالت

 دفع فضاء: ٣٧٧طير
تحليـــل المهمـــة لألقمـــار الصـــناع�ة، المـــواد القاذفـــة فـــى الفضـــاء، نظر�ـــة المنفـــث والتحليـــل الحـــرارى الك�مـــائى للمـــواد 

ارة القاذفة، تصم�م وتحليل محركات الغـاز ال�ـارد، الـدفع الكهر�ـائى، المحركـات احاد�ـة الوقـود، الـتحكم فـى درجـة حـر 
 .سطح القمر الصناعى

 ٢-إنتقال حرارة متقدم: ٧٦٧طير
، إسـتخدام الطـرق العدد�ـة لحـل ، الم�ـادالت الحرار�ـة، انتقـال الحـرارة فـى غـرف االحتـراقيـر المسـتقرانتقال الحرارة غ

 ، التبر�ــــد بإســــتخدام طر�قــــة الغشــــاء الرقيــــق، تطب�قــــات انتقــــال الحــــرارة فــــى مجــــال هندســــةنتقــــال الحــــرارةمعــــادالت إ
  .الطيران،التحكم فى حرارة أنظمة األقمار الصناع�ة

 نظم مراق�ة األرض واإلنذار الم�كر للظواهر الطب�ع�ة: ٩٣٧طير
اســتخدام نظــم االستشــعار مــن ال�عــد فــى مراق�ــة حركــة . فيز�ــاء المح�طــات والغــالف الجــوى وفيز�ــاء القشــرة األرضــ�ة

 . ت المستخدمة فى مراق�ة الظواهر الطب�ع�ةاألعاصير والسيول وتحركات القشرة، أنواع المستشعرا
 تصم�م المستشعرات: ٩٤٧طير

مستشعرات ق�اس الحرارة والرطو�ة والضغط والسرعة والعجلة، مستشعرات المسح الرادارى والليزرى والتحـت حـرارى، 
 . مستشعرات المسح الضوئى

 تصم�م األقمار الصناع�ة: ٥٧٩طير
أنظمــة القمــر الصــناعي، نظــام الــتحكم فــى الســرعة والوجهــة ومستشــعرات  مهمــة القمــر الصــناعى وتحليــل المهمــة،

الـتحكم الم�كان�ك�ــة والكهر��ـة والمغناط�ســ�ة، نظـام توليــد وتخـز�ن الطاقــة الكهر��ـة، نظــام الكومبيـوتر، نظــام اإلرســال 
 . توى النظمواإلستق�ال وتشفير وفك وضغط الب�انات، تحج�م مكونات القمر وفقا للمهمة وتصم�م القمرعلى مس

 موضوعات خاصة فى هندسة الفضاء : ٧٩٦طير
 .هندسة الفضاء موضوعات مختاره جديدة فى مجال

 ٣-فيز�اء و بيئة الفضاء الخارجى ٧٩٧طير 
 فيز�اء الفضاء و�يئة الفضاء الخارجىموضوعات متقدمه فى 

 هرسالة الدكتورا ٧٩٩طير
 االمتحان الشامل
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 ٢٧٢ ات واإلتصاالت الكهربيةياإللكرتون هندسةقسم 

 
 :�كل التخصصاتماجستير  العلوم اشتراطات خاصة ببرامج 

 

 .      ، يتضمن أسئلة من التخصصات المختلفة الفصل الدراسي�عقد القسم امتحان قبول  قبل بدا�ة  •

 للطالب التسجيل فيها�علن القسم التخصصات التي نجح الطالب فيها والتي �حق  •
�عــين القســم لكــل طالــب مرشــد أكــاد�مي عقــب اجت�ــازه المتحــان القبــول، و�تعــين علــى الطالــب تحديــد المرشــد  •

 .معتمدة ساعة ١٢ مقررات تناظر ال�حثي �عد االنتهاء من دراسة
 .ةط�قا لما ورد فى البنود العامة لالئحيتعين على الطالب أن �حقق الساعات المعتمدة المطلو�ة  •
 :ساعة معتمدة على األقل مقسمة كالتالي ٤٣يدرس الطالب  •

 ساعة للمقررات اإلج�ار�ة العامة ٢٢. 
 ساعات على األقل من مقررات التخصص ٩. 
 ساعات على األقل من مقررات القسم و�جوز أن تكون من التخصص ٦. 
 التخصـص ساعات على األقل من مقـررات مـن داخـل أو خـارج القسـم �شـترط أن تكـون مـن خـارج ٦ .

 .و�جب الحصول على موافقة المرشد األكاد�مي قبل التسجيل بها
 

 :�كل التخصصات دكتوراه الفلسفةاشتراطات خاصة ببرامج 
 

ومن الممكن أن يدرس الطالب مقررات من خارج   لم تسبق دراستها ساعة معتمدة على األقل،  ٤٨يدرس الطالب 
لب أن يتم دراسة مقررات التخصص اإلج�ار�ة أثناء الماجستير يجب على الطا). �عد موافقة المشرف(التخصص 

 .والدكتوراه
 

 إلكترون�ات -١
 ماجستير  العلوم

 عامة مقررات إج�ار�ة): ١٤٣(جدول
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود

 - ٣ أسس الكتا�ة الفن�ة ٦٠٠عام 
-  ١ سمينار الماجستير ٦٧١كهت 
-  ١٨ اجستيررسالة الم ٦٩٩كهت 
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 ٢٧٣ ات واإلتصاالت الكهربيةياإللكرتون هندسةقسم 

 
 ر�ةخت�امقررات إ): ١٤٤(جدول

 فصلاعمال ال مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود
 ٥٠-  ٣ الدوائر المتكاملة التناظر�ة ٦٠١كهت 
 -  ٣ الدوائر المتكاملة الرقم�ة ٦٠٢ كهت

 -  ٣ الكترون�ات الحالة الصل�ة ٦٠٣كهت 
 -  ٣ �ةمعالجة االشارات الرقم ٦٠٤كهت 
   ٣ التصم�م �مساعدة الحاسب ٦٠٥كهت 
 ٥٠  ٣ تصم�م الدوائر المتكاملة لترددات الراديو ٦٠٦كهت 
   ٣ اإللكترون�ات الضوئ�ة ٦٠٧كهت 
   ٣ نظم االتصاالت الالسلك�ة ٦٠٨كهت 
 ٦٠  ٣ محوالت الب�انات  ٦٠٩ كهت
موضوعات في األنظمة االلكترون�ة  ٦١٠ كهت

 الصغيرة
٣   

موضوعات مختارة في دوائر االرسال و  ٦١١هت ك
 اإلستق�ال السلك�ة

٣   

 ٥٠  ٣ التحكم في القدرة ٦١٢كهت 
موضوعات مختارة في الدوائر االكترون�ة  ٦١٣ كهت

 للتطب�قات الطب�ة
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 التناظر�ة ٧٠١كهت 
موضوعات في الدوائر الرقم�ة المتكاملة  ٧٠٢كهت 

 موسعة
  ٦٠٢كهت  ٣

  ٦٠٣كهت  ٣ موضوعات مختارة في الن�ائط االلكترون�ة ٧٠٣كهت 
  ٦٠٤كهت  ٣ موضوعات في تجهيز االشارات الرقم�ة ٧٠٤كهت 
  ٦٠٥كهت  ٣ وعات في التصم�م �مساعدة الحاسبموض ٧٠٥كهت 
موضوعات في الدوائر التناظر�ة المتكاملة  ٧٠٦كهت 

 موسعة
  ٦٠٦كهت  ٣

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٧٤ ات واإلتصاالت الكهربيةياإللكرتون هندسةقسم 

 دكتوراه الفلسفة
 عامة مقررات إج�ار�ة): ١٤٥(جدول
 فصلاعمال ال مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود

 - ---  االمتحان الشامل ٧٠٠كهت 
 -  ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩كهت 

ر�ةخت�امقررات إ): ١٤٦(جدول  
 فصلاعمال ال مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود

 ٥٠-  ٣ الدوائر المتكاملة التناظر�ة ٦٠١كهت 
 -  ٣ الدوائر المتكاملة الرقم�ة ٦٠٢كهت 
 -  ٣ الكترون�ات الحالة الصل�ة ٦٠٣كهت 
 -  ٣ رات الرقم�ةمعالجة االشا ٦٠٤كهت 
  - ٣ التصم�م �مساعدة الحاسب ٦٠٥كهت 
 ٥٠ - ٣ تصم�م الدوائر المتكاملة لترددات الراديو ٦٠٦كهت 
  - ٣ اإللكترون�ات الضوئ�ة ٦٠٧كهت 
  - ٣ نظم االتصاالت الالسلك�ة ٦٠٨كهت 
 ٦٠ - ٣ محوالت الب�انات  ٦٠٩ كهت
  - ٣ الصغيرة موضوعات في األنظمة االلكترون�ة  ٦١٠ كهت

موضوعات مختارة في دوائر االرسال و اإلستق�ال  ٦١١كهت 
 السلك�ة

٣ -  

 ٥٠ - ٣ التحكم في القدرة ٦١٢كهت 
موضوعات مختارة في الدوائر االكترون�ة   ٦١٣ كهت

 للتطب�قات الطب�ة
٥٠ - ٣ 

 ٥٠ - ٣ )١(موضوعات مختارة  ٦١٤ كهت
 ٥٠ - ٣ )٢(موضوعات مختارة  ٦١٥كهت 

 ٥٠ - ٣ )٣(موضوعات مختارة  ٦١٦ هتك
 ٦٠  ٦٠١كهت ٣ موضوعات في الدوائر المتكاملة التناظر�ة ٧٠١كهت 
  ٦٠٢كهت ٣ موضوعات في الدوائر الرقم�ة المتكاملة موسعة ٧٠٢كهت 
  ٦٠٣كهت ٣ موضوعات مختارة في الن�ائط االلكترون�ة ٧٠٣كهت 
  ٦٠٤كهت ٣ موضوعات في تجهيز االشارات الرقم�ة ٧٠٤كهت 
  ٦٠٥كهت ٣ موضوعات في التصم�م �مساعدة الحاسب ٧٠٥كهت 
  ٦٠١كهت ٣ موضوعات في الدوائر التناظر�ة المتكاملة موسعة ٧٠٦كهت 
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 اتصاالت -٢
 ماجستير  العلوم الهندس�ة

 

 عامة مقررات إج�ار�ة): ١٤٧(جدول
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود

 - ٣ كتا�ة الفن�ةأسس ال ٦٠٠عام 
 - ١ الماجستيرسمينار  ٦٧١كهت 
 - ١٨ رسالة الماجستير ٦٩٩كهت 

 

 مقررات اخت�ار�ة): ١٤٨(جدول

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل

 فصلاعمال ال

 %٣٠-  ٣ موضوعات متقدمة فى الر�اض�ات ٦٩١ر�ض
 %٣٠-  ٣ نظر�ة المعلومات والتكو�د ٦٢١كهت 
 %٣٠ ٦٩١ر�ض ٣ ش�كات اتصال الحاس�ات ٦٢٢ كهت

 %٣٠ ٦٩١ر�ض ٣ االتصاالت الرقم�ة ٦٢٣كهت 
 %٣٠-  ٣ تجهيز اإلشارات الرقم�ة ٦٢٤كهت 
 %٣٠-  ٣ نظم االتصاالت �األقمار الصناع�ة ٦٢٥كهت 
 %٣٠-  ٣ معالجة اإلشارات الصوت�ة والمرئ�ة 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 ٦٥٤كهت 
 %٥٠-  ٣ نظر�ة الكشف والتقدير ٧٢٢كهت 
 %٣٠-  ٣ نظم االتصاالت الضوئ�ة ٧٢٣كهت 
 %   ٤٠ ٦٢٢كهت  ٣ الش�كات الالسلك�ة التلقائ�ة وش�كات المجسات  ٧٢٤ كهت

 %٣٠-  ٣ في االتصاالت) ١(موضوعات متقدمة  ٧٢٥كهت 
 %٣٠-  ٣ في االتصاالت) ٢(موضوعات متقدمة  ٧٢٦كهت 
 %٣٠-  ٣ في االتصاالت) ٣(موضوعات متقدمة  ٧٢٧كهت 
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 ٢٧٦ ات واإلتصاالت الكهربيةياإللكرتون هندسةقسم 

 دكتوراه الفلسفة
 

 :عامة مقررات إج�ار�ة): ١٤٩(جدول
 اعمال السنة مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود

 - ---  االمتحان الشامل ٧٠٠كهت 
 -  ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩كهت 

 
 مقررات إخت�ار�ة): ١٥٠(جدول

 ال السنةاعم مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 %٣٠-  ٣  موضوعات متقدمة فى الر�اض�ات ٦٩١ر�ض
 %٣٠-  ٣ نظر�ة المعلومات والتكو�د ٦٢١كهت

 %٣٠ ٦٩١ر�ض ٣ ش�كات اتصال الحاس�ات ٦٢٢ت كه
 %٣٠ ٦٩١ر�ض ٣ االتصاالت الرقم�ة ٦٢٣كهت 
 %٣٠-  ٣ تجهيز اإلشارات الرقم�ة ٦٢٤كهت 
 %٣٠-  ٣ �ةنظم االتصاالت �األقمار الصناع ٦٢٥كهت 
 %٣٠-  ٣ معالجة اإلشارات الصوت�ة والمرئ�ة 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 ٦٥٤كهت 
 %٥٠-  ٣ نظر�ة الكشف والتقدير ٧٢٢كهت 
 %٣٠-  ٣ نظم االتصاالت الضوئ�ة ٧٢٣كهت 
الش�كات الالسلك�ة التلقائ�ة وش�كات  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 العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٧٧ ات واإلتصاالت الكهربيةياإللكرتون هندسةقسم 

 دق�قة و�صر�ات موجات -٣
 ماجستير  العلوم الهندس�ة

 عامة مقررات إج�ار�ة): ١٥١(جدول

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل

اعمال 
 السنة

 - - ٣ لفن�ةأسس الكتا�ة ا ٦٠٠عام 
 - - ١ الماجستيرسمينار  ٦٧١كهت 
 - - ١٨ رسالة الماجستير ٦٩٩كهت 
 مقررات اخت�ار�ة): ١٥٢(جدول

 سم المقررا الكود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 مقرر مؤهل

اعمال 
 السنة

 %٣٠  ٣ والمشتتات) المشعارات ( الهوائ�ات   ٦٤٠كهت
 %٣٠  ٣ تطب�قاتهاالمصفوفات الطور�ة و  ٦٤١كهت 
 %٣٠  ٣ نظر�ة دالئل الموجات وتطب�قاتها  ٦٤٢كهت 
 %٣٠  ٣ ن�ائط أش�اه الموصالت للموجات الدق�قة ٦٤٣كهت 
 %٣٠  ٣ دوائر الموجات الدق�قة ٦٤٤كهت 
 %٣٠  ٣ ةتكامل اإلشارات والطاق ٦٤٥كهت 
 %٣٠  ٣ انتشار موجات الراديو ٦٤٦كهت 
 %٣٠  ٣ مقدمة فى الليزر ٦٤٧كهت 
 %٣٠  ٣ ن�ائط أش�اه الموصالت الضوئ�ة ٦٤٨كهت 
 % ٤٠  ٣ االل�اف الضوئ�ة ٦٤٩كهت 
 %٣٠ ٦٤٩كهت  ٣ نظم االتصاالت �االل�اف الضوئ�ة ٦٥٠كهت 
 %٣٠  ٣ م�ادىء الضوئ�ات ٦٥١كهت 
 %٣٠  ٣ نظم االتصاالت االرض�ة �الموجات الدق�قة ٦٥٢كهت 
   ٣ نظم األقمار الصناع�ة ٦٥٣كهت 
 %٣٠  ٣ نظم الرادار والسونار ٦٥٤كهت 
 %٣٠  ٣ ال�الزما النظر�ة ٦٥٥كهت 
 %٣٠  ٣ التسخين �الموجات الدق�قة ٦٥٦كهت 
 %٦٠  ٣ مقدمة في الكهرومغناط�س�ة الحساب�ة ٦٥٧كهت 
 %٦٠ ٦٥٧كهت  ٣ موضوعات متقدمة في الكهرومغناط�س�ة الحساب�ة ٦٥٨كهت 
 % ١٠٠  ٣ مشروع تجر�بى مختار ٦٥٩كهت 
 %٣٠  ٣ ١موضوعات مختارة من هندسة الموجات الكهرومغناط�س�ة  ٧٤٠كهت 
 %٣٠  ٣ ٢موضوعات مختارة من هندسة الموجات الكهرومغناط�س�ة  ٧٤١كهت 
 %٣٠  ٣ ٣موضوعات مختارة من هندسة الموجات الكهرومغناط�س�ة  ٧٤٢كهت 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٧٨ ات واإلتصاالت الكهربيةياإللكرتون هندسةقسم 

 سم المقررا الكود
 الساعات عدد

 المعتمدة
 مقرر مؤهل

اعمال 
 ةالسن

 %٦٠  ٣ اله�اكل الدور�ة وتطب�قاتها ٧٤٤كهت 
 %٦٠  ٣ الهندسة الكهرومغناط�س�ة المتقدمة  ٧٤٥كهت 
 %٤٠  ٣ مصادر القدرة العال�ة للموجات الدق�قة وتطب�قاتها ٧٤٦كهت 
 %٣٠  ٣ االستشعار عن �عد �الموجات الكهرومغناط�س�ة ٧٤٧كهت 
 %٣٠  ٣ ضوئ�ةهولوجراف�ا الموجات الدق�قة وال ٧٤٨كهت 
 %٣٠ ٦٥٥كهت  ٣ التموجات فى ال�الزما ٧٤٩كهت 

 

 دكتوراه الفلسفة
 عامة مقررات إج�ار�ة): ١٥٣(جدول

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل

 اعمال السنة

 - ---  االمتحان الشامل ٧٠٠كهت 
 -  ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩كهت 
 مقررات اخت�ار�ة): ١٥٤(جدول

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل

 اعمال السنة

 %٣٠-  ٣ والمشتتات) المشعارات ( الهوائ�ات  ٦٤٠كهت 
 %٣٠-  ٣ المصفوفات الطور�ة وتطب�قاتها ٦٤١كهت 
 %٣٠-  ٣ نظر�ة دالئل الموجات وتطب�قاتها  ٦٤٢كهت 
 %٣٠-  ٣ ن�ائط أش�اه الموصالت للموجات الدق�قة ٦٤٣كهت 
 %٣٠-  ٣ دوائر الموجات الدق�قة ٦٤٤كهت 
 %٣٠-  ٣ تكامل اإلشارات و الطاقة ٦٤٥كهت 
 %٣٠-  ٣ انتشار موجات الراديو ٦٤٦كهت 
 %٣٠-  ٣ مقدمة فى الليزر ٦٤٧كهت 
 %٣٠-  ٣ ن�ائط أش�اه الموصالت الضوئ�ة ٦٤٨كهت 
 %٤٠-  ٣ األل�اف الضوئ�ة ٦٤٩كهت 
 %٣٠ ٦٤٩كهت  ٣ ت �االل�اف الضوئ�ةنظم االتصاال ٦٥٠كهت 
 %٣٠-  ٣ م�ادىء الضوئ�ات ٦٥١كهت 
 %٣٠-  ٣ نظم االتصاالت االرض�ة �الموجات الدق�قة ٦٥٢كهت 
 %٣٠-  ٣ نظم األقمار الصناع�ة ٦٥٣كهت 
 %٣٠-  ٣ نظم الرادار والسونار ٦٥٤كهت 
 %٣٠-  ٣ ال�الزما النظر�ة ٦٥٥كهت 
 ٣٠-  ٣ ت الدق�قةالتسخين �الموجا ٦٥٦كهت 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٧٩ ات واإلتصاالت الكهربيةياإللكرتون هندسةقسم 

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل

 اعمال السنة

 %٦٠-  ٣ مقدمة في الكهرومغناط�س�ة الحساب�ة ٦٥٧كهت 
 %٦٠ ٦٥٧كهت  ٣ موضوعات متقدمة في الكهرومغناط�س�ة الحساب�ة ٦٥٨كهت 
 %١٠٠-  ٣ مشروع تجر�بى مختار ٦٥٩كهت 
 %٣٠-  ٣ ١من هندسة الموجات الكهرومغناط�س�ة موضوعات مختارة  ٧٤٠كهت 
 %٣٠-  ٣ ٢موضوعات مختارة من هندسة الموجات الكهرومغناط�س�ة  ٧٤١كهت 
 %٣٠-  ٣ ٣موضوعات مختارة من هندسة الموجات الكهرومغناط�س�ة  ٧٤٢كهت 
 %٦٠-  ٣ اله�اكل الدور�ة وتطب�قاتها ٧٤٤كهت 
 %٦٠-  ٣ لمتقدمةالهندسة الكهرومغناط�س�ة ا  ٧٤٥كهت 
 %٤٠-  ٣ مصادر القدرة العال�ة للموجات الدق�قة وتطب�قاتها ٧٤٦كهت 
 %٣٠-  ٣ االستشعار عن �عد �الموجات الكهرومغناط�س�ة ٧٤٧كهت 
 %٣٠-  ٣ هولوجراف�ا الموجات الدق�قة والضوئ�ة ٧٤٨كهت 
 %٣٠ ٦٥٥كهت  ٣ التموجات فى ال�الزما ٧٤٩كهت 

 
 
 

 تحكم -٤
 

 العلوم الهندس�ةماجستير  
 عامة مقررات إج�ار�ة): ١٥٥(جدول

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 أعمال السنة مقرر مؤهل

  - ٣ أسس الكتا�ة الفن�ة ٦٠٠عام 
  - ١ الماجستيرسمينار  ٦٧١كهت 
  - ١٨ رسالة الماجستير ٦٩٩كهت 

 
 مقررات إج�ار�ة): ١٥٦(جدول

 اسم المقرر الكود
ات عدد الساع
 المعتمدة

 مقرر مؤهل
 اعمال السنة

 %٤٠-  ٣ نظم التحكم الخط�ة ٦٦١كهت 

 %٣٠-  ٣ نظم التحكم الالخط�ة ٦٦٢كهت 

 %٤٠-  ٣ التحكم الخطى العشوائي ٦٦٣كهت 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٨٠ ات واإلتصاالت الكهربيةياإللكرتون هندسةقسم 

 مقررات اخت�ار�ة): ١٥٧(جدول
 اعمال السنة مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود

 %٣٠ نظم التحكم الالخط�ة ٣ سوبنظم تحكم الحا ٦٦٤كهت 

 %٤٠ نظم التحكم الخط�ة ٣ طرق الحلول المثلى ٦٦٥كهت 

 %٣٠-  ٣ طرق التحكم المتقدمة ٦٦٦كهت 

 %٣٠-  ٣ تحديد�ة النظم ٦٦٧كهت 

 %٣٠-  ٣ موضوعات متقدمة فى التحكم ٦٦٨كهت 

 %٣٠-  ٣ نظم التحكم المتوائم ٧٦١كهت 

 %٣٠-  ٣ تقدمالتحكم العشوائي الم ٧٦٢كهت 

 
 دكتوراه الفلسفة

 عامة مقررات إج�ار�ة): ١٥٨(جدول

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل

 اعمال السنة

 - ---  االمتحان الشامل ٧٠٠كهت 
 -  ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩كهت 

 
 مقررات إج�ار�ة): ١٥٩(جدول

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مؤهلمقرر 

 فصلاعمال ا

 %٤٠-  ٣ نظم التحكم الخط�ة ٦٦١كهت 

 %٣٠-  ٣ نظم التحكم الالخط�ة ٦٦٢كهت

 %٤٠-  ٣ التحكم الخطى العشوائي ٦٦٣كهت 

 مقررات اخت�ار�ة): ١٦٠(جدول

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل

 اعمال السنة

 %٣٠ ٦٦٢كهت ٣ نظم تحكم الحاسوب ٦٦٤كهت

 %٤٠ ٦٦٢كهت ٣ طرق الحلول المثلى ٦٦٥ كهت

 %٣٠-  ٣ طرق التحكم المتقدمة ٦٦٦كهت 

 %٣٠-  ٣ تحديد�ة 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 العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٨١ ات واإلتصاالت الكهربيةياإللكرتون هندسةقسم 

 الكترون�ات واتصاالت الحاسب -٥

 
 ستير  العلوم الهندس�ةماج

 
 عامة مقررات إج�ار�ة): ١٦١(جدول

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 أعمال السنة مقرر مؤهل

 - - ٣ أسس الكتا�ة الفن�ة ٦٠٠عام 
 - - ١ الماجستيرسمينار  ٦٧١كهت 
 - - ١٨ رسالة الماجستير ٦٩٩كهت 

 

 مقررات إج�ار�ة): ١٦٢(جدول
 :ساعات معتمدة من المقررات اآلت�ة ٩لب يجب ان يدرس الطا

 

 اسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل

 اعمال السنة

 %٥٠-  ٣ بن�ة الحاسب ٦٨٠كهت 

 %٣٠ ٦٩١ر�ض  ٣ إرسال الب�انات وش�كات الحاس�ات ٦٨١كهت 

 %٣٠-  ٣ نظم الزمن الحق�قي ٦٨٢كهت 

 -  ٣ موضوعات متقدمة في الر�اض�ات ٦٩١ر�ض 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٨٢ ات واإلتصاالت الكهربيةياإللكرتون هندسةقسم 

 مقررات اخت�ار�ة): ١٦٣(جدول

 اسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل

 اعمال السنة

تصم�م نظم الدوائر المتكاملة �الغة  ٦٨٣كهت 
 اإلتساع

٤٠-  ٣% 

 النظم المدمجة ٦٨٤كهت 
و ٦٨٠كهت ٣

 ٦٨٣كهت 

٣٠% 

 %٣٠-  ٣ معالجة الصور الرقم�ة ٦٨٥كهت 

 %٣٠-  ٣ اعىالذكاء اإلصطن ٦٨٦كهت 

 %٢٠-  ٣ الش�كات العصب�ة اإلصطناع�ة ٦٨٧كهت 

 %٢٠-  ٣ التعرف على األنماط ٦٨٨كهت 

 %٣٠-  ٣ المعالجة الرقم�ة لألشارات الصوت�ة ٦٨٩كهت 

 %٣٠ ٦٨٣كهت  ٣ الطرف�ات والدوائر البين�ة للحاسب ٦٩٠كهت 

 %٦٠-  ٣ الدوائر الحساب�ة ٦٩١كهت 

 %٣٠ ٦٨١كهت  ٣ حاسبإدارة ش�كات ال ٦٩٢كهت 

 %٣٠ ٦٨١كهت  ٣ ش�كات االتصال عال�ة السرعه ٦٩٣كهت 

 %٣٠-  ٣ التأمين فى ش�كات الحاس�ات والمعلومات ٦٩٤كهت 

 %٤٠ ٦٨١كهت  ٣ ش�كات المجسات الالسلك�ة ٦٩٥كهت 

 %٣٠-  ٣ اخت�ار النظم الرقم�ة وقابل�ة االخت�ار ٦٩٦كهت 

 %٣٠-  ٣  ١موضوعات مختارة  ٧٨٠كهت 

 %٣٠-  ٣ ٢موضوعات مختارة  ٧٨١كهت 

 
 دكتوراه الفلسفة

 

 عامة مقررات إج�ار�ة): ١٦٤(جدول
 مقررات إج�ار�ة عامة

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل

 اعمال السنة

 - ---  االمتحان الشامل ٧٠٠كهت 
 -  ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩كهت 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٢٨٣ ات واإلتصاالت الكهربيةياإللكرتون هندسةقسم 

 ةمقررات إج�ار�): ١٦٥(جدول
 

 :ساعات معتمدة من المقررات اآلت�ة ٩يجب ان يدرس الطالب 
 

 اسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل

اعمال 
 السنة

 %٥٠-  ٣ بن�ة الحاسب ٦٨٠كهت 

 %٣٠ ٦٩١ر�ض  ٣ إرسال الب�انات وش�كات الحاس�ات ٦٨١كهت 

 %٣٠-  ٣ نظم الزمن الحق�قي ٦٨٢كهت 

 -  ٣ دمة في الر�اض�اتموضوعات متق ٦٩١ر�ض 
 

 مقررات اخت�ار�ة): ١٦٦(جدول 

 اسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 اعمال السنة مقرر مؤهل

تصم�م نظم الدوائر المتكاملة �الغة  ٦٨٣كهت 
 االتساع

٤٠-  ٣% 

 النظم المدمجة ٦٨٤كهت 
و ٦٨٠كهت  ٣

 ٦٨٣كهت 
٣٠% 

 %٣٠-  ٣ معالجة الصور الرقم�ة ٦٨٥كهت 

 %٣٠-  ٣ الذكاء االصطناعى ٦٨٦كهت 

 %٢٠-  ٣ الش�كات العصب�ة االصطناع�ة ٦٨٧كهت 

 %٢٠-  ٣ التعرف على األنماط ٦٨٨كهت 

 %٣٠-  ٣ المعالجة الرقم�ة لإلشارات الصوت�ة ٦٨٩كهت 

 %٣٠ ٦٨٣كهت  ٣ الطرف�ات والدوائر البين�ة للحاسب ٦٩٠كهت 

 %٦٠-  ٣ الدوائر الحساب�ة ٦٩١كهت 

 %٣٠ ٦٨١كهت  ٣ إدارة ش�كات الحاسب ٦٩٢هت ك

 %٣٠ ٦٨١كهت  ٣ ش�كات االتصال عال�ة السرعه ٦٩٣كهت 

التأمين فى ش�كات الحاس�ات  ٦٩٤كهت 
 والمعلومات

٣٠-  ٣% 

 %٤٠ ٦٨١كهت  ٣ ش�كات المجسات الالسلك�ة ٦٩٥كهت 

 %٣٠-  ٣ اخت�ار النظم الرقم�ة وقابل�ة االخت�ار ٦٩٦كهت 

 %٣٠-  ٣  ١وضوعات مختارة م ٧٨٠كهت 

 %٣٠-  ٣ ٢موضوعات مختارة  ٧٨١كهت 
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 توصيف المقررات 
 

 موضوعات متقدمة في الر�اض�ات :٦٩١ر�ض

يرات العشوائ�ة، التوز�عات اإلحتمال�ة، التوز�عات متعددة المتغيرات، عمل�ات عشوائ�ة، سالسل غتحو�ل بين المت
، جبر خطي، جبر المصفوفات،المتجهات فى "بواسون�ة"، عمل�ات "ةبراونين�"ماركوف، نماذج اإلصطفاف، تحركان 

 .، مبدأ التعامد، األمثلة، تقدير أقل متوسط مر�عات"أيجنز"الفراغ، ق�م ومتجهات 
 
 

 الكترون�ات -١
 

 الدوائر المتكاملة التناظر�ة: ٦٠١كهت

يل، وحامالت الت�ار، المرشحات ذات تحليل وتصم�م المكبرات التشغل�ة، المكبرات واسعة نطاق التردد، ناقالت التوص
 .الوقت المتصل والمرشحات ذات المكثفات المحولة، الدوائر التفاضل�ة وتقن�ات التغذ�ة العكس�ة ذات األسلوب المشترك

 الدوائر المتكاملة الرقم�ة: ٦٠٢كهت 

ع، سمات  النب�طة، المتكاملة على نطاق واسع على مستوى الدائرة، عمل�ات التصن� CMOSتحليل وتصم�م دوائر 
اآلثار الطفيل�ة، الدوائر الرقم�ة اإلستات�ك�ة والدينام�ك�ة لوظائف التخز�ن والمنطق، تصم�م وتوصيف لسرعة واستهالك 

التخط�ط ومتغ�ارات . الخال�ا الق�اس�ة، تصم�م دوائرمصفوفة البوا�ات حقل�ة البرمجة   )FPGA(القدرة من مستوى ،
 .ROMوال   RAMوال   EEPOMالتصن�ع، تصم�م دوائر ال 

 الحالة الصل�ةالكترون�ات : ٦٠٣كهت

البن�ة البلور�ة، نظر�ة ومخططات نطاق الطاقة، خصائص أش�اه الموصالت فى حالتى األتزان وعدم األتزان، 
حالة األتزان، ( PN junctionوصلة موجب سالب : الن�ائط األساس�ة . المعادالت الحاكمة لحركة حامالت الت�ار

الوصلة الغير متجانسة  -) �ان الت�ار فى حالتى األنح�از األمامى والعكسى، ظاهرة األنه�ارسر 
Heterojunction ) شروط الموائمة الش�ك�ةlattice matching مخططات نطاق الطاقة، الحجيرات الكم�ة ،
Quantum wells  الش�كات الفائقة ،superlattices (-  ش�ه موصل /عازل / مكثف معدن )لحالة المثال�ة، ا

التراكم والنضوب واألنعكاس، تغير السعة مع الجهد، حالة النضوب :مخطط نطاق الطاقة، حاالت السطح 
 عالقة الت�ار مع الجهد، التأثيرات الثانو�ة :حالة القناة الطو�لة( ش�ه موصل /أكسيد / ترانزستور معدن) . العميق

عند المجاالت العال�ة، مرور الت�ار تحت الجهد الحدى، ظاهرة خفض تأثير تش�ع السرعة  :حالة القناة القصيرة  -
مشروع �استعمال . ش�ه موصل ذات البوا�ات المتعددة/أكسيد / ترانزستورات معدن). الحاجز بتأثير جهد المصب

 . برامج محاكاة ن�ائط أش�اه الموصالت
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 معالجة اإلشارت الرقم�ة: ٦٠٤كهت

، محول فور�ير الرقمي، المحوالت ثنائ�ة األ�عاد، موضوعات  Zفور�ير ومحول  اإلشارات والنظم الرقم�ة، محول
من نوع  Zفي معالجة اإلشارات الرقم�ة، تحقيق رسومات التدفق، محول فور�ير السر�ع، خوارزم�ات محول 

)Chirp ( عالقات تحو�ل ،)Hilbert (تأثيرات التقر�ب، التوقع الخطي، طرق تصم�م المرشحات الرقم�ة ، ،
إلي  Sتقس�م اإلشا ا رت إلي فت ا رت زمن�ة �استخدام النوافذ، أخذ عينات التردد، طرق التحو�ل من متغير 

 .، طرق تحو�ل التردد، طرق التصم�م األمثل، تصم�م المرشحات ثنائ�ة األ�عاد Zمتغير 

 التصم�م �مساعدة الحاسب: ٦٠٥كهت

لكترون�ة المعقدة متضمنا خوارزم�ات ونظم لمحاكاة الدوائر تقن�ات مراجعة السلوك الصح�ح للدوائر والنظم اإل
المتكاملة �التفصيل على مستوى الترانزستور في نطاقي الزمن والتردد، محاكاة األحداث المنطق�ة المتقطعة، المحاكاة 

 .، مراجعة التكافؤ،  تحليل التوقيت وحساب القدرةRTLالمنطق�ة على مستوى الدورة، محاكاة سلوك دوائر 

 تصم�م الدوائر المتكاملة لترددات الراديو: ٦٠٦كهت

في بناء أجهزة اإلرسال واالستق�ال  الّتصم�م  المفاه�م األساس�ة لتصم�م النظم الالسلك�ة وتأثيرها على موازنات 
للترانزستور،  ش�كات التوافق الخاملة، تحليل الضوضاء وتصم�م مكبرات  RFالمختلفة، نموذج تردد الراديو 

، والتأثيرات الالخط�ة، دوائر التحيز العمل�ة لتصم�م ) Mixer(فضة الضوضاء، تقن�ات تصم�م الخالط منخ
)RF (ضوضاء الطور وتصم�م مولد الموجات المحكوم �الجهد، تصم�م مرك�ات التردد ومكبرات القدرة ،. 

 االلكترون�ات الضوئ�ة :٦٠٧كهت

، PINندماج، تكو�ن وتشغيل ثنائ�ات األقطاب الضوئ�ة الخواص الضوئ�ة ألش�اه الموصالت، االمتصاص واال
، التغذ�ة العكس�ة )فابري بيرو(الكاشفات الضوئ�ة وثنائ�ات األقطاب المشعة للضوء، ليزرات أش�اه الموصالت، 

 .الموزعة والتجو�ف الرأسي، التركي�ات والوصالت مختلفة المواد

 نظم االتصاالت الالسلك�ة :٦٠٨كهت

نموذج القناة  –مستق�الت و المرسالت الالسلك�ة مع التركيز على التنفيذ في نظم الكترون�ة قضا�ا تصم�م ال
 -التعديل على الحزمة القاعد�ة  –خ�ارات تنفيذ تحليل االشارات الرقم�ة عن طر�ق الدوائر الرقم�ة  –الالسلك�ة 

النظم متعددة  –دد المتعدد المتعامد تحو�ل فور�ير السر�ع و تقس�م التر  –الترميز و تصم�م دوائر فك الترميز 
 .الكشف عن الحافة و استرجاع التزامن –الهوائ�ات 

 محوالت الب�انات :٦٠٩كهت

تحليل وتصم�م الدوائر والمرشحات التي تسبق محوالت الب�انات، دوائر تحو�ل االشارات من متصلة الي متقطعة، 
م ودوائر تحو�ل الب�انات من تناظر�ة الي رقم�ة، نظم ودوائر تحو�ل الب�انات من رقم�ة الي تناظر�ة، نظ

 . المعالجات الرقم�ة ل�عض الدوائر التناظر�ة
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 الم�كان�ك�ة والكهر��ة  ووالنانوتقن�ة األنظمة الم�كر  :٦١٠كهت 

MEMS / NEMS سوف �غطي هذا المقرر تصن�ع تقن�ات وآل�ات مختلفة مثل تنب�غ كهروضغط�ة ، الحرار�ة 

 ، pyroelectric  ، حراري  ، piezoresistive نظر�ة تشغيل   وما إلى ذلك و�اإلضافة إلى ذلك ، ستتم تغط�ة
أجهزة استشعار �عض هذه األشعة تحت الحمراء ، وأجهزة استشعار اإلشعاع ، وتسارع دوران أجهزة االستشعار ، 

أخيرا ، و�طب�عة الحال  .وأجهزة استشعار التدفق ، وأجهزة استشعار الضغط والقوة ، وأجهزة استشعار الحركة
 .سوف تعطي فكرة تقن�ات مختلفة لتحليل الب�انات التجر�ب�ة

 موضوعات مختارة في دوائر االرسال و اإلستق�ال السلك�ة: ٦١١كهت

تصم�م  –تصم�م المستق�الت السلك�ة  –تصم�م المرسالت السلك�ة  –مقدمة إلى االتصاالت السلك�ة المتسلسلة 
 –مقدمة إلى دوائر الطور المنغلق  –دوائر وأنظمة استرجاع التوقيت والب�انات  –الضوئ�ة  المرسالت والمستق�الت

 .المكونات األساس�ة لدوائر الطور المنغلق –تحليل أنظمة دوائر الطور المنغلق 

 التحكم في القدرة :٦١٢كهت

�م مرجع جهد نطاق الفجوة ، مقدمة في أنظمة التحكم في القدرة، تحليل وتصم�م دوائر االنح�از الدق�قة، تصم
 .تصم�م دوائر تنظ�م الجهد الخط�ة، دوائر وأنظمة تنظ�م الجهد بخاص�ة الملفات ذات المفات�ح

 كترون�ة للتطب�قات الطب�ةلموضوعات مختارة في الدوائر اال  :٦١٣كهت

لقدرة، تصم�م الدوائر مقدمة في االستخدامات الطب�ة للدوائر الكترون�ة، تصم�م الدوائر الكترون�ة المنخفضة ا
 .الكترون�ة للترددات المنخفضة، دراسة أمثلة تطب�ق�ة النظمة ودوائر الكترون�ة طب�ة

 ١موضوعات مختارة   :٦١٤كهت

 ٢موضوعات مختارة  :٦١٥كهت

 ٣موضوعات مختارة  :٦١٦كهت

 سمينار الماجستير: ٦٧١كهت

 موضوعات مختارة فى الدوائر المتكاملة التنظاير�ة: ٧٠١كهت

 موضوعات مختارة فى الدوائر الرقم�ة المتكاملة على نطاق واسع: ٧٠٢كهت

 موضوعات مختارة فى االجهزة اإللكترون�ة: ٧٠٣كهت

 موضوعات مختارة فى تجهيز االشارت الرقم�ة: ٧٠٤كهت

 موضوعات مختارة فى التصم�م �مساعدة الحاسب: ٧٠٥كهت

 تكاملة على نطاق واسعموضوعات مختارة فى الدوائر التناظر�ة الم: ٧٠٦كهت
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 اتصاالت -٢

 نظر�ة المعلومات والتكو�د ٦٢١كهت 

اء، سعة قناة االتصال، احتمال الخطأ، حد أخطبدون  د�كو المصدر، الت د�كو مفاه�م أساس�ة، ق�اس المعلومات، ت
اكتشاف وتصح�ح األخطاء، نظر�ة معدل التشوه، قنوات االتصال ذات  دااكو اء، أخطمع وجود  د�كو فانو، الت

 .النطاق المحدد

 ش�كات اتصال الحاس�ات  ٦٢٢كهت 

التحكم في األختناقات  في ش�كات الب�انات،تسيير نماذج التأخير، ال، معايير األداء، الط�قي للش�كاتنموذج ال
البنائي لش�كات اإليثرنت، بروتوكول  IEEE ه�كل ش�كات حزم الب�انات متعددة الخدمات، التدفق،و 

CSMA/CD  ث، نموذج /ميجابيت 100لسرعة  802.3ث، نموذج /ميجابيت 10لسرعة  802.3،  نموذج
  IEEE 802.11ث، ش�كات الحاس�ات المحل�ة الالسلك�ة، بروتوكوالت /جيجابيت 1لسرعة  802.3

)b ،g ،a( ه�كل أسلوب الولوج ،)MAC ( لش�كاتIEEE 802.11 . 

 االتصاالت الرقم�ة  ٦٢٣كهت 

 نظم التضمين الرقمي لعدد من اإلشارات، إرسال اإلشارات الرقم�ة خالل القنوات الخط�ة محدودة النطاق
متعددة المسارات، نظم االستق�ال  فوت، إرسال اإلشارات الرقم�ة خالل قنوات الخ)المسو�ات التقليد�ة والعم�اء(

خدمين وتقن�ات التخلص منه، تقن�ات الموجات الحاملة المتعددة، تقن�ات معدالت التداخل بين المستالمت�اعد، 
 .اإلرسال المتعددة، مقدمة عن النظم متعددة الدخل والخرج والتكو�د الفضائى الزمنى

 تجهيز اإلشارات الرقم�ة  ٦٢٤كهت 

تصم�م المرشحات  ،الرقم�ة الخوارزمات السر�عة لتحو�ل فور�ر المتقطع، تحقيق النظم تحليل فور�ر المتقطع،
نمذجة اإلشارات  الرقم�ة ذات زمن االستجا�ة الالمحدود، تصم�م المرشحات ذات زمن االستجا�ة المحدود،

 .، المرشحات المتوائمةتقدير الطيفالمحددة، نمذجة اإلشارات العشوائ�ة، 

 نظم االتصاالت �األقمار الصناع�ة  ٦٢٥كهت 

 .دي بي أس ل، نظم انتلسات ووصطرق التضمين، طرق تعدد التوصلة الالسلك�ة، ال، اتالمدار 

 معالجة اإلشارات الصوت�ة والمرئ�ة  ٦٢٦كهت 

النموذج الطب�عي إلنتاج الصوت، النماذج الرقم�ة إلشارات الكالم، تجهيز إشارات الكالم، طرق تكو�د الموجات، 
تمثيل الصور، ماركوف المتوارى، نموذج  نسان،التكو�د �التنبؤ الخطي، تجهيز الكالم لالتصال بين اآللة واإل

التحو�ل المتقطع للصور، حاسة الرؤ�ة، ترق�م وتشفير الصور، ضغط وتحسين واستعادة الصور، تجزيء ووصف 
 .الصور
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 نظم اتصاالت المتحركات  ٦٢٧كهت 

 بينالتداخل  تصال،الا مراجعة عامة، نظم االتصاالت الخلو�ة لألجسام المتحركة، تغط�ة الخل�ة �اإلشارة وحركة
، توز�ع القنوات، GSMنظام الـ  ،وطرق تقليلها، أنواع التداخل األخرى وطرق تقليله القنوات المشتركة في التردد

 .تقن�ات نقل القنوات، الجيل الثالث التصاالت المتحركات

 نظم القطع والوصل  ٦٢٨كهت 

ات التبديل الوصلي، أساس�ات التبديل الحزمي، نظام القناة استعراض لنظم السنتراالت التل�فون�ة وٕاشاراتها، أساس�
المشتركة لت�ادل اإلشارات بين السنتراالت، الش�كة الرقم�ة للخدمات المتكاملة، الش�كة الرقم�ة للخدمات المتكاملة 

  .ذات الطيف الواسع والتبديل �استخدام نمط اإلرسال الالتزامني

 صاالتفي االت) 1(موضوعات مختارة ٦٢٩ كهت

 في االتصاالت)  2(موضوعات مختارة  ٦٣٠كهت 

 في االتصاالت)  3(موضوعات مختارة  ٦٣١كهت 

 سمينار الماجستير ٦٧١كهت 

 نظر�ة الكشف والتقدير  ٧٢٢كهت 

الكشف الال�ارامتري، الكشف الصلد، الكشف  ،نظر�ة الكشف والتقدير الكالس�ك�ة، الكشف والتقدير ال�ارامتري 
 .الموزع

 نظم االتصاالت الضوئ�ة  ٣٧٢كهت 

الكاشفات الضوئ�ة،  ،، انتشار الحزم الضوئ�ة فى األل�اف، المصادر لالتصاالت �األل�اف الضوئ�ةمراجعة عامة 
سعة قنوات األل�اف  ،الشوشرة فى الكشف والتوليد الضوئي، إرسال ن�ضة من خالل األل�اف الضوئ�ة أحاد�ة الشكل

 .الضوئ�ة الرقم�ة شارات الضوئ�ة، المعادالت والمكررات فى نظم االتصاالتاالستق�ال األمثل لإل ،الضوئ�ة

 الش�كات الالسـلك�ة التلقـائـ�ة وش�كات المجسات  ٧٢٤ كهت

مقدمة، الش�كات المحل�ة الالسلك�ة، بروتوكوالت النفاذ فى الش�كات التلقائ�ة، اخت�ار المسارات فى الش�كات 
للطاقة، سعة الش�كات التلقائ�ة، اإلرسال المؤمن، مقدمة وتطب�قات ش�كات  التلقائ�ة، البروتوكوالت الموفرة

المجسات، بروتوكوالت النفاذ فى ش�كات المجـسـات، إخت�ار المسارات و�ث الب�انات فى ش�كات المجسات، تأمين 
 .الب�انات واالتصال في الش�كات التلقائ�ة وش�كات المجسات

 تصاالتفي اال ) ١(موضوعات متقدمة  ٧٢٥كهت 

 في االتصاالت) ٢(موضوعات متقدمة  ٧٢٦كهت 

 في االتصاالت) ٣(موضوعات متقدمة  ٧٢٧كهت 
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 موجات -٣
 

 والمشتتات) المشعارات (الهوائ�ات  ٦٤٠كهت 

السلك�ة، الحل �طر�قة العزوم وص�غ االستطرة ) المشتتات(والمستطيرات ) الهوائ�ات (التكامل�ة للمشعارات 
المشعارات الخف�ضة الدق�قة، مشعارات الموجات السطح�ة، تخليق . مقطع الرادارى والحيود، التحكم فى ال

المشعارات، انظمة مشعارات المتماثلة ومشتقاتها الجانب�ة، المغذ�ات المؤد�ة لخفض االستقطاب المتعامد، المميزة 
 .للتردد وتحليلها فى الحقل الط�فى، انظمة المشعارات فائقة التوصيل�ة المتكاملة

 المصفوفات الطور�ة وتطب�قاتها  ٦٤١تكه

مسح الكترونى النظمة المصفوفات المستو�ة، الفصوص المقتحمة وفصوص التكمى، طورى الترددى الرقمى 
والنسيجى، أثار االقتران الت�ادلى المعاوقة الفعالة النموزج االشعاعى وزوا�ا العمى االشعاعى، ش�كات المواءمة 

مرسلة المستقبلة تجهيز االشارات �الضرب توج�ة الصفر ومحو الفصوص الجانب�ة، تجهيز االشارات لمصفوفات ال
 .الموجهات الصفر�ة المتك�فة، المصفوفات المتا�عة ذات�ة الطور�ة وعاكسة

 نظر�ة دالئل الموجات وتطب�قاتها  ٦٤٢كهت  

خالل المجسات والفتحات ، دالئل الموجات المغلقة، تعامد النماذج، االستثارة بواسطة المصادر ال�س�طة ومن 
الممانعة السطح�ة الثابتة على جدران أدلة الموجات، التطب�قات على الجدران لالدلة الموج�ة ودالئل الموجات ذات 
 .التعامد االستقطاعى المنخفض، دالئل طب�ع�ة ومن أمثلتها الدليل الموجى االرضى المتأين والدليل الموجى ذو النفق

 الموصالت للموجات الدق�قة ن�ائط أش�اه  ٦٤٣كهت 

مراجعة القواعد االساس�ة للم�كان�كا الكم�ة وفيز�اء الجوامد، معادلة بولتزمان النقل وتطب�قاتها على انتقال  
فيز�اء ظاهرة النقل االلكترونى، ): ن�ائط ص(االلكترونات فى أش�اه المواصالت متعددة االود�ة، الن�ائط ذات النقل 

لشحنات تحليل االشارة الكبيرة وهي هيئات التذبذب، الن�ائط ذات الحقن وزمن االنتقال تحليل اتزان موجات ا
الترانزستورات ذات التأثير : ، البن�ات عال�ة الكفاءة لموجات الدق�قة" ام�ات"لالشارة الصغيرة فى ثنائ�ات اقطاب 

) دفيت(التأثير المجالى ذات الحقن ، الترنزستورات ذات )م�سفت(المجالى والبوا�ة المعدن�ة زرنيخات الجاليوم 
 .الترنزستورات ثنائ�ة القطب�ة

 دوائر الموجات الدق�قة ٦٤٤ كهت

تحليل ش�كات الموجات الدق�قة ، دوائر الرنين ، التحليل الشر�طى المستوى والذى �شمل الخطوط الشر�ط�ة 
ئل الموجات المستو�ة على مواد الدق�قة، الخطوط الشر�ط�ة دالئل الموجات المستو�ة والخطوط الزعنف�ة، دال

مقدمة فى تصم�م مكبرات , تصم�م المرشح، تصم�م المقرن االتجاهى، محاك�ات تصم�م الدوائر الموجات الدق�قة
 . ومولدات الموجات الدق�قة
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 تكامل اإلشارات والطاقة ٦٤٥كهت 

, تداخلها, نماذج سر�ان اإلشارات سر�ان اإلشارات الرقم�ة عال�ة السرعة في الدوائر المطبوعة، إنشاء و تحليل
انخفاضها، تقن�ات خلق نماذج لمحاكاة أجزاء الدوائر ثالث�ة األ�عاد، تحليل و تصم�م ش�كة التغذ�ة , تشوهاتها
خلق نماذج لمحاكاة ألواح التغذ�ة �الطاقة في الدوائر المطبوعة وتحليل تأثيرات أماكن المكونات على , �الطاقة

 .التأثيرات الطفيل�ة على أداء ش�كة التغذ�ة �الطاقة خصائص أداءها ودراسة

 انتشار موجات الراديو : ٦٤٦كهت 

انتشار الموجات فى الترو�وسفير  –انتشار الموجات االرض�ة على ارض مستو�ة ، وكرو�ة ، وغير متجانسة 
العمل�ات  –وسفير انتشار الموجات فى االيون –ومختلف حاالت االنكسار واالنتشار المتشتت الترو�وسفيرى  

 .االنتشار للفضاء الخارجى  –نظر�ة الحاالت فى انتشار الموجات  –الفيز�ائ�ة فى انتشار موجات الراديو 

 مقدمة فى الليزر  ٦٤٧كهت  

نظر�ة االمتصاص الكالس�ك�ة، معامالت أ و ب ألينشتاين، معادالت تغير مكونات الليزر، عمل الليزر 
 .داء الن�ضي، أنواع الليزر المختلفة، تطب�قات الليزروشروطه، األداء المتصل، األ

 ن�ائط أش�اه الموصالت الضوئ�ة ٦٤٨كهت 

الصمام الثنائي ال�اعث للضوء، مكبر ليزر أش�اه الموصالت، مصدر ليزر أش�اه الموصالت، المكشاف الضوئي، 
 .ظروف الضوضاء، الفوضو�ة فى ليزر أش�اه الموصالت

 ة االل�اف الضوئ�: ٦٤٩كهت 

التمثيل الحزمى النتقال الضوء  –التعر�ف �األل�اف الضوئ�ة  –االتصاالت الضوئ�ة مقابل االتصاالت الراديو�ة 
التحليل الكهرومغناط�سى النتشار الضوء فى األل�اف الضوئ�ة خطو�ة ومتدرجة معامل  –فى األل�اف الضوئ�ة 

الصمام الثنائى ال�اعث الضوء ، (صادر الضوئ�ة الم –فقد وتشتت االشارات فى األل�اف الضوئ�ة  –االنكسار 
 ).  APD، الصمام الضوئى االنه�ارى   PINصمام (الكاشفات الضوئ�ة  –) ليزر أش�اه الموصالت

 نظم االتصاالت �األل�اف الضوئ�ة: ٦٥٠كهت 

ت واللحامات  الكا�الت والموصال  -أداؤها ومواصفتها : األل�اف الضوئ�ة –نظم االتصاالت �االل�اف الضوئ�ة 
تصم�م وأداء نظم  –المكبرات الضوئ�ة  -المحددات الضوئ�ة والمستق�الت  –المصادر الضوئ�ة و المرسالت  -

نظم االتصاالت متعددة  -مدخل إلى نظم االتصاالت الضوئ�ة المتجانسة  -االتصاالت �االل�اف الضوئ�ة  
 .تعو�ض التشتت –القنوات 

 م�ادىء الضوئ�ات  ٦٥١كهت  

كرة �م�ادئ نظر�ة الموجات الكهرومغناط�س�ة، انعكاس الموجات المستو�ة من السطح البينى، االل�اف الضوئ�ة تذ
ط الهيئات،  ة، ارت�ا لالتجا والط�قات المرشدة، انتشار الموجات فى االوساط ذات الخواص المختلفة وفقًا 

 .الموزعة، الضوئ�ات الالخط�ة  المعدالت الكهروضوئ�ة والمحوالت، البن�ات ذات التغذ�ة العكس�ة
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 نظم االتصاالت االرض�ة �الموجات الدق�قة  ٦٥٢كهت 

مقدمة، التعديل والتجم�ع فى النظم ذات الرؤ�ة الم�اشرة، انتشار الموجات فى مجال الرؤ�ة وف�ما وراء االفق، 
 .وتقي�م االداءاجهزة نظم االتصاالت �الموجات الدق�قة، التدخل وتخط�ط الترددات، هندسة الوصالت 

 نظم األقمار الصناع�ة  ٦٥٣كهت 

الثابتة جغراف�ا والغير ثابتة جغراف�ا، تحديد موقع القمر الصناعي وتت�عه، انظمة المرك�ات الناقلة، : المدارات
موازنة الطاقة لالقمار االقل�م�ة وال�حر�ة والس�ارة، المحطة االرض�ة، وتصم�م هوائ�ات االستق�ال �مواصفات 

 .ة، تقن�ات الدخول المتعدد ق�اس�

 نظم الرادار والسونار  ٦٥٤كهت 

" دو�لر " مقدمة لنظم الرادار والسونار، نماذج االهداف المتأرجحة والغير متأرجحة، ب�ان الهدف المتحرك ونظام 
نوات منتشرة الن�ضى الرادارى، نظم متا�عة الرادار، التوز�عات االحتمال�ة فى نظم الرادار والسونار، االهداف والق

 .المدى، نظم الكشف المثال�ة ودون المثال�ة لحاالت الهدف الواحد أو االهداف المتعددة 

 ال�الزما النظر�ة ٦٥٥كهت 

مفاه�م ال�الزما، حركة الجس�مات المشحونة، معادالت ال�الزما، الهيدرودينام�ك�ة المغناط�س�ة، استقرار ال�الزما، 
 .االتصادمات واالنتقال فى ال�الزم

 التسخين �الموجات الدق�قة  ٦٥٦كهت 

خواص العزل الكهر�ائى والتسخين الحجمى، االفران أحاد�ة ومتعددة الشكل الموجى، تركي�ات خاصة، دوائر 
 .التسخين الم�كرو�ة، اوجة االمان

 مقدمة في الكهرومغناط�س�ة الحساب�ة : ٦٥٧كهت 

طر�قة الفرق المحدود وتطب�قها لحل المسائل  –عرض عام للطرق المختلفة للكهرومغناط�س�ة الحساب�ة 
تطبيق الفرق المحدود على خطوط  –معادلة بواسون وال�الس في صورة الفرق المحدود  –الكهروستات�ك�ة 

 .طر�قة العزوم وتطب�قها لحل المعادالت التكامل�ة –التوصيل 

 موضوعات متقدمة في الكهرومغناط�س�ة الحساب�ة: ٦٥٨كهت 

 .المحدود فى النطاق الزمنى والط�في على المسائل الكهرومغناط�س�ةتطبيق الفرق 
مسائل  –المعادلة التكامل�ة الحجم�ة  –مسائل الرنين الداخلى  –تطبيق طر�قة العزوم على االسطح العامة 

 .   موضوعات متقدمة في طر�قة العزوم –نمذجة األشكال ثالث�ة اال�عاد  –األسالك الرف�عة 

 تجر�بى مختار مشروع :٦٥٩كهت

 سمينار الماجستير :٦٧١كهت

 1موضوعات مختارة من هندسة الموجات الكهرومغناط�س�ة  :٧٤٠كهت
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 2موضوعات مختارة من هندسة الموجات الكهرومغناط�س�ة  :٧٤١كهت

 3موضوعات مختارة من هندسة الموجات الكهرومغناط�س�ة  :٧٤٢كهت

 اله�اكل الدور�ة وتطب�قاتها: ٧٤٤كهت

 –اله�اكل الكهرومغناط�س�ة ذات الفجوات التردد�ة  –األسطح االنتقائ�ة للترددات  –ه�اكل الدور�ة تحليل ال
 .الميتامواد وتطب�قاتها في الهوائ�ات والدوائر

 الهندسة الكهرومغناط�س�ة المتقدمة  :٧٤٥كهت 

الحث , الحجم المكافىء, مكافىءالسطح ال, نظر�ة الصورة, الوحدان�ة, الت�ادل�ة: م�ادءى النظر�ة الكهرومغناط�س�ة
التشتت من االجسام ثنائ�ة اال�عاد , انشاء حل المسائل حدود�ة الق�مة, المكافىء الفيز�قى لل�صر�ات, المكافىء

 . طر�قة دالة جر�ن, الموصلة والغير موصلة

 مصادر القدرة العال�ة للموجات الدق�قة وتطب�قاتها  :٧٤٦كهت

القدرة العال�ة، ن�ائط المجال المتعامد، ن�ائط شيرنكوف، ليزرات االلكترون الحر،  تطب�قات الموجات الدق�قة ذات
 .ميزرات س�كلوترون االلكترون، مذبذ�ات المه�ط التقديرى، كل�سترون النسب�ة

 هولوجراف�ا الموجات الدق�قة والضوئ�ة  :٧٤٧كهت

ى ضوء نظر�ة االتصاالت، تسجيل هولوجرام نظر�ة التصو�ر الهولوجرافى ثالثى اال�عاد، التصو�ر الهولوجرافى ف
الموجات ال�صر�ة والدق�قة، إنشاء الهولوجرام �الحاسب، الوسائل ال�صر�ة والرقم�ة الستعادة الصورة، التصو�ر فى 

 .وفى النطاق الترددى الواسع، تطب�قات هولوجراف�ا الموجات الدق�قة وال�صر�ة) أو اللون الواحد(التردد الواحد 

 الستشعار عن �عد �الموجات الكهرومغناط�س�ة ا :٧٤٨كهت

التطب�قات الجيوفيز�ق�ة لق�اسات المعاوقة السطح�ة،   الخف�ضة والخف�ضة جدًا، التنقيب الجيوفيز�قى فى الترددات 
طرق الكشف عن التوصيل�ة والنفاذ�ة فى األرض الط�ق�ة، تطب�قات فى الزراعة، واآلثار القد�مة، خرائط التر�ة 

�الموجات الدق�قة، الراديومترى وأنظمتها، أنظمة رادار ) االستشعار عن �عد (ن ومجاالت اخرى، التحسس والتعدي
 . من السطوح واألجسام ونظر�ة االبتعاد، تطب�قات) ال�عثرة(الفوهة التخل�ق�ة، مقدمة لالستطارة 

 التموجات فى ال�الزما  :٧٤٩كهت

ة للموجات فى ال�الزما المتجانسة وغير المتجانسة، موجات ال�الزما الموجات فى ال�الزما كسائل، النظر�ة الحرك�
 .الالخط�ة، التسخين الموجى فى اجهزة ال�الزما
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 تحكم -٤
 

 نظم التحكم الخط�ة :٦٦١كهت

النظم الخط�ة ونماذج الحالة، اتزان النظم، النظم المتشا�كة، صالده االتزان، األنماط القانون�ة، طرق تصم�م 
 . طب�قات هندس�ة على الماتالبالمحكمات ت

 نظم التحكم الالخط�ة :٦٦٢كهت

منظور ومشاكل النظم الالخط�ة، الخصائص االساس�ة نظر�ة ل�ابونوف لالتزان، نظر�ات االتزان الخارج�ة، الدوال 
 . الواصفة، طرق تصم�م محكمات النفذ�ه العكس�ة، تطب�قات هندس�ة على الماتالب

 شوائى التحكم الخطى الع :٦٦٣كهت

مراجعة لالحتماالت والعمل�ات العشوائ�ة، تقدير معامالت النظم، التقدير االمثل للنظم الخط�ة، طرق الترش�ح 
 . المختلفة، التحكم العشوائى االمثل للنظم الخط�ة الرقم�ة

 نظم تحكم الحاسوب  :٦٦٤كهت

ت  نظم تحكم الحاسوب، تنظ�م وأدارة مراجعة نظم التحكم الرقم�ة، تصم�م المحكمات الرقم�ة وتنفيذها، بنائ�ا
 .وتداول الملفات 

 طرق الحلول المثلى :٦٦٥كهت

تشكيل مسائل الحلول المثلى وانواعها، األمثل�ة االستات�ك�ة، الخوارزمات الحديثة والش�كات النيورون�ة، االمثل�ة 
 .هداف، تطب�قات هندس�ةالدينام�ك�ة، معايير الخطأ التر��عى والطائق، طرق الحلول المثلى متعددة اال

 طرق التحكم المتقدمة  :٦٦٦كهت

دينام�ك�ة النظم، مراجعة الماتالب والسميولنك فى تصم�م التحكم، تصم�م التحكم لنظم متعددة المتغيرات تحديد�ة 
 .المعمل�ات، الش�كات النيورون�ة فى التحكم، تطب�قات هندس�ة

 تحديد�ة النظم :٦٦٧كهت

لنظم، التشكيل العشوائى والالعشوائى، التحديد�ة الال�ارامتر�ة، تحل�الت احصائ�ة، منظور وم�ادئ تحديد�ة ا
 . التتا�ع�ة الخط�ة، التقدير التر��عى االمثـل، اشارات المدخل، خوارزمات تقدير المعامالت، تطب�قات عمل�ة

 موضوعات متقدمة فى التحكم :٦٦٨كهت

اليب الحلول المثلى المتصلة، نقاط التعظ�م المحل�ة والعالم�ة، منظور المفاه�م التحديب�ة، الدوال المحد�ة، أس
 .االمثل�ة المعقدة، اساليب الحلول على الحاسوب 

 سمينار الماجستير :٦٧١كهت
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 نظم التحكم المتوائم  :٧٦١كهت

،  ط ذات�ااسلوب النموذج المرجع، المحكم المنض� المفاه�م االساس�ة فى نظم التحكم المتوائم، خوارزمات التحكم، 
 . محكمات التقدير العام، تقدير ال�اراقترات فى النظم المتوائمة، تطب�قات على الماتالب

 التحكم العشوائى المتقدم  :٧٦٢كهت

 مراجعة النظر�ة االحتماالت، القطاعات العشوائ�ة، أساليب نظر�ة ت�اينات ماركوف، الخطوات العشوائ�ة، التكبير العشوائى 
 

 الت الحاسبالكترون�ات واتصا -٥

 

 بن�ة الحاسب :٦٨٠كهت

م�ادئ تصم�م المعالج، معايير األداء وق�اسها، طرق تصم�م البن�ة الهرم�ة للذاكرة، معالجات خط األنابيب، تعدد 
الخطوط وطرق الجدولة في المعالجات فوق الق�اس�ة والمعالجات ذات كلمة التعل�مات �الغة الطول ومعالجات 

تعددة، ش�كات االتصال الداخلى للمعالجة المتواز�ة، صفوف األقراص الصل�ة، الوحدات المتجهات، المعالجات الم
 الخاصة �معالجة الرسوم

 إرسال الب�انات و ش�كات الحاس�ات :٦٨١كهت

التحكم في األختناقات  فى ش�كات الب�انات،تسيير نماذج التأخير، ال، معايير األداء، الط�قى للش�كاتنموذج ال
البنائي لش�كات اإليثرنت، بروتوكول  IEEEه�كل  حزم الب�انات متعددة الخدمات، ش�كات التدفق،و 

CSMA/CD  ث، نموذج /ميجابيت 100لسرعة  802.3نموذج  -ث /ميجابيت 10لسرعة  802.3،  نموذج
  IEEE 802.11ث، ش�كات الحاس�ات المحل�ة الالسلك�ة، بروتوكوالت /جيجابيت 1لسرعة  802.3

)b ،g ،a( أسلوب الولوج ، ه�كل)MAC ( لش�كاتIEEE 802.11. 

 نظم الزمن الحق�قي :٦٨٢كهت

متطل�ات التشغيل فى الزمن الحق�قى وقيود التوقيت، تقدير زمن التنفيذ تحت أسوأ الفروض، نظم تشغيل الزمن 
ماذج حمل نظم الزمن الحق�قى لألعطال، نتالحق�قى، جدوله نظم الزمن الحق�قى، برمجة نظم الزمن الحق�قى، 

 .، بروتوكوالت االتصال فى الزمن الحق�قىالزمن�ةش�كات بترى المتضمنة 

 تصم�م نظم الدوائر المتكاملة �الغة األتساع :٦٨٣كهت

مستو�ات وطرق ومنهج�ة وأدوات تصم�م الدوائر المتكاملة �الغة األتساع، مصفوفات البوا�ات المنطق�ة المبرمجة 
،  VHDLمنطق�ة المبرمجة حقل�ا من الشركات المختلفة، لغة توصيف العتاد حقل�ا، نماذج لمصفوفات البوا�ات ال

رسومات تدفق الب�انات والتحكم، توقيت العمل�ات، ر�ط : تركيب النظم اإللكترون�ة فى مستو�ات التصم�م العال�ة
 .مشروع تصم�مالعمل�ات  على الوحدات، لغات توصيف العتاد التى تدعم التركيب فى مستو�ات التصم�م العال�ة، 
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 ٢٩٥ ات واإلتصاالت الكهربيةياإللكرتون هندسةقسم 

 النظم المدمجة :٦٨٤كهت

أساليب تصم�م النظم المدمجة، العتاد المدمج، البرامج المدمجة، تصم�م وتطو�ر النظم المدمجة، اخت�ار النظم 
 .المدمجة، مشروع تصم�م نظام مدمج

 معالجة الصور الرقم�ة :٦٨٥كهت

م وضغط الصورة، تحسين واستعادة الصورة، قطع للصورة، االحساس ال�صرى، ترق�تالصورة، التحو�ل المتمثيل 
 تقس�م الصورة

 الذكاء االصطناعي :٦٨٦كهت

�طرق غير تقليد�ة، استخدام  ل�حثفي فضاء الحاالت، ا ل�حثا، ، اإلستنتاج اآللي، تمثيل المعرفةعامةمفاه�م 
، النظم الخبيرة اإلنتاج، أنظمةالش�كات العصب�ة، الطرق الغير تقليد�ة في تصم�م األلعاب، تعلم اآللة �استخدام 

 .الطب�ع�ة ، فهم اللغاتالذكاء االصطناعياالستنتاج �استخدام معلومات غير مؤكدة، لغات 

 الش�كات العصب�ة اإلصطناع�ة :٦٨٧كهت

ارتداد�ة  اإلحساس ذات الط�قة الواحدة، الش�كات أمام�ة التغذ�ة متعددة الط�قات، الش�كاتمصنفات  عامة،مفاه�م 
 .الش�كات العصب�ةذات�ة الترتيب، تطب�قات، تنفيذ الموائمة  اكرات الترافق�ة، الش�كات، الذت الط�قة الواحدةذا التغذ�ة

 التعرف على األنماط :٦٨٨كهت

تقن�ات التصنيف، دوال التمييز الخط�ة، تقدير دوال االحتمال، تقدير األداء، قاعدة الجار األقرب، تقن�ات 
 .التصنيف والتجم�عالش�كات العصب�ة في  استخدام ح،التجم�ع، استخالص أفضل المالم

 المعالجة الرقم�ة لالشارات الصوت�ة :٦٨٩كهت

 لتحليل فور�همعالجة األصوات، نماذج تمثيل اإلشارات الصوت�ة، تحليل الصوت في نطاق الزمن، استخدام دوال 
الصوت في تقن�ات االتصال بين  الصوت، تشفير اإلشارات الصوت�ة �استخدام التنبؤ الخطى، تطب�قات معالجة

 .ترميز الصوت، تكو�ن الصوت، التعرف على الصوت والمتحدث، تحو�ل النص لحديث والحاس�ات، اإلنسان

 الطرف�ات والدوائر البين�ة للحاسب :٦٩٠كهت

، أساس�ات عمل أجهزة طرف�ات الحاسب الرئ�س�ة، أجهزة التخز�ن المغناط�س�ة، دوائر استرجاع ن�ضات التزامن
عروات الطور المقفلة الرقم�ة، أجهزة العرض، اكتشاف وتصح�ح األخطاء في الذاكرة وأجهزة التخز�ن الكبرى 

 .USB, PCI, AGP and PCI Express Buses: ناقالت الحاسب

 الدوائر الحساب�ة :٦٩١كهت

داد البواقي التمثيل األعداد الصح�حة وذوات الفاصلة المتحركة نظام أع: تمثيل األعداد والحدود على السرعة
الجمع والطرح : (الزائد، الحدود على السرعة، العمل�ات ال�س�طة على األعداد الصح�حة وذوات الفاصلة المتحركة

نظرة عامة على األ�حاث في المجال والتطب�قات التجار�ة، : ، الطرق المتقدمة)والضرب والقسمة والجذر التر��عي
 .الحساب�ة في مجالي الصور المتحركة ومعالجة اإلشارات الرقم�ةالدوال األول�ة وتطب�قات الدوائر 
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 ٢٩٦ ات واإلتصاالت الكهربيةياإللكرتون هندسةقسم 

 إدارة ش�كات الحاسب :٦٩٢كهت

، مكون العميل، مكون المشرف، )SNMP(تشغيل وٕادارة الش�كات كبيرة الحجم، النظام المتداول إلدارة الش�كات 
، المكون الرئ�سي في SNMPv3ـ ، التركيب البنائي لSNMPقاعدة معلومات اإلدارة، وحدات الب�انات لبروتوكول 

SNMP v3 تطب�قات ،SNMP v3 أنماط الرسائل في بروتوكول ،SNMP v3 ب�انات نموذج التأمين، الرسائل ،
 .، أمثلة عمل�ة لنظم إدارة الش�كات، مكونات حزم برامج نظم إدارة الش�كاتSNMP v3المت�ادلة في بروتوكول 

 ش�كات االتصال عال�ة السرعة: ٦٩٣كهت

، )ATM(، نظام النقل الالمتزامن SDHاإلرسال الرقم�ة عال�ة السرعة، هرم�ة الش�كات الرقم�ة المتزامنة  نظم
التحو�ل �استخدام العالمات، بن�ات التحو�ل والتسيير عالي السرعة، بن�ة الش�كات الضوئ�ة، االستخدام المتعدد 

، MPLSل العالمات العام متعدد البروتوكوالت بتقس�م نطاق الطول الموجى، مستو�ات اإلشارات والتحكم، تحو�
 .الش�كات الالسلك�ة واسعة النطاق

 التأمين فى ش�كات الحاس�ات والمعلومات: ٦٩٤كهت

، النموذج ر�اعي الط�قات )المخاطر، التهديدات، س�اسة التأمين، االحت�اطات، الخدمات(مفاه�م وتعار�ف التأمين 
�ح التماثل�ة، طرق إدارة المفات�ح في نظم التشفير التماثلي، تقن�ات التشفير ذات للتأمين، تقن�ات التشفير ذات المفات

، )PKI(المفات�ح الالتماثل�ة، التوق�ع الرقمي، طرق إدارة المفات�ح في نظم التشفير الالتماثل�ة، بن�ة المفتاح العام 
 .ات الالسلك�ةبروتوكوالت عمل�ة للتأمين، التأمين في ش�كات المحمول، التأمين في الش�ك

 ش�كات المجسات الالسلك�ة: ٦٩٥كهت

�الش�كات  WSN، مقارنة WSN، تحد�ات تواجه تنفيذ )WSN(أمثلة تطب�ق�ة لش�كات المجسات الالسلك�ة 
، بروتوكوالت االتصال للـ )العروة المنفردة، الش�كة(  WSN، اله�كل البنائي للـ )Fieldbusو AdHoc(المناظرة 

WSN )�ائ�ة، الط�قة الفيزMAC ط�قة الوصلة، األسماء والعناو�ن، تزامن الوقت، الموقع والمكان، التحكم في ،
المعالجة داخل الش�كة، التأمين، دعم (، موضوعات متقدمة )الطبوغراف�ا، التسيير، ط�قة التوصيل وجودة األداء

 ).التطب�قات المحددة

 اخت�ار النظم الرقم�ة وقابل�ة االخت�ار: ٦٩٦كهت

، المحاكاة المنطق�ة، نمذجة األعطال، محاكاة األعطال، اخت�ار أعطال التوصيل الفوقى، اخت�ار أعطال النمذجة
االلتصاق النفراد�ة، االخت�ار الوظ�فى، التصم�م من أجل قابلة االخت�ار، طرق اإلنضغاط، اخت�ار المصفوفات 

المنطقى، التصم�م ذاتي الفحص،  المنطق�ة المبرمجة، االخت�ار الذاتى المدمج، التشخ�ص على المستوى 
 .التشخ�ص على مستوى النظام

 سمينار الماجستير: ٦٧١كهت

 ) ١(موضوعات مختارة : ٧٨٠كهت

 ) ٢(موضوعات مختارة : ٧٨١كهت
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 ٢٩٧ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 
 
 
 
 
 
 

 القوى واآلالت الكهربيةهندسة قسم 
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 ٢٩٨ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

فــي  دكتــوراه الفلســفة، ماجســتير العلــوم ، �مــنح قســم هندســة القــوى واآلالت الكهر��ــة درجــات دبلــوم الدراســات العل�ــا
 :التال�ة العلم�ة التخصصات

 التخصص م
 نظم القوى الكهر��ة ١
 واقتصاد�اتهاتوليد واستخدام القوى الكهر��ة  ٢
 ونظم الوقا�ة الجهد العالىهندسة  ٣
 اآلالت الكهر��ة ونظم التحر�ك الكهر�ي ٤
 اآلليالتحكم نظم  ٥
 القوى  إلكترون�ات ٦
 )عام(هندسة القوي الكهر��ة  ٧

 

0Fالعل�ا دبلوم الدراسات: أوالً 

 : كالتالي ساعة ٣٠عدد الساعات المعتمدة المطلو�ة  ١
 القائمة اإلج�ار�ة لكل تخصص ج�ار�ة مناإل المقرراتدراسة تمهيد�ة تشمل  •
  مجلس القسمالمجموعة التخصص�ة و�عتمده حدده تالقائمة االخت�ار�ة ط�قا لما  تحدد من مقررات اخت�ار�ة •
 .ساعات ٤وعدد الساعات المعتمدة له ) ٥٠١كود كهق(المشروع  •

 

   ةالمقررات اإلج�ار� -نظم القوى الكهر��ة دبلوم ): ١٦٧(جدول
 مقرر مؤهل %فصل أعمال ال عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

 - ٣٠ ٢ تخط�ط وتصم�م نظم توز�ع القوى الكهر��ة ٥٠٢كهق 

 - ٣٠ ٢ نظم توز�ع القوى الكهر��ة ٥٠٣كهق 

 - ٣٠ ٢ نظم نقل القوى الكهر��ة ٥٠٤كهق 

 - ٣٠ ٢ *اداره االحمال وترشيد الطاقة ٥٠٥كهق 

 - ٣٠ ٢ ع القوى الكهر��ةاقتصاد�ات نظم نقل وتوز� ٥٠٦كهق 

 - ٣٠ ٢ دراسة أداء نظم القوى الكهر��ة ٥٠٧كهق 

 - ٤٠ ٤                          المشروع   ٥٠١كهق 
 

 
 
 
 
 

                                                           
،  واقتراو تاتوليد واستخدا  القوى الكهربية : الدبوونات التالية ال تتا  ووا  و تتا  لتررح  ن  القسم قل  بد  الاا  الدااس  حا  اتحتها ١

 .النظم املتقدنة لوتشغي  و التحكم يف اآلالت الكهربية، الكرتونيات القوى الكهربية، أنظمة الوقاحة، ونظم الوقاحة الااىل اجلهد
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 ٢٩٩ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 المقررات اإلج�ار�ة -توليد واستخدام القوى الكهر��ة واقتصاد�اتها  دبلوم): ١٦٨(جدول
 مقرر مؤهل %صل فأعمال ال عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

 - ٣٠ ٢ محطات القوى الكهر��ة ٥٠٨كهق 
 - ٣٠ ٢ توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة ٥٠٩كهق 
 - ٣٠ ٢ وقا�ة وص�انة محطات القوى الكهر��ة ٥١٠كهق 
 - ٣٠ ٢ توز�ع واستخدام القوى الكهر��ة  ٥١١كهق 
 - ٣٠ ٢ الجر والنقل الكهر�ي  ٥١٢كهق 
 - ٣٠ ٢ تركي�ات الكهر��ةال  ٥١٣كهق 
 - ٤٠ ٤                    المشروع ٥٠١كهق 

 المقررات اإلج�ار�ة - ونظم الوقا�ة العالى الجهد دبلوم هندسة): ١٦٩(جدول
 مقرر مؤهل %فصل أعمال ال عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
 - ٣٠ ٢ محطات الجهد العالي المعزولة �الغاز  ٥١٤ كهق
 - ٣٠ ٢ القطع والوقا�ة أجهزة  ٥١٦ كهق
 - ٣٠ ٢ مشكالت العزل الكهر�ى  ٥١٧ كهق

 ٥١٦كهق ٣٠ ٢ نظمة القوى الكهر��ةأوقا�ة  ٥١٨كهق 
 - ٣٠ ٢ ق�اس الجهد العالي  أجهزة ٥١٩ كهق
 - ٣٠ ٢    التأر�ض الكهر�ي  ٥٤١ كهق

 - ٤٠ ٤                  المشروع ٥٠١كهق 
 

 المقررات اإلج�ار�ة - النظم المتقدمة للتشغيل والتحكم في اآلالت الكهر��ة دبلوم): ١٧٠(جدول
 مقرر مؤهل %فصل أعمال ال عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

 - ٣٠ ٢  وقا�ة اآلالت الكهر��ة والمحوالت ٥٢٠كهق 
اآلالت الكهر��ة والمحوالت ر وص�انةاخت�ا ٥٢١كهق   ٣٠ ٢ - 
 - ٣٠ ٢ ات القوى الكترون� ٥٢٢كهق 
 - ٣٠ ٢ دوائر التشغيل النمط�ة والحديثة  ٥٢٣كهق 
 ٥٢٢كهق ٣٠ ٢  الكهر��ة اآلالتالتحكم االلكترونى فى  ٥٢٤كهق 
 - ٣٠ ٢ آالت كهر��ة خاصة  ٥٢٥كهق 
 - ٤٠ ٤               المشروع ٥٠١كهق 

 التحكم اآللى نظم دبلوم -١ المقررات اإلج�ار�ة ):١٧١(جدول
 اآللىدبلوم التحكم  -٢                                 

 مقرر مؤهل %فصل أعمال ال عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

 - ٤٠ ٤             المشروع ٥٠١كهق 
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 ٣٠٠ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 

 المقررات اإلج�ار�ة -دبلوم إلكترون�ات القوى الكهر��ة ): ١٧٢(جدول

 اسم المقرر كودال
عدد الساعات 

 المعتمدة

 %فصل ال الأعم
 مقرر مؤهل

 - ٣٠ ٢ في دوائر الت�ار المتردد يلتحكم اإللكترونا ٥٣٢كهق 
 - ٣٠ ٢ الموصالت ذات القدرة العال�ة ئط أش�اهن�ا ٥٣٣كهق 
 - ٣٠ ٢  إلكترون�ات صناع�ة ٥٣٤كهق 
 - ٣٠ ٢ الت�ار المستمر آالت التحكم اإللكتروني في ٥٣٥كهق 
 - ٣٠ ٢  لمترددا تقو�م الت�اردوائر  ٥٣٦كهق 
 - ٣٠ ٢ التحكم اإللكتروني في آالت الت�ار المتردد ٥٣٧كهق 
 - ٤٠ ٤                        المشروع ٥٠١كهق 

 

 المقررات اإلج�ار�ة -الوقا�ة  ةنظمأدبلوم ): ١٧٣(جدول
 مقرر مؤهل %فصل أعمال ال عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

 - ٣٠ ٢ ظم القوى الكهر��ة دراسة أداء ن ٥٠٧كهق 
 - ٣٠ ٢ القطع والوقا�ة أجهزة ٥١٦ كهق

 ٥١٦كهق ٣٠ ٢ نظمة القوى الكهر��ةأوقا�ة  ٥١٨كهق 

 - ٣٠ ٢ أجهزة وأنظمة الق�اس ٥٢٦ كهق

 - ٣٠ ٢ وقا�ة أنظمة النقل والتوز�ع  ٥٣٨كهق
 - ٣٠ ٢ أنظمة الوقا�ة المواصفات الق�اس�ة واخت�ارات ٥٣٩ كهق

 - ٤٠ ٤                     المشروع ٥٠١كهق 
 

 المقررات اإلج�ار�ة هندسة القوي الكهر��ة): ١٧٤(جدول
 مقرر مؤهل %فصل أعمال ال عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

 - ٣٠ ٢ نظم توز�ع القوى الكهر��ة ٥٠٣كهق 
 - ٣٠ ٢ التركي�ات الكهر��ة  ٥١٣كهق 
 - ٣٠ ٢ �ةأجهزة القطع والوقا ٥١٦كهق 

 - ٣٠ ٢ وقا�ة اآلالت الكهر��ة والمحوالت ٥٢٠كهق 

 - ٣٠ ٢ أجهزة وأنظمة الق�اس ٥٢٦كهق 
 - ٣٠ ٢ الكترون�ات صناع�ة ٥٣٤كهق 
 - ٤٠ ٤ المشروع ٥٠١كهق 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٠١ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

  المقررات االخت�ار�ة
 ط�قـاً لمجموعـة التال�ـة مـن اسـاعة المطلو�ـة للحصـول علـى الـدبلوم �اخت�ـار عـدد مـن المقـررات  ٣٠�ستكمل الطالـب ال 

  .لتخصص الدبلوم و�عتمده مجلس القسم
 االخت�ار�ة المقررات):١٧٥(جدول
 مقرر مؤهل %فصل أعمال ال عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

 - ٣٠ ٢ *اداره االحمال وترشيد الطاقة ٥٠٥كهق 
 - ٣٠ ٢ المواد الكهر��ة العازلة ٥١٥كهق 

 - ٣٠ ٢ *الق�اس وأنظمة أجهزة ٥٢٦كهق 

 - ٣٠ ٢ مكونات نظم التحكـم  ٥٢٧كهق 
 - ٣٠ ٢  تطب�قاته في نظم التحكمالمعالج الدقيق و  ٥٢٨كهق 
 - ٣٠ ٢  نظم التحكم الرقمى ٥٢٩كهق 
 - ٣٠ ٢  فى العمل�ات الصناع�ةنظم التحكم  ٥٣٠كهق 
 - ٣٠ ٢ نمذجة وتحليل أداء نظم التحكم اآللي  ٥٣١كهق 
 - ٣٠ ٢ ان في التركي�ات الكهر��ةاألم ٥٤٠كهق 
 - ٣٠ ٢ التأر�ض الكهر�ي ٥٤١كهق 

 ٥٤٣كهق 
وتـــأثيره علـــي اإلنســـان  يالمجـــال الكهرومغناط�ســـ

 والبيئة
٣٠ ٢ - 

 - ٣٠ ٢ تصم�م وتحليل ش�كات الجهد العالى ٥٤٤كهق 
 - ٣٠ ٢ هندسة الجهد العالى فيتطب�قات   ٥٤٥كهق 
 - ٣٠ ٢ أنظمة الق�اس الذك�ة ٥٤٦كهق 
 - ٣٠ ٢ التحكم المتين في نظم القوى الكهر��ة ٥٤٧كهق 
 - ٣٠ ٢ * تطب�قات التحكم فى نظم القوى  ٥٤٨كهق 
 - ٣٠ ٢ الحاكمات المبرمجة المتقدمة  ٥٤٩كهق 
 - ٣٠ ٢ القوى الكهر��ة نظمل االقتصاديالتشغيل  ٥٥٠كهق 
 - ٣٠ ٢ القوى الكهر��ة محطاتل االقتصاديالتشغيل  ٥٥١كهق 
 - ٣٠ ٢ * جودة القدرة الكهر��ة ٥٥٢كهق 
 - ٣٠ ٢ دراسة الش�كة لالحمال ذات الطا�ع الخاص ٥٥٣كهق 

 ٥٥٦كهق 
األنظمة الحديثة المستخدمة في التحو�ل 

 الكهروم�كان�كي لطاقة الر�اح 
٣٠ ٢ - 

 ٥٥٧كهق 
تطب�قات إلكترون�ات القوى الحديثة في نظم 

 القوى الكهر��ة
٣٠ ٢ - 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٠٢ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 مقرر مؤهل %فصل أعمال ال عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
 - ٣٠ ٢ موضوعات مختارة فى اآلالت الكهر��ة ٥٥٨كهق 
 - ٣٠ ٢  اآلالت الكهر��ة والتحكم في نمذجةطرق ال ٥٥٩كهق 
 - ٣٠ ٢ ر وتوصيف نظم التحر�ك الكهر�ى�ااخت ٥٦٠كهق 
 - ٣٠ ٢ ر�اض�ات  ٥٦١ كهق
 - ٣٠ ٢ *�حوث العمل�ات  ٥٦٢ كهق
 - ٣٠ ٢ * اإلدارة الهندس�ة ٥٦٣ كهق

 - ٣٠ ٢ الب�انات نظم نقل  ٥٦٤كهق 
 - ٣٠ ٢ *تطب�قات الحاسب فى نظم القوى الكهر��ة ٥٦٥ كهق
 - ٣٠ ٢ *العدديتحليل الحاس�ات و ال ٥٦٦ كهق
 - ٣٠ ٢ *اإلحصاء وتحليل الب�انات ٥٦٧كهق

 �القسم التخصص�ةتشترك فيها المجموعات  مواد *
  

 خارج من أو �القسم أخرى  علم�ة اتتخصص في اإلج�ار�ة المقررات من مقررات �عض �حضور للطالب �سمح
ساعات معتمدة  ٦�حد أقصى  وتحسب ضمن ساعات المقررات االخت�ار�ة ٦٠٠ الكود أو ٥٠٠ الكود من القسم

 .�عد موافقة المشرف على المجموعة التخص�صة التا�ع لها الدبلوم



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٠٣ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 
 العلوم  ماجستير: ثان�ا

 :التال�ة التخصصاتالتسجيل في  يتم
  واقتصاد�اتهاتوليد واستخدام القوى الكهر��ة - ٢    لكهر��ة نظم القوى ا- ١
 الكهر��ة ونظم التحر�ك الكهر�ي  اآلالت- ٤  هندسة الجهد العالى ونظم الوقا�ة- ٣
 القوى  إلكترون�ات- ٦     اآلليالتحكم  نظم- ٥

 
 الماجسـتير لرسـالة عتمـدةمساعة  ١٨(ساعة معتمدة  ٣٩ هو العلم�ةالساعات المطلو�ة للحصول على الدرجة  عدد
 ) ٦٠٠عام  الفن�ة الكتا�ة أسسساعات معتمدة لمادة  ٣،  معتمدة مقررات اخت�ار�ة ساعة ١٨، 
 

 ):لجم�ع التخصصات(  اإلج�ار�ة المقررات): ١٧٦(جدول
 :يجب على الطالب اجت�از جم�ع المقررات اإلج�ار�ة التال�ة 

 مؤهل مقرر عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
 - ٣ الكتا�ة الفن�ةأسس  ٦٠٠عام 
 - ١٨ رسالة الماجستير  ٦٠١كهق 

�جوز لمجلس القسم أن �كلف الطالب �اجت�از �عض المقررات التأهيل�ة اإلضـاف�ة مـن مرحلـة ال�كـالور�وس اسـت�فاء و 
 .للمتطل�ات العلم�ة للقسم وال تحتسب من ضمن الساعات المعتمدة المطلو�ة

 
 

 قررات االخت�ار�ةالم): ١٧٧(جدول
 للتخصص المطلوب ولما �حدده مجلس القسم ط�قامقررات من الجدول  ست�قوم الطالب �اخت�ار 

 مقرر مؤهل %فصل أعمال ال عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
 - ٣٠ ٣ دراسات �حث�ة وٕاحصاء وتحليل ب�انات  ٦٠٢كهق 
 - ٣٠ ٣ دراسة متقدمة فى اآلالت الكهر��ة  ٦٠٥كهق 
 - ٣٠ ٣ تحليل وتصم�م اآلالت الكهر��ة  ٦٠٦كهق 
 - ٣٠ ٣ اخت�ارات متقدمة لآلالت الكهر��ة  ٦٠٧كهق 
 - ٣٠ ٣ األداء غير المتوازن لآلالت الكهر��ة ٦٠٨كهق 
 - ٣٠ ٣ الكهر��ة الخاصة اآلالت ٦٠٩كهق 
 - ٣٠ ٣ الحاالت العابرة فى اآلالت الكهر��ة ٦١٠ كهق
 - ٣٠ ٣ الجهد العالى  هندسة ٦١١كهق 
 - ٣٠ ٣ ق�اسات دق�قة للجهد العالى ٦١٢كهق 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٠٤ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 مقرر مؤهل %فصل أعمال ال عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
 - ٣٠ ٣             المواد الكهر��ة ٦١٣كهق 
 - ٣٠ ٣ جهد العاليتطب�قات إحصائ�ة فى هندسة ال ٦١٤كهق 
 - ٣٠ ٣ تحليل نظم القوى الكهر��ة ٦١٥كهق 
 - ٣٠ ٣ التمثيل الدينام�كى ألنظمة القوى الكهر��ة ٦١٦كهق 
 - ٣٠ ٣ التحكم فى نظم القوى الكهر��ة ٦١٧كهق 
 - ٣٠ ٣ التشغيل األمثل ألنظمة القوى الكهر��ة ٦١٨كهق 
 - ٣٠ ٣ تخط�ط نظم القوى الكهر��ة  ٦١٩كهق 
 - ٣٠ ٣ االعتماد�ة لنظم القوى الكهر��ة  ٦٢٠كهق 
 - ٣٠ ٣ خاصة في نظم القوى الكهر��ة موضوعات ٦٢١كهق 
 - ٣٠ ٣ اب�ح الكهر�ائ�ة واإلضاءة المص ٦٢٢كهق 
 - ٣٠ ٣ استخدام الطاقة الكهر��ة  ٦٢٣كهق 
 ٦٣٢كهق  ٣٠ ٣ المرحالت الرقم�ة ٦٢٥كهق 
 - ٣٠ ٣ هندسة تحو�ل الطاقة ٦٢٦كهق 

 ٦٢٧كهق 
تطب�قـــــــات جــــــــودة القــــــــدرة فــــــــي المنشــــــــآت الســــــــكن�ة 

 والصناع�ة 
٣٠ ٣ - 

 - ٣٠ ٣ متقدمة إلكترون�ات صناع�ة ٦٢٨ كهق
 - ٣٠ ٣ الدوائر اإللكترون�ة للقوى واآلالت الكهر��ة  ٦٢٩كهق 
 - ٣٠ ٣ ن�ائط أش�اه الموصالت ذات القدرة العال�ة المتقدمة ٦٣٠كهق 
 - ٣٠ ٣ تحليل وتصم�م مكونات دوائر إلكترون�ات القوى  ٦٣١كهق 
 - ٣٠ ٣ وقا�ة نظم القوى الكهر��ة  ٦٣٢كهق 
 - ٣٠ ٣ ت الكهرومغناط�س�ةالتحليل الرقمى للمجاال ٦٣٣كهق 
 - ٣٠ ٣ القواطع الكهر��ة  ٦٣٤كهق 
 - ٣٠ ٣ الظواهر العابرة فى نظم القوى الكهر��ة  ٦٣٥كهق 
 - ٣٠ ٣ تفر�غ الغازات ٦٣٦كهق 
 - ٣٠ ٣ تطب�قات الليزر فى الهندسة الكهر��ة  ٦٣٧كهق 
 - ٣٠ ٣ التحكم للمنظومات الخط�ة  ٦٣٨كهق 
 - ٣٠ ٣ الحاكم الرقمى الصناعى طرق تصم�م  ٦٣٩كهق 
 - ٣٠ ٣ التحكم فى النظم الالخط�ة ٦٤٠كهق 
 - ٣٠ ٣ نظم التحكم �الحاسب  ٦٤١كهق 
 - ٣٠ ٣ التحكم العشوائى  ٦٤٢كهق 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٠٥ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 مقرر مؤهل %فصل أعمال ال عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال
 - ٣٠ ٣ نظم التحكم الذك�ة  ٦٤٣كهق 
 - ٣٠ ٣ نظم التحكم المتوائمة  ٦٤٤كهق 
 - ٣٠ ٣ ترشيد الطاقة و التعر�فة الكهر��ة  ٦٤٥كهق 
 - ٣٠ ٣ دراسات متقدمة في هندسة النظم ٦٤٦كهق 
 - ٣٠ ٣ دراسات متقدمة في �حوث العمل�ات ٦٤٧كهق 

 ٦٤٨كهق 
اســـــــتخدام الـــــــذكاء االصـــــــطناعي فـــــــي نظـــــــم القـــــــوى 

 الكهر��ة
٣٠ ٣ - 

 - ٣٠ ٣ النمذجة والتحكم في اإلنسان اآللي ٦٤٩كهق 

 ٦٥٠كهق 
وى أنظمــــــة االتصــــــاالت المســــــتخدمة فــــــي نظــــــم القــــــ

 الكهر��ة
٣٠ ٣ - 

 - ٣٠ ٣ تطب�قات ر�اض�ة ٦٥١كهق 
 - ٣٠ ٣ نظم التحر�ك الكهر�ي الحديثة ٦٥٢كهق 
 ٦٥٤كهق ٣٠ ٣             الوقا�ة الرقم�ة  ٦٥٣كهق 

 ٦٥٤كهق 
المــــــرحالت الكهر��ــــــة واســــــتخداماتها فــــــي األنظمـــــــة 

 الكهر��ة 
٣٠ ٣ - 

 - ٣٠ ٣  اتزان نظم القوي الكهر��ة ٦٥٥كهق 
 - ٤٠ ٣  م�ادئ الش�كة الذك�ة ٦٥٦هق ك

 - ٤٠ ٣ القوى الكهر��ةهندسة األمن السيبرانى فى  ٦٥٧كهق 
 ٦٥٧كهق ٦٠ ٣ للش�كة القوم�ة الذك�ةاألمن السيبرانى  ٦٥٨كهق 
 - ٦٠ ٣ التشر�عات الكهر��ة ٦٥٩كهق 
 - ٦٠ ٣ )ISO 50001(نظم إدارة الطاقة  ٦٦٠كهق 

 وتحسـب ٧٠٠ الكـود أو ٦٠٠ الكـود من القسم خارج أخرى  تخصصات فى رراتمق �عض �حضور للطالب و�سمح
 .المشرف موافقة �عد وذلك معتمدة ساعات ٦ أقصى �حد االخت�ار�ة المقررات ساعات ضمن

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٠٦ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 الفلسفة دكتوراه: ثالثا
 ســـاعة ١٨عـــدد ســـاعة معتمـــدة تنقســـم إلـــى  ٤٨الســـاعات المعتمـــدة المطلو�ـــة للحصـــول علـــى درجـــة الـــدكتوراه هـــو  عـــدد

 . �االضافة الى االمتحان الشامل) ٧٠١كود كهق (ساعة معتمدة لرسالة الدكتوراه  ٣٠مقررات اخت�ار�ة و 
 

  المقررات االخت�ار�ة): ١٧٨(جدول
 مقرر مؤهل %فصل أعمال ال عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كودال

 - ٦٠ ٣ ي ادماج خطوط النقل �الت�ار المستمر في نظم القو   ٧٠٢كهق 
 - ٦٠ ٣ نظم القوي الكهر��ة المحتو�ة علي التوليد الموزع ٧٠٣كهق 
 - ٦٠ ٣ نمذجة وتطب�قات: األجهزة المرنة  ٧٠٤كهق 
 ٦٢٦كهق  ٦٠ ٣ التطب�قات الحديثة في الطاقة المتجددة   ٧٠٥كهق 
   ٦٣٢ كهق ٦٠ ٣ التطب�قات الحديثة في مجال المرحالت الرقم�ة   ٧٠٦كهق 

  ٧٠٧كهق 
موضــوعات متقدمــة لترشــيد الطاقــة فــي اســتخدامات 

 الطاقة الكهر��ة
٦٠ ٣ -  

 - ٦٠ ٣ البيئ�ةدراسات متقدمة لخطوط نقل القدرة وتأثيراتها  ٧٠٨كهق 
 - ٦٠ ٣ دراسات متقدمة في نظم الوقا�ة   ٧٠٩كهق 
 - ٦٠ ٣ دراسات متقدمة فى تطب�قات هندسة الجهد العالى  ٧١٠كهق 
 - ٦٠ ٣ وضوعات مختارة في اآلالت الكهر��ةم   ٧١١كهق 
 - ٦٠ ٣ نظم التحر�ك الكهر�ي المتقدمة   ٧١٢كهق 

  ٧١٣كهق 
التحليــل المتقــدم للمــواد المغناط�ســ�ة المســتخدمة فــي 

 اآلالت الكهر��ة 
٦٠ ٣ - 

 - ٦٠ ٣  ١التحكم اآللى  نظم دراسات متقدمة فى  ٧١٤كهق 
 - ٦٠ ٣  ٢تحكم اآللى النظم دراسات متقدمة فى   ٧١٥كهق 
 - ٦٠ ٣ نظم التحكم التنبؤ�ة  ٧١٦كهق 

  ٧١٧كهق 
تطب�قــــات الكترون�ــــات القــــوى فــــى نظــــم نقــــل القــــوى 

 الكهر��ة
٦٠ ٣ - 

 ٧١٨كهق 
تطب�قـــــــات الكترون�ـــــــات القـــــــوى فـــــــى نظـــــــم الطاقـــــــة 

 المتجددة
٦٠ ٣ - 

 ٧١٩كهق 
تطب�قــــــات الكترون�ــــــات القــــــوى فــــــى نظــــــم التحر�ــــــك 

 الحديثة
٦٠ ٣ - 

 - ٦٠ ٣ موضوعات  متقدمة  فى نظم القوى الكهر��ة ٧٢٠هق ك
  

 خـــارج أخـــرى  تخصصـــات أو ٦٠٠ كـــود الماجســـتير مســـتوى  فـــى مقـــررات �عـــض �حضـــور للطالـــب �ســـمح •
 .المشرف األستاذ موافقة �عد وذلك معتمدة ساعات ٦ أقصى �حد ٧٠٠، ٦٠٠ أكواد القسم
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 ٣٠٧ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 المقررات محتوى 
 المشروع :٥٠١كهق

 عضو هيئة تدر�س أو أكثرإشراف ب تطب�قيبتنفيذ مشروع كل مجموعة  تقومو  مجموعات �قسم الطالب إلي
 تخط�ط و تصم�م نظم توز�ع القوى الكهر��ة  :٢٠٥كهق

طرق التخط�ط لنظم التوز�ع،  ،الكهر��ة األحمالالتنبؤ �, طو�وغراف�ة نظم التوز�ع المختلفة, مكونات نظم التوز�ع
والجودة للطاقة الكهر��ة، برامج الحاسب  دراسة االعتماد�ة، )المحوالت –خطوط ال(تصم�م مكونات نظم التوز�ع 

 .تطب�قات , المستخدمة
 نظم توز�ع القوى الكهر��ة  :٥٠٣كهق

تصم�م ، محوالت التوز�ع، محطات التوز�ع، ونمذجتها ألحمال الكهر��ةا التوز�ع الكهر�ي، أنواع نظم خصائص
، والمكثفات منظمات الجهد الكهر�ي, والحما�ة والقطع أجهزة الق�اسهوائي، الكا�الت األرض�ة وخطوط النقل ال

 .تطب�قات, الكهر��ة التعر�فة
 نظم نقل القوى الكهر��ة :٥٠٤كهق

تمثيل خطوط النقل للت�ار المتغير، خطوط النقل ثالث�ة األوجه، خطوط النقل سداس�ة , خصائص نظم النقل
تمر، تمثيل خطوط النقل �الت�ار المستمر، أنواع خطوط النقل �الت�ار المستمر، األوجه، تطب�قات النقل �الت�ار المس

 .خطوط الر�ط ال�حر�ة �الت�ار المستمر، تصم�م الخطوط الهوائ�ة
 إدارة األحمال وترشيد الطاقة  :٥٠٥كهق

 في القدرة معامل تحسين، الكهر��ة الش�كة ادارة أحمال ،المختلفة ونمذجتها الكهر��ة أحمال الش�كةخصائص 
دراسة الجدوي , التأثير البيئ ، الش�كات الكهر��ة في خفض الفقد الكهر�ي, تحسين الجهود، الش�كات الكهر��ة

 .ل�عض الحاالت
  القوى الكهر��ة وز�عنقل وتاقتصاد�ات نظم  :٥٠٦كهق

الثابتة لنظم  كلفة المتغيرةعناصر الت, نقل وتوز�ع القوى الكهر��ةلنظم  طرق حساب التكلفة الثابتة, م�ادئ االقتصاد
تطب�قات ،  نقل وتوز�ع القوى الكهر��ةنظم ل التشغيلو تحليل التكاليف للتركي�ات , نقل وتوز�ع القوى الكهر��ة

 .�استخدام البرامج الجاهزة
  القوى الكهر��ة ةنظمأدراسة أداء  :٥٠٧كهق

درة الكهر��ة في نظم التوز�ع و النقل ، طرق دراسة سر�ان الق ،النقلنظم  نمذجة, مكونات نظم القوي  نمذجة
حدوث  -فتح الدوائر –القصر الغير متماثل  –القصر المتماثل (حسا�ات الت�ار والجهود في حاالت األعطال 

 . ، الطرق المختلفة لتحسين األداء)ن من القصر في أماكن مختلفةين مختلفينوع
 محطات القوى الكهر��ة  :٠٨٥كهق

، بخار�ة، هيدرول�ك�ة، نوو�ة( الكهر��ة ، أنواع المحطاتمختلفة للطاقة إلى طاقة كهر��ة األنواع التحو�ل أسس 
 .المحطات الفرع�ة، التأثير البيئي للمحطات ،، مكونات محطات القوى الكهر��ة) ر�اح ، طاقة شمس�ة

 توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة  :٠٩٥كهق
الم�ادئ ومستقبل ، استخدام طاقة الر�اح في التوليد الكهر�ي ، قة كهر��ةإلى طا الطاقة الشمس�ةأسس تحو�ل 

 في توليد الطاقة الكهر��ةالطاقة الحيو�ة و  طاقة المد والجزرو  طاقة �اطن األرضاستخدام 
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 ٣٠٨ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 وقا�ة وص�انة محطات القوى الكهر��ة  :١٠٥كهق
وقا�ة الموزعات العموم�ة، وقا�ة المغذ�ات،  مكونات وأنواع نظم الوقا�ة، وقا�ة المولدات والمحوالت والمحركات،

 ألجهزة الوقا�ة�ة، الص�انة التنبؤ�ة ئالص�انة الدور�ة، الص�انة الوقاقواطع الدائرة ،  ،محددات ت�ار القصر 
 توز�ع واستخدام القوى الكهر��ة  :١١٥كهق

 التسخين واللحام الكهر�يلكهر��ة في استخدام الطاقة اواقتصاد�اتها، الطاقة ، نظم توز�ع الكهر��ة حسا�ات األحمال
 الكهر��ة في الم�اني والمنشآت طب�قات متنوعة، نظم إدارة الطاقةت ، اإلضاءةو 

 الجر والنقل الكهر�ي  :١٢٥كهق
محركات الجر الكهر�ي، منحني القطار، نظم الفرملة، نظم  في، نظم التحكم الكهر�ي طرق الجرمقدمة عن 

 الطرق  فيالمصاعد، األوناش، السيور، النقل ، الصناعة  فية، النقل اإلشارات، الحما�ة الكاثود�
 التركي�ات الكهر��ة :١٣٥كهق

الكود الكهر�ي لألحمال الصناع�ة والتجار�ة والسكن�ة، تصم�م لوحات التوز�ع، نظم سراير الكا�الت و�ارات 
 التوز�ع، نظم الدوائر والتأر�ض 

 �الغازمحطات الجهد العالي المعزولة  :١٤٥كهق
نظر�ات انه�ار الغازات، الغازات الكهروسلب�ة، انه�ار الفجوات الطو�لة، الغازات المضغوطة والمخلخلة، التفر�غ 

، أستخدامات محطات الجهد محطات وخطوط نقل القدرة المعزولة �الغازخصائص ، ، األقواس الكهر��ةيالهال
  .العالى المعزولة �الغاز

 عازلة لمواد الكهر��ة الا :٥١٥كهق
انه�ار السوائل، انه�ار المواد الصل�ة، انه�ار العازالت المرك�ة، صفات العزل تحت تأثر المجال والحرارة 

 .والرطو�ة، الثرمو�الست�كات، المواد المركزة �الحرارة، السوائل المعدن�ة واالصطناع�ة، الزجاج�ات والسيرام�ك
 أجهزة القطع والوقا�ة  :٦١٥كهق

تحديد موقع أنواع أجهزة القطع، تشغيل ومشاكل أجهزة القطع، ا�ة، التنسيق بين أجهزة الوقا�ة، متطل�ات نظم الوق
الوقا�ة  ،موانع الصواعق، المرحالت، المرحالت األستات�ك�ة، المرحالت اإللكترون�ةأجهزة القطع،  ض�ط عطال،ألا

 .عن �عد
 مشكالت العزل الكهر�ي :٥١٧كهق

ص�انة ز�وت  ر العزل الصلب، ص�انة العزل الصلب، إنه�ار العزل فى السوائل،إنه�ا تلوث عازالت نظم القوى،
 اخت�ارات العازالت غير المدمرةانه�ار العزل فى الغازات، العزل، 

  القوى الكهر��ة ةنظمأوقا�ة  :٨١٥كهق
ة المولدات والمحوالت ، وقا�الت�اين�ة المرحالتاالتجاه�ة،  المرحالتالمساف�ة،  المرحالتالوقا�ة ضد ز�ادة الت�ار، 

 والمحركات، وقا�ة الموزعات العموم�ة، وقا�ة المغذ�ات
 أجهزة ق�اس الجهد العالي :١٩٥كهق

جهزة الجهد العالي، المكبرات، دوائر الزناد، دوائر التأخير، مثبتات الجهد، ألالتعرف على التفر�عات الداخل�ة 
وليد وق�اس أنواع الجهد العالي، تمثيل الموجات المسافرة، ت ،القوى مجزئ الجهد، ق�اس الجهد والت�ار في ش�كات 

 يق�اس مقاومة األرض، ق�اس زاو�ة الفقد، مواصفات الجهد العال
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 ٣٠٩ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 وقا�ة اآلالت الكهر��ة والمحوالت :٥٢٠كهق
، ض�ط واخت�ار أجهزة الحما�ة، )الكونتاكتورات, قواطع الت�ار(طرق اخت�ار معدات القطع للمحركات والمحوالت 

، المواصفات )السرعة, القدرة, حسب النوع(يق أجهزة الحما�ة، أنواع الحما�ة الضرور�ة للمحركات والمحوالت تنس
 .الق�اس�ة ألجهزة الحما�ة

 اخت�ار وص�انة اآلالت الكهر��ة والمحوالت  :٥٢١كهق
رب، طرق اكتشاف المواصفات الق�اس�ة، االخت�ارات النوع�ة والروتين�ة للمحركات والمحوالت، تجهيزات التجا

ص�انة الموحد الم�كان�كي وحلقات , إعادة الورنشة, إعادة اللف(، أعمال الص�انة )التقليد�ة والحديثة(األعطال 
 )االنزالق والفرش الكر�ون�ة 

 إلكترون�ات القوى  :٥٢٢كهق
 المستمر والمتردد أجهزة التوحيد، دوائر التوحيد، دوائر التحو�ل المستمر، حافظات التردد والتحكم ذات الت�ار

 دوائر التشغيل النمط�ة والحديثة :٥٢٣كهق
الحاكم استخدام الكونتاكتورات، مفات�ح التالمس ومفات�ح االخت�ار، الر�ليهات، الملفات الحث�ة، دوائر التحكم للمحركات، 

 حكم في العدد، التحكم في الضغط،التحكم في درجة الحرارة، التللتحكم في اآلالت الكهر��ة المنطقي المبرمج
 التحكم اإللكتروني في اآلالت الكهر��ة :٥٢٤كهق

قنطرة الموحد المحكومة المغذ�ة لمحركات ت�ار مستمر، التحكم في محركات الت�ار المستمر �استخدام مقطع الت�ار 
الجهد، المستمر، المناوب الذي �عمل على من�ع ثالثي األوجه واسترجاع طاقة االنزالق، المناوب متغير التردد و 

 تطب�قات الحاسب
 آالت كهر��ة خاصة :٥٢٥كهق

محركات السرفو، لسالسن، محركات التوحيد للت�ار المتردد، المحركات الخطو�ة، المحركات التخلف�ة، محركات 
 الممانعة، مولدات التاكو

 أجهزة وأنظمة الق�اس :٥٢٦كهق
، مقدمة للق�اسات اضطرا�ات، التشو�ش، تحليل اتإشار ، تحليل اإلشارةق�اسات الكترون�ة، أجهزة التسجيل، مولدات 

 ، تصم�م وتحليل أنظمة الق�اس اآلمنة)المحوالت، العدادات الرقم�ة، أجهزة الق�اس المتعددة(الرقم�ة 
 مكونات نظم التحكم :٥٢٧كهق

حساسات مك�فات اإلشارة التناظر�ة والرقم�ة، حساسات ومحوالت اإلشارة الحرار�ة والم�كان�ك�ة والضوئ�ة، ال
 الالسلك�ة، عناصر التحكم النهائي 

 المعالج الدقيق وتطب�قاته في نظم التحكم :٥٢٨كهق
بناء المعالج الدقيق، طرق البرمجة، دوائر ر�ط المعالج الدقيق �منظومات التحكم، تحو�ل الب�انات، استخدام 

 المعالج الدقيق في نظم التحكم، تطب�قات الحواكم الدق�قة
 حكم الرقمينظم الت :٥٢٩كهق

مقدمة الستخدام الحاسب في التحكم، طرق تصم�م الحاكم الرقمي المتين، تصم�م الحواكم الرقم�ة في وجود 
اضطرا�ات عشوائ�ة، طرق التعرف على المنظومات، السمات العمل�ة لمنظومة التعرف، السمات العمل�ة للتحكم 
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 ٣١٠ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 دالرقمي، التعرف في الدوائر المغلقة، ت�س�ط الحاكم المعق
 نظم التحكم في العمل�ات الصناع�ة :٥٣٠كهق

تصم�م الحاكم الصناعي، صعو�ات التصم�م لألنظمة الغير مستقرة واألنظمة ال�طيئة وأنظمة التأخير  اعت�ارات
واألنظمة التي ل�س لها حد أدنى للطور، الحواكم المتتال�ة، بناء وتحليل وض�ط الحاكم التناسبي التكاملي 

 الداخلي�استخدام النموذج في األنظمة ذات التأخير، التحكم المتين، التحكم التفاضلي، التحكم 
 نمذجة وتحليل أداء نظم التحكم اآللي :٥٣١كهق

ودراسة  ألنظمة الدينام�ك�ةادور النمذجة في التحكم في العمل�ات الصناع�ة، النمذجة �استعمال التناظر، استقرار 
النماذج، النمذجة �استعمال الوحدات الهندس�ة، أساليب وتصغير  ط�س�، أساليب تإمكان�ة التحكم والمالحظة

 التنبؤي ، مقدمة للتحكم ةالخط�ة إلى الخط�ة، النمذجة المبهمة، مقدمة للنمذجة العشوائ�لالتحو�ل من ا
 ترددالت�ار الم دوائرالتحكم اإللكتروني في  :٣٢٥كهق
و�ة الطور، متحكمات أحاد�ة الطـور وثالث�ـة الطـور، تحليـل أ التحكم في زامبدأ التحكم عن طر�ق الفتح والغلق، مبد

 وتصم�م دوائر التحكم في الجهد المتردد
 أش�اه الموصالت ذات القدرة العال�ةن�ائط  :٣٣٥كهق

�ات األساس�ة للث�ارستور، خواص ملالعفيز�اء مبدئى للث�ارستور و التركيب ال، دراسة م�ادئ فيز�اء أش�اه الموصالت
 .للث�ارستور، طرق رفع مقننات الث�ارستور، طرق تشغيل وحما�ة الث�ارستورالفتح والغلق 

 إلكترون�ات صناع�ة :٣٤٥كهق
البوا�ات المنطق�ة والمذبذ�ات والمسجالت والعدادات، التركيب المبدئي للمعالجات الدق�قة، نظر�ة المكبرات 

دوائر المكبرات  ،ذات التغذ�ة المرتجعة المكبرات التجهيز�ة ،خواص المكبرات التجهيز�ة ،(OPAMP) التجهيز�ه
 التجهيز�ة الغير خط�ة

 التحكم اإللكتروني في آالت الت�ار المستمر :٣٥٥كهق
خواص النظم الم�كان�ك�ة ووسائل التدو�ر، اخت�ار عناصر نظم التدو�ر، محرك الت�ار المستمر ذو اإلثارة 

 ستمرالتحكم المقفل لنظم تدو�ر محركات الت�ار الم ،المنفصلة
 ترددالت�ار المدوائر تقو�م  :٣٦٥كهق

الطور، طرق التحكم ، دوائر التقو�م المزدوجة ثالث�ة الطور، دوائر التقو�م ثالث�ة الطوردوائر التقو�م أحاد�ة 
 التقليد�ة والحديثة في دوائر التقو�م

 ترددالتحكم اإللكتروني في آالت الت�ار الم :٣٧٥كهق
نظم التحر�ك ذات الت�ار المحركات الحث�ة ثالث�ة الطور،  لدفع، اخت�ار نظام الدفع،النظام الم�كان�كي ومنظومة ا

 تحو�ر المجال، نظم التغذ�ة العكس�ةنظم  بنظام تعديل الن�ضة، رالمتغيا
  وقا�ة نظم التوز�ع والنقل :٥٣٨كهق

 .قا�ة نظم النقلمتطل�ات نظم الوقا�ة، التنسيق بين أجهزة الوقا�ة، وقا�ة نظم التوز�ع المختلفة، و 
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 ٣١١ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 الوقا�ة ةنظمأ المواصفات الق�اس�ة واخت�ارات :٣٩٥هقك
، اخت�ارات المفات�ح  د والت�ارالجهمحوالت اخت�ار ، اخت�ار المرحالت �البرامج الجاهزة،  اخت�ارات المرحالت

 ، المواصفات الق�اس�ةالكهر��ة
 الكهر��ة تركي�اتالاألمان في  :٤٠٥كهق

لمنشآت الكهر��ة في ا األخطار الناتجة عن التركي�ات، التركي�ات في المحطات الكهر��ة شآت،اخل المندالتركي�ات 
 .األعطال الكهر��ةالحرائق الناتجة عن ، تجنب األخطاء الكهر��ة ، ، توفير عوامل األمانوالمحطات 

 التأر�ض الكهر�ي :٥٤١كهق
ات التوز�ع، ق�اس مقاومة التأر�ض، التأر�ض في تأر�ض المعدات لألمان الكهر�ي، تأر�ض نقطة التعادل في ش�ك

 ، استخدام المنحن�ات في تصم�م التأر�ض،الجهود المنخفضة، أنواع قض�ان التأر�ض، تصم�م ش�كات التأر�ض
 . �ض المحوالت والمولدات ، التأر�ض للحما�ة من الصواعقر تأالتأر�ض االصطناعي، 

  اإلنسان والبيئةوتأثيره علي  يالمجال الكهرومغناط�س :٥٤٣كهق
علي اإلنسان، تأثير المجال  يمصادر التلوث �المجال الكهرومغناط�سي، تأثير المجال الكهرومغناط�س

 علي الن�ات، المسافة اآلمنة للمنشآت، عالقة المجال �األمراض المختلفة يالكهرومغناط�س
 تصم�م وتحليل ش�كات الجهد العالي  :٤٤٥كهق

لقوى، تأثير تأر�ض النظام، اخت�ارات مانع الصواعق، تنسيق العزل، تصم�م قض�ان الجهود العال�ة في ش�كات ا
 التوصيل، تصم�م نظم التأر�ض

 تطب�قات في هندسة الجهد العالي  :٤٥٥كهق
تنق�ة الم�اة،  ،الفصل الكهر�ى ،الدهان الكهروستات�كى، والط�اعة المرسب الكهروستات�كي، ماكينات التصو�ر

 .تطب�قات فى الزراعة ،تطب�قات في الطب
 أنظمة الق�اس الذك�ة :٦٥٤كهق
الرقم�ة في الق�اسات، السمات العمل�ة لمشاكل التصم�م، تصم�م أجهزة الق�اس الذك�ة �استعمال  األساليبمزا�ا 

الرقم�ة في  اإلشاراتتجم�ع ونقل الب�انات، عمل�ات في الحواسب المصغرة، استعمال الحواسب المصغرة 
 تصاالتر الر�ط �أنظمة االالق�اسات، دوائ

 التحكم المتين في نظم القوى الكهر��ة :٧٥٤كهق
، أنظمة االخت�ارمشاكل التحكم في نظم القوى الكهر��ة، التحكم الخطي في نظم القوى الكهر��ة، نموذج نظام 

األنظمة، التحكم في  توازن نظم القوى، النموذج المتعدد لنظم التحكم المتوائمة، االستقرار المتزامن، دراسة حساس�ة
 األنظمة ذات التأخير الزمني

 تطب�قات التحكم في نظم القوى الكهر��ة :٥٤٨كهق
القدرة غير الفعالة في جهود المولدات، التحكم في التردد، التحكم في  التحكمنمذجة مكونات المحطات الكهر��ة، 

 في الش�كات، مراكز التحكم، نظام المراق�ة
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 ٣١٢ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 مبرمجة المتقدمةالحاكمات ال :٩٥٤كهق
ناعي وتطب�قاته مع طصعمل�ات التحكم ثنائ�ة الحالة، الحاكمات المنطق�ة المبرمجة، البرمجة المتقدمة، الذكاء اال

ناعي و�نائها ومعرفة تمثيلها ودوائر االرت�اط واالخت�ارات طصأنظمة الحاكمات المبرمجة، أنواع أنظمة الذكاء اال
 لب�انات، ش�كات وأنظمة نقل امالخاصة به

 القوى الكهر��ة نظمل االقتصاديالتشغيل  :٥٠٥كهق
للمحطات مع األخذ في االعت�ار الفقد الكهر�ي في النظام  االقتصاديالتوز�ع , تمثيل الفقد الكهر�ي في نظم القوي 

 .تشغيل نظم القوي المرت�طة, وقيود التشغيل وخطوط النقل، فوائد وعيوب الر�ط الكهر�ي بين النظم
 القوى الكهر��ة  محطاتاالقتصادي لشغيل الت :٥١٥كهق
للمحطات الحرار�ة، التشغيل االقتصادي للمحطات المائ�ة، تخص�ص  االقتصاديالتشغيل ، توليدمحطات الأنواع 

أسس االقتصاد الهندسي، أنواع الوقود واقتصاد�اتها، كفاءة األنواع المختلفة ، قيود األمان ،أحمال وحدات التوليد
 .لتوليدا من محطات

 جودة القدرة الكهر��ة :٥٢٥كهق
, تنظ�م الجهد, موازنة األحمال أحاد�ة األوجة علي نظم ثالث�ة األوجه, تعر�ف، متطل�ات األحمال الكهر��ة، االعتماد�ة

 .تطب�قات �استخدام البرامج الجاهزة, المواصفات الق�اس�ة, نظم القوى الكهر��ة في التوافق�ات، تحسين معامل القدرة
 دراسة الش�كة لألحمال ذات الطا�ع الخاص  :٥٣٥هقك

 توصيف األحمال ذات الطا�ع الخاص، الخصائص الزمن�ة و مجال الترددات، التأثيرات الكهر��ة في الش�كة،
 .علي حاالت مختلفة وتقي�مها ، تطب�قاتالجاهزة  برامج الحاسب اآللي

 م�كان�كي لطاقة الر�اح نظمة الحديثة المستخدمة في التحو�ل الكهرو األ  :٥٦٥كهق
أنواع التور�ينات الهوائ�ة ، أنواع المولدات الكهر��ة المستخدمة فى أنظمة تحو�ل طاقة الر�اح ، : التعرف على 

 .تحليل أداء إحدى األنظمة المستخدمة فى مزارع الر�اح �مصر  -الدوائر اإللكترون�ة وطرق التحكم المستخدمة  
 القوى الحديثة في نظم القوى الكهر��ة تطب�قات إلكترون�ات  :٥٧٥كهق

دراسة توافق�ات األحمال الصناع�ة، المرشحات الغير فعالة والفعالة للقدرة، دوائر تحسين معامل القدرة، النقل المرن 
 للقدرة الكهر��ة

 موضوعات مختارة في اآلالت الكهر��ة :٥٥٨كهق
الدائم، دراسة بدء الحركة للمحركات، التشغيل الغير  التوافق�ات، المحركات عال�ة الكفاءة، محركات المغناط�س

 متوازن، الحاالت العابرة في المولدات الكهر��ة
 طرق النمذجة والتحكم في اآلالت الكهر��ة :٥٥٩كهق

تمثيل اآلالت الكهر��ة في اإلطارات الساكنة والمتحركة،  ،الكهر��ة�استخدام النظر�ة الموحدة لآلالت النمذجة 
التحكم في المحركات الكهر��ة،  تحو�ر المجال، دراسة المتحكمات النمط�ة والحديثة المستخدمة في تطبيق نظر�ة

 دراسة طرق التحكم العددي واالتجاهي في أداء المحركات الكهر��ة
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 ٣١٣ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 اخت�ار وتوصيف نظم التحر�ك الكهر��ة :٥٦٠كهق
دي السرعة، الكفاءة، تنظ�م السرعة، التحكم�ة، احت�اجات نظم التحر�ك الجيدة، المقننات والتكاليف الرأسمال�ة، م
 االعتماد�ة، تواجد المن�ع، تأثير تغير جهد المن�ع، الوسط المح�ط

 ر�اض�ات :١٥٦كهق
 المتجهات الخط�ة، تحليل مصفوفات، التحليل العددي، أساليب التعظ�م

 �حوث العمل�ات :٢٥٦كهق
ل، نماذج الش�كات، البرمجة الخط�ة المتقدمة، برمجة نظر�ة الطوابير، طرق حل البرمجة الخط�ة، نماذج النق

 األلعاباألهداف، البرمجة الخط�ة ذات األعداد الصح�حة، تحليل اتخاذ القرار ونظر�ة 
 اإلدارة الهندس�ة :٣٥٦كهق

ت تعر�ف اإلدارة الهندس�ة، وظائف اإلدارة، أنواع المنظمات واقتصاد�اتها، استخدام نظم الق�اس، اتخاذ القرار تح
 ظروف غير مؤكدة، تعر�ف مشروعات البناء والتشغيل ثم النقل ومث�التها، إدارة األزمات، إدارة المشار�ع

 نظم نقل الب�انات :٤٥٦كهق
ش�كات نقل الب�انات المحل�ة،  م،الخاصة به توالبروتوكوالأنظمة نقل الب�انات المفتوحة، ط�قات نقل الب�انات 

 وكا�الت نقل الب�انات، أساليب نقل الب�انات المختلفة كأسالش�كات نقل الب�انات الواسعة، 
 الكهر��ة تطب�قات الحاسب في نظم القوى  :٥٥٦كهق

، حل المعادالت، األمثلة، مقدمة للذكاء الكهر��ة نمذجة نظم القوى , الطرق المستخدمة للتنبؤ �األحمال الكهر��ة
 .االصطناعي، حزم البرامج الهندس�ة

 تحليل العددي الحاس�ات وال :٥٦٦كهق
 ، تطب�قات حزم البرامج الهندس�ةالتحليل العددي، 

 اإلحصاء و تحليل الب�انات :٥٦٧كهق
م�ــادئ االحتمــاالت، توز�عــات االحتمــاالت، العــزوم، كثافــة االحتمــاالت والتوقــع، تقــدير الق�مــة، تقــدير الحيــز، تمثيــل 

 تحليل الب�اناتتراجع�ة واالرت�اط، ، جودة اخت�ارات التوفيق، ال)مونت كارلو(األحداث العشوائ�ة 
 
 

 ماجستير العلوم
 رسالة الماجستير :١٦٠كهق

�عد ال�احث رسالة تتكون من عدة أبواب وفهرس وقائمة �األشكال والجداول والمراجع �اللغة اإلنجليز�ة وتحتوي 
 أ�ضا على ملخص �اللغة العر��ة

 دراسات �حث�ة وٕاحصاء وتحليل ب�انات :٦٠٢كهق
 ، تحليل ومعالجة الب�انات، استخدام البرامج المتخصصة تحتماالنظر�ة اال

 دراسة متقدمة في اآلالت الكهر��ة :٦٠٥كهق
 دراسات االتزان ، األداء الدينام�كي، الحاالت العابرة، النظر�ة الموحدة في اآلالت الكهر��ة
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 ٣١٤ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 تحليل وتصم�م اآلالت الكهر��ة :٦٠٦كهق
اآلالت ، معادلة الخرج واخت�ار �ارامترا التصم�م، التوصيلة الفائقة، ط المجالتخط�، التبر�د، االتجاهات الحديثة

 ، آالت الت�ار المستمر)تصم�م ملفات المجال، ةكر�ون�اإلثارة الحديثة والنوع الغير محتوي على فرش (المتزامنة 
 اخت�ارات متقدمة لآلالت الكهر��ة :٦٠٧كهق

التحميل المكافئ ، تجهيزات التجارب، والروتين�ة لآلالت الكهر��ة االخت�ارات النوع�ة، المواصفات الق�اس�ة
 الص�انة، تحليل نتائج التجارب، للمحركات الكبيرة

 األداء غير المتوازن لآلالت الكهر��ة :٦٠٨كهق
ن معامل تخف�ض المقن، التشغيل أحادي الوجه لآلالت ثالث�ة الوجه، جهود المن�ع الغير متزنة ،المرك�ات المتماثلة

 التحميل الغير متماثل للمولدات المتزامنة، توصيل الملفات الغير متماثل �غرض الفرملة
 اآلالت الكهر��ة الخاصة :٦٠٩كهق

محركات  المحركات التخلف�ة، المحركات الخطو�ة، محركات التوحيد للت�ار المتردد، ،السالسن محركات السرفو،
 �س الدائماآلالت ذات المغناطو، مولدات التاك الممانعة،

 لحاالت العابرة في اآلالت الكهر��ةا :٦١٠كهق
،التوصيل وٕاعادة التوصيل، قصر الدائرة المفاجئ على المولدات المتزامنة، لآلالت الكهر��ة النظر�ة الموحدة
 .الحاالت العابرة

 هندسة الجهد العالي  :١١٦كهق
انه�ار العازالت ، ت الخارج�ة تحت الجهود المختلفةانه�ار العازال، الجهود العابرة والدينام�ك�ة في ش�كات القوى 

تأثير التأر�ض على ، توليد وق�اس أنواع الجهود المختلفة، الجهود على العازالت الداخل�ة، تنسيق العازالت، الملوثة
 اتجاهات حديثة ،أجهزة الجهد العالي

 للجهد العالى ق�اسات دق�قة :١٢٦كهق
، ق�اس الت�ارات الصغيرة في دوائر الت�ارات العال�ة، ق�اس الت�ارات العابرة، جهددقة مجزئ ال، ق�اسات الجهد العالي
تشخ�ص التفر�غات الداخل�ة في أجهزة الجهد ، تطب�قات اإللي�سومتري ، ق�اس خواص العزل، ق�اس المجال الكهر�ي

 اتجاهات حديثة، مثبتات الجهد، دوائر التأخير، دوائر الزناد، المكبرات، العالي
  المواد الكهر��ة :١٣٦كهق

انه�ار ، البول�ميرات والسيرام�ك، التوصيل الكهر�ي في المواد الصل�ة، حيز الطاقة، التكو�ن اإللكتروني للمواد
 اتجاهات حديثة، انه�ار العازالت السائلة، التوصيل خالل العزل السائل، ظواهر العزل السائل، العازالت الصل�ة

 جهد العاليندسة التطب�قات إحصائ�ة في ه :١٤٦كهق
تمثيل ، تقدير الحيز، تقدير الق�مة، كثافة االحتماالت والتوقع، العزوم، توز�عات االحتماالت، م�ادئ االحتماالت
انه�ار العازالت :دراسات خاصة ، التراجع�ة واالرت�اط، جودة اخت�ارات التوفيق ،)مونت كارلو(األحداث العشوائ�ة 

 في نظم القوى  ، االعتماد�ةتنسيق العزل، ة متعددة العزلاألنظم، حدوث البرق ، الخارج�ة
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 ٣١٥ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 تحليل نظم القوى الكهر��ة  :١٥٦كهق
الكهر��ة في  سر�ان القدرة الطرق المختلفة لتحديد ق�مة, نمذجة األحمال الكهر��ةالتمثيل الر�اضي لنظم القوى، 

, �ارات القصر في النظم الكبيرةحساب ت, الحاالت العاد�ة وحاالت الطوارئ من خروج خط كهر�ي أو مولد
 . للنظام الدينام�كي، تقدير الحالة، دراسة درجة األمان االستقرار

 التمثيل الدينام�كي ألنظمة القوى الكهر��ة :١٦٦كهق
التر�ينات، الغال�ات، أجهزة التحكم، تمثيل الش�كات المترا�طة، نمذجة أجهزة اإلثارة، نمذجة تمثيل المولودات، 

 .دراسة �عض األمثلة �استخدام البرامج الجاهزة, الدينام�ك�ةالمكافئات 
 التحكم في نظم القوى الكهر��ة :١٧٦كهق

جهد التشغيل، التحكم المركزي والمتعدد أساليب التحكم في , التردد فينظر�ة التحكم األمثل، أساليب التحكم 
 .تطب�قات, المستو�ات

 �ةالتشغيل األمثل ألنظمة القوى الكهر� :١٨٦كهق
التشغيل االقتصادي للمحطات , التشغيل االقتصادي للمحطات الحرار�ة مع تمثيل الفقد الكهر�ي في نظم القوي 

الحرار�ة والمائ�ة معا في النظام الكهر�ي مع األخذ في االعت�ار شروط التشغيل المختلفة، التحميل األمثل 
دراسة السر�ان األمثل للقدرة الفعالة , الكهر��ةللمحطات ذي المدى الزمني الطو�ل، الر�ط الكهر�ي بين النظم 

 .والغير فعالة في النظام الكهر�ي
 تخط�ط نظم القوى الكهر�ائ�ة :١٩٦كهق

تخط�ط نظم النقل، تخط�ط نظم القوى، التوسعات , الطرق الر�اض�ة المختلفة للتخط�طالتنبؤ �األحمال الكهر�ائ�ة، 
 .تطب�قات, نظم التوليد في

 لنظم القوى الكهر��ة اد�ةاالعتم :٢٠٦كهق
لنظم التوليد  االعتماد�ةحسا�ات  ،االعتماد�ةالطرق المختلفة لتقدير االعتماد�ة، التحليل اإلحصائي لمؤشرات 

 .حساب االعتماد�ة لنظم التوز�ع المحتو�ة علي المولدات الموزعة, والنقل
 خاصة في نظم القوى الكهر��ة  موضوعات :٢١٦كهق

حوافز العمالء , التأثير البيئي, القوى  في ش�كات كفاءة الطاقة الكهر��ة, للتعر�فة الكهر��ةاألنواع المختلفة 
 . للكهر�اء مقدمة للسوق الحرة, ةكفاء�لطاقة الستخدام ا

 المصاب�ح الكهر�ائ�ة واإلضاءة  :٢٢٦كهق
ضاءة الداخل�ة، اإلضاءة اإل: نظم اإلضاءة ،أنواع اللم�ات، الخواص، األداء، الخوانق: المصاب�ح الكهر�ائ�ة

 .، تصم�م اإلضاءة �استخدام برامج الحاسب اآللىالخارج�ة، تطب�قات خاصة 
 استخدام الطاقة الكهر�ائ�ة  :٢٣٦كهق

 م�ائ�ة�الجر الكهر�ي، اإلضاءة، التسخين الكهر�ي، اللحام الكهر�ي، تكييف الهواء، العمل�ات الكهروك
 الجر والنقل الكهر�ي  :٢٤٦كهق
 الطاقة السرعة، الفرملة، ترشيد فيلجر الكهر�ي، خواص محركات الجر الكهر�ي، اخت�ار المحركات، التحكم أنواع ا
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 ٣١٦ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

  المرحالت الرقم�ة :٢٥٦كهق
المكونات الداخل�ة ألجهزة الوقا�ة الرقم�ة، كتا�ة حزم البرامج، عالقة مواصفات المكونات �سرعة تشغيل البرامج، 

تطب�قات الش�كات العصب�ة والمو�جات في  الت المستخدمة في الوقا�ة الرقم�ة،المرشحات الرقم�ة، نظم االتصا
 .مجال وقا�ة المولدات والمحوالت والخطوط، أهم برامج التصم�م

 تحو�ل الطاقة هندسة  :٢٦٦كهق
للطاقة، التحو�ل الكهرومغناط�سي للطاقة، الطاقة  ي للطاقة، التحو�ل الكهروك�م�ائيالتحو�ل الكهروم�كان�ك

 ، نظم تخز�ن الطاقة )الطاقة الشمس�ة، طاقة الر�اح( المتجددة 
 تطب�قات جودة القدرة في المنشآت السكن�ة والصناع�ة :٢٧٦كهق

تعر�ف جودة القدرة، تعر�فات ومصطلحات جودة القدرة، المصادر المسب�ة النخفاض مستوى جودة القدرة، تحسين معامل 
 .المواصفات الق�اس�ة في مجاالت جودة القدرة، التوافق�ات، متا�عة جودة القدرة القدرة في الم�اني والمنشآت الصناع�ة،

 الكترون�ات صناع�ة متقدمة :٢٨٦كهق
  .ات القوى إلكترون�عالجات الدق�قة، المتحكمات الدق�قة، تطب�قات المتحكمات الدق�قة فى مجال الم

 للقوي واآلالت الكهر��ة ةالدوائر االلكترون� :٦٢٩كهق
مصادر القوى �مفتاح تقط�ع وتعديل الن�ضة، اله�كل العام للحما�ة الرقم�ة، الحما�ة الرقم�ة للمحركات تصم�م 

  .الرقم�ة ضد ز�ادة ت�ار الحمل الحما�ةالحث�ة، الحما�ة الرقم�ة للمحوالت، المرحالت ذات 
 ن�ائط أش�اه الموصالت ذات القدرة العال�ة المتقدمة :٦٣٠كهق

الموصالت، دراسة التركيب المبدئى لعناصر أش�اه الموصالت ذات القدرة العال�ة، فيز�اء م�ادئ فيز�اء أش�اه 
العمل�ات األساس�ة لعناصر أش�اه الموصالت ذات القدرة العال�ة، خواص الفتح والغلق لعناصر أش�اه الموصالت 

 ةذات القدرة العال�ة، طرق تشغيل وحما�ة عناصر أش�اه الموصالت ذات القدرة العال�
 تحليل وتصم�م مكونات دوائر الكترون�ات القوى  :٦٣١كهق

 أش�اه الموصالتتحليل وتصم�م ملفات الخنق ومحوالت اإلشارة ذات التردد العالي، تحليل وتصم�م مبردات ن�ائط 
ذات القدرة العال�ة، تأثير المجاالت الكهر��ة والمغناط�س�ة على دوائر إلكترون�ات القوى، موضوعات خاصة في 

 .التوافق الكهرومغناط�سى لدوائر الكترون�ات القوى 
 القوى الكهر��ة نطموقا�ة  :٦٣٢كهق 

دوائر التوصيل  المرحالت،المفات�ح الكهر��ة،  أجهزة ق�اس الت�ار والجهد،مكونات الش�كة الكهر��ة، األعطال، 
  .متطل�ات نظم الوقا�ة، التنسيق بين أجهزة الوقا�ةللمرحالت، 

 يل الرقمي للمجاالت الكهرومغناط�س�ة التحل :٦٣٣كهق
، طر�قة العنصر المحدد، طر�قة خطوط النقل، أهم�ة الطرق العدد�ة لحل مسائل المجاالت الكهرومغناط�س�ة

 أمثلة وتطب�قات، طر�قة المعادالت التكامل�ة، طر�قة الفروق المحددة
 قواطع الكهر��ةال :٤٦٣كهق

أجهزة القطع، الجهزة  ض�طالمواصفات الخاصة �أجهزة القطع،  ة القطع،أنواع أجهزة القطع، تشغيل ومشاكل أجهز 
 القطع للت�ار المستمر، إتجاهات حديثة



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣١٧ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 الظواهر العابرة في نظم القوى الكهر��ة: ٥٦٣كهق 
، ATP،EMTPالجهود الفجائ�ة في الدوائر أحاد�ة القطب وثالث�ة األقطاب، تمثيل الجهود الفجائ�ة �البرامج الجاهزة، 

 ود القفل، الجهود المؤقتة، الجهود الناتجة عن الصواعق، الوقا�ة من الجهود الفجائ�ة، تناسق العزلجه
 غازاتالتفر�غ  :٣٦٦كهق 

الغازات الكهروسال�ة، انه�ار الفجوات الطو�لة، نظر�ات انه�ار الغازات، العوامل التي تؤثر في تفر�غ الغازات، 
 الهالي، االنه�ار تحت الترددات العال�ة، القوس الكهر�ي، اتجاهات حديثة  غالغازات المضغوطة والمخلخلة، التفر�

 تطب�قات الليزر في الهندسة الكهر��ة :٧٦٣كهق 
  .مقدمة، استخدام الليزر في ق�اس سمك ط�قة التلوث على العازالت الصل�ة، تطب�قات أخرى 

 التحكم للمنظومات الخط�ة :٦٣٨كهق 
 �م المتغيرات، التحكم المتين، حساس�ة منظومات التحكم اآلليدير قالثوابت، طرق تق �مدير قالتحكم األمثل، طرق تق

 طرق تصم�م الحاكم الرقمي الصناعي :٦٣٩كهق 
المنظومات الرقم�ة، استبدال األقطاب، اخت�ار معدل العينات، ميزات ومواصفات ش�كات نظم نماذج وتحليل  ستنتاجا

 التنبئي العام، الحاكم األقل ت�اين، الحاكم التنبئي، الحاكم التعل�مي المتكررالتحكم، حاكم كلمن الثنائي، الحاكم 
 ة�التحكم في النظم الالخط :٦٤٠كهق 

خواص النظم الالخط�ة، حاالت االتزان ومفاه�م االستقرار، طر�قة ليبنوف لالستقرار، االستقرار المطلق، طرق 
استعمال طر�قة ، األوجهيل الدينام�كي، مسارات التحو�ل لمنظومات خط�ة، أوضاع التشغيل وطرق التحل

نظم التحكم  أداءالمختلفة، تقي�م  األوضاعالخط�ة في التحليل الدينام�كي لنظم التحكم الالخطي في  اتالتوافق�
 الالخطي، طرق التوصيف في منظومات التحكم المبهمة

 التحكم �الحاسبنظم  :٦٤١كهق 
لرقم�الم�اشر، التحكم اإلشرافي والمتا�عة، حزم البرامج للتحكم اإلشرافي وحدات التحكم ا :نظام التحكم الموزع

والتحكم الرقمي الم�اشر، نظم التحكم والمتا�عة عن طر�ق الش�كات، البرمجة في الزمن الحق�قي لمنظومات 
 .التحكم، تطب�قات

 التحكم العشوائي :٦٤٢كهق 
وصف العمل�ات العشوائ�ة، العشوائ�ة، ، تعر�ف العمل�ات دوال االحتماالتالعشوائ�ة،  مراجعة نظر�ة المتغيرات

شروط السكون والعكس، التعرف على رتب ، دوال االرت�اط، دوال االرت�اط المشتركة، نماذج ار�ما األحاد�ة
 نبؤ �استخدام السالسل الزمن�ةتالنموذج، تخمين ثوابت النموذج، معادالت يول، ووكر، اخت�ارات الصالح�ة، ال

 نظم التحكم الذك�ة :٦٤٣كهق 
 أساليبالمجموعات المبهمة وعمل�اتها، الحاكمات المبهمة التناسب�ة التكامل�ة التفاضل�ة، النظم المتوائمة المبهمة، 

 المثلى األساليبحاكمات الش�كات العصب�ة،  المبني على المت�اينات الخط�ة،التحكم المبهم 
 نظم التحكم المتوائمة :٤٦٤كهق 

توائمة، تقدير ق�م الثوابت، التحكم المتوائم �استخدام النموذج المرجع، الض�ط الذاتي للحواكم، خطط التحكم الم
 .، تحليل االستقرار للحواكم المتوائمة، نظم التحكم المتوائمة المتينةللنظم غير الخط�ةالتحكم المتوائم 
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 ٣١٨ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 ترشيد الطاقة و التعر�فة الكهر��ة :٥٦٤كهق 
 تعر�فة الطاقة، العوائد المال�ة واالقتصاد�ة ،ترشيد استخدام الطاقة ،استخدامات الطاقة ،لطاقةلمصادر االتخط�ط المتكامل 

 دراسات متقدمة في هندسة النظم :٦٤٦كهق 
التعظ�م الشامل، التعظ�م االحتمالي، التعظ�م  أساليبالنمذجة المحددة و النمذجة االحتمال�ة والنمذجة المبهمة، 

 تطب�قات منظومات الح�اة الواقع�ة المبهم، تمثيل األنظمة، 
 دراسات متقدمة في �حوث العمل�ات :٧٦٤كهق 

، نمذجة التمثيل، نماذج التعظ�م االحتمالي، التنبؤالنمذجة المحددة و النمذجة االحتمال�ة والنمذجة المبهمة، نماذج 
 نموذج ماركوف للقرارات، نموذج التعظ�م المبهم، الجور�ثمات البرمجة الخط�ة

 استخدام الذكاء االصطناعي في نظم القوى الكهر��ة :٤٨٦ كهق
رزم�ات ال�حث عن الحل، األنظمة الخبيرة، اتعر�ف وم�ادئ وخصائص الذكاء االصطناعي، استراتيج�ات وخو 

تمثيل المعرفة، مقدمة في الش�كات العصب�ة، تصم�م الش�كات العصب�ة، تعر�ف المنطق المبهم، أسراب الجز�ئات، 
 استخدام البرامج الهندس�ةتطب�قات �

 النمذجة و التحكم في اإلنسان اآللي :٤٩٦كهق 
دراسات الحركة والتحو�ل المتجانس، الكينمات�كا الم�اشرة والعكس�ة وكينمات�كا السرعة، تخط�ط المسارات، دينام�كا 

، الفراغالالخطي في القوى، التحكم  �استعمالالحركة، التحكم في المفاصل، التحكم متعدد المتغيرات، التحكم 
 استخدام الحاسب في التحكم

 نظم االتصاالت المستخدمة في أنظمة القوى الكهر��ة :٠٦٥كهق 
الصناع�ة، أنظمة التسلسل الهرمي الرقمي المتزامن، نظام االتصاالت �استعمال خطوط نقل القوى  األل�افنظم 

 كات الواسعة، تطب�قات في نظم القوى الكهر��ة الكهر��ة، نظام االتصاالت الالسلكي، الش�كات المحل�ة، الش�
 تطب�قات ر�اض�ة :٥١٦كهق 

مجاالت المتجهات الخط�ة، تحليل نظم المصفوفات، المقادير الق�اس�ة للمحددات والمتجهات، مت�اينات 
 .المصفوفات الخط�ة، طرق تحديد الحلول المثلى

 نظم التحر�ك الكهر�ي الحديثة  :٦٥٢كهق 
ســرعة  فــيالـتحكم  فــيالمسـتخدمة  يتجــاهواال يطــرق الـتحكم العــدد دراسـةي، ظـم التحر�ــك الكهر�ــوتصــم�م ناخت�ـار 

 .تطب�قاتالكهر�ي، نظم التحر�ك  فيدراسة المتحكمات النمط�ة والحديثة المستخدمة ، المحركات الكهر��ة
 الوقا�ة الرقم�ة  :٦٥٣كهق 

إستخدامات المرحل الرقمي، التصم�م الداخلي للمرحل، مقدمة للمرحالت الرقم�ة، تجهيز المعلومات، إعداد برامج 
، ATP،EMTPتمثيل وتصم�م المرحالت الرقم�ة �البرامج الجاهزة،  المرحالت الرقم�ة لتحديد نوع العطل ومكانه،

 نظم الوقا�ة المتكاملة
  فى ش�كات الجهد العالىالكهر��ة واستخداماتها  المرحالت :٦٥٤كهق 

 المرحالتالمساف�ة،  المرحالتالوقا�ة ضد ز�ادة الت�ار،  لتنسيق بين أجهزة الوقا�ة،متطل�ات نظم الوقا�ة، ا
 .وقا�ة نظم التوز�ع والنقل، وقا�ة المحوالت، وقا�ة المولداتالت�اين�ة،  المرحالتاالتجاه�ة، 



 

 جامعة القاهرة
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 ٣١٩ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 اتزان نظم القوي الكهر��ة :٦٥٥كهق 
الطرق , اتزان المولدات, حكم المتقدمة لوحدات التوليدتصم�م نظم الت, األحمال االستات�ك�ة و الدينام�ك�ة نمذجة

 .تطب�قات, اتزان التردد في النظم الكهر��ة, المختلفة لدراسة اتزان الجهد االستات�كي والدينام�كي في نظم القوي 
 م�ادئ الش�كة الذك�ة :٦٥٦كهق 

، أس�اب الحاجة للش�كة الذك�ة ، توصيف نظم القوى الكهر��ة الحال�ة ، ماه�ة الش�كة الذك�ة ، نبذة تار�خ�ة 
 .التحد�ات ، دور الش�كة الذك�ة وخصائصها ، تكنولوج�ا الش�كة الذك�ة وفوائدها

 القوى الكهر��ةهندسة األمن السيبرانى فى  :٧٦٥كهق 
 –التت�ع  –استراتيج�ات الدفاع  –سطح الهجوم  –الحوادث الداخل�ة  –الهجوم الخارجى  –الفضاء السيبرانى 

 –تطب�قات مختلفة  –تحليل الحوادث العالم�ة والمحل�ة  –الحلول البرمج�ة وغير البرمج�ة  –رات الثغ
 .األمن القومى –التشر�عات  –االقتصاد�ات 

  للش�كة القوم�ة الذك�ةاألمن السيبرانى  :٨٦٥كهق 
نقل والتوز�ع وأجهزة ثغرات محطات التوليد ومحطات المحوالت لل – الخصائص المنفردة للش�كة القوم�ة الذك�ة

 .المعمل – وقا�ة وحل المشكالت ال – المستغالت  – البرمج�ات الخبيثة  – األدوات – المستهلك والعدادات الذك�ة
  التشر�عات الكهر��ة :٦٥٩كهق 

ما  –كود توصيل الطاقة الجديدة والمتجددة على الش�كة  -كود التوز�ع  –الئحته التنفيذ�ة  –قانون الكهر�اء الموحد 
 .�ستجد من قوانين وأكواد

  )ISO 50001(نظم إدارة الطاقة  :٦٦٠كهق 
 –مشار�ع الطاقة  –المؤشرات الخاصة �األداء  –أولو�ات اخت�ار المشار�ع  –ب�انات الطاقة  –س�اسة الطاقة 

 .المتا�عة
 
 
 

 دكتوراه الفلسفة
 

 االمتحان الشامل
 رسالة الدكتوراه :١٧٠كهق 

تكون من عدة أبواب وفهرس وقائمة �األشكال والجداول والمراجع �اللغة اإلنجليز�ة وتحتوي �عد ال�احث رسالة ت
 .أ�ضا على ملخص �اللغة العر��ة

 ادماج خطوط النقل �الت�ار المستمر في نظم القوي  :٢٧٠كهق 
محطات المقوم  ,نمذجة خطوط النقل في دراسات سر�ان القدرة الكهر��ة, استخدامات خطوط النقل �الت�ار المستمر

, المرشحات للتوافق�ات, تحديد القدرة الغير فعالة المطلو�ة, نظم التحكم, التنظ�م والتضاعف, للت�ار والعاكس
 . دراسات الجدوي االقتصاد�ة



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٢٠ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

  نظم القوي الكهر��ة المحتو�ة علي التوليد الموزع :٣٧٠كهق
, الطرق المختلفة لتحديد سعة وأماكن التوليد الموزع, زعنمذجة وحدات التوليد المو , تكنولوج�ا التوليد الموزع, تعر�ف

, )الش�كات الصغيرة(تأثير التوليد الموزع علي تشغيل نظم التوز�ع في حالتي الر�ط مع الش�كة أو منفصل عنها 
 .دراسات الجدوي االقتصاد�ة

 نمذجة وتطب�قات: األجهزة المرنة  :٧٠٤كهق 
 األجهزة المرنة,تعو�ض نظم النقل , تعو�ض األحمال الكهر��ة, عالةم�ادئ ومتطل�ات تعو�ض القدرة غير الف

التأثير , المواصفات الفن�ة, األجهزة المرنة المرك�ة, األجهزة المرنة المتصلة علي التوالي, المتصلة علي التوازي 
 . علي أداء النظام الكهر�ي

 التطب�قات الحديثة في الطاقة المتجددة :٥٧٠كهق 
الشمس�ة في التبر�د ، تحديد أنسب المجمعات الشمس�ة لالستخدام ، محطات التوليد المختلفة ، استخدام الطاقة 

تحسين كفاءة التسخين الشمسي في المنشآت السكن�ة والصناع�ة ، تعظ�م االستفادة من طاقة الر�اح في المناطق 
 .ذات السرعة المتوسطة

 �ةالتطب�قات الحديثة في مجال المرحالت الرقم :٦٧٠كهق 
حساب مدى مناطق الحما�ة في الوقا�ة المساف�ة ، تأثير الت�ارات السعو�ة على الوقا�ة التفاضل�ة ، تأثير التوليد 
الموزع على تناسق أجهزة الوقا�ة الرقم�ة ، تأثير نوع ش�كات التوز�ع على ق�مة الت�ارات الصفر�ة ، استخدام أجهزة 

 .التموضع الشاملة مع أجهزة الوقا�ة الرقم�ة
 موضوعات متقدمة لترشيد الطاقة في استخدامات الطاقة الكهر��ة :٧٧٠كهق 

الوضع الحالى للطاقة فى جمهور�ة مصر العر��ة، االدارة الكاملة للطاقة، الطاقة على مستوى الشركات، ادارة 
، التحليل المالى، تنظ�م واسلوب، االساليب التقن�ة والمال�ة، دراسة الجدوى، فرص ترشيد استهالك الطاقة: الطاقة

 .ترشيد الطاقة فى الم�انى، نظم ادارة الطاقة
  البيئية  لخطوط نقل القدرة وتأتيراتهادراسات متقدمة  :٠٨٧كهق 

حسا�ات المجال الكهر�ي تحت خطوط نقل القدرة الكهر��ة، تأر�ض نظم القوى تأثير المجال الكهر�ي علي البيئة، 
المحطات تلوث عازالت خطوط نقل القدرة، ، )الخواص واالنه�ار الكهر�ي( الكهر��ة، المواد العازلة الكهر��ة
  .وخطوط نقل القدرة المعزولة �الغاز

 نظم الوقا�ة يف دراسات متقدمة :٠٩٧كهق 
الجهود الزائدة من الموجات العابرة، الجهود الوقت�ة، الحما�ة من الجهود الزائدة واخت�ار مكوناتها، فتح وغلق دوائر 

، تمثيل وتصم�م المرحالت  القوى الكهر��ة، ألنظمةالحما�ة الرقم�ة  ،أنظمة الوقا�ة الحديثةلعالي المبرمج، الجهد ا
 .ATP،EMTPالرقم�ة �البرامج الجاهزة، 

 الجهد العالي  هندسةتطب�قات  يف دراسات متقدمة :١٠٧كهق 
استخدام  الخاصة �الكهر�اء اإلستات�ك�ة، مخاطرلاالتطب�قات الصناع�ة للجهد العالى، التطب�قات الطب�ة للجهد العالى، 

 . مع أنظمة الجهود المستمرة، أنظمة الوقا�ة ، هود العال�ة المستمرة لنقل القدرة الكهر��ةجالوتصم�م ش�كات 
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 ٣٢١ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

 موضوعات مختارة فى اآلالت الكهر��ة :١٧١ كهق
ت ، دراسة تأثير جودة مصادر الطاقة على دراسة تأثير التشغيل الغير متوازن علي أداء اآلالت الكهر��ة والمحوال

أداء المحركات الكهر��ة والمحوالت وعلى إستقرار�ة المولدات المتزامنة ، إستن�اط وتحديد عيوب اآلالت الكهر��ة 
... ودراسة تأثيرها على األداء ، دراسة أداء األنظمة الحديثة المستخدمة فى التحو�ل الكهروم�كان�كى لطاقة الر�اح 

 .ديد من الموضوعات التى تواكب التطور فى مجال اآلالت الكهر��ةوالع
 نظم التحر�ك الكهر�ي المتقدمة :٢٧١كهق 

تطبيق النظر�ة الموحدة لآلالت الكهر��ة لدراسة األداء الدينام�كى والعابر ، التحكم االتجاهى فى محركات الت�ار 
شر ونظم التحكم الالحسى ،  تطب�قات عمل�ة على نظم التحكم المتردد الحث�ة والمترامنة ، استخدام نظم التحكم الم�ا

 .اخت�ار منظومة التحر�ك الكهر�ى لالحمال المختلفة فى سرعة وعزم المحركات الكهر��ة ذات الت�ار المتردد ،  اسس
 التحليل المتقدم للمواد المغناط�س�ة المستخدمة فى اآلالت الكهر��ة :٣٧١كهق 

الخواص المغناط�س�ة للمواد  نمذجة  المواد المغناط�س�ة الصل�ة و اللينة ، نمذجة وتحليل أداء وسلوك
سلوك المواد تحت تأثير المجاالت المغناط�س�ة ، التطب�قات العدد�ة و التحليل�ة لنظر�ة المجاالت  نمذجة ،

       الكهرومغناط�س�ة في دراسة االالت الكهر��ة المستخدمة في التطب�قات الحديثة
 ١في نظم التحكم اآللي  دراسات متقدمة :٤٧١كهق 

 ) قد تشمل التعرف وتحديد النظم، التحكم التعل�مي، أساليب التعظ�م، التحكم اإلشرافي(موضوعات مختارة في التحكم 
 ٢في نظم التحكم اآللي  دراسات متقدمة :٥٧١كهق 

، اإلنسان اآللي، تطب�قات التحكم في قد تشمل التحكم في نظم القوى الكهر��ة، أساليب التعظ�م(دراسات تطب�ق�ة 
 ) الصناعة

 نظم التحكم التنبؤ�ة :٦٧١كهق 
نظم التحكم التنبؤ�ة في وجود قيود على اإلشارات ،أساس�ات الحلول المثلى، نظم التحكم التنبؤ�ة لألزمنة المنفصلة

 .تطب�قات صناع�ة ،تصم�م نظم التحكم التنبؤ�ة مع ضمان االستقرار ،المختلفة
    تطب�قات الكترون�ات القوى فى نظم نقل القوى الكهر��ة :٧١٧كهق 

موضوعات متقدمة فى دوائر التقو�م المستخدمة فى   -االنماط المختلفة لنقل الت�ار المستمر : نظم نقل الت�ار المستمر
 .رموضوعات متقدمة فى دوائر مناو�ات الجهد المستخدمة فى نقل الت�ار المستم  -نقل الت�ار المستمر

نظم تعو�ض القدرة  -نظم تعو�ض القدرة غير الفعالة الموصلة على التوازى : النظم المرنة لنقل الت�ار المتردد
 .غير الفعالة الموصلة على التوالى

 .المرشحات الفعالة -المرشحات غير الفعالة  –التوافق�ات  –م�ادئ وتعر�فات جودة الطاقة : جودة الطاقة الكهر��ة
 �قات الكترون�ات القوى فى نظم الطاقة المتجددةتطب :١٨٧كهق  

دوائر التحو�ل المستخدمة فى نظم التوليد من طاقة  –مكونات نظم التوليد من طاقة الر�اح : نظم طاقة الر�اح
أساليب التشغيل والتحكم األمثل فى نظم طاقة  –المولدات الكهر��ة المستخدمة فى نظم طاقة الر�اح  –الر�اح 
 توصيل مع الش�كات الكهر��ةال –الر�اح 
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 ٣٢٢ يةهندسة القوى واآلالت الكهربقسم 

دوائر التحو�ل المستخدمة فى نظم التوليد من  –مكونات نظم التوليد من الخال�ا الشمس�ة : نظم الخال�ا الشمس�ة
 التوصيل مع الش�كات الكهر��ة –أساليب التشغيل والتحكم األمثل فى نظم الخال�ا الشمس�ة  –الخال�ا الشمس�ة 

 ات القوى فى نظم التحر�ك الحديثةتطب�قات الكترون� :١٩٧كهق  
مناو�ات الممناعة المتقدمة   -المناو�ات متعددة المستو�ات  : مناو�ات الجهد المتقدمة –مناو�ات الت�ار المتقدمة  
نظم التحر�ك ذات  -تقن�ات الفتح واالغالق عند الت�ار الصفرى  -تقن�ات الفتح واالغالق عند الجهد الصفرى  –

 .نظم التحر�ك ذات الت�ار المتردد المتقدمة –الت�ار المستمر 
 موضوعات  متقدمة  فى نظم القوى الكهر��ة  :٢٠٧كهق

 .موضوعات حديثة في تخط�ط وتشغيل نظم القوي 
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 ٣٢٣ اهلندسة الكيميائيةقسم 
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 ٣٢٤ اهلندسة الكيميائيةقسم 

 مقررات إج�ار�ة -دبلوم الهندسة الك�م�ائ�ة ): ١٧٩(جدول
 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
-  ٣ تطب�قات م�كان�كا الموائع ٥٠١ك�م 
-  ٣ تطب�قات انتقال الحرارة ٥٠٢ك�م 
-  ٣ تطب�قات انتقال الكتلة ٥٠٣ك�م 
-  ٣ نام�كا حرار�ة وحرك�ة تفاعالتدي ٥٠٤ك�م 
-  ٣ مشروع ٥١١ك�م 

 
 مقررات اخت�ار�ة): ١٨٠(جدول

 .من المقررات اإلخت�ار�ة المتاحة )ساعة ٣٠بإجمالى ( �قوم الطالب �استكمال �اقى عدد الساعات المعتمدة
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

-  ٣ صناع�ةالتحكم فى العمل�ات ال ٥٠٥ك�م 
-  ٣ تصم�م المصانع و اقتصاد�ات العمل�ات الصناع�ة ٥٠٦ك�م 
-  ٣ األساليب الر�اض�ة فى الهندسة الك�م�ائ�ة ٥٠٧ك�م 
-  ٣ )أ( هندسة األمان الصناعي ٥٠٩ك�م 
-  ٣ عمل�ات م�كان�ك�ة مشتركة متقدمة ٥١٠ك�م 
-  ٣ اقتصاد�ات الصناعة الك�ماو�ة ٥١٢ك�م 
-  ٣ تا�ة التقن�ة و مهارات العرضالك ٥١٣ك�م 
-  ٣ صناعات ك�ماو�ة غير عضو�ة ٥١٤ك�م 
-  ٣ تخليق المواد العضو�ة ٥١٥ك�م 
-  ٣ تصن�ع البترول ٥١٦ك�م 
-  ٣ اإلستدامة البيئ�ة ٥١٧ك�م 
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 ٣٢٥ اهلندسة الكيميائيةقسم 

 
 الهندسة الك�م�ائ�ةالعلوم فى ماجستير 

 مقررات إج�ار�ة): ١٨١(جدول
 مقرر مؤهل معتمدةالساعات ال اسم المقرر الكود

-  ٣ الكتا�ة الفن�ةأسس  ٦٠٠عام 
  ٣ كم�ة الحركةظواهر إنتقال  ٦٢٢ك�م 
-  ٣ الحرارة والكتلةظواهر إنتقال  ٦٢٣ك�م 
-  ٣ الدينام�كا الحرار�ة فى الهندسة الك�م�ائ�ة ٦٠٣ك�م 
-  ٣ استخدامات الحاسب واألساليب اإلحصائ�ة ٦٠٤ك�م 
-  ٣ ت الك�م�ائ�ةهندسة التفاعال ٦٠٥ك�م 

 
 

 مقررات إخت�ار�ة): ١٨٢(جدول
 .�قوم الطالب �استكمال �اقى عدد الساعات المعتمدة من المقررات اإلخت�ار�ة المتاحة

 مقرر مؤهل الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
-  ٣ دينام�كا العمل�ات والتحكم ٦٠٦ك�م 
 ٦٠٣، ٦٠٢، ٦٠١ ٣ تطب�قات عمل�ات الفصل ٦٠٧ك�م 
-  ٣ هندسة البيئة ٦٠٨ك�م 
-  ٣ صناعة األسمدة ٦٠٩ك�م 
-  ٣ صناعة السيرام�ك ٦١٠ك�م 
-  ٣ هندسة تشغيل الغاز الطب�عي ٦١١ك�م 
-  ٣ هندسة البلمرات ٦١٢ك�م 
-  ٣ الهندسة البيوك�م�ائ�ة ٦١٣ك�م 
-  ٣ طرق الفصل المتقدمة ٦١٤ك�م 
 ٦٠٤ ٣ هندسة منظومات العمل�ات الصناع�ة ٦١٥ك�م 
-  ٣ هندسة األمان الصناعي ٦١٦ك�م 
 ٦٠٤ ٣ محاكاة المنظومات �استخدام الحاسب ٦١٧ك�م 
-  ٣ هندسة التآكل ٦٢٠ك�م 
-  ٣ تكنولوج�ا األسمنت ٦٢١ك�م 
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 ٣٢٦ اهلندسة الكيميائيةقسم 

 
 دكتوراه الفلسفة فى الهندسة الك�م�ائ�ة

 
و  ٦٠٠(من قبل من مستوى ساعة معتمدة لم �سبق له دراستها  ١٨يجب على الطالب أن يجتاز على األقل 

يتم  اخت�ارها من المقررات الخاصة بدرجة )  ٧٠٠(ساعات من مقررات مستوى  ٩متضمنة �حد أدنى ) ٧٠٠
و على الطالب اجت�از االمتحان الشامل ثم استكمال ). �عد موافقة المشرف(الدكتوراة الموضحة في الجدول التالي 

 .معتمدةساعة  ٣٠متطل�ات الرسالة و التى تقي�م ب 
 

 دكتوراه الفلسفة فى الهندسة الك�م�ائ�ة): ١٨٣(جدول
 مقرر مؤهل ساعات امتحان الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
- - --   متحان الشاملاال 
 ٦٠٣ ٤ ٤ دينام�كا حرار�ة متقدمة ٧٠١ك�م 
 ٦٠٤ ٤ ٤ تصم�م التجارب والتحليل اإلحصائي ٧٠٢ك�م 
-  شفوى  ٣ كتا�ة ورقة �حث�ة ٧٠٣ك�م 
-  ٣ ٣ مواض�ع مختارة ٧٠٤ك�م 
 مصافي في للطاقه األمثل األداء تحقيق ٧٠٥ك�م 

 البترول
٣ ٣  

  ٣ ٣ الخضراء البترول مصافي ٧٠٦ك�م 
 ٦٠١ ٣ ٣ طرق العناصر المحدودة فى النمذجة ٧٠٧ك�م 
  ٣ ٣ هندسة ك�م�ائ�ة كهر��ة ٧٠٨ك�م 
-  ٣٠ ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩ك�م 
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 ٣٢٧ اهلندسة الكيميائيةقسم 

 
 توى المقرراتمح

 تطب�قات م�كان�كا الموائع  :٥٠١ك�م 
العالقات األساس�ة الخاصة �استات�ة ودينام�ة سر�ان الموائع الحق�ق�ة، ش�كات المواسير، السر�ان خالل مقاطع غير 

�اس مستديرة، المضخات، الك�اسات، سر�ان الغازات، سر�ان السوائل الالنيوتون�ة، السر�ان حول األجسام المغمورة، ق
 .معدالت السر�ان صناع�ًا، معدات التخل�ط، السر�ان مزدوج األطوار

 تطب�قات انتقال الحرارة  :٥٠٢ك�م 
اخت�ار معدات انتقال الحرارة، موازنات الكتلة والحرارة على األفران، تصم�م األفران، تصم�م الم�ادالت الحرار�ة ذات 

 .األسطح الممتدة، تصم�م الم�ادالت الشرائح�ة
 تطب�قات انتقال الكتلة  :٥٠٣ك�م 

مقدمة لعمل�ات الفصل وتطب�قاتها المختلفة فى عمل�ات الفصل، تصم�م وتحج�م ابراج االمتصاص والتقطير للمخال�ط 
 .المتعددة المكونات �استخدام برامج  االكسل والماتالب واله�سز

 دينام�كا حرار�ة وحرك�ة تفاعالت  :٥٠٤ك�م 
، حرارة االحتراق، حرارة التفاعل، تصم�م المفاعالت المتجانسة عند ثبوت درجة الحرارة وعند حسا�ات االتزان الك�م�ائي

 .تغيرها، تصم�م المفاعالت التحفيز�ة، التطب�قات الصناع�ة
 التحكم فى العمل�ات الصناع�ة  :٥٠٥ك�م 

االستات�ة والدينام�ة، مقدمة لنظر�ة  أجهزة الق�اس المختلفة لمتغيرات التشغيل، أنواع صمامات التحكم، مقدمة فى النمذجة
 .التحكم، تحليل درجات الطالقة، التغذ�ة المرتدة والتغذ�ة األمام�ة، نظم التحكم المتقدمة، التحكم �الحاسب

 تصم�م المصانع واقتصاد�ات العمل�ات الصناع�ة  :٥٠٦ك�م 
ت الفصل، ش�كات انتقال الحرارة، التكامل تسلسل العمل�ات الصناع�ة، اخت�ار المسار األنسب للتفاعل، ترتيب عمل�ا

 .بين العمل�ات الصناع�ة، التصم�م األمثل، مؤشرات األداء االقتصادي، التدفقات النقد�ة، تقي�م بدائل عمل�ات التصن�ع
 األساليب الر�اض�ة فى الهندسة الك�م�ائ�ة  :٥٠٧ك�م 

 .التفاضل�ة الجزئ�ة ذات التطبيق فى الصناعة الك�ماو�ةالطرق الرقم�ة لحل المعادالت التفاضل�ة العاد�ة والمعادالت 
 )أ(هندسة األمان الصناعي  :٥٠٩ك�م 

 واالنفجار، الحر�ق أخطار تقي�م الصناع�ة، للمواد الصح�ة األخطار تار�خ�ة، لحوادث استعراض الصناعي، األمان م�ادئ
 .حالة دراسات لألخطار، الكمي التحديد دراسات األخطار، تحديد الطوارئ، خطط المخاطرة، تقي�م االعتماد�ة،

 عمل�ات م�كان�ك�ة مشتركة متقدمة  :٥١٠ك�م 
مختارات من العمل�ات الم�كان�ك�ة المشتركة، تفاصيل التصم�م والتصن�ع الخاصة �معدات تكسير الحبي�ات أو ز�ادة 

على تصم�م خل�ط، أمثلة عمل�ة للتدر�ب ، والتالطرد المركزي  حجمها، الترش�ح، تداول المواد الصل�ة، الترو�ق والترسيب،
 .معدات قائمة فى �عض المصانع
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 ٣٢٨ اهلندسة الكيميائيةقسم 

 مشروع  :٥١١ك�م 
استعراض مبدئي للتفاعالت الك�م�ائ�ة والتكنولوج�ات المتاحة لتنفيذ المشروع، مفاضلة مبدئ�ة بين البدائل التكنولوج�ة 

اسير وأجهزة التحكم، الجوانب الخاصة �التشغيل المتاحة، طرح المشكلة، موازنات الكتلة، موازنات الحرارة، ش�كات المو 
اآلمن للمشروع، نظام بدء التشغيل واإل�قاف، التصم�م الوظ�في والم�كان�كي ل�عض المعدات المختارة، توز�ع المعدات 

 .وش�كات المواسير، اقتصاد�ات المشروع
 اقتصاد�ات الصناعة الك�ماو�ة :٥١٢ك�م 

دات، الفائدة وتكلفة االستثمار، الضرائب والتأمين، اإلنهالك، الر�ح�ة، بدائل حسا�ات التكاليف تقدير تكلفة المع
 .االستثمار، التصم�م األمثل، إستراتيج�ة التنفيذ االقتصادي للمشروع

 الكتا�ة التقن�ة ومهارات العرض  :٥١٣ك�م 
مراجع، إعداد السيرة الذات�ة، تقد�م أنواع التقار�ر، ه�كل التقر�ر، الملخص، توصيف الموضوع، المقدمة، اإلستنتاجات، ال

 .الموضوعات، أنواع الموضوعات، إعداد التقد�م، الوسائل السمع�ة وال�صر�ة المساعدة، إدارة جلسة التقد�م
 صناعات ك�ماو�ة غير عضو�ة  :٥١٤ك�م 

الكلور�د، (اسيوم ، صناعات البوت)الطر�قة الرط�ة، طر�قة الفرن الكهر�ي إلنتاج حامض الفسفور�ك(صناعات فسفور�ة 
، الكبر�ت وحامض الكبر�ت�ك، )النشادر، اليور�ا، حامض النيتر�ك(، الصناعات النتروجين�ة )والسلفات، واإليدروكسيد

، خامات السيرام�ك )تعر�فات، السيرام�كات التقليد�ة، التطب�قات الحديثة(مدخل إلى علم السيرام�ك . كر�ونات الصوديوم
، أساليب تقي�م الخامات م�كروسكو��ًا و�استخدام تكنولوج�ات الق�اس الحديثة، خواص )، إلخطفلة، سيل�كا، فيلدس�ار(

معالجة الخامة، طرق التشكيل، (، تشغيل السيرام�ك )الحرار�ة، الم�كان�ك�ة، الكهر��ة، والمغناط�س�ة(المواد السيرام�ك�ة 
 .، صناعة األسمنت)التجفيف

 تخليق المواد العضو�ة  :٥١٥ك�م 
، عمل�ات التكسير )إنتاج األلكينات، تفاعالت التكسير، ثيرمودينام�ة العمل�ة، حرك�ة التفاعل(كسير �البخار الت

، نزع اإليدروجين االنتقائي، )أثر نوع�ة الخامة على عمل�ات التكسير �البخار و المنتجات الناشئة عنه(الصناع�ة 
، التحفيز غير )أمثلة(، التحفيز المتجانس )الميثانول، وغيره(لتخليق الك�ماو�ات وأنواع الوقود التخل�قي المشتقة من غاز ا

، األمينة �النشادر، األكسدة، الهدرجة، تخليق اإليدروكر�ونات، األسترة، التمييء، األلكلة، التخمير، )أمثلة(المتجانس 
 .ألكلة المرك�ات ال�ارافين�ة والحلق�ة ومرك�ات األكسجين والنتروجين

 البترول  تصن�ع :٥١٦ك�م 
االتجاهات الحديثة فى تكر�ر البترول، التكسير وٕاعادة التشكيل، تقليل االن�عاثات والمخلفات من حقول البترول، التعامل 
مع المخلفات الخطرة للصناعة البترول�ة، وحدات األزمرة، تحسين مواصفات المنتجات البترول�ة، تنفيذ المشروعات 

 . ك�ماو�ةالبترول�ة، آفاق الصناعات البترو 
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 اإلستدامة البيئ�ة  :٥١٧ك�م 
مفاه�م وأدوات اإلنتاج األنظف، ال�عد البيئي للتصم�م، التكنولوج�ا المستدامة فى الهندسة الك�م�ائ�ة، الرصد البيئي، 

 .المشاكل البيئ�ة فى العالم المعاصر
 تطب�قات الدينام�كا الحرار�ة فى الهندسة الك�م�ائ�ة  :٦٠٣ك�م 

األهم�ة، ومدى التطبيق، القانون األول وموازنات الطاقة، القانون الثاني واإلنترو�ي، عالقة الضغط والحجم  األساس�ات،
اص التيرمودينام�ة للموائع، تيرمودينام�ة المخال�ط، النماذج المبدن�ة على معامل ودرجة الحرارة فى الموائع النق�ة، الخو 

النشاط، االتزان بين البخار والسائل، نظم التفاعالت الك�م�ائ�ة، اتجاه التفاعل واالتزان الك�م�ائي، التحليل التيرمودينامي 
 .ألنظمة التفاعل

  استخدامات الحاسب واألساليب اإلحصائ�ة :٦٠٤ك�م 
اإلحتماالت المشروطة  ،طرق عرض الب�انات ،فى العمل�ات اإلحصائ�ة EXCEL مقدمة إلى استخدام لغة

إخت�ار الفروض  ،توز�عات متوسطات العينات ،المتغيرات العشوائ�ة المتقطعة والمستمرة ،ومسلسالت ماركوف
اإلنحدار  ،نحدار الخطى وغير الخطىإخت�ار الفرض�ة لإلنحراف المع�ارى، اإلرت�اط واإل و× ²توز�ع  ،للمتوسطات

 متعدد المتغيرات الخطى وغير الخطى
 هندسة التفاعالت الك�م�ائ�ة  :٦٠٥ك�م 

حرك�ة التفاعالت المتجانسة، حرك�ة التفاعالت غير المتجانسة على أسطح الحفازات، تصم�م المفاعالت الصناع�ة 
الكتلة الخارجي، التفاعالت غير المتجانسة المصحو�ة �انتقال التحفيز�ة، التفاعالت غير المتجانسة المصحو�ة �انتقال 

 .النمو الخطوي، البلمرة المشتركة، مفاعالت البلمرةو  ى، تفاعالت البلمرة، النمو السلسلالكتلة الداخلي
 دينام�كا العمل�ات والتحكم  :٦٠٦ك�م 

نمط�ة، تحليل االستقرار، استعراض أسس  النمذجة المجمعة ال�ارامتر والموزعة ال�ارامتر لدينام�ة أنظمة صناع�ة
التحكم، األنظمة متعددة المدخالت والمخرجات، أنظمة التحكم المتداخلة، نظم التحكم المتقدمة، التحكم التكي�في، أنظمة 

 .التحكم ذات اإلشارات المتقطعة
 تطب�قات عمل�ات الفصل  :٦٠٧ك�م 

االمتصاص والنزع، التقطير، االستخالص �المذيب، الفصل دراسة عمل�ات الفصل مع التركيز على دراسات حالة، 
الغشائي، البلورة، الت�ادل األيوني، الفصل الكروماتوجرافي، مقارنة احت�اجات األنظمة المختلفة من حيث استخدامها 

 .للطاقة واقتصاد�اتها
 هندسة البيئة  :٦٠٨ك�م 

المخلفات ومعالجتها، تصم�م خزانات الموازنة، التدقيق األثر البيئي، مصادر التلوث من المنشآت الصناع�ة، تداول 
 .البيئي، منع التلوث من المنشآت الصناع�ة، طرق المعالجة الثانو�ة والمتقدمة، نظم اإلدارة البيئ�ة، تداول الحمآة

 صناعة األسمدة  :٦٠٩ك�م 
 .األسمدة ال�س�طة، األسمدة المرك�ة، األسمدة المعقدة، األسمدة �طيئة الذو�ان
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 صناعة السيرام�ك  :٦١٠ك�م 
اإلعت�ارات : عالقات اإلتزان أثناء الحرق  –التزجج  –النمو الحبيبى  –التلبد : المصاح�ة لعمل�ات الحرق  الظواهر

تطب�قات صناع�ة على منحن�ات إتزان األطوار الثنائ�ة والثالث�ة  –قاعدة الصنف  –المرت�طة �الدينام�كا الحرار�ة 
الطرق ذات درجة  –نموذج القلب غير المتفاعل  –إيروفيف / نموذج أفرامى –الحالة الجامدة  كينات�كا تفاعالت –

 –ردفرن /نموذج كوتس –أوزازا /نموذج فلينت –نموذج ك�سنجر  –الطرق ذات معدل تسخين ثابت  –حرارة ثابتة 
 .تطب�قات صناع�ة

 هندسة تشغيل الغاز الطب�عي  :٦١١ك�م 
 .دسة إسالة الغاز الطب�عي، هندسة الغاز الطب�عي المسالتشغيل الغاز الطب�عي، هن

 هندسة البلمرات  :٦١٢ك�م 
إنتاج المونومرات وتنقيتها، ه�كل البلمرات الصل�ة، البلور�ة، األوزان الجز�ئ�ة، اتجاهات الجز�ئات، خواص المطاط، 

ر�د والتجمد، البثق، الحقن، التشكيل الحراري، الخواص الم�كان�ك�ة، البلمرات المقواة، التشكيل، الخصائص السر�ان�ة، التب
 .الك�س، اخت�ار المواد، المواد التركيب�ة، المطاطت�ات، تصم�م المقو�ات

 الهندسة البيوك�م�ائ�ة :٦١٣ك�م 
دراسة العمل�ات البيوك�م�ائ�ة وتيرموديناميتها وحركيتها، تطبيق الم�ادئ الهندس�ة فى تحليل وتصم�م وتطو�ر تفاعالت 

 .وتشمل العمل�ات إنتاج منتجات مطلو�ة أو تكسير مواد ملوثة أو سم�ة. دم الحفازات الحيو�ةتستخ
 طرق الفصل المتقدمة :٦١٤ك�م 

طرق الفصل الغشائي، أنواع األغش�ة، استخداماتها، م�كان�ك�ة الفصل الغشائي، بناًء األغش�ة، �عض أنواع األغش�ة 
، فصل الغازات �األغش�ة، )األسس، المعادالت، المعدات(األغش�ة وملحقاتها، ظروف التشغيل، فصل السوائل �

 .التناضح العكسي، الترش�ح الفوقي
 هندسة منظومات العمل�ات الصناع�ة  :٦١٥ك�م 

مدخل إلى مفاه�م هندسة المنظومات، تطو�ر منظومة العمل�ة الصناع�ة، تكامل العمل�ات الصناع�ة، أمثل�ة التشغيل، 
 .حكم، �حوث العمل�ات، تطب�قات فى تصم�م المصانعمقدمة فى نظر�ة الت

 هندسة األمان الصناعي  :٦١٦ك�م 
 .م�ادئ األمان الصناعي، تصنيف الحوادث، المواد الخطرة، تحليل األمان فى العمل�ات، معدات تحقيق األمان

 محاكاة المنظومات �استخدام الحاسب  :٦١٧ك�م 
ج المبن�ة على ظواهر االنتقال، نماذج الموازنات التعداد�ة، التمثيل التفاضلي تصنيف اتجاهات النمذجة المختلفة، النماذ

 .والتكاملي للنماذج، إستراتيج�ة تحليل مكونات المنظومات، التحليل التكاملي للمنظومات مع �عض التطب�قات
 هندسة التآكل  :٦٢٠ك�م 

 .واد، الحما�ة الكاثود�ة، المث�طات، التكس�ةاقتصاد�ات التآكل، نظر�ة التآكل، التحكم فى التآكل، اخت�ار الم
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 تكنولوج�ا األسمنت  :٦٢١ك�م 
مقدمة، إدارة المحاجر والمواد الخام، المعامالت الحرار�ة فى صناعة األسمنت، تجهيز الخامات، طحن األسمنت 

 .وتعبئته، إضافات األسمنت، اإلعت�ارات البيئ�ة
 ظواهر إنتقال كم�ة الحركة :٦٢٢ك�م 
معادالت السر�ان، معادلة نافير ستوك، السوائل (ل كم�ة الحركة، موازنات الكتلة وكم�ة الحركة، إجهادات السر�ان انتقا

، السر�ان الصفائحي للموائع اللزجة، نظر�ة التزليق، السر�ان المضطرب، السلوك الالنيوتوني، )النيوتون�ة والالنيوتون�ة
 .انتقال الحرارة والكتلة وكم�ة الحركة مقدمة إلى اللزوجة المطاط�ة، التشا�ه بين

 ظواهر إنتقال الحرارة والكتلة :٦٢٣ك�م 
الموصل�ة الحرار�ة، م�كان�كة انتقال الطاقة، موازنات الطاقة، توز�ع درجة الحرارة فى الجوامد وفى (انتقال الحرارة 

ارة فى وجود أكثر من متغير، الموازنات السر�ان الصفائحي، تأثر الموازنات بتغير درجات الحرارة ، توز�ع درجات الحر 
االنتشار وم�كان�ك�ة انتقال الكتلة، توز�ع (، انتقال الكتلة )الكل�ة فى األنظمة متغيرة درجة الحرارة، انتقال الحرارة �اإلشعاع

الة وجود التركيز فى الجوامد وفى السر�ان الصفائحي، تأثر الموازنات بوجود تعدد فى المكونات، توز�ع التركيز فى ح
 ).أكثر من متغير، الموازنات الكل�ة فى األنظمة متعددة المكونات

 امتحان شامل 
 دينام�كا حرار�ة متقدمة :٧٠١ك�م 

موضوعات متقدمة فى اتزان األطوار، تيرمودينام�ة التغيرات الالعكس�ة، إسالة الغازات، االحتراق واللهب، خال�ا الوقود، 
 .ة، محاكاة مونتكارلومقدمة للتيرمودينام�ة اإلحصائ�

 تصم�م التجارب و التحليل اإلحصائي  :٧٠٢ك�م 
: اإلخت�ارات غير ال�ارامتر�ة، فى العمل�ات الصناع�ة دقةتحليل ال، تحليل الت�اين، العمل�ات الجبر�ة للمتوسط والت�اين

والحصول على الظروف مقدمة إلى تصم�م التجارب ، وال�س/و�تنى، إخت�ار كروسكال/إخت�ار و�لكسون، إخت�ار مان
 .مقدمة إلى المحاكاة �استخدام طرق مونت كارلو ،نماذج الدرجة األولى و الثان�ة : األمثل�ة

 كتا�ة ورقة �حث�ة  :٧٠٣ك�م 
 كتا�ة ك�ف�ة العلم�ة، الورقة ه�كل النشر، عمل�ة التحك�م، عمل�ة العلمي، النشر تار�خ ال�حوث، نتائج نشر أهم�ة
 المراجع، عن لل�حث المعلومات لش�كة الفعال االستخدام علم�ة، ورقة كتا�ة فى ألسلوبا عناصر علم�ة، ورقة

 .المراجع عن ال�حث
 مواض�ع مختارة  :٧٠٤ك�م 

 .تحدد �معرفة المشرف على الرسالة
 البترول مصافي في للطاقه األمثل األداء تحقيق :٧٠٥ ك�م

 مالمح ، (exergy) الطاقة أداء تحليل ، المصافي في الطاقة ناتزا البترول، مصافي في الر�ح�ة على وتأثيرها الطاقة

 الضغط ذات الفصل أبراج الجوي  الضغط ذات التقطير وحدات مثل البترول مصافي في الرئ�س�ة والمعدات الوحدات
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 كاليف،الت حساب منهج�ة ,والبخار الكهر�اء الوقود، .�الهيروجين المعالجه ووحدات التحفيزي  التكسير ووحدات المفرغ

 الحرار�ة، توافرالطاقه منحن�ات ,الطاقة واستهالك الطاقه أداء علي التحسينات إدخال إمكان�ة المصفاة، في المرافق وأنظمة

 الحالة دراسات الحرار�ه، الطاقه استرجاع ونظم الطاقة تكامل
 الخضراء البترول مصافي :٧٠٦ ك�م

 الي وحسا�ات االن�عاثات الخضراء، الك�م�اء والهواء، والتر�ة اهالم� في البيئي التقي�م الخضراء، الهندسة أساس�ات

 الحيو�ة الوقود لمصافي التصم�م الهرمي التلوث، من للوقا�ة العمل�ات مخطط تحليل المعدات، ومن الجوي، الغالف

 المصافي ضر،األخ والديزل البيولوج�ة الحيو�ة، والعمل�ات الكتلة مصادر البيئ�ة، التكاليف وتقدير ، المتكاملة

 الحالة ودراسات الحيو�ه،
 طرق العناصر المحدودة فى النمذجة  :٧٠٧ ك�م

استخدام برامج كومسول وماتالب فى تمثيل المنظومات ذات األشكال الفراغ�ة غير المنتظمة والتى تتداخل فيها 
التحليل المتقدمة، تطب�قات تغطي  الظواهر المختلفة من خالل معادالت ال خط�ة، مفاه�م بناًء النماذج المعقدة، أساليب

مجاًال واسعًا �شمل تكون ه�اكل ال خط�ة، التحفيز غير المتجانس، دراسة األوساط غير المتجانسة ذات الكفاءة �النس�ة 
 .النتقال الكتلة والحرارة، دينام�ة ال�الزما، ك�م�اء التأكل وغيرها

 هندسة ك�م�ائ�ة كهر��ة: ٧٠٨ك�م 
ة التفاعالت الكهروك�م�ائ�ة، الموصل�ة الكهر��ة، تصم�م الخال�ا الكهروك�م�ائ�ة، التطب�قات الجهد الكهر�ي، حرك�

 .الصناع�ة، الطالء الكهر�ي، تصن�ع الك�ماو�ات، تنق�ة المعادن، ال�طار�ات و خال�ا الوقود
  رسالة الدكتوراه: ٧٩٩ك�م 
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 ٣٣٤ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

 هندسة المناجم
 دبلوم الدراسات العل�ا في تصم�م وتكنولوج�ا المناجم مقررات)  ١٨٤(جدول  

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 - - ٣ تخط�ط المناجم المتقدمة ٥٣١منج 
 - - ٣ تحت السطح�ةالمناجم  عمل�اتتصم�م  ٥٣٤منج 

 - - ٣ تصم�م عمل�ات المناجم فوق السطح�ة ٥٣٥منج 
 - - ٣ تهو�ة وتكييف المناجم ٥٣٦منج 
 - - ٣ اقتصاد�ات التعدين ٥٣٨منج 
 - - ٣ أخطار البيئة تحت السطح�ة ٥٣٩منج 
 - - ٣ طرق التعدين التحت سطح�ه ٥٦٠منج 
 - - ٣ إقتصاد�ات و قوانين المناجم ٥٠٦١منج 
 - - ٣ المخاطر و التأثيرات البيئ�ة لصناعة التعدين ٥٠٦٢منج 
 - - ٣ م�كان�كا الصخور التطب�ق�ة ٦٠٣منج 
 - - ٣ مشروع ٥٩٩منج 

 . ساعة معتمدة من المقررات المطروحة على ان تتضمن المشروع  ٣٠يختار الطالب مقررات 
 الخاماتكنولوج�ا هندسة و تدبلوم الدراسات العل�ا في مقررات )  ١٨٥(جدول 

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 - - ٣ تصم�م خطوط تجهيز الخامات ٥٥١منج 
 - - ٣ ق�اس حجم الحبي�ات وتحليل النتائج ٥٥٢منج 
 - - ٣ التعو�م الرغوي  ٥٥٣منج 

 - - ٣ كتا�ة التقار�ر الفن�ة ٥٥٥منج 
 - - ٣ ئي للخاماتالتحليل الك�م�ا ٥٥٦منج 
الك�م�ــاء الطب�ع�ــة للســطوح وتطب�قاتهــا فــي عمل�ــات  ٦٣٣منج 

 تجهيز الخامات
٣ - - 

 - - ٣ الطرق المتقدمة في تجهيز الخامات ٦٣٤منج 
 - - ٣ م�كروسكو��ة الخامات وتطب�قاتها ٦٣٥منج 
 - - ٣ تجمع وانتشار الحبي�ات الدق�قة في وسط مائي ٦٠٣٦منج 
 - - ٣ روعالمش ٥٩٩منج 

 . ساعة معتمدة من المقررات المطروحة على ان تتضمن المشروع ٣٠الطالب مقررات  جتازي



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٣٥ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

 
 هندسة المناجمفى  العلوم مقررات ماجستير

 هندسة المناجم فى  العلوم ماجستيرمقررات )  ١٨٦(جدول 
 

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 - - ٣ ة التقار�ر الفن�ةكتا� ٦٠٠عام 
 - - ٣ هندسة المناجم السطح�ة ٦٠١منج 
 - - ٣ هندسة المناجم تحت السطح�ة ٦٠٢منج 

 - - ٣ م�كان�كا الصخور التطب�ق�ة  ٦٠٣منج 
 - - ٣ هندسة حفر وتفجير الصخور ٦٠٤منج 
 - - ٣ تهو�ة المناجم ٦٠٥منج 
 - - ٣ الطرق الجيواحصائ�ة لتقي�م المناجم ٦٠٧منج 
 - - ٣ �حوث العمل�ات التطب�ق�ة في المناجم ٦٠٨منج 
 - - ٣ األمن الصناعي والصحة المهن�ة في التعدين ٦٠٩منج 
 - - ٣ التأثيرات البيئ�ة وتحليل المخاطر لصناعة التعدين ٦١١منج 
 - - ٣ اقتصاد�ات صناعة التعدين ٦١٢منج 
 - - ٣ تإدارة المشروعات التعدين�ة والتشر�عا ٦١٣منج 
 - - ٣ النمذجة والمحاكاة لعمل�ات المناجم ٦١٥منج 
 - - ٣ المواقع اخت�ار ٦١٨منج 
 - - ٣ هندسة الصخور المتقدمة ٦١٩منج 
 - - ٣ أتزان المنحدرات الصخر�ة ٦٢١منج 
 - - ٣ الجيولوج�ا الهندس�ة المتقدمة ٦٢٢منج 
 - - ٣ تكنولوج�ا وتصم�م األنفاق ٦٢٣منج 
 - - ٣  اخت�ار الصخور  ٦٢٤ منج
 - - ٣ *عمل�ات في هندسة المناجم  ٦٠٣٩منج 
 - - ٣ *اتزان المواقع األثر�ة  ٦٠٤٠منج 
 - - ٣ *م�كان�كا الصخور وتطب�قاتها في الترم�م األثرى  ٦٠٤١منج 
 - - ٣ )اج�اري (رسالة الماجستير  ٦٩٩منج 

 مقررات لغير مهندسي المناجم* 

 .الرسالة  و ٦٠٠مقرر عام  �اإلضافة إلىساعة معتمدة من المقررات المطروحة  ١٨الطالب مقررات  يختار
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٣٦ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

 
 )الخامات تكنولوج�ا (  - المناجم هندسة فى العلوم مقررات ماجستير)  ١٨٧(جدول 

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 - - ٣ أسس الكتا�ة الفن�ة ٦٠٠عام 
 - - ٣ نمذجة والمحاكاة فى تجهيز الخاماتال ٦٣١منج 
 - - ٣ عمل�ات تجهيز الخامات والحفاظ على البيئة ٦٣٢منج 

الك�م�ــاء الطب�ع�ــة للســطوح وتطب�قاتهــا فــي عمل�ــات  ٦٣٣منج 
 تجهيز الخامات

٣ - - 

 - - ٣ الطرق المتقدمة فى تجهيز الخامات ٦٣٤منج 
 - - ٣ م�كروسكو��ة الخامات وتطب�قاتها ٦٣٥منج 
 - - ٣ تجمع وانتشار الحبي�ات الدق�قة فى وسط مائي ٦٣٦منج 
 - - ٣ نظر�ات التعو�م المتقدمة ٦٣٨منج 
 - - ٣ ندوة دراس�ة ٦٣٩منج 
 - - ١٨ )اج�اري (رسالة الماجستير  ٦٩٩منج 

 
 

 )هندسة المناجم(دكتوراه الفلسفة  برنامج
 مقررات إج�ار�ة)  ١٨٨(جدول 

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 - --  اإلمتحان الشامل 
 - - ١٨ مقررات لم تسبق دراستها من قبل ٦يختار الطالب  ٧ **منج

 - - ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩منج 

 
 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٣٧ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

مقررات دكتوراه الفلسفه في هندسة المناجم )  ١٨٩(جدول   

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 - - ٣ التحكم في الط�قات وتصم�م الدعامات ٧٠١منج 
 - - ٣ تكنولوج�ا الحائط الطو�ل ٧٠٢منج 
 - - ٣ طرق التعدين الخاصة ٧٠٣منج 

 - - ٣ في صناعة التعدين) الرو�وت(التحكم التلقائي  ٧٠٤منج 
 - - ٣ تصم�م نظم تهو�ة المنشآت الجوف�ة ٧٠٥منج 
 - - ٣ تصم�م دوائر التفجير ٧٠٩منج 
 - - ٣ جيولوج�ا الفحم ٧١٠منج 
 - - ٣ كتا�ة المقترح ال�حثي ٧٢٣منج 
 - - ٣ حلقة دراس�ة ٧٢٤منج 
 - - ٣ موضوعات مختارة ٧٢٥منج 

  )و البيئة تكنولوج�ا الخامات(المناجم هندسة  دكتوراه الفلسفة في مقررات)  ١٩٠(جدول 

 سم المقررا الكود
لساعات عدد ا

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 ٧٠٦منج 
دراســــــة (تطب�قــــــات علــــــى الك�م�ــــــاء الطب�ع�ــــــة للســــــطوح 

 )حاالت
٣ - - 

 - - ٣ طرق متقدمة لتركيز الخامات ٧٠٠٧منج 
 - - ٣ تكنولوج�ا الحبي�ات الدق�قة ٧٠٨منج 

 - - ٣ عمل�ات الطحن والحبي�ات النانومتر�ة ٧١٢منج 
 - - ٣ بي�اتتوصيف الح ٧١٣منج 
 - - ٣ التعو�م �ال�كتير�ا ٧١٤منج 
 - - ٣ المستحل�ات و الرغاوي  ٧١٥منج 
 - - ٣ عمل�ات التكسير والطحن و توفير الطاقة ٧١٦منج 
 - - ٣ تعو�م الفحم  ٧١٨منج 
 - - ٣ نفا�ات المناجم ٧١٩منج 
 - - ٣ الطرق المتقدمة لمعالجة خامات الذهب ٧٢٠منج 
 - - ٣ ت الترش�حعمل�ا ٧٢١منج 
 - - ٣ فصل المواد الصل�ة من السوائل ٧٢٢منج 
 - - ٣ ال�حثي كتا�ةالمقترح ٧٢٣منج 
 - - ٣ حلقة دراس�ة ٧٢٤منج 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٣٨ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

 
 هندسة البترول

 الدراسات العل�ا في هندسة استكشاف البترولادبلوم )  ١٩١(جدول 

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 لمقرر مؤه أعمال السنة

 - - ٣ )أ( جيولوج�ا تركيب�ة ٥٠٢نفط 
 - - ٣ طرق االستكشاف الجيوفيز�ق�ة ٥٠٣نفط 

 - - ٣ جيولوج�ا البترول المتقدمة ٥٠٤نفط 

 - - ٣ هندسة الحفر ٥٠٥نفط 
 - - ٣ تقي�م المخاطر في استكشاف البترول ٥٠٦نفط 
 - - ٣ تسج�الت اآل�ار المتقدمة ٥٠٧نفط 
 - - ٣ السطح�ة جيولوج�ا تحت ٥٠٨نفط 
 - - ٣ محاكاة جيولوج�ا المكامن ثالث�ة األ�عاد ٥٠٩نفط
 - - ٣ مشروع ٥٩٩نفط 
 - - ٣ م�كان�كا الصخور ٦١٠نفط 

 .ساعة معتمدة من المقررات المطروحة على أن تتضمن المشروع ٣٠ تناظر الطالب مقررات جتازي
 

 البترولالدراسات العل�ا في هندسة إنتاج ادبلوم )  ١٩٢(جدول 

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 - - ٣ )أ( هندسة الحفر ٥١١نفط 
 - - ٣ هندسة اإلنتاج ٥١٢نفط 

 - - ٣ هندسة الخزانات ٥١٣نفط 

 - - ٣ خواص موائع المكامن ٥١٤نفط 
 - - ٣ أكمال وص�انة اآل�ار ٥١٦نفط 
 - - ٣ ترولتقي�م ط�قات حقول الب ٥١٧نفط 
 - - ٣ طرق اإلنتاج الثانوى وتطب�قاتها ٥١٨نفط 
 - - ٣ العمل�ات السطح�ة للز�ت والغاز ٥١٩نفط 
 - - ٣ مقرر خاص ٥٢٠نفط 
 - - ٣ مشروع ٥٩٩نفط 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٣٩ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

 هندسة البترولفى  العلوم مقررات ماجستير
 المقررات االخت�ار�ة)  ١٩٣(جدول 

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 ةالمعتمد
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 - - ٣ *أسس الكتا�ة الفن�ة ٦٠٠عام 
 - - ٣ هندسة الحفر المتقدمة ٦٠١نفط 

 - - ٣ هندسة إنتاج البترول المتقدمة ٦٠٢نفط 

 - - ٣ طرق االستخالص المحسن للبترول ٦٠٣نفط 
 - - ٣ محاكاة المكامن ٦٠٤نفط 
 - %٤٠ ٣ اخت�ارات اآل�ار ٦٠٥نفط 
 - - ٣ كنولوج�ا الغاز الطب�عيت ٦٠٦نفط 
 - - ٣ مختارات في هندسة البترول ٦٠٧نفط 
 - - ٣ تقي�م الط�قات المتقدمة ٦٠٨نفط 
 - - ٣ طرق تسج�الت اآل�ار المتقدمة ٦٠٩نفط 
 - - ٣ م�كان�كا الصخور ٦١٠نفط 
 - - ٣ الجيولوج�ا تحت السطح�ة ٦١١نفط 
 - - ٣ جيولوج�ة مصر ٦١٢نفط 
 - - ٣ االستكشاف الجيولوجي والم�اه األرض�ة ٦١٣نفط 
 - - ٣ جيولوج�ا تركيب�ة ٦١٤نفط 
 - - ٣ االستكشاف الجيوفيز�قي ٦١٥نفط 
 - - ٣ تقي�م المخاطر فى هندسة البترول ٦١٦نفط 
 - - ٣ الصحة والسالمة المهن�ة وحما�ة البيئة ٦١٧نفط 
 - - ٣ EOS)&(PVT معادالت الحالة و سلوك االموائع ٦١٨نفط 
 - - ١٨ )إج�ارى (رسالة الماجستير  ٦٩٩نفط 

مقــرر أســس الكتا�ــة  ســاعة معتمــدة مــن المقــررات المطروحــة �اإلضــافة إلــى ١٨ تنــاظر يختــار الطالــب مقــررات* 
 .الرسالة و  الفن�ة

 
 
 
 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٤٠ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

 
 

 )البترولهندسة (درجة دكتوراه الفلسفة 
 ج�ار�ةاإلمقررات ال)  ١٩٤(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود
- --  االمتحان الشامل 
-  ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩نفط 

 
 االخت�ار�ةمقررات ال)  ١٩٥(جدول 

 

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 ٧٠٤نفط 
هندسة مكامن الغاز   /مختارات فى هندسة الغاز 

 الطب�عى
٣ - - 

 - - ٣ )تحر�ري (راسة مستقلة د ٧٠٥نفط 

 - - ٣ مختارات في هندسة االستكشاف ٧٠٦نفط 

 - - ٣ التحكم فى اآل�ار المتقدم ٧٠٧نفط 

 ٧٠٨نفط 
التحكم فى اال�ار اثناء عمل�ات االنتاج وخدمات 

 اآل�ار
٣ - - 

 - - ٣ الحفر �ادارة الضغط المتقدم ٧٠٩نفط 
 - %٤٠ ٣ )غط العابراخت�ارات الض(اخت�ارات اال�ار  ٧١٠نفط 
 - - ٣ غمر المكامن البترول�ة �الماء ٧١١نفط 
 - - ٣ حفر اّال�ار عند الضغط والحرارة العال�ة ٧١٢نفط 
 - - ٣ تكنولوج�ا الحفر المتقدمة0B ٧١٣نفط 
 - - ٣ المتقدمه -هندسة التدفق اّالمن ٧١٤نفط 
 - - ٣ المتقدمة -تنش�ط ّا�ار   ٧١٥نفط 

من مستوى  على االقل راتمقر  ٤ �شرط أن �كون منها اخت�ار�ة راتمقر  ٦ يختار الطالب : ةمقررات اخت�ار�
 ساعة ١٨الستكمال  لم �سبق للطالب دراستهما من قبل ٦٠٠و�جوز اخت�ار مقرر او مقرر�ن من مستوى  ٧٠٠

 .، كما يجوز اخت�ار مواد من اقسام اخري اذا كانت تخدم الرسالةخت�ار�ةمن المقررات اال
 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٤١ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

 
 

 هندسة الفلزات

 دبلوم الدراسات العل�ا في هندسة التآكل و حما�ة الفلزات 
 المقررات اإلج�ار�ة )  ١٩٦(جدول 

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 - - ٣ الميتالورج�ا الفيز�ق�ة ٥٠١فلز 
 - - ٣ م�ادئ االنتشار في الجوامد ٥٠٢فلز 

 - - ٣ سة التأكلهند ٦١١فلز 

 - - ٣ الك�م�اء الفيز�ق�ة ٥٢٢فلز 
 - - ٣ )أ( الك�م�اء الكهر��ة ٥٢٧فلز 
 - - ٣ وسائل حما�ة الفلزات وس�ائكها ٥٢٩فلز 
 - - ٣ المواد المتقدمة ٥٣١فلز 
 - - ٣ الميتالوجراف�ا الضوئ�ة والسين�ة ٥٣٥فلز 
 - - ٣ )�ار�ةمن جدول المقررات االخت( مقررا أخت�ار�ا xxxفلز 
 - - ٣ المشروع ٥٩٩فلز 

 

 
 المقررات االخت�ار�ة)  ١٩٧(جدول 

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 - - ٣ تأكسد الفلزات ٦١٢فلز 
 - - ٣ األفران الصناع�ة ٦١٥فلز 

 - - ٣ الس�ائك المعالجة حرار�ا ٥١٨فلز 

 - - ٣ اللحام ٥٢٦فلز 
 

 
 
 
 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٤٢ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

 
 

 دبلوم الدراسات العل�ا في هندسة استخالص الفلزات 
 المقررات اإلج�ار�ة )  ١٩٨(جدول 

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 - - ٣ الميتالورج�ا الفيز�ق�ة ٥٠١فلز 
 - - ٣ م�ادئ االنتشار في الجوامد ٥٠٢فلز 

 - - ٣ لورج�ةنظر�ات العمل�ات الميتا ٥١٣فلز 

 - - ٣ الك�م�اء الفيز�ق�ة ٥٢٢فلز 
 - - ٣ منحن�ات األطوار ٥٢٣فلز 
 - - ٣ الميتالورج�ا الكهر��ة ٥٢٥فلز
 - - ٣ أستخالص الفلزات الغير حديد�ة ٥٢٨فلز 
 - - ٣ )أ( صناعة الصلب ٥٣٠فلز 
 - - ٣ )من جدول المقررات االخت�ار�ة( مقررا أخت�ار�ا xxxفلز 
 - - ٣ المشروع ٥٩٩فلز 

 
 المقررات االخت�ار�ة)  ١٩٩(جدول 

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 - - ٣ تأكسد الفلزات ٦١٢فلز 
 - - ٣ األفران الصناع�ة ٦١٥فلز 

 - - ٣ الس�ائك المعالجة حرار�ا ٥١٨فلز 

 - - ٣ اللحام ٥٢٦فلز 
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 ٣٤٣ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

 في هندسة التشكيل والمعالجات الحرار�ة  دبلوم الدراسات العل�ا
 المقررات اإلج�ار�ة)  ٢٠٠(جدول 

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 - - ٣ الميتالورج�ا الفيز�ق�ة ٥٠١فلز 
 - - ٣ م�ادئ االنتشار في الجوامد ٥٠٢فلز 
 - - ٣ أـخت�ارات أتالف�ة  ٥٠٧فلز 

 - - ٣ ل االجهاد واألنفعالتحلي ٥١٦فلز 
 - - ٣ المعالجات الحرار�ة ٥١٧فلز 
 - - ٣ تشكيل الفلزات ٥٢٠فلز 
 - - ٣ الس�اكة ٥٢١فلز 

 - - ٣ منحن�ات األطوار ٥٢٣فلز 
 - - ٣ )من جدول المقررات االخت�ار�ة( أخت�ار�ا  امقرر  xxxفلز 
 - - ٣ المشروع ٥٩٩فلز 
 ر�ةالمقررات االخت�ا)  ٢٠١(جدول 

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 - - ٣ تأكسد الفلزات ٦١٢فلز 
 - - ٣ األفران الصناع�ة ٦١٥فلز 
 - - ٣ الس�ائك المعالجة حرار�ا ٥١٨فلز 

 - - ٣ اللحام ٥٢٦فلز 
 

  هندسة الفلزاتفى  العلوم مقررات درجة ماجستير
 ج�ار�ةالمقررات اإل)  ٢٠٢(جدول 

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 - - ٣ أسس الكتا�ة الفن�ة ٦٠٠عام 
 - - ٣ الميتالورج�ا الفيز�ق�ة المتقدمة ٦٠١فلز 
 - - ٣ األخت�ارات االتالف�ة وغير االتالف�ة وتحليل النتائج ٦٠٢فلز 

 - - ٣ الدينام�كا الحرار�ة للجوامد ٦٠٣فلز 
 - - ١٨ رسالة الماجستير ٦٩٩فلز 

 ٦٠٠من المقررات االخت�ار�ة المطروحة من مستوى  ساعة على األقل ٢١بإجمالى  يتم استكمال �اقي الساعات
 .على مستوى التخصص والكل�ة

مقررات �حد أقصى  ٣بناء على توجيهات المشرف وعلى نتيجة الطالب في االمتحان التأهيلي يجوز إضافة 
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 ٣٤٤ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

وال تحتسب هذه الساعات من المقررات المطلو�ة من الماجستير ولكنها مطلو�ة لتأهيل  ٥٠٠من مستوى للطالب 
 . الطالب لدراسة الماجستير

 المقررات االخت�ار�ة)  ٢٠٣(جدول 

 سم المقررا الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 - - ٣ االنتشار في الجوامد ٦٠٤فلز 
 - - ٣ ائل الميتالوجراف�ة الحديثةالوس ٦٠٧فلز 

 - - ٣ السيرام�كا الفيز�ق�ة ٦٠٩فلز 

 - - ٣ الك�م�اء الكهر��ة ٦١٠فلز 
 - - ٣ هندسة التآكل ٦١١فلز 
 - - ٣ تأكسد الفلزات ٦١٢فلز 
 - - ٣ نظر�ة العمل�ات الميتالورج�ة ٦١٣فلز 
 - - ٣ الهيدروميتالورج�ا ٦١٤فلز 

 - - ٣ اع�ةاألفران الصن ٦١٥فلز 
 - - ٣ اقتصاد�ات الصناعات المعدن�ة ٦١٦فلز 
 - - ٣ المعالجات الحرار�ة والم�كان�ك�ة ٦١٧فلز 
 - - ٣ الس�ائك الخف�فة ٦١٨فلز 
 - - ٣ السلوك الم�كان�كي وتحليل االنه�ار ٦١٩فلز 

 تغيرات البن�ة أثناء الدرفلة على الساخن وال�ارد ٦٢٠فلز 
 

٣ - - 

 - - ٣ ليب الس�اكة الحديثة ونظر�ات التجمدأسا ٦٢١فلز 
 - - ٣ اللحام و عمل�ات ميتالورج�ا ٦٢٢فلز 
 - - ٣ انتقال الحرارة والمادة ٦٢٤فلز 
 - - ٣ صناعة الصلب ٦٢٥فلز 
 - - ٣ )المرك�ة والنانو�ة(المواد المتقدمة  ٦٢٦فلز 
 - - ٣ الدينام�كا الحرار�ة للمحاليل ٦٢٧فلز 
 - - ٣ الص فلزات غير الحديد�ةاستخ ٦٢٨فلز 
 - - ٣ حما�ة الفلزات وس�ائكها ٦٢٩فلز 
 - - ٣ موضوعات مختارة فى هندسة المواد والفلزات ٦٣٠فلز 
 - - ٣ مواد صناعة الس�ارات والفضاء والطيران ٦٣١فلز 
 - - ٣ الصلب والتطب�قات ٦٣٣فلز
 - - ٣ اخت�ار المواد ٦٣٤فلز
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 ٣٤٥ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

 فى هندسة الفلزات راه الفلسفةدرجة دكتو )  ٢٠٤(جدول 
 متطل�ات الدرجة

 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

 ٦**فلز
من مقررات الماجستير على  �حد أقصى مقررات أر�عة

 مستوى القسم أو الكل�ة بتوج�ه من المشرف
١٥ - 

 - -- االمتحان الشامل 
 - ٣ موضوعات مختارة ٧٠١فلز 
 - ٣ الت الطور�ة للفلزاتالتحو  ٧٠٢فلز 
 - ٣ نظر�ات التجمد ٧٠٣فلز 
 - ٣ نمذجة عمل�ات المواد ٧٠٤فلز 
 - ٣ المواد الحديثة وتطب�قاتها في مجال الطاقة ٧٠٥فلز 
 - ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩فلز 

توى من مس على األقلساعات  ٦ مقررات تناظر من بينها ة إجمال�ةساع ١٨يجتاز الطالب مقررات تناظر  •
٧٠٠  

بناًء على توج�ه المشرف الرئ�سى يجوز للطالب دراسة عددًا من المقررات من بين مقررات الماجستير أو  •
 .ساعة لم �سبق دراستها من قبل ١٢الدكتوراة على مستوى القسم أو الكل�ة �حد اقصى 

 .خالل فترة التسجيل وحتى مناقشة الرسالة س�منار مرة كل سنةالطالب �عمل  قوم� •
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 ٣٤٦ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

 المقررات محتوى 

 هندسة المناجم 
 دبلوم الدراسات العل�ا في تصم�م وتكنولوج�ا المناجم

 متخط�ط المناجم المتقد :٥٣١ منج
طـــرق تخطـــ�ط المنـــاجم �اســـتخدام الطـــرق الجيواحصـــائ�ة  - ةدمة لتخطـــ�ط المنـــاجم مـــع دراســـة حالـــالطـــرق المســـتخ

 .ستخدام الحاسب اآلليوالحسا�ات االقتصاد�ة واستخدامها فى دراسات الجدوى �ا
 تصم�م عمل�ات المناجم تحت السطح�ة :٥٣٤منج 

تصــم�م نظــم التفجيــر والصــرف ومناولــة المــواد للمنــاجم تحــت الســطح�ة وتشــمل الســيور الناقلــة، النقــل فــى واجهــات 
ت الحـــش والنقـــل علـــى القضـــ�ان ونظـــم الرفـــع، مقدمـــة لـــنظم المنـــاجم تحـــت الســـطح�ة �المعـــدات الكهر��ـــة، االعت�ـــارا

 .القانون�ة والتشر�ع�ة واعت�ارات األمان
 تصم�م عمل�ات المناجم السطح�ة :٥٣٥منج 

تصـــم�م نظـــم التفجيـــر للمنـــاجم الســـطح�ة، اتـــزان المنحـــدرات، عوامـــل التصـــم�م، نظـــم استصـــالح منـــاطق المنـــاجم 
االعت�ـــارات , ��ـــةالمكشـــوفة ونظـــم مناولـــة المـــواد وتحر�ـــك التر�ـــة، مقدمـــة لـــنظم المنـــاجم الســـطح�ة �المعـــدات الكهر 

 .القانون�ة والتشر�ع�ة واعت�ارات األمان
 تهو�ة وتكييف المناجم :٥٣٦منج 

ـــة،  ـــة والـــتحكم العـــام فـــى البيئـــة المنجم� ـــا وكمـــا وكـــذلك درجـــة الحـــرارة والرطو� الـــتحكم فـــى جـــوده هـــواء المنـــاجم ك�ف
بر�ـد وتكييـف الهـواء للمنـاجم، مـراوح ونظـم الت:الس�كرومتر�ة والمحاكاة �الحاسب لجـو المنـاجم، حسـا�ات حمـل التبر�ـد

 .المناجم، تحليل ش�كات الموائع
 اقتصاد�ات التعدين :٥٣٨منج 

اقتصاد�ات مشروعات الموارد القابلة للنصوب،االسـتنفاذ، اإلتـاوة، التمو�ـل، التسـو�ق، التكـاليف الثابتـة واالسـتثمار�ة، 
حليــل الر�ح�ــة، الق�مـــة الحال�ــة، فتــرة اســترداد رأس مـــال تكــاليف التشــغيل المتغيــرة، الفائــدة، اإلهـــالك، االســتهالك، ت

المســــتثمر، تحليــــل التــــدفقات النقد�ــــة المخصــــومة، التشــــر�عات وقــــوانين االســــتثمار لمشــــروعات التعــــدين، التحليــــل 
 .االقتصادي للبدائل، دراسات الجدوى، تحليل لحساس�ة المخاطرة، دراسات حالة

 أخطار البيئة تحت السطح�ة :٥٣٩منج 
�ــار الضــار، مصــادره وطــرق الــتحكم ف�ــه، التحجــر الرئــوي، النشــاط اإلشــعاعي وغــاز الــرادون، الميثــان وقابليتــه الغ

لالشـــتعال واالنفجـــار وتكـــون الط�قـــات منـــه وطـــرق صـــرفه، االنفجـــارات الدينــــام�ك�ة للصـــخور، انفجـــارات الغـــازات 
ر�ه والتـــأثيرات الفســـيولوج�ة للحـــرارة، أضـــاءه واألتر�ـــة، الحرائـــق، الحـــرارة  والخـــواص الحرار�ـــة  للصـــخور، الســـ�كومت
 .المناجم، الضوضاء،حوادث المناجم، عمل�ات اإلنقاذ واخالء الحوادث 

 طرق التعدين التحت سطح�ه :٦٠٥منج 
طـــرق التعـــدين تحـــت : والطفلـــة الز�ت�ـــة والملـــح الصـــخري , الطـــرق المســـتخدمة لتعـــدين الخامـــات الط�ق�ـــة مثـــل الفحـــم
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لحائط الطو�ـل وطر�قـة الغرفـة والعمـود، طـرق التعـدين السـطحي عـن طر�ـق كشـف وتعر�ـة السطحي وتشمل طر�قة ا
 .أسس تصم�م المناجم ونظم التهو�ة، التأثيرات البيئ�ة, الط�قات 

 إقتصاد�ات و قوانين المناجم :٦١٠٥منج 
�ــل، التســو�ق، التكــاليف اقتصــاد�ات المشــروعات التعدين�ــه وتشــمل المــوارد القابلــة للنصوب،االســتنفاذ، اإلتــاوة، التمو 

الثابتــة واالســتثمار�ة، تكــاليف التشــغيل المتغيــرة، الفائــدة، اإلهــالك، االســتهالك، تحليــل الر�ح�ــة، الق�مــة الحال�ــة، فتــرة 
ـــاجم   ـــوانين الخاصـــة �المن ـــة المخصـــومة،ألخ و التشـــر�عات والق ـــدفقات النقد� ـــل الت اســـترداد رأس مـــال المســـتثمر، تحلي

ــــازات ال�حــــث واســــتغالل المعــــادن، الضــــرائب، التعر�فــــة، الحصــــص، الحــــوافز شــــاملة اســــتخدامات األرا ضــــي، امت�
االستثمار�ة، القيود اإلئتمان�ة، المخزون االحت�اطي، الس�اسات التعدين�ة المعلنة والضـمن�ة لعقـود وقـوانين العطـاءات 

لصــحة المهن�ــة فــى المنــاجم، والمناقصــات، قــوانين وقواعــد التحكــ�م فــى المنازعــات، التعو�ضات،تشــر�عات األمــان وا
التخطــ�ط، التنظــ�م، إدارة األفــراد، الق�ــادة، المراق�ــة والــتحكم فــى إدارة المشــروعات، دراســة : اإلدارة، التشــر�عات البيئ�ــة

 . حاالت
 المخاطر و التأثيرات البيئ�ة لصناعة التعدين :٦٢٠٥منج 

اط اإلشــعاعي وغــاز الــرادون، الميثــان وقابليتــه الغ�ــار الضــار، مصــادره وطــرق الــتحكم ف�ــه، التحجــر الرئــوي، النشــ
لالشـــتعال واالنفجـــار وتكـــون الط�قـــات منـــه وطـــرق صـــرفه، االنفجـــارات الدينــــام�ك�ة للصـــخور، انفجـــارات الغـــازات 
واألتر�ـــة، الحرائـــق، الحـــرارة  والخـــواص الحرار�ـــة  للصـــخور، الســـ�كومتر�ه والتـــأثيرات الفســـيولوج�ة للحـــرارة، أضـــاءه 

 .وضاء،حوادث المناجم، عمل�ات اإلنقاذ واخالء الحوادث المناجم، الض
التــأثير ال�صــري، تلــوث الهــواء، تلــوث الم�ــاه، الضوضــاء، التفجيــر   التعــدين والبيئــة، مــدى وأهم�ــة المشــاكل البيئ�ــة،

ت واهتزاز األرض، االهتزاز الهوائي، النقل، عمل�ـات االستصـالح، اسـتخدام النفا�ـات، تـر��ح سـطح األرض، تشـر�عا
 .حما�ة البيئة والتحكم، االتجاهات المستقبل�ة، دراسات التأثيرات البيئ�ة للمشروعات التعدين�ة، دراسة حاالت

 م�كان�كا الصخور التطب�ق�ة :٦٠٣منج 
نظر�ـات انه�ــار الصــخور وحركــة القشــرة األرضــ�ة، تحليــل االســتقرار وتصــم�م الفتحــات تحــت الســطح�ة، االخت�ــارات 

للصــخور، اتــزان المنحــدرات، طر�قــة العناصــر المتناه�ــة، نظر�ــة الكتــل، اســتخدام بــرامج الحاســب المعمل�ــة والحقل�ــة 
 .لم�كان�كا الصخور فى دراسة حاالت 

 المشروع :٥٩٩منج 
�قوم الطل�ة بإعداد مشروع التخرج فى تصم�مات وتكنولوج�ا المنـاجم، الهـدف مـن المشـروع هـو اخت�ـار مهـارات الطل�ـة 

 .عل�ة فى صناعة التعدين وكتا�ة التقار�ر الفن�ة واستخالص النتائج وتحليلها واقتراح التوص�اتفى حل المشاكل الف
 

 
 تكنولوج�ا الخاماتهندسة دبلوم الدراسات العل�ا في 

 الخاماتخطوط تجهيز تصم�م  :٥٥١منج 

بـدائل لوحـات  بـين مـن اخت�ـار – التصـم�م - الفصـل معـدات نـوع – عمل�ـةاالخت�ار - الفصل عمل�ات أنواع – مقدمة
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 الجــدوى  دراســات إعــداد فــي لوحــات التشــغيل اســتخدام – الرصــيدالمواد - تنظيف،اإلقت�ــات التخشــين، - التشــغيل
 .حالة دراسات – االقتصاد�ة

 ق�اس حجم الحبي�ات الدق�قة وتحليل النتائج :٥٥٢منج 
 ،لهاوق�اس أ�عادها والتوز�ع الحبيبي تعر�ف الحبي�ات ،عينات الغازات واألتر�ة ءانتقا ،عينات الخاماتء انتقا

 .األساليب التكنولوج�ة لق�اسات األ�عاد والمسام�ة ،طرق وضع معلومات األ�عاد 
 و�م الرغوي عالت :٥٥٣منج 
تعــو�م خامــات ، ك�ماو�ــات التعــو�م ،التميــؤ لأليونــات المذا�ــة ،الخــواص الطب�ع�ــة للمــاء ،الرا�طــات الك�م�ائ�ــة ،مقدمــة

 .دراسة حاالت ،كينمات�ك�ة التعو�م ،تصم�م تجارب التعو�م ،كبر�تيداتالكبر�تبدات والال
 التحليل الك�م�ائي للخامات :٥٥٦منج 

التحاليــــل الحجم�ة،الوزن�ــــة،  ،تكنولوج�ــــا التحاليــــل الكم�ــــة ،)غيــــر العضــــو�ة (نظر�ــــات التحاليــــل الك�م�ائ�ــــة الكم�ــــة 
 .تحاليل الفحم ،الحرار�ة، الذر�ة والع�ار�ة

 لمشروعا: ٥٩٩منج 
 
 
 
 

 هندسة المناجم العلوم فى قررات ماجستيرم
 هندسة المناجم السطح�ة :٦٠١منج 

م�م، ـالمفاه�م الجيولوج�ة فـى تخطـ�ط وتصـم�م المنـاجم السـطح�ة، تنم�ـة وتطـو�ر المنـاجم السـطح�ة، التخط�طوالتصـ
 الص�انة، العمل�ات ،اخت�ار المعدات ،النقل ،اتزان المنحدرات، التخر�م، التفجير، الحفر، التحميل

 .دراسة حاالت ،دراسة اخت�ار المعدات، الص�انة، العمل�ات المساعدة المساعدة،
 السطح�ةتحت هندسة المناجم  :٦٠٢منج 

فــتح وتنم�ــة المنــاجم تحــت الســـطح�ة بواســطة اآل�ــار الرأســ�ة والمائلــة واألنفاق،المنشـــآت الســطح�ة ومنشــآت قــاع اآل�ـــار، 
طــرق التعــدين  ،ر طر�قــة التعــدين، طــرق تعــدين الخامـات الط�ق�ــة، طــرق تعــدين الخامــات الكتل�ــةالعوامـل المــؤثرة فــى اخت�ــا

 .طرق التعدين تحت المدن والمنشآت السطح�ة، التحكم فى الط�قات ،الخاصة، طرق تعدين الط�قات السم�كة
 م�كان�كا الصخور التطب�ق�ة :٦٠٣منج 

حليــل االســتقرار وتصــم�م الفتحــات تحــت الســطح�ة، االخت�ــارات نظر�ـات انه�ــار الصــخور وحركــة القشــرة األرضــ�ة، ت
المعمل�ــة والحقل�ــة للصــخور، اتــزان المنحــدرات، طر�قــة العناصــر المتناه�ــة، نظر�ــة الكتــل، اســتخدام بــرامج الحاســب 

 .لم�كان�كا الصخور فى دراسة حاالت 
 هندسة حفر وتفجير الصخور  :٦٠٤منج 

غــراض التفجيــر وتفتيــت الصــخور، اخت�ــار وتصــم�م أنمــاط التفجيــر، كفــاءة ألغــراض االستكشــاف، الحفــر أل الحفــر 
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تصـــم�م واخت�ـــار المفرقعـــات، تطب�قـــات التفجيـــر فـــى المنـــاجم  ،التفجيـــر، النظر�ـــة الهيدرودينام�ك�ـــة لتفتيـــت الصـــخور
 . جيرالسطح�ة وتحت السطح�ة، اقتصاد�ات حفر وتفجير الصخور، تطب�قات الحاسب اآللي فى تصم�م أنماط التف

 تهو�ة المناجم  :٦٠٥منج 
التحكم فى جوده وكم�ة ودرجة حرارة ورطو�ـة هـواء المـنجم، نظر�ـة شـ�كات التهو�ـة، تحليـل شـ�كة التهو�ـة �اسـتخدام 

 .رمودن�ام�كا تهو�ة المناجم، نظم التهو�ة، اقتصاد�ات التهو�ة، مراوح المناجم ثالحاسب، 
 جمالمناالطرق الجيواحصائ�ة لتقي�م  :٧٦٠منج 

التوز�عات اإلحصائ�ة واالحتمال�ة فـى حسـا�ات احت�اط�ـات الخـام، نظر�ـة المتغيـرات المتمنطقـة، الفـار�وجرام النظـري 
والعملي، الت�اين لكتلة، التقدير األمثـل لدرجـة الخـام، منحن�ـات درجـة وكم�ـة الخـام، تقـدير احت�ـاطي الخـام �اسـتخدام 

 .ليل االتجاه طر�قة الكرجنج، النماذج الر�اض�ة للخام، تح
 �حوث العمل�ات التطب�ق�ة فى المناجم :٨٦٠منج 

المحاكـاة،  ،البرمجة الخط�ة، البرمجـة الدينام�ك�ـة، نمـاذج صـفوف االنتظـار ،مقدمة، مراحل تطبيق �حوث العمل�ات
ط�ط النمـــــاذج االحتمال�ـــــة والعشـــــوائ�ة،تخ ،تصـــــم�م نمـــــاذج المحاكـــــاة  النمـــــاذج المحـــــددة ،توليـــــد األرقـــــام العشـــــوائ�ة

 .المشروعات، طر�قة المسار الحرج، طر�قة بيرت 
 والصحة المهن�ة فى التعدين االمن الصناعي :٩٦٠منج 

انه�ــــارات الســــقف، االنفجــــارات الصــــخر�ة، انفجــــارات الغــــازات واألتر�ــــة، : مصــــادر المخــــاطر فــــى المنــــاجم وتشــــمل
طــرق المنــع والــتحكم ومكافحــة المخــاطر،  ،الحرائــق، المخــاطر الكهر��ــة، المخــاطر الم�كان�ك�ــة، مخــاطر المفرقعــات

 .أمراض المناجم المهن�ة وطرق الوقا�ة منها، حوادث المناجم، اإلنقاذ وٕاخالء حوادث المناجم 
 لصناعة التعدينوتحليل المخاطر التأثيرات البيئ�ة  :١١٦منج 

ــ وث الم�ــاه، الضوضــاء، التفجيــر التعــدين والبيئــة، مــدى وأهم�ــة المشــاكل البيئ�ــة، التــأثير ال�صــري، تلــوث الهــواء، تل
ح سـطح األرض، تشـر�عات �تـر� -واهتزاز األرض، االهتزاز الهوائي، النقل، عمل�ات االستصالح، استخدام النفا�ـات

انه�ارات الســـقف، ة للمشـــروعات التعدين�ـــة،ئ�ـــحما�ـــة البيئـــة والـــتحكم، االتجاهـــات المســـتقبل�ة، دراســـات التـــأثيرات البي
 .اإلنقاذ وعمل�ات اإلخالء ،الحوادث ،ات، انفجارات الغازات والغ�ار، الحرائق، الف�ضاناتانفجارات الصخور والغاز 

 .دراسات حاالت
 صناعة التعدين  تاقتصاد�ا :٢٦١منج 

ــــــة نضــــــاقتصــــــاد�ات مشــــــروعات المــــــوارد القابلــــــة لل وب، االســــــتنفاذ، اإلتــــــاوة، التمو�ــــــل، التســــــو�ق، التكــــــاليف الثابت
ل المتغيـرة، الفائـدة، اإلهـالك، االسـتهالك، تحليـل الر�ح�ـة، الق�مـة الحال�ـة، فتـرة اسـترداد واالستثمار�ة، تكاليف التشغي

تحليــــل التــــدفقات النقد�ــــة المخصــــومة، التشــــر�عات وقــــوانين االســــتثمار لمشــــروعات التعــــدين،  ،رأس مــــال المســــتثمر
التكــافؤ والفائــدة  ،خــاذ القــراراتالتحليــل االقتصــادي للبــدائل، دراســات الجــدوى، تحليــل الحساســ�ة والمخاطر،عمل�ــة ات

االســتنفاذ، ضــرائب  ،المرك�ــة، التحليــل االقتصــادي للرواســب المعدن�ــة، الق�مــة الزمن�ــة للنقــود، اإلهــالك، االســتهالك
 ،الدخل، تحليـل التـدفقات النقد�ـة المخصـومة ومعـدل العائـد، تحليـل الحساسـ�ة، تحليـل المخـاطر، التحليـل االحتمـالي
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 .التحليل الس�اسي والبيئي، دراسة حاالت  التحليل التمو�لى،
 والتشر�عات إدارة المشروعات التعدين�ة :٣٦١منج 

مقدمــة التخطــ�ط التنظــ�م إدارة األفــراد الق�ــادة المراق�ــة والــتحكم فــى إدارة المشــروعات، تحليــل شــ�كات طر�قــة بيــرت 
منــاجم، التشــر�عات البيئ�ــة، القــوانين تشــر�عات األمــان والصــحة المهن�ــة فــى ال. طر�قــة المســار الحــرج طر�قــة جانــت

والـــنظم الخاصـــة �اســـتخدام األراضــــي، تصـــار�ح ال�حـــث واالســـتغالل للمعــــادن، الضـــرائب، الحصـــص، التعر�فــــات، 
الحــوافز المال�ــة، القيــود االئتمان�ــة، المخــزون واالحت�ــاطي، الس�اســات التعدين�ــة المعلنــة والضــمن�ة، القــوانين والقواعــد 

مناقصـــات، القـــوانين والقواعـــد الخاصـــة �ـــالتحك�م فـــى المنازعـــات، التعو�ضـــات، قـــانون المنـــاجم الخاصـــة �ـــالعقود وال
 .دراسة حاالت، والمحاجر المصري، قانون البيئة وقانون الضرائب المصري 

 النمذجه والمحاكاة لعمل�ات المناجم :٥٦١منج 
الـــتحكم فـــى الط�قــــات : مختلفـــة وتشـــملى ، النمذجـــه والمحاكـــاة لعمل�ــــات المنـــاجم الداســـتخدام طـــرق التحليـــل العـــد

 .الطرق المحددة االحتمال�ة والعشوائ�ة للمحاكاة  ،وتصم�م الدعائم، النقل، الحفر وتداول المواد، التهو�ة
 الموقع اخت�ار :٨٦١منج 

ائ�ـة، اعت�ارات عامة الخت�ارات الموقع، االخت�ارات الجيولوج�ـة السـطح�ة، االخت�ـارات السـطح�ة، األسـاليب الجيوفيز�
المقاومــة الكهر��ــة، المســاحة الســيزم�ة، التخــر�ط الجيولــوجي تحــت الســطحي،حفر اآل�ــار، قطاعــات اآل�ــار، شــ�كة 

 .خت�ارات الصخور الهندس�ة االعت�ارات السيزم�ة الناجمة عن الزالزل ب�اناتإاآل�ار، تحليل ال
 هندسة الصخور المتقدمة  :٩٦١منج 

تصــال، تقســ�ماتها وســماتها، طــرق مســح ســطوح عــدم االتصــال، تحليــل ســطوح هــدم اال ،تعر�ــف هندســة الصــخور
 .المعلومات، كثافة سطوح عدم االتصال، اتزان الصخور الكتل�ة، دراسة حاالت

 اتزان المنحدرات الصخر�ة  :٢١٦منج 
ل التصنيف الجيومورفولوج�ا للمنحدرات الصخر�ة، حاالت عـدم االتـزان، تصـنيف الكتـل الصـخر�ة، تصـنيف الفواصـ

 .فى الكتل الصخر�ة، نظر�ات االنه�ار للصخور، االنزالق الصخري، انقالب الكتل الصخر�ة 
 الجيولوج�ا الهندس�ة المتقدمة :٢٢٦منج 

أساســ�ات اخت�ــار واخت�ــار المواقــع، التخــر�ط الجيولــوجي، التراكيــب الصــخر�ة، التفســير الهندســي للظــواهر والتراكيــب 
عـــات اآل�ـــار، الم�ـــاه الجوف�ــة، التحليـــل الجيـــوتقنى للعينـــات األســـطوان�ة، تحليـــل الصــخر�ة، التحليـــل الجيولـــوجي لقطا

 .عداد تقر�ر جيولوجي هندسي، دراسة حاالت، إ زم�ةيالمعلومات الس
 تكنولوج�ا وتصم�م األنفاق :٢٣٦منج 

ــ اق، تكنولوج�ــا أســس تخطــ�ط األنفــاق، تقيــ�م العوامــل الجيولوج�ــة والهندســ�ة، تحليــل القــوى واالجهــادات، اتــزان األنف
 .دراسة حاالت ،أنواعها، األسس الهندس�ة، محددات االستخدام، العوامل الهندس�ة المؤثرة: األنفاق
 اخت�ارات الصخور :٦٢٤منج 

مواصـــفات عينـــات االخت�ـــار، طــــرق االخت�ـــار المعملـــي، االخت�ـــارات الهندســــ�ة  ،أســـس تحضـــير عينـــات الصــــخور
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ن�ـة، نظـم عدحـور وثالث�ـة المحـاور، اخت�ـار القـص، االخت�ـارات الطب�ع�ـة والم�استخدام ماكينـات االخت�ـار أحاد�ـة الم
وســمات االنه�ــار للصــخور، عــدم التماثــل فــى الصــخور وأثره،والخــواص الدينام�ــة للصــخور، ســرعة الموجــات خــالل 

 .الصخور، تأثير العوامل الجيولوج�ة على الخواص الدينام�ة، تحليل النتائج المعمل�ة
 ذجة والمحاكاة فى تجهيز الخاماتالنم :٦٣١منج 

 .مقدمة، مسائل التوقعات، الطرق الب�ان�ة، طرق النمذجة، المحاكاة، أنسب الطرق لتصم�م لوحات التشغيل
 عمل�ات تجهيز الخامات والحفاظ على البيئة :٦٣٢منج 

حة فى معالجة مخزون تأثير وخطورة البيئة، البيئة ومعدالت األمان فى نشاطات تجهيز الخامات، اآلل�ات المتا
 .النفا�ات، أمان مخزون النفا�ات، األولو�ات فى تحسين معدالت األمان فى تجهيز الخامات 

 الك�م�اء الطب�ع�ة للسطوح وتطب�قاتها في عمل�ات تجهيز الخامات :٦٣٣منج 
السطوح مقدمة للمعلقات الصل�ة فى الوسط المائى، خواص السطوح، الك�م�اء السطح�ة للمعلقات، كهر�ة 

 .للمعلقات، اإلدمصاص واإلمتصاص المعلقات الرغو�ة 
 المتقدمة فى تجهيز الخامات طرق ال :٦٣٤منج 

ــــات، الطحــــن، االتــــزان االلكتروســــتات�كى،  نيفمقدمــــة، الفصــــل المغناط�ســــي عــــالي االنحــــدار والشــــدة، تصــــ الحبي�
 .السيرام�ك�اتو الورق  تكنولوج�ا الحبي�ات الدق�قة، تجم�ع الحبي�ات، تجهيز الخامات فى صناعة

 م�كروسكو��ة الخامات وتطب�قاتها :٦٣٥منج 
إعــداد الشــرائح الرق�قــة، ق�ــاس شــدة األشــعة المنعكســة، خــواص المعــادن والصــخور تحــت الضــوء المــنعكس والمــار، 

 .ق�اس الصال�ة الدق�قة، عد الحبي�ات، الحجم المحرر للحبي�ات، تحديد خواص نواتج عمل�ات الفصل
 تجمع وانتشار الحبي�ات الدق�قة فى وسط مائي :٣٦٠٦منج 

 .ار فى تجهيز الخاماتثالتندف واالنت، األساس�ات، المعلقات، أسطح التالمس بين األوساط، جهد الز�تا
 نظر�ات التعو�م المتقدمة :٦٣٨منج 

ل المائ�ــة، ملخــص التعــو�م الرغــوي التقليــدي، خــواص األســطح الصــل�ة، التفاعــل بــين الصــلب والســائل فــى المحاليــ
 .)الخصائص التركيب�ة والوظائف(نظر�ات االدمصاص، التندف، تكنولوج�ا التعو�م، ك�ماو�ات التعو�م 

 عمل�ات فى هندسة المناجم :٠٣٩٦منج 
تحديـد و توق�ـع حـدود : طـرق االستكشـاف و المعـايير االقتصـاد�ة فـي عمل�ـات المنـاجم و تشـمل –دراسات الجـدوي 

معــايير  –تصــم�م المنــاجم الســطح�ة و اخت�ــار معــداتها  –ت�ــار المبــدئي لطر�قــة التعــدين االخ –الخامــات المعدن�ــة 
تخطــ�ط العمل�ــات  -تخطــ�ط التعــدين تحــت الســطحي و اخت�ــار معداتــه  –اخت�ــار طر�قــة التعــدين تحــت الســطحي 

يـل و استصـالح اعـادة تاه –ادارة البيئـة  –االمـن الصـناعي و الصـحة المهن�ـة  –المساعدة للتعدين تحت السطحي 
 .دراسة حاالت –اغالق المناجم  –مواقع المناجم �عد االستخراج 

 اتزان المواقع األثر�ة  :٤٠٠٦منج 
تعر�ــــف المواقــــع األثر�ــــة، الســــطح�ة، تحــــت الســــطح�ة، تعر�ــــف الوحــــدات األثر�ــــة، م�ــــادئ االخت�ــــارات الجيولوج�ــــة 
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مصــــادرها : �ة، الم�ــــاه الجوف�ــــة واألرضــــ�ة والجيوفيزق�ــــة، أساســــ�ات وطــــرق تصــــنيف الصــــخور والترســــ�ات الصــــخر 
 . وأنواعها وانعكاسها على المواقع، اتزان المقابر األثر�ة، الوسط الصخري وتأثره �العوامل البيئ�ة

 م�كان�كا الصخور وتطب�قاتها فى الترم�م األثر�ة  :٤١٠٦منج 
فــى الموقــع، التحليــل الجيــوتقنى  أساســ�ات م�كان�كــا الصــخور، اخت�ــارات الصــخور فــى المعمــل، اخت�ــارات الصــخور

لموقـع التــرم�م، ق�ـاس الرطو�ــة وتوز�عهــا، اخت�ـارات الموجــات فـوق الصــوت�ة للصــخور واألحجـار،  تشــخ�ص عوامــل 
 .الضعف فى صخور األثر تصنيف الفواصل والكسور والشقوق 

 ندوة دراس�ة :٦٣٩منج 

 رسالة الماجستير :٩٩٦منج 

 

 �م الدعاماتالتحكم فى الط�قات وتصم :٧٠١منج 
الخــواص الطب�ع�ــة والم�كان�ك�ــة للصــخور، االجهــادات الناشــئة فــى مكامنهــا، مخطــط المــنجم والــتحكم فــى الط�قــات 
تحت األرض، مشاكل التحكم فى الط�قات، التأثيرات الجيولوج�ة وتصـنيف أسـقف المنـاجم ط�قـا السـتقرارها، الـتحكم 

طر�قة الحائط الطو�ل، التحكم فـى الط�قـات عنـد �ى الط�قات عن طر�ق مسامير السقف، تصم�م األعمدة، التحكم ف
 .�ح سطح األرض�تعدين الط�قات المتعددة، الظواهر الدينام�ك�ة فى المناجم ، أجهزة الق�اس والتحكم، تر 

 تكنولوج�ا الحائط الطو�ل :٧٠٢منج 
 ،ر�قــة مميــزات وعيــوب الطر�قــةمعــالم الط ،مقدمــة،الظروف الطب�ع�ــة والجيولوج�ــة الســتخدام طر�قــة الحــائط الطو�ــل

 ،مشـاكل الـتحكم فـى الط�قـات ،تصـم�م ألـواح الحـائط الطو�ل،اخت�ـار المعـدات ،الط�قات إلى ألواح ومسـتو�ات قس�مت
 .مناجم الفحم �سيناء والفوسفات �أبوطرطور:دراسة حاالت ،الصرف ،النقل ،التهو�ة
 طرق التعدين الخاصة :٧٠٣منج 

الل الثقوب،صـرف ـالقطع بواسطة ت�ار الم�ـاه، التعـدين بتحو�ـل المعـادن إلـى معلـق خـ: يمقدمة، التعدين الهيدرول�ك
الميثـان، تغييـر وصـرف الفحــم فـى مكامنـه، التقطيــر تحـت السـطحي للفحــم فـى مكامنـه، التعــدين تحـت قـاع ال�حــار، 

 .الطرق األخرى المستحدثة للتعدين
 نالتحكم التلقائي والرو�وت فى صناعة التعدي :٧٠٤منج 

عــام لوظــائف الــتحكم التلقــائي، مكونــات نظــم الــتحكم، المكونــات اإللكترون�ــة، المــرحالت، عناصــر  مقدمــه، مــوجز
مفــات�ح التحو�ــل االلكتروم�كان�ك�ــة، المشــغالت ووســائل اإلشــارة، مكونــات الــتحكم الهيدرول�ك�ــة والتــي تعمــل �ــالهواء 

النقــل، التعــدين المســتمر، معــدات الحــائط الطو�ــل، (م المضــغوط، نــاقالت الطاقــة، الرو�وت�ــك، تطب�قــات فــى المنــاج
 .)الثاق�ات التى تعمل �الحاسب، التحكم البيئي ، األمان، التحكم فى عمل�ات تجهيز وتركيز الخامات

 تصم�م نظم تهو�ة المنشآت الجوف�ة :٧٠٥منج 
الجراجـات، (حـت السـطح�ة تصم�م نظم تهو�ـة المنـاجم، تصـم�م نظـم تهو�ـة األنفـاق، تصـم�م نظـم تهو�ـة المنشـآت ت
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 .تصم�م نظم التبر�د والتكييف للمنشآت الجوف�ة، تطب�قات ودراسة حاالت) …المأوى، المخازن 
 )دراسة حاالت(تطب�قات الك�م�اء الفيز�ائ�ة لألسطح  :٧٠٦منج 

ار ثـلتنـدف وانتتقليد�ـة وكـذلك علـى عمل�ـات االتطب�قات الخواص الطب�ع�ة لألسطح علـى عمل�ـة التعـو�م التقليد�ـة وغيـر 
 .المعلقة تالحبي�ات، تحسين كفاءة الطحن، انتقال الحبي�ات، ر�ولوج�ا المعلقات فى األوساط الثقيلة وانتقال الحبي�ا

 لتجهيز الخامات  المتقدمةالطرق  ٠٧٠٧:منج 
ة الفصــــل التعـــو�م التنـــدفى، التعـــو�م الحامـــل، التعــــو�م فـــى األعمـــدة، الفصـــل االلكتروســــتات�كى فـــى األوســـاط المائ�ـــ

 .عالي االنحدار والشدة واستخدامه لخامات السيرام�ك�ات ىالمغناط�س
 تكنولوج�ا الحبي�ات الدق�قة  :٧٠٨منج 

إعداد الحبي�ات الدق�قة، ق�اسات الحبي�ات الدق�قة، ق�اس المساحة السطح�ة للحبي�ـات الدق�قة،مناولـة وخلـط الحبي�ـات 
 .ها فى تجهيز الخاماتاتط المائعة وتطب�قالدق�قة، حركة الحبي�ات الدق�قة فى األوسا

 التفجيردوائر تصم�م  :٧٠٩منج 
نظر�ة التفجير، العوامل المؤثرة على كفاءه التفجير، التـأثيرات البيئ�ـة لعمل�ـات التفجيـر اآلمـن فـى المنـاجم السـطح�ة 

ـــر اســـتخدام الحاســـ�ات الرقم�ـــة  فـــى تصـــم�م أنمـــاط وتحـــت الســـطح�ة، حســـا�ات دوائـــر التفجيـــر، اقتصـــاد�ات التفجي
 .اقتصاد�اتهو التفجير 

 جيولوج�ا الفحم  :١٠٧ منج
عمـل قطاعـات مصـقولة  –الدراسـات الجيوتقن�ـة وتحديـد جـودة الفحـم  –التصـنيف العـالمى للفحـم  –تعر�ف برواسب الفحم 

مــع رواســب الفحــم  دراســة المعــادن المتواجــدة –ورق�قــة �غــرض الدراســة الم�كروســكو��ة وتحديــد التركيــب البتروجرافــى للفحــم 
 . دراسة حاالت  –تطب�قات جيولوج�ا التعدين على مناجم الفحم  –تأثير العوامل الجو�ة . اثناء و�عد تكو�نه 

 عمل�ات الطحن والحبي�ات النانومتر�ة :٢٧١منج 
ـــة – والرطـــب الجـــاف الطحـــن – تقن�اتـــالطحن ـــة طحـــن – الطحـــن آل� ـــة الطحـــن – حرك�  – الصـــغر الحجـــام متناه�

�ـالطرق  الطحـن – الصـغر متناه�ـة الجسـ�مات طحن حدود – الصغر متناه�ة جس�مات الالزمة إلنتاج اطاتاالحت�
 .الم�كان�ك�ة والك�م�ائ�ة

 توصيف الحبي�ات :٧١٣منج 
 مقارنــة – الب�انـات تحو�ـل مشـاكل – القـ�م متوسـط – الب�انـات تفسـير – والجـاف الرطـب -العينـات إعـداد  - مقدمـة

 – الجديــدة االتجاهــاتو  العمل�ــة الجوانــب – الحجمــي والفصــل العــد ىتقن�ــات عــل عامــة نظــرة – المختلفــة التقن�ــات
 .عامة وحل المشكالت مناقشة – واالشكال لالحجام الصور تحليل
 التعو�م �ال�كتير�ا :٤٧١منج 
 – التعـو�م �ال�كتير�ـا ر�ـقط عـن المعـادن فصـل – التعـو�م فـي الدق�قـة الكائنـات اسـتخدام – التعـو�م تكنولوج�ـا م�ادئ
 .الفحم من الكبر�ت إزالة
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 المستحل�ات و الرغاوي  :٥٧١منج 
 – الرغو�ـة والمـواد المسـتحل�ات ازالة – والمستحل�ات خواص الرغاوي  – المستحلب ونوع االستحالب مواد –تعر�ف 

-تــــأثير جيــــ�س - الرق�قــــة الط�قــــة المائ�ــــة تمــــزق  – تصــــر�ف الرغــــوة - الرغــــوي  االســــتقرار – المســــتحل�ات الدق�قــــة
 . ر�ولوج�ا السطح – السطح مرونة–مارانجوني 

 عمل�ات التكسير والطحن و توفير الطاقة :٦٧١منج 
 فـــي الطاقـــة اســـتهالك – الم�كـــان�كي الطحـــن فـــي االحت�اط�ـــات – التكســـير والطحـــن آالت – الطحـــن ال�ـــة وحرك�ـــة

 .لطحنالطاقة في ا توفير آل�ات – الجديدة الطحن آالت – الطحن
 تعو�م الفحم  :٨٧١منج 
للتعو�م  الفحمقابل�ة  – الفحم سطح خصائص – الفحم بإعداد المتعلقة الخصائصو  الفحم – الفحم إعداد

 -الجس�مات حجمتكبير  – التجهيز الدوائر متعددة وحدة -الفحم ناعم – التعو�م تكنولوج�ا –�ماو�ات التعو�م الك
 .الفحم ناعم استخدام

 ات المناجمنفا� :٩١٧منج 
نفا�ات  - كبر�تيد�ةال نفا�ات المناجم البيئ�ة،هاتأثيراتو  نفا�ات المناجم وعالج توصيف – مقدمةلنفا�اتالتعدين

 المشعة النفا�ات – الس�انيد �محلول الفضةو  الذهبفصل  نفا�ات – مخافات فصل المعادن – ائ�ةالم المناجم
 .لبوتاسوا خامات الفوسفات نفا�ات – اليورانيوم لخامات

 الطرق المتقدمة لمعالجة خامات الذهب :٢٠٧منج 
 الذهب من التعو�م – الجاذب�ة� الذهب فصل تكنولوج�ا في التقدم – الذهب خام معالجةو طحن و  تكسير دوائر

 - الذهب خاماتالذا�ة  لس�انيدل بديلة ك�ماو�ات – والفضة الذهب خاماتاذا�ة  –للذهب الحاملة والخامات
 .لوحات التشغيل –حالة دراسة – السائلة والنفا�ات المخلفات من التخلص – هبالذ جاعاستر 
 عمل�ات الترش�ح :١٢٧منج 
تراكم المواد طرقللحدمن - لمواد الصل�ة علي قماش الترش�حال�غس - أنواعالترش�ح - الترش�ح اتاساس� - مقدمة

و وسائل - الضغط�الترش�ح - لطردالمركزي ا�الترش�ح - الهوائي غ�ر �التفالترش�ح - الصل�ة علي قماش الترش�ح
 .هوتصن�فقماش الترش�ح 

 فصل المواد الصل�ة من السوائل :٢٢٧منج 
المواد  وسيلة اخت�ار–السائلمن  الصل�ةالمواد  فصل كفاءة – السائل في العالقة الجس�مات توصيف – مقدمة

 .الترش�ح - والتخثر دالتلب – الطردالمركزي  أجهزة� فصلالو  الجاذب�ة – السائلمن  الصل�ة
 ال�حثي كتا�ةالمقترح :٣٢٧منج 
 – اإلجراءاتواإلدارةوالتقي�م - عناصر�دا�ةاالقتراحوضع –االحت�اجاترصد - مصادرالتمو�لتحديد - فكاراألتنظ�م
 .أمثلة - اقتراح تقد�م – ال�حث�ة المقترحات إعداد – الميزان�ة حساب
 رسالة الدكتوراه  :٧٩٩منج 
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 لهندسة البترو
 دبلوم الدراسات العل�ا في هندسة استكشاف البترول

 م�كان�كا الصخور :٥٠١نفط 
ــــى م�كان�كــــا الصــــخور ــــة الحركــــة ف ــــواع االجهــــادات، معادل ــــى الصــــخور،  ،مقدمــــة، خــــواص وأن ــــة ف ــــة والمرون اللدون

 .االخت�ارات المعمل�ة للصخور
 )أ(  تركيب�ة جيولوج�ا :٥٠٢نفط 

، مراحـــل التغيـــر فــى القشـــرة االرضـــ�ة، التراكيـــب صــخورالســـر�ان اللـــدن فـــى ال ، ال�ــةصـــخور�ـــة للم�كان�كالخــواص ال
 .صدوع والشقوق، الق�اب الملح�ة واسطح عدم التوافقالفوالق والط�ات والالرسو��ة والنار�ة،  صخوراالول�ة لل

 طرق االستكشاف الجيوفيز�ق�ة  :٥٠٣نفط 
 .الطرق المغناط�س�ة، تطب�قات المسح المغناط�سي الجوي  ،دئتقن�ات التفسير والم�ا ،طرق الجاذب�ة ،الطرق السيزم�ة

 جيولوج�ا البترول المتقدمة :٤٥٠نفط 
 جيولوج�ا البترول موضوعات متقدمة فى 

 هندسة الحفر :٠٥٥نفط 
 . ق الق�صون عمتحديد . ضغوط الط�قات . مقدمة فى تصم�م برامج الحفر

 تقي�م المخاطر فى استكشاف البترول: ٦٥٠نفط 
 .ة، ادارة المخاطر فى هندسة استكشاف البترول، طرق تحليل مخاطر استكشاف البترولمقدم
 تسج�الت اآل�ار المتقدمة: ٧٥٠نفط 

 .الخواص اإلشعاع�ة للط�قات والتسج�الت الصوت�ة والنيوتروت�ة، تطب�قات حقل�ة
 جيولوج�ا تحت السطح�ة  :٨٥٠نفط 

 .لجيولوج�ا تحت السطح�ة،الظواهر االساس�ة لئط ومضاهاة الط�قاترسم الخرا ،الفوالق والط�ات والكسور والوصالت
 محاكاة جيولوج�ا المكامن ثالث�ة اال�عاد :٩٥٠نفط 

 .الطرق اإلحصائ�ة فى محكاة المكامن، إستن�اط محاكى جيولوجى، تطب�قات فى حقول البترول
 المشروع :٥٩٩نفط 

 .دراسة مواض�ع ذات طب�عة تطب�ق�ة فى حقول البترول
 
 

 دبلوم الدراسات العل�ا في هندسة إنتاج البترول
 )أ( هندسة الحفر :٥١١نفط 

عمل�ــات اإلصــالح والصــ�انة فــى آ�ــار الز�ــت والغــاز، موضــوعات فــى تكملــة اآل�ــار، تحديــد تكلفــة عمل�ــات الحفــر، 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٥٦ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

الحفــر  كتا�ــة التقــار�ر فــى عمل�ــات الحفــر وٕاصــالح اآل�ــار، ترشــيد عمل�ــات الحفــر، موضــوعات متنوعــة فــى طفلــة
 .واتزان الضغوط في اآل�ار، �عض العمل�ات ومشاكل الحفر فى الحقول المصر�ة

 هندسة اإلنتاج  :٥١٢نفط 
 .معامل اإلنتاج�ة، أداء الرفع الرأسي لآل�ار، أداء فتحة رأس البئر، الطلم�ة الهيدرول�ك�ة، تصم�م الرفع �الغاز

 هندسة الخزانات  :٥١٣نفط 
أداء المكامن تحت قوي الرفع المختلفة، سـر�ان الموائـع خـالل صـخور المكـامن، حالـة مسائل متقدمة على حسا�ات 

 .االستقرار، واالستقرار الكاذب وحالة السر�ان العابر، مقدمة الخت�ارات اآل�ار
 خواص موائع المكامن :٤٥١نفط 

 خواص موائع المكامنسلوك و 
 إكمال و ص�انة اال�ار :٥١٦نفط 

مال اآل�ار المكامن فى المكامن المتعددة الط�قـات، تصـم�م و اخت�ـار أنابيـب االكمـال، موائـع أنواع إكمال اآل�ار، إك
 .اكمال اال�ار، طرق التحكم فى إنتاج الرمال

 تقي�م ط�قات حقول البترول  :٥١٧نفط 
 .مفردات تقي�م الط�قات، طرق تسج�الت اآل�ار المختلفة، تحليل العينات

 وتطب�قاتها  طرق اإلنتاج الثانوي  :٥١٨نفط 
نظر�ة اإلزاحة، أنظمة اآل�ـار، كفـاءة الكسـح واإلزاحـة، طـرق تصـم�م اإلنتـاج الثـانوي، طـرق االسـتخالص المحسـن، 

 .المعدات السطح�ة، معالجة الم�اه، طرق حقن الغاز
 العمل�ات السطح�ة للز�ت و للغاز :٥١٩نفط 

 .الةة الز�ت، دراسات حمعالج، عمل�ات فصل الغاز ومعالجته مقدمة،
 مقرر خاص :٢٠٥نفط 

 البترول هندسةموضوعات مختاره فى 
 

 هندسة البترول العلوم فىمقررات ماجستير 
 هندسة الحفر المتقدمة  :٦٠١نفط 

موضوعات متقدمة فى الحفر المائل والحفر األفقي وم�كان�كا األنابيب، إدارة عمل�ات الحفر، التقـدم التكنولـوجي فـى 
 .ل�ات الحفر، ترشيد تكلفة الحفرصناعة الحفر، التخط�ط لعم

 هندسة إنتاج البترول المتقدمة  :٦٠٢نفط 
 .أداء حركة الموائع إلى البئر، السر�ان متعدد الطور فى األنابيب، نظم تحليل العقدة، تطب�قات

 المحسن للبترول  خالصطرق االست :٦٠٣نفط 
ـــة �اســـتخدام البـــول�مر الغمـــر طـــرق  ـــك الز�ـــت المحبـــوس فـــى مســـام الصـــخر، والســـيرفاكتنت، نظر  اتالك�م�ائ� ـــات تحر� �

 .اإلزاحة االمتزاج�ة، التطب�قات الحقل�ة، اقتصاد�ات الطرق  ،المعادالت األساس�ة والنماذج والنظر�ات
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 محاكاة المكامن  :٦٠٤نفط 

، اسـتن�اط طرق الفروق المحدودة، معالجة الزمن وال�عد، االتزان، تطب�قات على معادالت السر�ان، الحلـول المتزامنـة
 .محاكي بترولي

 اخت�ارات اآل�ار  :٦٠٥نفط 
أساســ�ات ســر�ان الموائــع العــابر، اخت�ــارات هبــوط و�نــاء الضــغط ومعــدل الســر�ان المتعــدد واالخت�ــارات المتداخلــة، 

 .طرق تحليل المعلومات الحديثة، تأثير عدم تجانس ط�قات المكمن، اخت�ارات آ�ار الغاز
 الطب�عي تكنولوج�ا الغاز  :٦٠٦نفط 

 مكامن ات السر�ان،سخواص الغاز، سلوك مكامن الغاز، أنظمة األنابيب، ضغط الغاز، نظام التحليل الكلي، ق�ا
 .الغاز المتكثف، مسائل حقل�ة

 مختارات فى هندسة البترول  :٦٠٧نفط 
 .تطرح شع�ة هندسة البترول موضوعا للدراسة فى مجال هندسة البترول 

 المتقدمة  تقي�م الط�قات :٦٠٨نفط 
تجم�ع وتحليل المعلومات الحقل�ة، التفسير الكمي لتسج�الت اآل�ار، تعيين المسام�ة والنفاذ�ة ودرجـة التشـ�ع، طـرق 

 .نس�ة المقاوم�ة، التسج�الت الكهرو مغناط�س�ة اإلنتاج�ة والتسج�الت اإلنتاج�ة
 طرق تسج�الت اآل�ار المتقدمة  :٦٠٩نفط 

م تســجيل الخــواص اإلشــعاع�ة للط�قــة، التســج�الت الصــوت�ة والنيوترون�ــة، تشــخ�ص متا�عــة ســلوك الخــزان �اســتخدا
 .أداء البئر، تسج�الت اآل�ار األفق�ة، مسائل عن أداء البئر

 م�كان�كا الصخور :٦١٠نفط 
مقدمــة وتعر�فــات أول�ــة، خــواص وأنــواع االجهــادات، معادلــة الحركــة فــى م�كان�كــا الصــخور، اللدونــة والمرونــة فــى 

ور واالخت�ـــارات المعمل�ـــة للصـــخور وتـــأثير عوامـــل الحـــرارة والضـــغط والـــزمن علـــى الصـــخور، تطب�قـــات فـــى الصـــخ
 .هندسة البترول

 الجيولوج�ا تحت السطح�ة  :٦١١نفط 

وحـدات الجيولوج�ــا تحـت الســطح�ة، رسـم الخــرائط تحـت الســطح�ة، المضـاهاة، الظــواهر األساسـ�ة للجيولوج�ــا تحــت 
 .وج�ا تحت السطح�ة من تسج�الت اآل�ارالسطح�ة، مفردات الجيول

 جيولوج�ة مصر  :٦١٢نفط 
 . د على أعمار الط�قات المنتجة للبترول فى مصريالجيولوج�ا التار�خ�ة لمصر مع التأك

 االستكشاف الجيولوجي والم�اه األرض�ة  :٦١٣نفط 
مســـح الجيوفيز�ـــائي، الطـــرق د البتـــرول، اليصـــامفلســـفة االستكشـــاف، احتمـــاالت النجـــاح فـــى عمل�ـــات االستكشـــاف، 

 .المعمل�ة فى االستكشاف، دينام�كا الم�اه األرض�ة، استكشاف الم�اه األرض�ة
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 جيولوج�ا تركيب�ة  :٦١٤نفط 

 .موضوعات متقدمة فى الحركات التكتون�ة والحيود القاري 
 االستكشاف الجيوفيز�قي :٥٦١نفط 

 .االستكشاف الجيوفيز�قيموضوعات متقدمة فى 
 تقي�م المخاطر فى هندسة البترول :٦٦١نفط 

 .مقدمة، ادارة المخاطر فى هندسة المكامن، طرق تحليل المخاطر �استخدام تقن�ة المحاكاة
 الصحة والسالمة المهن�ة و حما�ة البيئة :٧٦١ نفط

 .رثإرشادات التخط�ط للطوارئ والكوا مقدمة، تلوث البيئة، تقي�م المخاطر الصح�ة، تقي�م المخاطر البيئ�ة،
  EOS)  &(PVTعئسلوكاالموامعادالت الحالة و  :٦١٨نفط 

التجـارب المعمل�ـة . الغـاز والنفط سلوك المعادالت والعالقات الحساب�ة لتوقع . الموائع وأنواع السوائلمراجعة سلوك 
 أساســ�ات. التجــارب المعمل�ــة لالســتخالص المحســن  للــنفط وضــمان التــدفق. )PVT( ســلوك االموائــعل األساســ�ة

 ).EOS(معـادالت الحالـةضـ�ط ). EOS(معادالت الحالـةات�سـاحإلجـراء الموائع توصيف . )EOS(معادالت الحالة
ــــــةذجااســــــتخدام نم ــــــعتوقــــــع لحســــــاب و ) EOS(معــــــادالت الحال ــــــات. )PVT( تجار�ســــــلوك االموائ معــــــادالت  تطب�ق

 ).EOS(الحالة
 
 

 لالمقررات التكميل�ة لغير الحاصلين على �كالور�وس هندسة البترو
 جيولوج�ا البترول  :٤٩١نفط 

 العمــــود الجيولــــوجي، الخــــرائط الكنتور�ــــة، التراكيــــب الجيولوج�ــــة، الصــــخور المتحولــــة والنار�ــــة والرســــو��ة، الفوالــــق،
 �ة،ـائد البترولـدوع، عدم التوافق، أصل البترول، المسام�ة األول�ة والثانو�ة، تصنيف المصـالص الط�ات،

 . الخرائط تحت السطح�ة
 هندسة حفر آ�ار البترول  :٤٩٢نفط 

ضــغوط الط�قــات وضــغوط الكســر، أساســ�ات الحفــر ومكوناتــه، نظــام دورة الطفلــة وهيــدرول�كيتها، مثقــاب الصــخور، 
عمود الحفر الدوراني، الـتحكم فـى البئـر، موائـع الحفـر، تصـم�م أنابيـب الت�طـين، العمل�ـات األسـمنت�ة للبئـر، معـدات 

 .ب، الحفر الموجه والحفر التور�يني، صيد المعدات الساقطة فى البئرتكملة البئر، عمل�ات التثقي
 هندسة إنتاج البترول  :٤٩٣نفط 

السر�ان القطري حول اآل�ار، اإلنتاج�ة، عالقة السر�ان الداخلي للموائـع �الط�قـة، اآل�ـار المتدفقـة طب�عً�ـا، أداءالرفـع 
 . فصل الغاز ومعالجته  -رالرأسي ، الرفع االصطناعي، الرفع �الغاز، تنش�ط البئ

 هندسة المكامن البترول�ة  :٤٩٤نفط 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٥٩ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

خـــواص موائـــع وصـــخور المكـــامن، تصـــنيف المكـــامن البترول�ـــة، الطـــرق الكامنـــة، حســـا�ات مخـــزون الز�ـــت والغـــاز 
�الطر�قــة الحجم�ــة، مكــامن الز�ــت تحــت التشــ�ع، حســا�ات معادلــة موازنــة المــادة فــى مكــامن البتــرول، طــرق تحديــد 

 . لمائي، اخت�ارات اآل�ار، أساس�ات طرق استخالص الز�ت الف�ض ا
 هندسة استكشاف البترول وتسج�الت اآل�ار  :٤٩٥نفط 

ق�ـــة، الطـــرق الســـيزم�ة، الطـــرق الكهر��ـــة، طـــرق النشـــاط �التراكيـــب الجيولوج�ـــة الســـطح�ة، تطب�قـــات الجيولوج�ـــا الط
ـــة ومعالجـــة ا ـــة، اإلشـــعاعي، النظر�ـــات األساســـ�ة، الق�اســـات العمل� لب�انـــات، طـــرق الجاذب�ـــة والطـــرق الجيـــو ك�م�ائ�

االستشعار عن �عد وأساسه، طـرق التسـجيل فـى اآل�ـار، تسـج�الت المقاومـة الكهر��ـة واإلشـعاع الـذري والتسـج�الت 
 . الصوت�ة وكثافة الط�قات، طرق التحليل

 خواص موائع و صخور المكامن :٤٩٦نفط 
 . وك الغازات و الموائع، السلوك الطورى وسر�ان الموائعخواص صخور المكامن البترول�ة، خواص و سل

 
 فى هندسة البترولدرجة دكتوراه الفلسفة مقررات 

 االمتحان الشامل
 مختارات فى هندسة الغاز :٧٠٤نفط 

 دراسة موضوعات مختارة فى هندسة الغاز

 :تقدير احت�اط�ات الغاز
طر�قة منحنى انحدار  -اطى �استخدام معادلة االتزانتقديرات االجت� -حساب الغاز �المكمن �الطرق الحجم�ة 

 .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 �المكمن
تصرف نظام المتكثفات قى  -حساب الغاز والز�ت فى مكامن المتكثفات-لمنطقة احاد�ة الطورالمتكثفات قى ا

تشغيل حقول  –التنبو �أداء مكامن المتكثفات  -معادلة االتزان فى مكامن المتكثفات   -المنطقة ثنائ�ة  الطور
ات استرجاع متكثفات اقتصاد� –التشغيل مع المحافظة على الضغط  –المتكثفات عن طر�ق استنزاف الضغط 

 .الغاز
 :منحن�ات انحدار االنتاج

 .انتاج جزء من غازا لمكمن تحت ظرف معدالت مقيدة -تصنيف منحن�ات االنحدار –الحد االقتصادى 
 :ت�ارات تسل�م آ�ار الغازخا

 -دفقاخت�ار التد فق تلو الت -التد فق الخاضع لقانون دارسى  -حاالت التد فق المنتظم –معادالت التدفق 
 .تحليل اخت�ارات نساوى الزمن المعد لة -معامل االداء  –توق�ع نتائج االخت�ارات  –اخت�ارات نساوى الزمن 

 :احت�ارات الضغط اال نتقالى آل�ار الغاز
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تاثيرات حدود  -حل المعد ل الطرفى الثابت –متى تستخدم مقترح الضغط الزائف  –تمثيل مر�عات الضغط 
التخز�ن داخل   -متوسط ضغط المكمن –اخت�ارات بناء الضغط  –سحب من الخزان اخت�ارات ال –المكمن 

 .التوافق مع نوع المنحنى -البئر
 :تنم�ة حقل الغاز

 -سعة معدات االنتاج –توز�ع اآل�ار على حقل الغاز  –انتاج�ة المكمن  –نظام تنم�ة الحقل  –أداء المكمن 
معدل االنتاج  –نموذج لتنم�ة حقل الغاز  –النظام االمثل للتنم�ة  –من معدل االداء مع الز  –التنبؤ �أداء المكمن 

 .االمثل للحقل
 )تحر�رى (دراسة مستقلة  :٧٠٥نفط 

 .دراسة مرجع�ة فى موضوعات مختارة لهندسة البترول ط�قا لموضوع ال�حث
 االستكشافمختارات فى هندسة  :٧٠٦نفط 

 االستكشاف دراسة موضوعات مختارة فى هندسة
 التحكم فى اآل�ار المتقدم :٧٠٧ نفط

معدات التحكم فى اال�ار، تصرف الغاز وتوازن الموائع، الركالت وهجرة الغازات، زو�ان الغاز، اكتشاف والتحكم 
فى الركالت، سر�ان الركالت �طر�قة الحفار، سر�ان الركالت �طر�قة انتظر واوزن، الطر�قة الحجم�ة للتحكم فى 

الحفر �عيدا عن القاع مع دراسة حاله، االنزال مع خطوات التحكم الحجمى، حسا�ات قتل اال�ار، الركالت وعمود 
 .الركالت

 التحكم فى اال�ار اثناء عمل�ات االنتاج وخدمات اآل�ار :٨٧٠نفط 
الص�غ والمعادالت، انواع اكمال اال�ار، نظر�ة حواجز اآل�ار، عمل�ات االسالك ، عمل�ات االنوب الملفوف، 

ك�س، عمل�ات الضخ، معدات التحكم فى اال�ار، عمل�ات قتل البئر المتج، حسا�ات اوراق القتل، عمل�ات ال
 .اخت�ارات عناصر حجواجز البئر

 الحفر �ادارة الضغط المتقدم :٩٧٠نفط 
تقن�ات الحفر �ادارة الضغط، معدات الحفر �ادارة الضغط، اخ�ار المرشح، النموذج الهيدرول�كى للحفر �ادارة 

ط، تصم�م واخت�ار معدات الحفر �ادارة الضغط، تصم�م البئر للحفر �ادارة الضغط، دراسات حالة للحفر االضغ
 .�ادارة الضغط

 )اخت�ارات الضغط العابر(اخت�ارات اال�ار  :٧١٠نفط 
. شابههمضاهات المنحن�ات المت. المعادلة االنتشار�ة والحلول للسوائل قليلة االنضغاط ؛ المتغيرات معدومة األ�عاد

تطب�قات لحلول اخت�ارات هبوط و ز�ادة الضغط في حالة ثبوت و تغير معدالت االنتاج، امتداد لمعادلة 
 .تحليل لآل�ار التي تحتوي علي تكسر هيدرول�كي. االنتشارفي حالة تدفق اكثر من مائع

 غمر المكامن البترول�ة �الماء :٧١١نفط 
والتقدم  الكسري للماءتدفق . نماذج الم�اه الجوف�ة. ادةالم تزانإطرق . تحديد االحت�اط�ات: نماذج المكامن
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تصم�م . استخراج النفطتحسين  عمل�ات . الغمر �الماء، ونمط، و الكفاءة االجت�اح العمودي في اإلزاحة. األمامي
 .عمل�ات التعافي األمثل

 البتول�ة �الماءغمر المكامن  ومراق�ة وٕادارة مشار�ع  غمر المكامن البتول�ة �الماءتصم�م 
 حفر اّال�ار عند الضغط والحرارة العال�ة :٧١٢  نفط

صعو�ات و معاير الحفر عند الضغط والحرارة العال�ة، التخط�ط للحفر عند الضغط والحرارة العال�ة وتحد�ات 
�ار عمل�ات الحفر، عمل�ات التصم�م واساليب الحفر عند الضغط والحرارة العال�ة، وك�ف�ة اختالفها عن اال

التقليد�ة، وكذلك سالمة واستقرار جدران فتحة البئر، سوائل الحفر عند الضغط والحرارة العال�ة، سوائل تكملة 
 .اال�ار عند الضغط والحرارة العال�ة، صعو�ات التحكم في اال�ار عند الضغط والحرارة العال�ة

 تكنولوج�ا الحفر المتقدمة :٧١٣نفط 
و مسائل  MPD, DGD, UBD, CD, HPHT Drilling, ERD: حفرموضوعات متقدمة فى تكنولج�ا ال

عمل�ات التصاق و تعليق مواسير الحفر فى جدار البئر وك�ف�ة : مشاكل الحفر. خاصة للتحكم في اال�ار
 .طرق ومعدات الحفر الغير تقليد�ة و الجوانب البيئ�ة ألنشطة الحفر. اصط�ادها

 المتقدمه  -هندسة التدفق اّالمن :٧١٤نفط 

استراتيج�ات ضمان . أساس�ات ضمان التدفق اّالمن للز�ت و الغاز لتعظ�م االنتاج وسلوك السر�ان متعدد االطوار
تحد�ات اإلنتاج وخاصة في الم�اه العم�قة واإلنتاج تحت سطح . السر�ان االمن للز�ت والغازالتي يتعين اتخاذها

التنبؤ بتكون (حول الغاز الي مواد صل�ه مثل الثلج ترس�ات حقول النفط الغير العضو�ة وت: ال�حر �ما في ذلك
هذه الترس�ات الغير عضو�ة وك�ف�ة نمذجتها، والتطورات األخيرة في مجال الوقا�ة ومنع تكون هذه الترس�ات 

التنبؤ (وا�ضا نموذج التنبؤ �الترس�ات العضو�ة والمستحل�ات ,، )وأس�اب منع تحول الغاو الي مواد صل�ه
، ونماذج تشكيل المستحل�ات، وعمل�ات تفك�ك هذه  asphalteneحرار�ة لتكون الشمع، ونماذج سلوك �الدينام�كا ال
تحليل نظام االنتاج وتطبيق البرمج�ات وضمان سهولة سر�ان الز�ت او الغاز للتنم�ة  وتطو�ر ). المستحل�ات

 .انتاج اال�ار تحت سطح ال�حر
 المتقدمة  -تنش�ط ّا�ار :٧١٥نفط 

ــــ ــــد اال�ــــار المرشــــحة للكســــر مشــــاكل اال� ــــدرول�ك�ا، تحدي ــــات، نظر�ــــات كســــر الط�قــــات هي ــــف الط�ق ار المنتجــــة، تل
الهيــدرول�كي، مســاحة الكســر، الموائــع المســتخدمة فــى الكســر الهيــدرول�كي واالضــافات، م�كان�كــا الصــخور واشــكال 

دة إنتاج�ـة البئـر، طـرق تحمـ�ض الكسر الهيدرول�كي، إقتصاد�ات الكسر الهيدرول�كي، نتـائج الكسـر وأثرهـا علـي ز�ـا
ومعالجــة الط�قــات، أنـــواع االحمــاض وك�م�ائ�ـــة تفاعالتهــا، اساســ�ات كســـر الط�قــة �الحـــامض، تحمــ�ض الصـــخور 

 .الرمل�ة و الكر�ون�ة، إضافات االحماض، إقتصاد�ات التحم�ض
 رسالة الدكتوراه  :٧٩٩نفط 
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 هندسة الفلزات
 مقررات درجة الدبلوم 

 الورج�ا الفيز�ق�ة الميت :٥٠١فلز 
بنـــاء الفلــــزات، المحاليــــل الجامــــدة، حســــاب األطــــوار، التجمــــد، العيــــوب فــــى الحالــــة الصــــل�ة، االنخالعــــات وظــــاهرة 

 .االنزالق،  نظر�ة االنتشار، التجمد والتصليد �الترسيب
 م�ادئ االنتشار فى الجوامد  :٥٠٢فلز 

�ـاإلحالل، االنتشـار فـى محاليـل الجوامـد �التغلغـل، عمل�ـات التخمـر، العيوب فى حالة الجوامد، االنتشار فـى محاليـل الجوامـد 
 .التحوالت القائمة على االنتشار، عمل�ات تقس�ة السطوح، الزحف �االنتشار، االنتشار فى عمل�ات التجانس 

 اخت�ارات اتالف�ة :٥٠٧ز فل
 .اخت�ار الكالل، اخت�ار الزحف، اخت�ار الصدم، اخت�ار العسو

 ة التآكل هندس :٥١١فلز 
مقدمـــــة عـــــن هندســـــة التآكـــــل، أنـــــواع خال�ـــــا التآكـــــل، حســـــا�ات الـــــدينام�كا الحرار�ـــــة فـــــى مجـــــال التآكـــــل، السلســـــلة 

 .مشاكل التآكل فى الصناعة. ، أنواع التآكل)منحن�ات ا�فانز(ستقطاب الالكهروك�م�ائ�ة، معدالت التآكل، منحن�اتا
 تأكسد الفلزات  :٥١٢فلز 

�قــة متماســكة مــن األكســيد، العيــوب فــى األكاســيد والمرك�ــات، التشــوهات المــؤثرة فــي االدمصــاص وعمل�ــة تكــو�ن ط
تكـــو�ن ط�قـــات األكســـيد، معـــدالت التأكســـد وتـــأثير درجـــات الحـــرارة والمنـــاخ، العالقـــة بـــين معـــدل التأكســـد ومعامـــل 

 االنتشار
 نظر�ة العمل�ات الميتالورج�ه  :٥١٣فلز 

 .�اء الفيز�ق�ة على العمل�ات الميتالورج�ةتطبيق القوانين العامة للفيز�اء والك�م
 تحليل اإلجهاد واالنفعال :٥١٦فلز 

زان، اإلجهـادات الرئ�سـ�ة، تطب�قـات علـى تـمصفوفة اإلجهادات، العالقة بـين األجهـادات واألنفعـاالت المرنـة، معـادالت اال
 .شكيلتنة وتطب�قاتها في عمل�ات الاإلجهادات واالنفعاالت المستو�ة وتطب�قات في تحليل االنه�ارات، نظر�ات اللدو 

 المعالجات الحرار�ة  :٥١٧فلز 
منحن�ـات التحــول الثابتـة الحــرارة وذات التبر�ـد المســتمر، قابل�ـة التقســ�ة، التبر�ـد الســر�ع، التخميـر، المراجعــة، أوســاط 

ات، المعالجـــة الحرار�ـــة التبر�ـــد، المعالجـــات الحرار�ـــة، المعالجـــات الحرار�ـــة الم�كان�ك�ـــة، التقســـ�ة الســـطح�ة، التشـــوه
 .ألنواع الصلب و�عض الس�ائك األخرى 

 الس�ائك المعالجة حرار�ا  :٥١٨فلز 
 .حديد�ةالالخصائص الهندس�ة والفيز�ائ�ة ودراسة البناء البلوري والخواص للصلب والحديد الزهر وللس�ائك غير 

 تشكيل الفلزات  :٥٢٠فلز 
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رفلــة، تصــم�م مراحــل الدرفلــة، درفلــة حديــد التســل�ح، درفلــة المســطحات، معــدات الدرفلــة، أســس الد(التشــكيل �الدرفلــة 
، المعالجـة الحرار�ـة الم�كان�ك�ـة )طرق التحكم في سمك الشـر�حة علـى أمتـداد العـرض، ثنـى وازاحـة وتقـاطع الـدرافيل

 .على ماكينات الدرفلة ، المعالجات الحرار�ة على خط اإلنتاج
 الس�اكة :٥٢١فلز 

تلفة، تصم�م المص�ات والمغذ�ات، مواد صناعة القالب، عيوب المسبوكات، الـتحكم فـى الجـودة، طرق الس�اكة المخ
 .اخت�ارات المسبوكات

 الك�م�اء الفيز�ق�ة :٥٢٢فلز 
التفسـير االسـتات�كى لألنترو�ـى، الـدوال المسـاعدة، ، للدينام�كا الحرار�ة  القانون الثالثو القانون الثاني و القانون األول 

الحرار�ـــة، ســلوك الغـــازات، االتــزان الك�م�ـــائى للتفــاعالت الغاز�ـــة والتفــاعالت الغاز�ـــة مــع األطـــوار الكث�فـــة الك�م�ــاء 
 .للعناصر، معدالت التفاعالت الك�م�ائ�ة

 منحن�ات األطوار  :٥٢٣فلز 
منحن�ــات  ," الكر�ــون  –الحديــد "، منحنــى أطــوار )٠٠٠أيوت�كت�ــك، بر�ت�كت�ــك ( منحن�ــات األطــوار الثنائ�ــة التفاعــل 

 . األطوار المعقدة، منحن�ات األطوار الثالث�ة
 الميتالورج�ا الكهر��ة :٥٢٥فلز 

دراسة الطب�عـة األلكتروك�م�ائ�ـة للعمل�ـات الميتالورج�ـة، األكسـدة واألختـزال األلكتروك�م�ـائي، التفـاعالت األلكتـرودي 
 . ة، خال�ا الوقود وال�طار�اتالمعقد، أنظمة الجهد المختلطة، تنظ�م العمل�ات األلكتروميتالورج�

 اللحام :٥٢٦فلز 
ــإلكترود تنجســتن وغــاز خامــل ــإلكترود مســتهلك وغــاز خامــل أو نشــط، اللحــام �ال�الزمــا، . عمل�ــات اللحــام ب اللحــام ب

اللحـــام اليـــدوي �أســـالك مغطـــاة، اللحـــام �ـــالقوس المغمـــور، اللحـــام �المقاومـــة الكهر�ائ�ـــة، عمل�ـــات اللحـــام األخـــرى، 
ا اللحـــام، المنطقـــة المتـــأثرة �اللحـــام، التســـخين قبـــل اللحـــام، المعالجـــة الحرار�ـــة �عـــد اللحـــام، قابل�ـــة اللحـــام، ميتالورج�ـــ

 .الكشف على اللحامات 
 )أ(الك�م�اء الكهر��ة  :٥٢٧فلز 

، العمل�ـــات الصـــناع�ة �أســـتخدام وحســـا�ات فـــرق الجهـــدأنــواع األقطـــاب، أنـــواع الخال�ـــا، ال�طار�ـــات، معادلـــة نرنســت 
 .�م�اء الكهر��ة، التوصيل الكهر�ى للمحاليل، نظر�ات التفكك فى المحاليلالك

 إستخالص الفلزات الغير حديد�ة  :٥٢٨فلز 
مثــل النحــاس، الن�كــل، الرصــاص، القصــدير، الزنــك، الــذهب، الفضــة، (دراســة أســتخالص المعــادن غيــر الحديد�ــة 

 .جمن خاماتها وتنق�ة المعدن النات) األلومنيوم، التيتانيوم
دراســة كــل العمل�ــات المســتخدمة الســتخالص الفلــزات أو مرك�اتهــا مــن الخامــات المختلفــة �اســتخدام المحاليــل المخففــة 

دراســــة تفصــــيل�ة لــــ�عض . مثــــل تــــذو�ب االكاســــيد والكبر�تيــــدات والســــل�كات ثــــم التبلــــر وترســــيب الفلــــزات أو أكاســــيدها 
�األضــافة الـي تطب�قــات الك�م�ـاء الهندســ�ة ) كـا حرار�ــة، كينيت�ك�ـةدينام�(العمل�ـات متضـمنة تطب�قــات الك�م�ـاء الفيز�ق�ــة 
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 . ر العمل�ات الميتالورج�ة�للتدر�ب علي تطو  االحتراقأنتقال الحرارة والمادة، تدفق السوائل، تصم�م خطوط (
 وسائل حما�ة الفلزات وس�ائكها :٥٢٩فلز 

 .اثود�ة، الحما�ة األنود�ةالدهانات، الجلفنه، المث�طات، معالجة السوائل، الحما�ة الك
 )أ(صناعة الصلب  :٥٣٠فلز 

نظـــرة عامـــة علـــى صـــناعة الصـــلب وتطورهـــا، أساســـ�ات صـــناعة الصـــلب، حرار�ـــات صـــناعة الصـــلب، احت�اجـــات 
مصانع الصلب من الوقود والماء، انتاج الصـلب فـي المحـوالت األكسـيجين�ة، انتـاج الصـلب فـي األفـران الكهر�ائ�ـة، 

 . ج �عض أنواع الصلب المخصوصتنق�ة الصلب، انتا
 ) البول�مر�ة والمرك�ة والنانو�ة(المواد المتقدمة  :٥٣١فلز 

األســس الطب�ع�ــة، : المــواد المرك�ــة. الخــواص الهندســ�ة للمــواد البول�مر�ــة طــرق االنتــاج والتصــن�ع: المــواد البول�مر�ــة
والفيز�ق�ــة للمــواد المرك�ــة، طــرق األنتــاج  نمــوذج المرونــة وســلوك الكســر فــي المــواد المرك�ــة، الخــواص الم�كان�ك�ــة

 .والتصن�ع
 .أنواع المواد النانون�ة، خواص المواد النانو�ة، طرق األنتاج والتصن�ع �الطرق الصل�ة والسائلة: المواد النانو�ة

 الميتالوجراف�ا الضوئ�ة والسين�ة :٥٣٥فلز 
 .طب�قاتها، ميتالوجراف�ا األشعة السين�ة وتطب�قاتهاتالوجراف�ا الكم�ة وتيميتالوجراف�ا الم�كروسكوب الضوئي، الم

 المشروع :٥٩٩فلز 
 :�قوم الطالب �التسجيل مع مشرف من أعضاء هئ�ة التدر�س في مادة المشروع في أحد المحاور التال�ة

ع الس�اكة حيث �قوم �عمل مشـروع صـغير و�قـدم تقر�ـر �حثـي �شـتمل جم�ـ –اللحام  –التشكيل  –المعالجة الحرار�ة 
 .العناصر الفن�ة للمشروع الفني و�قدمة للمشرف

 :الدبلومات األخرى 
 .�االتفاق مع المشرف

 
 هندسة الفلزات العلوم فىمقررات درجة ماجستير 

 الميتالورج�ا الفيز�ق�ة المتقدمة  :٦٠١فلز 
 . عمل�ةالعيوب البلور�ة ودورها في الخواص الم�كان�ك�ة، المواد المؤلفة، تطو�ر الس�ائك، تطب�قات 

 االخت�ارات االتالف�ة وغير االتالف�ة وتحليل النتائج :٦٠٢فلز 
صـوت�ة، اخت�ـار اإلشـعاع، الاخت�ـار الكـالل، اخت�ـار الزحـف، اخت�ـار الصـدم، اخت�ـار العسـو، اخت�ـار الموجـات فـوق 

ـــدقائق المغناط�ســـ�ة، مراجعـــة لعمل�ـــات التحليـــل اإلحصـــائي األ ساســـ�ة، �عـــض اخت�ـــار الســـائل المتغلغـــل، اخت�ـــار ال
 .األمثلة على استخدام اإلحصاء في تحليل النتائج

 الدينام�كا الحرار�ة للجوامد : ٦٠٣فلز 
القـــانون األول للـــدينام�كا الحرار�ـــة، القـــانون الثـــاني للـــدينام�كا الحرار�ـــة، القـــانون الثالـــث للـــدينام�كا الحرار�ـــة، االتـــزان 
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 . ، منحن�ات الطاقة المطلقة، اتزان األطوار، محاليل المواد الصل�ةالك�م�ائي
 االنتشار فى الجوامد  :٦٠٤فلز 

ات، األنتشــــار المنــــتظم وغيــــر المنــــتظم، أنــــواع وآل�ــــات األنتشــــار، االنتشــــار فــــى محاليــــل الجوامــــد عــــنظر�ــــة األنخال
زات �اإلحالل والتغلغل، عمل�ات التخمر، عمل�ات تقس�ة السـطوح، الزحـف �االنتشـار، التقسـ�ة �الترسـيب، تفاعـل الفلـ

مـــع الغـــازات، أمثلـــة لالنتشـــار فـــي عمل�ـــات المعالجـــة الحرار�ـــة، التخميـــر فـــي متالورج�ـــا المســـاحيق، األنتشـــار فـــي 
 . عمل�ات التأكسد، األنتشار في عمل�ات الزحف

 الوسائل الميتالوجراف�ة الحديثة  :٦٠٧فلز 
 .الدقيق �األشعة السين�ة الم�كروسكوب اإللكتروني النافذ، الم�كروسكوب اإللكتروني الماسح، التحليل

 السيرام�كا الفيز�ق�ة  :٦٠٩فلز 
الــــروا�ط الذر�ــــة، الســــيرام�ك المتبلــــور وغيــــر المتبلــــور، التفــــاعالت بــــين األطــــوار الســــيرام�ك�ة، التركيــــب الــــداخلي 

 . للسيرام�ك، العمل�ات السيرام�ك�ة، الخواص والتطب�قات الحرار�ة والكهر��ة والضوئ�ة والذر�ة
 لك�م�اء الكهر��ة ا :٦١٠فلز 

التطب�قــات الحديثــة الك�م�ــاء الكهر��ــة، خال�ــا الوقــود، الخال�ــا الشمســ�ة، خــواص وتطب�قــات الحساســات، األخت�ــارات 
 .الكهروك�م�ائ�ة

 هندسة التآكل  :٦١١فلز 
الصـناعة  مشاكل التآكـل فـى. حما�ة المواد من التآكل. مقدمة عن هندسة التآكل، ، منحن�ات بور��ة للمواد المختلفة

 .، تحليل األنه�ارات
 تأكسد الفلزات  :٦١٢فلز 

 .التطب�قات الصناع�ة لألكسدة. أساليب التحكم فى معدل التأكسد وتكون ط�قة واق�ة 
 نظر�ة العمل�ات الميتالورج�ه  :٦١٣فلز 

ن المـادة والحـرارة  اتـزان المـادة والحـرارة وسـر�ا(تصم�م المفاعالت الميتالورج�ة على أساس تطبيق األسس الهندسـ�ة  
 .وتحسين أداء المفاعل كنتيجة لتطبيق النظر�ة عمل�ا 

 الهيدروميتالورج�ا  :٦١٤فلز 
 .دراسة التطب�قات الحديثة كل العمل�ات المستخدمة الستخالص الفلزات أو مرك�اتها من الخامات المختلفة 

 األفران الصناع�ة  :٦١٥فلز 
ـــد الخـــواص المميـــزة ـــة فـــي تركيـــب األفـــران وأســـس األفـــران واألفـــران  توصـــيف األفـــران وتحدي ـــات األفـــران، المـــواد الداخل لعمل�

 .الخاصة 
 اقتصاد�ات الصناعات المعدن�ة  :٦١٦فلز 

التحليــل �طـــرق الق�مـــة الحال�ـــة، الق�مــة المســـتقبل�ة، الق�مـــة الحال�ـــة الصـــاف�ة، التحليــل �ـــالفرق بـــين التـــدفقات المال�ـــة، 
 .ك، الضرائب، التضخم، أقل معدل عائد مقبولتحليل استبدال المعدات، اإلهال

 المعالجات الحرار�ة والم�كان�ك�ة :٦١٧فلز 
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منحن�ـات التحــول الثابتـة الحــرارة وذات التبر�ـد المســتمر، قابل�ـة التقســ�ة، التبر�ـد الســر�ع، التخميـر، المراجعــة، أوســاط 
تقســـ�ة الســـطح�ة، التشـــوهات، المعالجـــة الحرار�ـــة التبر�ـــد، المعالجـــات الحرار�ـــة، المعالجـــات الحرار�ـــة الم�كان�ك�ـــة، ال

ألنــــواع الصــــلب و�عــــض الســــ�ائك األخــــرى، المعالجــــات الحرار�ــــة الم�كان�ك�ــــة، دراســــة حــــاالت خاصــــة، المعالجــــات 
 .الحرار�ة لس�ائك غير الحديد�ة

 الس�ائك الخف�فة   :٦١٨فلز 
ــ وم، ســ�ائك األلومنيــوم المطاوعــة، ســ�ائك األلومنيــوم المعــادن الخف�فــة العامــة، الميتالورج�ــا الفيز�ق�ــة لســ�ائك األلومني

 .المسبوكة، س�ائك الماغنسيوم، س�ائك التيتانيوم، المواد الجديدة وطرق التصن�ع
 السلوك الم�كان�كي وتحليل االنه�ار  :٦١٩فلز 

بـين البن�ـة واالنه�ـار، ، درجة الحرارة االنتقال�ة مـن اللدونـة إلـى القصـافة، العالقـة )الكسر(عناصر م�كان�كا االنه�ار 
 . تحليل أسطح الكسور، تأثير ظروف البيئة على االنه�ار، الكلل، الزحف، دراسة حاالت تحليل انه�ار

 تغيرات البن�ة أثناء الدرفلة على الساخن وال�ارد :٦٢٠فلز 
 -منحنـى االجهـاد. يلتاثير نس�ة التشكيل على تكـو�ن شـرائح التشـك. ز�ادة حجم الحبي�ات اثناء التسخين قبل الدرفلة

تــــأثير النيـــــو��م والتيتـــــانيوم .  اعـــــادة التبلــــور الدينام�ك�ـــــة واال ســـــتات�ك�ة.  االنفعــــال أثنـــــاء التشـــــكيل  علــــى الســـــاخن
انتهـــاء الدرفلـــة عنـــد درجـــات حـــرارة . الدرفلـــة المـــتحكم فيهـــا. الدرفلـــة العاد�ـــة علـــى الســـاخن. وااللومنيـــوم والفنـــاديوم 

تنفيــذ الدرفلــة المــتحكم فيهــا علــى ماكينــات . تغيــرات البن�ــة اثنــاء الدرفلــة المــتحكم فيهــا. الدرفلــة المتواصــلة. منخفضــة
الدرفلـة المـتحكم فيهـا النتـاج الفر�ـت االبـرى والصـلب ثنـائى االطـوار وصـلب درجـات الحـرارة تحـت . وخطوط الدرفلة

 .االستعدال. على ال�ارد والتخميرالدرفلة . التبر�د السر�ع �عد الدرفلة على الساخن. الدرفلة الفر�ت�ة. الصفر
 أساليب الس�اكة الحديثة ونظر�ات التجمد :٦٢١فلز 

س�اكة الضـغط، سـ�اكة الشـمع المفقـود، السـ�اكة فـي الحالـة : مراجعة طرق الس�اكة التقليد�ة، الطرق الحديثة للس�اكة
تـأثير : ، األساسـ�ات الميتالورج�ـة)تتكنولوج�ا العمل�ا(بين السائلة والصل�ة، الصب المستمر، صب الشرائح الرف�عة 

معدالت انتقال الحرارة والتبر�د على تجمد القطاعـات، عيـوب المسـبوكات والـتحكم فـى الجـودة، تـأثير اعـادة اسـتخدام 
 .الخردة على جودة المسبوكات، اخت�ارات المسبوكات

 ميتالورج�ا و عمل�ات اللحام  :٦٢٢فلز 
ب السـ�ائك�ة، لحـام األصـالب المرتنز�ت�ـة المقاومـة للصـدأ، لحـام األصـالب لحام األصـالب الكر�ون�ـة، لحـام األصـال

الفر�ت�ــة المقاومــة للصــدأ، لحــام األصــالب األوســتنيت�ة المقاومــة للصــدأ، لحــام األصــالب المزدوجــة المقاومــة للصــدأ، 
معالجـــات الحرار�ـــة طـــرق اللحـــام، إلكتـــرودات اللحـــام وفلـــزات الحشـــو، بن�ـــة وخصـــائص المنطقـــة المتـــأثرة �ـــالحرارة، ال

 .   الالحقة للحام
 انتقال الحرارة والمادة  :٦٢٤فلز 

، انتقـــال )منـــتظم وغيـــر منـــتظم(المعادلـــة العامـــة، انتقـــال الحـــرارة �التوصــيل فـــي اتجـــاه واحـــد : انتقــال الحـــرارة �التوصـــيل
الحــرارة للســوائل، معادلــة  أطــوار ســر�ان الســوائل، معامــل توصــيل: انتقــال الحــراره �الحمــل. الحــرارة فــي أكثــر مــن اتجــاه
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فور�ــة انتقــال الحــرارة أثنــاء ســر�ان الســوائل فــى األنابيــب، انتقــال الحــرارة مــن الســطوح الخارج�ــة للمســطحات واألنابيــب، 
انتقال الحرارة �اإلشعاع، انتقـال الحـرارة �التوصـيل غيـر المنـتظم مصـحو�ا �اإلشـعاع، انتقـال الحـرارة �االشـعاع والحمـل، 

 .انتشار المادة فى الجوامد، انتشار الماده فى السوائل: ، انتقال الماده)تجمد المعادن(نتقال الحراره تطب�قات على ا
 صناعة الصلب  :٦٢٥فلز 

األتجاهات الحديثة فى مجال صناعة الصلب وعمل دراسة حالة مقارنة لطرق صناعة الصلب فى الدول المختلفة 
 .ودراسة السوق 

 ) لبول�مر�ة والمرك�ة والنانو�ةا(المواد المتقدمة  :٦٢٦فلز 
 .الخواص الهندس�ة للمواد البول�مر�ة، التطب�قات الصناع�ة للمواد البول�مير�ة: المواد البول�مر�ة

 .  الخواص الم�كان�ك�ة والفيز�ق�ة للمواد المرك�ة، التطب�قات الصناع�ة للمواد المرك�ة: المواد المرك�ة
 .�ة للمواد النانو�ة فى مجال الطاقة ومعالجة الم�اه وخفض معدالت التلوث التطب�قات الصناع: المواد النانو�ة

 الدينام�كا الحرار�ة للمحاليل  :٦٢٧فلز 
ــ"موصــلة، نظر�ــة الللمحاليــل الموصــلة وغيــر " دوهــ�م –جــ�س "تطب�قــات معادلــة  للمحاليــل المخففــة " ه�كــل –ى ادي�

 .اليل المائ�ةلتحديد معامل النشاط�ة، اإلتزان الكهروك�م�ائي للمح
 استخالص الفلزات الغير حديد�ة :٦٢٨فلز 

 الفضـــةو  الـــذهبو  الزنـــكو  القصـــديرو الرصـــاص و  الن�كـــلو مثـــل النحـــاس (حديد�ـــة الدراســـة اســـتخالص المعـــادن غيـــر 
 .من خاماتها وتنق�ة المعدن الناتج) التيتينيومو  لومنيوماالو 

 حما�ة الفلزات وس�ائكها :٦٢٩فلز 
الحما�ة الكاثود�ة وأنواع الحما�ـة الكاثود�ـة و�عـض الحسـا�ات  –معالجة السوائل  –المث�طات  –الجلفنة  –الدهانات 
 .الحما�ة األنود�ة –الالزمة 

 موضوعات مختارة فى هندسة المواد والفلزات :٦٣٠فلز 
 .�قوم المشرف األكاد�مى بتحديد الموضوعات والمحتوى العلمى فى ضوء النقطة ال�حث�ة

 اعة الس�ارات والفضاء والطيران مواد صن :٦٣١فلز 
، مواد صـناعة الجسـم واله�كـل )جسم المحرك ورؤوس االسطوانات والك�اسات(مواد المحرك  :مواد صناعة الس�ارت

، تكنولوج�ـا الخزف�ـات فـى )الس�ارات المهجنـة الكهر�ائ�ـة(وأذرع التعليق، المواد المتقدمة لمجموعة الحركة ) الشاس�ه(
مــواد صــناعة المحركــات النفاثــة، مــواد صــناعة الطــائرات، مــواد  :اد صــناعة الفضــاء والطيــرانمــو . صــناعة الســ�ارات

السـ�اكة فـى اسـطم�ات : صناعة مرك�ات الفضاء، معالجة أجزاء التيتانيوم المستخدمة فى صناعة الفضـاء والطيـران
ات المـــواد المؤلفـــة الفلز�ـــة فـــى اســـتخدام. صـــهر التيتـــانيوم والســـ�ائك الفائقـــة. مخلخلـــة الهـــواء ومتالورج�ـــا المســـاحيق

 .     الطالءات الواق�ة لألجزاء المصنوعة من س�ائك الن�كل. محركات الصوار�خ، والطائرات
 الصلب والتطب�قات :٦٣٣فلز 

الصــلب األنشــائي مــنخفض الكر�ــون، الصــلب القابــل للتشــغيل، الصــلب العــالي الســرعات، صــلب كراســي التحميــل، 
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 ٣٦٨ هندسة املناجم والبرتول والفلزاتقسم 

 .، تور�ينات الطاقةقاوم للصدأالصلب المارجي، الصلب الم
 اخت�ار المواد :٦٣٤فلز 

 .المخططات، حاالت دراس�ةمسح لخواص المواد واألداء، تكو�ن لطرق االنتقاء، اخت�ار 
 

 فى هندسة الفلزات مقررات درجة دكتوراه الفلسفة
 االمتحان الشامل

 موضوعات مختارة فى هندسة المواد والفلزات :٧٠١فلز
 .اد�مى بتحديد الموضوعات والمحتوى العلمى فى ضوء النقطة ال�حث�ة�قوم المشرف األك

 التحوالت الطور�ة للفلزات :٧٠٢فلز 
الــدينام�كا الحرار�ــة، منحن�ــات األطــوار، تــداخل البلــورات والبن�ــة المجهر�ــة، التحــوالت الطور�ــة �االنتشــار، التحــوالت 

 .الطور�ة بدون األنتشار 
 نظر�ات التجمد :٧٠٣فلز 

، طب�عــة الســطح بــين الســائل والصــلب، التنو�ــه، االنتقــال ))ســائل، صــلب(التفــاعالت علــى الفاصــل (ت التجمــدنظر�ــا
م�كروســكو�ي، أعــاده توز�ــع المــادة المذا�ــة أثنــاء التجمــد، التجمــد المتعــدد األطــوار، االنتقــال الحــراري الحــراري علــى نطــاق 

لط�قــة المتجمــدة، البن�ــة المجهر�ــة للمســبوكات، التشــرخ علــى نطــاق ماكروســكو�ى، اســتخدام المعــادالت فــي حســاب ســمك ا
 .التجمد، نمذجة عمل�ات أثناء التجمد

 نمذجة عمل�ات المواد  :٧٠٤فلز 
المفــــاه�م األساســــ�ة للنمذجــــة، طــــرق التحليــــل الر�اضــــي لمســــألة ميتالورج�ــــة، الصــــ�غة الر�اضــــ�ة، طــــرق التحليــــل 

للتــدر�ب علــى مثلــة التطب�ق�ــة التــي ينتقيهــا أســتاذ المــادة  �عــض األالر�اضــي، تطبيــق النتــائج، التحقــق المعملــي، 
ـــي مجـــاالتأســـتخدام البـــرامج المتاحـــة  ـــة لتحـــوالت المـــواد  أو  نمذجـــة الســـلوك ( :ف نمذجـــة العالقـــات الثرمودينام�ك�

 :الم�كــان�كي �طـــرق العناصـــر المحـــددة أو اتـــزان االطـــوار أو نمذجـــة البن�ـــة المجهر�ـــة أو نمذجـــة المقـــاي�س المختلفـــة
 ).نانوي وذلك �التنسيق مع المشرف األكاد�مي - م�كرو -ماكرو
 المواد الحديثة وتطب�قاتها في مجال الطاقة :٧٠٥فلز 

المــواد  –) التخــز�ن والتوصــيل والتوز�ــع –الـوزن  –الســعر والتكلفــة  –الكفــاءة (دوافـع تطــو�ر المــواد ألغــراض الطاقـة 
 –مــواد تخــز�ن ونقــل الهيــدروجين  –مــواد خــز�ن الكر�ــون  –تر�ينــات المــواد المتقدمــة لل –المتقدمــة لمحطــات الوقــود 

مــواد  –الحساســات ومعــدات التت�ــع). الخال�ــا الضــوئ�ة والشمســ�ة الهيدروجين�ــة(المــواد المســتخدمة للطاقــة المتجــددة 
. الدق�قـــة الرقـــائق -الـــنظم األلكتروم�كان�ك�ـــة  -)  الســـ�ائك وخواصـــها وطـــرق انتاجهـــا وأســـتخداماتها(التزكـــر الذك�ـــة 

 .يدعم المقرر �مراجعة أي أحت�اجات أساس�ة تلزم لتغط�ة المواض�ع المتقدمة
 رسالة الدكتوراه :٧٩٩فلز 
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 قسم الهندسة الحيو�ة الطب�ة والمنظومات
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 ٣٧٠ اهلندسة احليوية الطبية واملنظوماتقسم 

 
 

 :نهم كالتالياأنواع من الدرجات العلم�ة و�� ثالثة�منح  قسم الهندسة الحيو�ة الطب�ة والمنظومات �قوم
 

 الدراسات العل�ا دبلوم .١

 ر�نة وعش�مكن لخر�جي كل�ات ومعاهد الهندسة التسجيل لهذه الدبلومة و�تطلب منح الدرجة إنهاء أر�ع
). ساعات معتمدةستة (ساعة معتمدة علي مرحلتين من المقررات الدراس�ة �االضافة إلي مادة مشروع 

 :وتشمل الدبلومة ستة تخصصات
 دبلوم هندسة المنظومات  -٢    دبلوم الهندسة الحيو�ة الطب�ة  -۱

 دبلوم الهندسة االكلين�ك�ة  -٤    دبلوم المعلومات�ة الحيو�ة الطب�ة -٣

 دبلوم الم�كان�كا الحيو�ة والتأهيل -٦     ومات�ة الح�ات�ة دبلوم المعل -٥
 

 ماجستير العلوم في الهندسة .٢

. التسجيل لهذه الدرجة) الحاصلين علي تقدير جيد أو أكثر(�مكن لخر�جي كل�ات ومعاهد الهندسة 
الة ساعة معتمدة من المقررات الدراس�ة �االضافة إلي رس درجة إنهاء واحد وعشر�نو�تطلب منح ال

 ).ثمان�ة عشر ساعة معتمدة(الماجستير 
 

 دكتوراه الفلسفة .٣

و�تطلب منح . �مكن للطل�ة الحاصلين علي درجة ماجستير العلوم في الهندسة التسجيل لهذه الدرجة
ساعة معتمدة من المقررات الدراس�ة �االضافة إلي رسالة  ١٨ٕانهاء و  االمتحان الشاملاجت�از الدرجة 

 ).اعة معتمدةثالثين س(الدكتوراه 
 
 متطل�ات دبلومات الدراسات العل�ا 

 :دة على مرحلتينمساعة معت ٣٠يجب اجت�از مقررات تناظر 
 ٥٠١من جدول مقررات الدبلوم �حددها مجلس القسم من حيو اتمقرر  ستة: )فصلين دراسيين( التمهيد�ة المرحلة

 )ساعة معتمدة ١٢ (٥٤٢الي حيو 
من جدول مقررات الدبلوم �حددها مجلس القسم من  ستة مقررات: )فصلين دراسيين( التخصص�ة المرحلة

 ).ساعات معتمدة 6( �االضافة إلي مادة المشروع )ساعة معتمدة ١٢(٥٤٢الي حيو  ٥٠١حيو
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 ٣٧١ اهلندسة احليوية الطبية واملنظوماتقسم 

 

 دبلومات المقررات  ):٢٠٥(جدول
أعمال  عدد ساعات المعتمدة اسم المقرر كود

 السنة
 مقرر مؤهل

 - %٤٠ ٢ )  ١( االجهزة الحيو�ة الطب�ة ٥٠١حيو 
 - %٤٠ ٢ نمذجة المنظومات الحيو�ة الطب�ة  ٥٠٢حيو 
 - %٤٠ ٢ المواد الحيو�ة  ٥٠٣حيو
 - %٤٠ ٢ )أ(الم�كان�كا الحيو�ة  ٥٠٤حيو
 - %٤٠ ٢ نظر�ة االحتماالت والعمل�ات الحيو�ة العشوائ�ة  ٥٠٥حيو
 - %٧٥ ٢ )١(تحليل االنماط والتعرف عليها  ٥٠٦حيو
 - %٤٠ ٢ )٢(جهزة الحيو�ة الطب�ة اال ٥٠٧حيو
 - %٤٠ ٢ تخط�ط العالج االشعاعي ٥٠٨حيو
 - %٤٠ ٢ الحاس�ات في الطب  ٥٠٩حيو
 - %٣٠ ٢ )١(الهندسة االكلين�ك�ة   ٥١٠حيو
 - %٤٠ ٢ )١(معالجة االشارات الحيو�ة الطب�ة  ٥١١حيو
 - %٤٠ ٢ ) ١(معالجة الصور الطب�ة  ٥١٢حيو 
 - %٤٠ ٢ �ات الحيو�ة والق�اسات االلكترون ٥١٣حيو 
 - %٤٠ ٢ )١(دينام�كا المنظومات  ٥١٤حيو
 - %٤٠ ٢ لألجهزة الطب�ة التحكم في العمل�ات ٥١٥حيو 
 - %٤٠ ٢ )٢(معالجة االشارات الحيو�ة الطب�ة  ٥١٦حيو
 - %٤٠ ٢ )٢(معالجة الصور الطب�ة  ٥١٧حيو
 - %٤٠ ٢ نظم الخبرة الطب�ة  ٥١٨حيو
 - %٤٠ ٢ )١(لمعلومات�ة الح�ات�ة ا ٥١٩حيو
 - %٤٠ ٢ )١(منظومة المعلومات �المستشف�ات  ٥٢٠حيو
 - %٤٠ ٢ منظومات المشغالت الدق�قة الطب�ة  ٥٢١حيو
 - %٤٠ ٢ منظومات المتحكمات الدق�قة الطب�ة ٥٢٢حيو
 - %٤٠ ٢ تخط�ط منظومات العنا�ة الصح�ة  ٥٢٣حيو
 - %٤٠ ٢ واعد آداب المهنة س�اسة العنا�ة الصح�ة وق ٥٢٤حيو
 - %٤٠ ٢ مدعمات اتخاذ القرار اإلكلين�كي ٥٢٥حيو
 - %٤٠ ٢ سجالت المر�ض االلكترون�ة  ٥٢٦حيو
 - %٤٠ ٢ اإلحصاء الحيوي  ٥٢٧حيو
 - %٤٠ ٢ )١(منظومة إدارة المستشف�ات  ٥٢٨حيو
 - %٤٠ ٢ ضمان الجودة لتصم�م األجهزة الطب�ة ٥٢٩حيو 
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 ٣٧٢ اهلندسة احليوية الطبية واملنظوماتقسم 

أعمال  عدد ساعات المعتمدة راسم المقر  كود
 السنة

 مقرر مؤهل

 - %٤٠ ٢ الطب عن �عد  ٥٣٠حيو 
 - %٤٠ ٢ التسو�ق وادارة المشروعات الطب�ة  ٥٣١حيو
 - %٤٠ ٢ )١(الليزر الطبي  ٥٣٢حيو
 - %١٠٠ ٢ )١(موضوعات متقدمة في الهندسة الحيو�ة الطب�ة  ٥٣٣حيو
 - %١٠٠ ٢ )١(ات موضوعات متقدمة في هندسة المنظوم ٥٣٤حيو
 - %٤٠ ٢ الذكاء االصطناعي في اتخاذ القرار الطبي ٥٣٥حيو
 - %٧٠ ٢ ضغط المعلومات الطب�ة   ٥٣٦حيو
 - %٤٠ ٢ تشفير المعلومات الطب�ة ٥٣٧حيو
 - %٤٠ ٢ الش�كات العصب�ة  ٥٣٨حيو 
 - %٤٠ ٢ امن وامان المستشف�ات  ٥٣٩حيو
 - %٤٠ ٢ )١(التصو�ر الطبي  ٥٤٠حيو 
 - %٤٠ ٢ الموجات الفوق صوت�ة في الطب ٥٤١حيو
 - %٤٠ ٢ المنطقي الغ�مي والعمل�ات الحيو�ة  ٥٤٢حيو
 - %١٠٠ ٤ )١(مشروع الدبلوم  ٥٩٨حيو 
 - %١٠٠ ٦  )٢(مشروع الدبلوم  ٥٩٩حيو 

 

 )معتمدةساعة  ٢١ررات تناظر ء مقيجب است�فا( متطل�ات درجة الماجستير في العلوم الهندس�ة ):٢٠٦(جدول
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كود
مقررات كحد ادني من مقررات الماجستير �حددها  ٨ 

مستوي أو من  ٦٠٠مستوي حيومجلس القسم من 
 )الفن�ة ال تشمل مقرر أسس الكتا�ة( ٧٠٠حيو

١٦ - 

 - ٢ )إج�ارى ( طرق عدد�ة في الهندسة الحيو�ة الطب�ة مقرر ٦٠١حيو
 - ٣ )إج�ارى (أسس الكتا�ة الفن�ة  ٦٠٠عام 
 - ١٨  )إج�ارى (رسالة الماجستير  ٦٩٩حيو 

 

 مقررات درجات الماجستير): ٢٠٧(جدول
عدد الساعات  اسم المقرر كود

 المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 - % ٦٠ ٢ طرق عدد�ة في الهندسة الحيو�ة الطب�ة  ٦٠١حيو
 - % ٤٠ ٢ )٣(لطب�ة معالجة االشارات الحيو�ة  ا ٦٠٢حيو 
 ٦٣١حيو  % ٤٠ ٢ ) ٢(المعلومات�ة الحيو�ة  ٦٠٣حيو



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٧٣ اهلندسة احليوية الطبية واملنظوماتقسم 

عدد الساعات  اسم المقرر كود
 المعتمدة

 مقرر مؤهل أعمال السنة

 ٦٢٧حيو  %١٠٠ ٢ الذكاء االصطناعي في المنظومات الطب�ة ٦٠٤حيو

 - % ٧٥ ٢ )٢(تحليل االنماط والتعر�ف عليها  ٦٠٥حيو
 - %١٠٠ ٢ ق صوت�ة واألجهزة الحيو�ة الطب�ةالموجات الفو  ٦٠٦حيو
 - % ٣٠ ٢ )٢(الهندسة االكلين�ك�ة  ٦٠٧حيو
 - % ٤٠ ٢ )ب(الم�كان�كا الحيو�ة  ٦٠٨حيو
 - % ٤٠ ٢ النمذجة العشوائ�ة  ٦٠٩حيو
 - % ٤٠ ٢ ) ١(هندسة المنظومات  ٦١٠حيو
 - % ٤٠ ٢ االلكترون�ات الحيو�ة الطب�ة  ٦١١حيو
 - % ٤٠ ٢ ت الطاقة لألجهزة الطب�ة محوال ٦١٢حيو 
 - %١٠٠ ٢ )١(طرق متقدمة في معالجة الصور الطب�ة  ٦١٣حيو 
 - %١٠٠ ٢ األشعة المقطع�ة  ٦١٤حيو
 - % ٤٠ ٢ اجهزة التحاليل المعمل�ة الطب�ة  ٦١٥حيو 
 - % ٤٠ ٢ نظم معلومات ادارة المستشف�ات  ٦١٦حيو

 ٦١٧حيو
في المنظومات الحيو�ة تطب�قات التحكم في العمل�ات 

 الطب�ة
٢ 

٤٠ % 
- 

 - % ٤٠ ٢ المنظومات الالخط�ة  ٦١٨حيو
 - %١٠٠ ٢ النظم العشوائ�ة واالحصاءالحيوي  ٦١٩حيو
 - % ٤٠ ٢ )٢(الليزر الطبي  ٦٢٠حيو
 - %١٠٠ ٢ بناء الصور الطب�ة ٦٢١حيو
 - % ٤٠ ٢ االلي في التطب�قات الطب�ة  االنسان ٦٢٢حيو
 - % ٤٠ ٢ يولوج�ا ال�شر�ة الكم�ةالفس ٦٢٣حيو
 - % ٤٠ ٢ )٣(االجهزة الحيو�ة الطب�ة ٦٢٤حيو
 - %١٠٠ ٢ ) ٢(موضوعات متقدمة في الهندسة الحيو�ة الطب�ة ٦٢٥حيو
 - %١٠٠ ٢ )٢(موضوعات متقدمة في هندسة المنظومات ٦٢٦حيو
 - %١٠٠ ٢ تعل�م اآللة ٦٢٧حيو
 - % ٧٠ ٢ ١ –ضغط الب�انات الحيو�ة الطب�ة  ٦٢٨حيو
 ٦٢٨حيو  % ٧٠ ٢ ٢ –ضغط الب�انات الحيو�ة الطب�ة  ٦٢٩حيو

 - % ٦٠ ٢ )١(األْمَثلة في الهندسة الطب�ة الحيو�ة  ٦٣٠حيو
 - % ٦٠ ٢ )١(الخوارزم�ات في الهندسة الطب�ة الحيو�ة  ٦٣١حيو
 - % ٥٠ ٢ توصيف االنسجة �الموجات فوق الصوت�ة   ٦٣٢حيو



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٧٤ اهلندسة احليوية الطبية واملنظوماتقسم 

د الساعات عد اسم المقرر كود
 المعتمدة

 مقرر مؤهل أعمال السنة

 ٦١٣حيو  %١٠٠ ٢ )٢( طرق متقدمة في معالجة الصور الطب�ة ٦٣٣حيو

 - %١٠٠ ٢ هندسة التأهيل ٦٣٤حيو
التطب�قات الحيو�ة الطب�ة ألنظمة الم�كرو م�كان�كا  ٦٣٥حيو

 الكهر��ة
٤٠ ٢ % - 

 - % ٤٠ ٢ الرنين المغناط�سي في الطب  ٦٣٦حيو
 - %١٠٠ ٢ ر�ط الحاسوب مع المخ  ٦٣٧حيو
 - %١٠٠ ٢ معالجة االشارات الجين�ة  ٦٣٨حيو
 - %١٠٠ ٢ تصم�م الدواء �استخدام الحاسوب ٦٣٩حيو
 - %١٠٠ ٢ المعالجة المتواز�ة في الهندسة الحيو�ة الطب�ة ٦٤٠حيو
 - % ٤٠ ٢ نمذجة ومحاكاة النظم الفسيولوج�ة ٦٤١حيو
 - % ٤٠ ٢ ة الحاسوبالتشخ�ص �مساعد ٦٤٢حيو

 - %٧٥ ٢ تحليل الب�انات كبيرة الحجم في الهندسة الحيو�ة الطب�ة  ٦٤٣حيو
 - %٤٠ ٢ الحوس�ة السحاب�ة في الهندسة الحيو�ة الطب�ة ٦٤٤حيو
 - %٤٠ ٢ نظم وادارة تخز�ن الب�انات في الهندسة الحيو�ة الطب�ة ٦٤٥حيو
 ٦٠١حيو  %٦٠ ٢ الرؤ�ة الحيو�ة الطب�ة ٦٤٦حيو

 ٦٠٢حيو 
/٦١٣ 

 - %١٠٠ ٦ �حث تطب�قي ٦٩٨حيو
 -  ١٨ رسالة الماجستير ٦٩٩حيو

 
 

 متطل�ات درجة دكتوراه الفلسفة):٢٠٨(جدول
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كود

 
مقررات كحد ادني من مقررات الدكتوراه �حددها مجلس  ٩

 هالم �سبق دراست ٦٠٠و أ٧٠٠مستوي حيوالقسم من 
١٨ - 

 - - )إج�اري ( متحان الشاملاال ٧٠٠حيو 

 - ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩حيو 

 
 
 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٧٥ اهلندسة احليوية الطبية واملنظوماتقسم 

 مقررات درجة دكتوراه الفلسفة):٢٠٩(جدول
 عدد اسم المقرر كود

 الساعات المعتمدة
 مقرر مؤهل أعمال السنة

 -  - )إج�اري ( متحان الشاملاال ٧٠٠حيو 
 - %٤٠ ٢ �ةنمذجة ومحاكاة النظم الحيو�ة الطب ٧٠١حيو
 - %٤٠ ٢ التحكم االمثل في العمل�ات الحيو�ة الطب�ة ٧٠٢حيو 
 - %٤٠ ٢ التحكم الالخطي في العمل�ات الحيو�ة الطب�ة ٧٠٣حيو
 - %٤٠ ٢ نظم دعم القرار االكلين�ك�ة  ٧٠٤حيو
 - %٤٠ ٢ لإلشارات الحيو�ة الطب�ة  المعالجة المتقدمة ٧٠٥حيو
 - %١٠٠ ٢ �ة الطب�ة المتقدمة االلكترون�ات الحيو  ٧٠٦حيو
 - %٤٠ ٢ موضوعات متقدمة في الم�كان�كا الحيو�ة ٧٠٧حيو
 - %٤٠ ٢ علم الطب الر�اضي ال�شري  ٧٠٨حيو
 - %٤٠ ٢ نظم التحكم الرقم�ة  ٧٠٩حيو
 - %١٠٠ ٢ الفيز�اء المتقدمة في علم االح�اء والطب   ٧١٠حيو
 ٦٠٣حيو  %٤٠ ٢ المعلومات�ة الح�ات�ة التطب�ق�ة ٧١١حيو

 ٦١٣حيو  %١٠٠ ٢ دراسات موجهة في تحليل الصور الحيو�ة الطب�ة ٧١٢حيو 

 ٦٣٣حيو 

 - %٤٠ ٢ الق�اسات الحيو�ة الكهر��ة المتقدمة ٧١٣حيو 
 - %٤٠ ٢ المتا�عة الفسيولوج�ة  واخت�ارها ٧١٤حيو
 ٦٣٠حيو  %٦٠ ٢ )٢(األْمَثلة في الهندسة الطب�ة الحيو�ة  ٧١٥حيو 

 ٦٣١حيو  %٦٠ ٢ )٢(الخوارزم�ات في الهندسة الطب�ة الحيو�ة  ٧١٦حيو

 - %٤٠ ٢ اإلنسان اآللي في الطب  ٧١٧حيو
 - %١٠٠ ٢ ) ٣(موضوعات متقدمة في الهندسة االحيو�ة الطب�ة ٧١٨حيو
 - %١٠٠ ٢ ) ٣(موضوعات متقدمة في هندسة المنظومات ٧١٩حيو
 - %١٠٠ ٢ الطب�ة دراسات موجهة في الهندسة الحيو�ة ٧٢٠حيو
 - %١٠٠ ٢ دراسات موجهة في هندسة النظم ٧٢١حيو
 - %١٠٠ ٢ موضوعات متقدمة في معالجة االشارات الجين�ة ٧٢٢حيو
موضوعات متقدمة في تصم�م الدواء �استخدام  ٧٢٣حيو

 الحاسوب
١٠٠ ٢% - 

 - %١٠٠ ٢ موضوعات متقدمة في األشعة المقطع�ة ٧٢٤حيو
دمة في التصو�ر �الرنين موضوعات متق ٧٢٥حيو

 المغناط�سي
١٠٠ ٢% - 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٧٦ اهلندسة احليوية الطبية واملنظوماتقسم 

 عدد اسم المقرر كود
 الساعات المعتمدة

 مقرر مؤهل أعمال السنة

موضوعات متقدمة في التشخ�ص �مساعدة  ٧٢٦حيو
 الحاسوب

١٠٠ ٢% - 

 - %١٠٠ ٢ موضوعات متقدمة في ر�ط الحاسوب مع المخ ٧٢٧حيو
از�ة في موضوعات متقدمة في المعالجة المتو  ٧٢٨حيو

 الهندسة الحيو�ة الطب�ة
١٠٠ ٢% - 

 -  ٣٠ رسالة الدكتوراه ٧٩٩ حيو

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٧٧ اهلندسة احليوية الطبية واملنظوماتقسم 

 محتو�ات المقررات
 )١(االجهزة الطب�ة  ٥٠١حيو

المحوالت الحيو�ة , مقدمة من الناح�ة الهندس�ة عن ق�اس وتشغيل وعرض االشارات المتولدة من االنظمة الحيو�ة
غازات في المحاليل، القوة، االزاحة، ضغط الدم، معدل تدفق الدم، الطب�ة الخاصة �ق�اس الجهود الحيو�ة، ال

 .االصوات التنفس، درجة الحرارة، االجهزة التعو�ض�ة
 نمذجة المنظومات الحيو�ة الطب�ة ٥٠٢حيو

 النماذج المحددة والموزعة للعمل�ات الكهر��ة والم�كان�ك�ة والك�م�ائ�ة، النمذجة الر�اض�ة لالنظمة الحيو�ة الطب�ة
والتي تطبق علي الخال�ا واالنسجة واالعضاء، استراتيج�ة النمذجة من الناح�ة الفيز�ائ�ة والفسيولوج�ة، الفهم 

طرق التحليل العددى مثل األجزاء . التحليلي للنموذج ونقل المشاكل الحيو�ة الطب�ة الي نماذج هندس�ة �مكن حلها
 . العلوم الحيو�ة و الطب�ةالمحدودة و الفروق المحدودة و مختلف التطب�قات فى 

 المواد الحيو�ة ٥٠٣حيو
المفهوم االساسي للمواد الحيو�ة وهندسة االنسجة، المواد الحيو�ة الماصة والغير ماصة، المصارات االساس�ة 
الصناع�ة للعظم والجلد واالنسجة الرا�طة، الخواص البنائ�ة مثل المسام�ة الكثافة، خواص السطح، االتزان 

والم�كان�كي تعديل السطح، الخال�ا وأل�ة النمو والعوامل المؤثرة في النمو، رد فعل الخال�ا للعوامل الك�م�ائي 
 .الخارج�ة من حيث الشكل والقوي الخارج�ة 

 )أ( الم�كان�كا الحيو�ة ٥٠٤حيو
هوم الهندسي مقدمة عن االساس�ات الرئ�س�ة المرت�طة �الم�كان�كا وتصرف المواد داخل االنظمة البيولوج�ة، المف

لألستات�كا ودينام�كا األجسام الصل�ة والسوائل، تصرف المواد من حيث المرونة واللزوجة المرنة واالنه�ار والتعب، 
 .نظر�ة القضيب والمقاي�س

 نظر�ة االحتماالت والعمل�ات االعشوائ�ة الحيو�ة ٥٠٥حيو
ر�ة بيز، المتغيرات المستمرة والمتقطعة، نظ، نظر�ة االحتماالت المشترطة، قواعد نظر�ة االحتماالت العامة

 .اساس�ات االحصاء الحيوي، وصف الب�انات وتحليليها
 )١(تحليل االنماط والتعرف عليها ٥٠٦حيو

القرار النظري واساس�ات تحليل االنماط، استخالص وتمثيل االنماط المحددة، قواعد اتخاذ القرار االحصائ�ة 
 .السمات ونماذج العالقات

 )٢(الجهزة الحيو�ة الطب�ة ا ٥٠٧حيو
ق�اس ال�ارمترات الدينام�ك�ة للتدفق والضغط ودرجة الحرارة اساس�ات الق�اسات الفيز�ائ�ة والك�م�ائ�ة للعمل�ات 
الحيو�ة، مكونات االجهزة وارت�اطها وعناصر االحساس لألزاحة والقوة والضغط ومعدل التدفق ودرجة الحرارة 

 .كونات السوائل الك�م�ائ�ة �الجسم، امان المر�ضوالجهود الحيو�ة الكهر��ة وم
 �ط العالج األشعاعيتخط ٥٠٨حيو

، توز�ع الجرعات المشعة انظمة الكشف لق�اس توز�ع شعاع اإللكترون، )فانتوم(اساس�ات المواد المكافئة والنماذج 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٧٨ اهلندسة احليوية الطبية واملنظوماتقسم 

جرعة التأين، الغرفة خال�ة  الجرعة الممتصة اتزان الجزئ�ات المشحونة، كيرما، اجهزة ق�اس الجرعة لطاقة الشعاع
 .الهواء غرف اإللكترون األفالم وعناصر ق�اس الجرعة من المواد ش�ه الموصلة 

 الحاس�ات في الطب ٥٠٩حيو
مقدمة لتكنولوج�ا الحاسب واستخدامها في المجال الطبي، دراسة ألنظمة الحاس�ات الكبيرة والصغيرة والبرامج 

ئ�س�ة للحاسب في الطب �ما فيها أنظمة المعلومات �المستشف�ات ومعلومات المرت�طة بهم، دراسة التطب�قات الر 
 .المعامل والتطو�ر الطبي تشخ�ص األمراض وعالج المرضي والتعل�م الطبي واأل�حاث الحيو�ة الطب�ة

 )١(الهندسة االكلين�ك�ة  ٥١٠حيو
جهزة الطب�ة؛ المخططة الص�انة بيئة المستشفى، ومعايير تصم�م الجهاز الطبي؛ رموز والمعايير وتنظ�م األ

الجهاز الطبي تحليل دورة الح�اة، مقدمة لمفهوم . الوقائ�ة وٕادارة األصول؛ المعايرة والمسؤول�ة عن المنتجات الطب�ة
 .المخاطر وتقي�م المخاطر، وتقي�م التكنولوج�ا الصح�ة

 )١(معالجة االشارات الحيو�ة الطب�ة  ٥١١حيو
االستجا�ة التردد�ة والوجة، ، والرقم�ة، تصم�م المرشحات الرقم�ة وتنفيذها اتزان المرشح معالجة االشارات التماثل�ة

، االرت�اط الذاتي والمرت�ط، المرشحات التلقائ�ة، تأثير التمثيل في كلمة رقم�ة محددة علي المرشح، مرشح كومب
 .التحليل في مجال الزمن والتردد، تطب�قات، معالجة االشارات متعددة المعدل

 )١(معالجة الصور الطب�ة  ٥١٢حيو
الحدود الر�اض�ة ، المحوالت الخط�ة، نماذج الصورة واألنظمة الفيز�ائ�ة، االستجا�ة ال�صر�ة المرشحات الخط�ة

 .ا�ضاح الصورة وتحديد حدود االشكال 
 الق�اسات وااللكترون�ات الحيو�ة ٥١٣حيو

س�ات، المفهوم العملي للمكونات �ما فيها الق�اسات وجمع اخت�ار أساليب الق�اسات عند التنفيذ �استخدام الحا
 .التنفيذ التجاري بدًء من المتحكمات المنطق�ة حتي العمل�ات المتكاملة، الب�انات وٕارسالها، أجهزة المشغالت الدق�قة

 )١(دينام�كا المنظومات  ٥١٤حيو
ا�ة في مجال التردد، االتزان، طرق فضاء دالة االنتقال االستج، االستجا�ة في المجال الزمني، نمذجة األنظمة

 .الحاالت وتصم�م التحكم 
 لألجهزة الطب�ة التحكم في العمل�ات ٥١٥حيو

تصم�م المتحكمات لألنظمة الدينام�ك�ة متعددة المتغيرات، تصم�م المتحكمات الخط�ة �استخدام المتسلسالت، 
أساس�ات معامل التكبير واداء شكل ، ل والخرجدراسة العمل�ات المتصلة وطرق التصم�م لألنظمة متعددة الدخ

 .متحكمات جاوس�ان وكالمان، النظام طرق التحكم األمثل
 )٢(معالجة اإلشارات الحيو�ة الطب�ة  ٥١٦حيو

أساس�ات معالجة الكالم تحليل الكالم وتحديد ال�ارمترات الخاصة �ه تحديد الحديث من عدمه والتسو�ة غير 
تنفيذ الكالم وأنظمة التعرف عل�ه نظر�ة ، تحديد المتجه، خطي معكوس المرشحتحليل المتنبئ ال، الخط�ة

 .المو�جات، ضغط الكالم واإلشارات المسموعة 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٣٧٩ اهلندسة احليوية الطبية واملنظوماتقسم 

 )٢(معالجة الصور الطب�ة  ٥١٧حيو
األشعة المقطع�ة، ، أشعة أكس، التصو�ر �الرنين المغناط�سي، جمع الصور الرقم�ة، معلومات التصو�ر الرقمي

 .ر الرقمي التشخ�ص �التصو�
 نظم الخبرة الطب�ة ٥١٨حيو

، أساليب االستطالع في الب�انات، مقدمة عن تطب�قات الذكاء االصطناعي ه�كل الب�انات الرمز�ة التحكم المتقدم في اله�كل
 .اتنظم الخبرة الطب�ة، التنقيب في الب�ان، معالجة اللغة الطب�ع�ة، تمثيل المعرفة واألس�اب، تعل�م الماكينة، التخط�ط

 )١(المعلومات�ة الح�ات�ة  ٥١٩حيو
التمثيل والتكامل والتحليل واسترجاع الب�انات الح�ات�ة، مقدمة عن الجينوم واساس�ات ، مقدمة عن التخز�ن

 .استرجاع الب�انات التشا�ه والتحليل، التسلسالت التنبؤ �الجين، ال�حث في قواعد الب�انات
 )١(منظومة المعلومات �المستشف�ات  ٥٢٠حيو

جمع الب�انات التفاعل بين الحاسب واإلنسان، الطب عن ، دعم اتخاذ القرار اإلكلين�كي، أنظمة المعلومات الصح�ة
 .�عد، أنظمة إدارة المعلومات التكو�د، التصنيف، السجالت الطب�ة االلكترون�ة

 منظومات المشغالت الدق�قة الطب�ة ٥٢١حيو
ات، البرمجة اللحظ�ة، مقدمة عن المشغالت الدق�قة ونظم القطع تحسين اإلشار ، أساليب الدائمة مع الحاسب

وارت�اطها مع العالم الفيز�ائي، حزم البرامج المطورة الموائمة مع الوحدات الطرف�ة من خالل المدخالت المتواز�ة أو 
 .الموائمة مع المحوالت التماثل�ة الرقم�ة ، المتسلسة

 ةمنظومات المتحكمات الدق�قة الطب� ٥٢٢حيو
الموائمة مع ، بيت والوحدات الطرف�ة وموائمتها من خالل المدخالت، مقدمة عن تنظ�م المكونات والبرامج المنظمة

 .المحوالت التماثل�ة والرقم�ة
 تخط�ط انظمة الرعا�ة الصح�ة ٥٢٣حيو

 .الطرق المختلفة ألنظمة التخط�ط، طرق تنظ�م واستفادة المعلومات، التحليل والتصم�م
 اسة وأخالق�ات الرعا�ة الصح�ةس� ٥٢٤حيو

الس�اسات الصح�ة �الدولة الس�اسات الصح�ة العقائد�ة األخالق�ات المعتمدة علي ، األخالق�ات الطب�ة عامة
 .العقيدة وتأثيرها علي الرعا�ة الصح�ة أمن المعلومات وسر�تها، العالقة بين المر�ض وأساليب الصحة العامة 

 �كيمدعمات القرار االكلين ٥٢٥حيو
 .تمثيل المعلومات الطب�ة المعتمدة علي الحق�قة األنظمة المختلفة لدعم القرار، تقي�م المعلومات اإلدارة

 السجالت األلكترون�ة للمر�ض ٥٢٦حيو
العالقة بين السجل الورقي والسجل االلكتروني، جمع ، مفهوم السجل االلكتروني، أساس�ات سجالت المر�ض

 . اع المعلوماتالتقار�ر، استرج، الب�انات
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 اإلحصاء الحيوي  ٥٢٧حيو
، المحاوالت اإلكلين�ك�ة، تصم�م ال�حث الطبي، االخت�ارات التشخ�ص�ة، مقدمة للنماذج اإلحصائ�ة الخط�ة

 . SPSSاإلحصاء الصحى و�رامج ، االرت�اط
 )١(منظومة إدارة المستشف�ات  ٥٢٨حيو

 .أنظمة اإلدارة �المستشف�ات، التكو�د االصطالحات، المعايير، �ةإدارة المصادر ال�شر ، إدارة المصادر، إدارة المشروع
 لتصم�م األجهزة الطب�ة  ضمان الجودة ٥٢٩حيو

 .إدارة الجودة، إدارة الجودة في الرعاة الصح�ة التحكم فى إداة الجودة، أساس�ات ضمان الجودة
 الطب عن �عد ٥٣٠حيو

 .تطب�قات، اخت�ار المدى الترددى، التكو�د، أساليب ضغط الب�انات، الحفظأساليب ، أسلوب الدا�كوم، أساليب تمثيل الب�انات
 التسو�ق وٕادارة المشروعات الطب�ة ٥٣١حيو

 .  تحليل، تخط�ط الرعا�ة الصح�ة، العالقة بين اإلدارة والمستهلك، مقدمة عن التسو�ق
 )١(الليزر الطبي  ٥٣٢حيو

خصائص التشتت والحيود ، علها مع المادة، اساس�ات الليزرمقدمة الساس�ات الضوء والموجات والفوتونات وتفا
 .تطب�قات الليزر في العالج والتشخ�ص ، واالنعكاس الشعة الليزر

 )١(موضوعات متقدمة في الهندسة الحيو�ة الطب�ة ٥٣٣حيو
 .هذا المقرر محتو�اته تتغير حسب توافر االساتذة المحاضر�ن

 )١(وماتموضوعات متقدمة في هندسة المنظ ٥٣٤حيو
 .هذا المقرر محتو�اته تتغير حسب توافر االساتذة المحاضر�ن

 إتخاذ القرار الطبيالذكاء االصطناعي في  ٥٣٥حيو
مقدمه في نظر�ة القررات الذكاء اإلصطناعى، ال�حث، المسب�ات الغير مؤكدة، التصنيف وتعل�م الماكينة، جمع 

 .وتمثيل الخبرة اإلكلين�ك�ة فى الحاسب، امثلة 
 ضغط الب�انات الطب�ة ٥٣٦وحي

، انترو�ى المعلومات، طرق التقط�ع) الكالم والصوت والصورة والفيديو(خصائص مصادر المعلومات التماثل�ة 
 .طرق تكو�د الموجات ، أدوات التكو�ن األول�ة طرق الضغط بدون فقد، الضغط مع فقد ومقاي�س التشوش

 تشفير الب�انات الطب�ة ٥٣٧حيو
، نظم الحاس�ات ذات الثقة، قواعد وس�اسات وأخالق�ات تأمين المعلومات، علم أسرار التكو�د، يرمقدمة عن التشف

 .حاس�ات الطب الشرعى، تشفير المعلومات، الب�انات الحيو�ة
 الش�كات العصب�ة ٥٣٨حيو

واألداء تشر�ح األعصاب ، نماذج التمثيل الداخلى، النماذج المشاركة، مقدمة عن أساس�ات الحسا�ات العصب�ة
 .تطب�قات في مجال الرؤ�ة والكالم والتحكم في اإلنسان اآللي، الخطأ المرتد التعل�م المتتالي، الوظ�في بها
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 أمان وأمن المستشف�ات ٥٣٩حيو
، س�اسات التأمين وقواعد التعرف المختلفة عن المسئولين، سر�ة ب�انات المر�ض، مقدمة عن السر�ة والشرع�ة

 .ج�ات المر�ض التعرف على حقوق ووا
 )١(التصو�ر الطبى  ٥٤٠حيو

الموجات فوق ، أساس�ات تشغيل أجهزة التصو�ر الطبي مثل أشعة إكس، األساس�ات الفيز�ائ�ة للتصو�ر الطبي
 .الطب النووى ، الرنين المغناط�سى، الصوت�ة

 الموجات فوق الصوت�ة فى الطب ٥٤١حيو
مادة البيزو ومواصفات الموجات فوق صوت�ة وسرعتها  خصائص، أساس�ات طاقة الصوت الفيز�ائ�ة وخواصها

 .أساليب عرض الب�انات وأجهزة الدو�لر ، أجهزة السونار، وانتشارها والمقاومة لها
 المنطق الغ�مى والعمل�ات الحيو�ة ٥٤٢حيو

ة التحكم المنطق الغ�مى وتطب�قه فى األنظمة الذك�ة وأنظم، خواص األنظمة الغ�م�ة، مقدمة عن الفئات الغ�م�ة
 .  التطب�قات الطب�ة �استخدام المنطق الغ�مى، واألنظمة الغ�م�ة التلقائ�ة

 (1)مشروع  ٥٩٨ حيو

 ساعات معتمدة 4إج�اري علي طل�ة الدبلومة المهن�ة 

 (2)مشروع  ٥٩٨ حيو

 ساعات معتمدة ٦إج�اري علي طل�ة الدبلومة المهن�ة 
 

 محتو�ات مقررات درجات الماجستير 
 عدد�ة في الهندسة الحيو�ة الطب�ةطرق  ٦٠١حيو ) أ(

مقدمة ؛حساب العدد�ةبرامج ال �استخدام حزموذلك تطبيق تقن�ات التحليل العددي في حل المشاكل الطب�ة الحيو�ة 
 مثل حلول المعادالت الجبر�ة الخط�ة، االست�فاء واالستقراءالمستخدمة في التحليل العددي إلى األدوات والتقن�ات 

غير  لمعادالتلالعدد�ة الحلول  ، وتوليد رقم عشوائي،للكم�ات والمتغيرات التمايز والتكامل العددي ،للب�انات الطب�ة
حلول ت لتطب�قا معل المعادالت التفاضل�ة الجزئ�ة، الهندسة الحاسو��ة، لو ، حالطب�ة ، نمذجة الب�اناتالخط�ة

 .مشاكل الهندسة الطب�ة الحيو�ة
 )٣(لطب�ة معالجة اإلشارات الحيو�ة ا ٦٠٢حيو

محول ، محول فور�ر المتقطع والخوارزم السر�ع لمحول فور�ر، التصم�م المتقدم للمرشحات الرقم�ة وك�ف�ة تطب�قها
المو�جات ومقارنة يبته و�ين فور�ير، المرشحات التلقائ�ة، العمل�ة العكس�ة للترش�ح، مرشح فينر، خفض 

 .الضوضاء ومعالجة االشارات الغير مستقرة 
 )٢(لمعلومات�ة الحيو�ة ا ٦٠٣حيو

أساس�ات تحليل التساسالت البيولوج�ة  ووصف تفصيلي .مراجعة لم�ادئ البيولوج�ا الجز�ئ�ة و معالجة الجنيوم
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استعراض حزم البرامج المستخدمة في . للخورزامات و دراستها من حيث االستخدام وك�ف�ة العمل وكفاءة التشغيل
 .د الب�انات البيولوج�ة و طرق ال�حث فيهاالحاسا�ات البيولوج�ة واستعراض قواع

 الذكاء االصطناعي في النظم الطب�ة ٦٠٤حيو
مقدمة لنظر�ة القرار، الذكاء االصطناعي طرق ال�حث وعدم التأكد والمسب�ات، التصنيف وتعل�م اآللة، جمع 

 .ب�ةوتمثيل المسب�ات االكلين�ك�ة، امثلة �استخدام الذكاء االصطناعي في طرق التشخ�ص الط
 )٢(تحليل والتعرف علي االنماط  ٦٠٥حيو

مدلوال الحسا�ات العصب�ة والطرق الحديثة لتداخل الب�انات اختصار السمات والنقل الخطي والغير خطي، نظر�ة 
 .التجمع، تطب�قات علي الصور الطب�ة وتصن�فها وتجزئتها 

 الموجات فوق الصوت�ة واالجهزة الحيو�ة ٦٠٦حيو
ت وخصائصه، تأثير البيزو، خصائص الموجات فوق صوت�ة وانتشارها، الممانعة الصوت�ة اساس�ات طاقة الصو 

 .اجهزة السونات، مجدالت الموجات فوق الصوت�ة ودرجات الت�اين وطرق العرض، اجهزة الدو�لر
 )٢(م�ادئ الهندسة االكلينك�ة  ٦٠٧حيو 

المفاه�م المتقدمة في إدارة المخاطر، ونظم دعم القرار إلدارة الجهاز الطبي؛ الرعا�ة الصح�ة العجاف؛ نشر 
وظ�فة الجودة وتطب�قاتها في إدارة الجهاز الطبي؛ موضوعات متقدمة في تقي�م التكنولوج�ا الصح�ة؛ تفاعل معدات 

 .مخبر�ة؛ هندسة العوامل ال�شر�ة في مستشفى
 )ب( ان�كا الحيو�ةالم�ك:٦٠٨حيو

دراسة . المشاكل البين�ة, تحليل قوى رد فعل المفاصل: تطبيق الم�كان�كا األستات�ك�ة على الجهاز العضلي الحركى
 .تصم�م األطراف والمفاصل الصناع�ة, فى جسم اإلنسانالبيولوج�ة خواص المواد , حركة اإلنسان

 النمذجة العشوائ�ة ٦٠٩حيو
ام�ك�ة النظم العشوائ�ة، اداوت واالساليب الر�اض�ة الرقم�ة لمحاكاة وتحليل هذه مقدمة الساليب نمذجة دين

 .االنظمة، دور المحاكاة والنمذجة في التحليل لالنظمة العشوائ�ة الكبيرة، قوائم االنتظار، تقي�م الطرق المت�عة
 )١(هندسة المنظومات  ٦١٠حيو

قر�بها سبل التحكم، وضع االقطاب وتصم�م التغذ�ة العكس�ة سبل دراسة الطرق الخط�ة، النظم المستمرة والمتقطعة وت
 .الق�اس، تقي�م االتزان بواسطة لي�انوف وتطب�قها في النظم الخط�ة، اساليب العروة وتصم�م سبل الحكم الدينام�ك�ة 

 االلكترون�ات الحيو�ة الطب�ة  ٦١١حيو
لين�ك�ة وا�حث الهندسة الطب�ة، المكونات الصل�ة تصم�م وتطو�ر االجهزة الحيو�ة الطب�ة بهدف الق�اسات االك

 .وحزم البرامج وسبل تصم�مها لتكو�ن جهاز متكامل االداء، المعايير الدول�ة وسبل االمان وتقي�م الكفاءة 
 الطب�ة ألجهزةمحوالت الطاقة ل ٦١٢حيو

اساس�ات ، اءنظر�ة واسس عناصر االحساس الحيو�ة من حيث التصم�م والتطبيق في الطب وعلم االح�
مدي التردد ق�اسات معدل تدفق الدم، جسم الدم ق�اس ، وخصائص محوالت الطاقة من حيث الدينام�ك�ة، الخط�ة

درجة الحرارة، ق�اس انق�اض العضالت ق�اس الجهد الحيوي، عناصر األحساس، االشعاع�ة والضوئ�ة، عناصر 
 .األل�اف الضوئ�ة االحساس االلكتروم�كان�ك�ة، عناصر ق�اس األكسجين عناصر 
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 )١(طرق متقدمة في معالجة الصور الطب�ة  ٦١٣حيو
الخورزامات الخط�ة والغير خط�ة واساليب االنتشار، االساليب الر�اض�ة ، مفهوم معالجة الصور �اسلوب متقدم

 ).المرشحات ( للصور ذات المستو�ين والصور متعدد الدرجات، تمثل الصور وتقس�م 
 �ةاألشعة المقطع ٦١٤حيو

موضوعات وتطب�قات متقدمة تشمل النظر�ة الر�اض�ة لمشكلة التصو�ر المقطعي، تحو�ل الرادون، مشكلة شعاع 
 .التصو�ر المقطعي المتوازي والمروحة والمخروطي وأساليب أخذ العينات أثناء التصو�ر المقطعي

 اجهزة التحاليل المعمل�ة الطب�ة ٦١٥حيو
ز الغازات، تركيز االيونات، العناصر المتواجدة �الدم، درجة الحموضة، القاعدة ق�اسات ك�م�ائ�ة الدم من حيث تركي

معدل تدفق عداد الذائ�ة ومعدل تدفقها خالل األغش�ة الخلو�ة الق�اسات : التش�ع الزائدة، ق�اسات االنتقال�ة الدق�قة
 .كفاءة الق�اسات، توكوالت التجاربقواعد األمان بر ، الخبرة اإلكلين�ك�ة، داخل أنابيب االخت�ار وفي الواقع الحي

 نظم معلومات ادارة المستشف�ات ٦١٦حيو
مقدمة إلدارة المشروعات وتخط�طها، كفاءة اإلدارة لحساب الزمن والتكلفة، تحليل المخاطرة، تحليل المسار الحرج، تقي�م 

 .الق�ادة مهارات اإلدارة واالتصالمصادر المصادر المتاحة وميزانيتها، فر�ق العمل �المشروع وسبل التحكم �المشروع، 
 التحكم في العمل�ات وتطب�قها في النظم الحيو�ة الطب�ة ٦١٧حيو

تصم�م نظم التحكم الحديثة القابلة للتطبيق �استخدام الحاس�ات الرقم�ة، تطو�ر أجهزة التحكم �األساليب المستمرة 
، المشاهد النظم المتقطعة، تحليل االتزان، سبل والمتقطعة، التعرف علي �ارمترات النموذج، التصم�مات المستمرة

 .التحكم والمشاهد، تصم�م سبل التحكم في النظم الالحظ�ة
 المنظومات الالخط�ة ٦١٨حيو 

الوصف العام للحالة الخاصة �المنظومات الالخط�ة أساليب الت�س�ط إلي المنظومات الخط�ة، االتزان واستخدام 
 .لخط�ة، التحكم �أكثر من أداء لي�انوف، القيود علي المنظومات ا

 الحيوي واإلحصاء النظم العشوائ�ة  ٦١٩حيو
تصم�م التجر�ة، استخدام العمل اخت�ار االجهزة وتقي�م االداء، تصم�م ، الطرق التجر�ب�ة في مجال الحيو�ة الطب�ة

المجال الحيوي  أسلوب التحليل االحصائي وتفسير الب�انات وتطب�قات درجات الحساس�ة �الطرق االحصائ�ة في
 .استن�اط اساليب التوز�ع وترش�ح الق�اسات التنبؤ وتصح�ح الق�اسات السا�قة، الطبي العمل�ات العشوائ�ة

 )٢(الليزر الطبي ٦٢٠حيو
مقدمة عامة، فيز�اء الليزر، تفاعل مع االنسجة، اآلمان في الليزر، الليزر المولد للموجات التصادم�ة، التشخ�ص 

 .نام�ك�ة الفوتونات، تطب�قات الليزر في العالج�الحقن العالج بدي
 بناء الصور الطب�ة ٦٢١حيو

النظم الخط�ة ومحوالت فور�ير في األر�عاء الثنائ�ة والثالث�ة اساس�ات معالجة الصور، نظر�ة وخورزامات بناء 
 .الصور من المساقط

 اآلنسان اآللي في التطب�قات الطب�ة ٦٢٢حيو
 .م�ك�ة لألطراف، سرعة االنتشار وجاكو��ان التحكم الخطي والالحظي لألطراف، تطب�قات قواعد الكينامت�كا والدينا
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 الفسيولوج�ا ال�شر�ة الكم�ة ٦٢٣حيو
 .مقدمة للتحليل الكم�ة في النظم الفسيولوج�ة واالح�اء، امثلة االنظمة الكهر�ائ�ة والم�كان�ك�ة والحرار�ة والك�م�ائ�ة �االح�اء 

 )3( يو�ة الطب�ةاالجهزة الح ٦٢٤حيو 
االساليب الحديثة في االجهزة المستخدمة في الطب واالح�اء فئات االجهزة الثالثة الرئ�س�ة وااللكترون�ات الحيو�ة 
الم�كروسكوب الضوئي، التصو�ر الطبي، نظر�ة عمل وتشغيل وتحليل امثلة من االجهزة المستخدمة حال�ا في اال�حاث 

 .وآل�ات ض�ط الت�اين، اجهزة االكتشاف وطرق معالجة االشارات وتقدير الخطأ الطب�ة وعلم االح�اء طرق التحكم
 (2)موضوعات متقدمة في الهندسة الحيو�ة الطب�ة  ٦٢٥حيو 

 .هذا المقرر ل�س له محتوي ثابت ولكن محتو�اته تعتمد علي االستاذ الدكتور القائم �اخت�ار الموضوع وتدر�سه
   (2)المنظوماتموضوعات متقدمة في هندسة  ٦٢٦حيو

 . هذا المقرر ل�س له محتوي ثابت ولكن محتو�اته تعتمد علي االستاذ الدكتور القائم �اخت�ار الموضوع وتدر�سه
 تعل�م اآللة ٦٢٧حيو

  ،القرارت إتخاذ شجرة �استخدام التعلمد، المحد التعلم إلى ىالكل التعلم ،ه�ماالمف تعلم، اآللة تعل�م في مقدمة 
 م،التعلى ف الجين�ة الخوارزم�ة ،التعلم ىف االفتراض�ة النظر�ة ،الفرض�ات تقي�م ،االصطناع�ة �ةالعصب الش�كات
 . التعلم ىف المساعدة المتجهات استخدام

 (1)ضغط الب�انات الحيو�ة الطب�ة  ٦٢٨حيو
 ,Huffman,Golomb, Rice: اإلسترجاعى، طرق ترميزالتشتت، والترميز : مختصر عن نظر�ة المعلومات 

Tunstall, Airthmetic, LZ, PPM, BW طرق ضغط الصور �غير فاقد �كى،مديناف الو وضغط مرك :
CALIC, JPEGمتعددة الدقة والفاكس، ـ ،JBEG,MRC T44  تطب�قات تشمل سالسل الحمض النووى

 .والصور الطب�ة
 (2)ضغط الب�انات الحيو�ة الطب�ة  ٦٢٩حيو

، تعديل دلتا، ترميز الخطاب، DPCMم�م الق�اسى، التكم�م التجم�عى، نظر�ة المعلومات للترميز الفقدانى، التك 
التركيب، التحليل �التركيب، /التحو�ل، الحزمة الجزئ�ة، المو�جات، ترميز السمع�ات، التحليل: طرق أخرى للترميز

 .تطب�قات تشمل الصور الطب�ة
 )١(األْمَثلة في الهندسة الطب�ة الحيو�ة  ٦٣٠ حيو

البرمجة الالخطّ�ة , البرمجة الالخطّ�ة غير الُمَقيدة, البرمَجة الخطّ�ة, أساليب األْمَثلة التقليد�ة, َثلةمقدمة إلى األمْ 
تخط�ط العالج , اكتشاف سرطان الثدي, مثَل التبرِع �األعضاء(تطب�قات األْمَثلة في الهندسة الطب�ة الحيو�ة , الُمَقيدة

 ).تصنيف األمراض و التنبؤ بها, التنبؤ �الَصرع,  تحليل الجينات, ةُمَحاذاة و َتقِس�م الصور الطب�, اإلشعاعي
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 )١(الخوارزم�ات في الهندسة الطب�ة الحيو�ة  ٦٣١ حيو
خوارزم�ات , ه�اكل ب�انات أساس�ة, مسائل ال�حث والفرز, عالقات المعاودة, نمو الدوال, مقدمة إلى الخوارزم�ات

ْق َتُسْد  تطب�قات الخوارزم�ات في الهندسة , خوارزم�ات الش�كات , الخوارزم�ات الَنِهَمة ,البرمجة الدينام�ك�ة, فرِّ
 .الطب�ة الحيو�ة

 توصيف االنسجة �الموجات فوق الصوت�ة   ٦٣٢ حيو
مقدمة في التصو�ر �الموجات فوق الصوت�ة، والتصو�ر الضوئي،و تقن�ات لق�اس خصائص  االنسجة �الموجات 

على (،و تقن�ات لق�اس تكو�ن األنسجة ) ال، السرعة، ومعامل الفقد فى الموجةعلى سبيل المث(فوق الصوت�ة 
، تقن�ات لق�اس الخصائص ) سبيل المثال،ق�اس مدى التشتت فى الموجات فوق الصوت�ة،والثأثير الحرارى 

 )على سبيل المثال، مدى المرونة ومعامالت االجهاد ،و موجة القص(الم�كان�ك�ة لألنسجة 
 (2)تقدمة في معالجة الصور الطب�ة م طرق  ٦٣٣حيو

 واألساليب المستخدمة في علم معالجة الصورالمتقدمة نظرة شاملة على التقن�ات الر�اض�ة لمقرر ا اوفر هذي
 .المشاكل العكس�ة في معالجة الصور، وتحليل الصور العشوائ�ة: �حتوي على موضوعين رئ�سيين و.الطب�ة
 هندسة التأهيل ٦٣٤حيو 

تصم�م أجهزة . تحليل المش�ة، وأنظمة الق�اس الحرك�ة والحرك�ة: ة تأهيل الجهاز العضلي اله�كليإعادهندسة 
إلعادة  هيل، التحفيز الكهر�ائي الوظ�فيلتقو�م العظام واألطراف الصناع�ة، وتصم�م األجهزة الرو�وت�ة إلعادة التأ

 .وسيتم استعراض ال�حوث الحال�ة ومناقشتها. التأهيل،
 الكهر��ة الم�كروم�كان�كا ألنظمة الطب�ة الحيو�ة طب�قاتالت ٦٣٥حيو

. الطب�ة الحيو�ةتطب�قاتها و ) MEMS(م المواض�ع الرئ�س�ة في النظم الدق�قة الم�كان�ك�ة والكهر�ائ�ة �تقديتم س
ه�ة متناأجهزة االستشعار ومحوالت الطاقة  التركيز عليسيتم . وسيتم استعراض خلف�ة في علم األح�اء والك�م�اء

 .اص على التطب�قات الطب�ة الحيو�ةمع التركيز �شكل خالصغر 
 الرنين المغناط�سي في الطب ٦٣٦حيو

، الحالةالتصو�ر ثابت : تشملو  �الرنين المغناط�سيالطبي التصو�ر  فيمتعمقة و متقدمة �شمل موضوعات 
ع�ة الدمو�ة،ومحاكاة إشارة وظ�في ،تصو�ر القلب واألو ال تصو�روال، التدفق ، تصو�رز�ادة الت�اينوآل�ات 

 .المجالوالتصو�ر الموازي والتصو�ر عال�التصو�ر �الرنين المغناط�سي، 
 المخ مع الحاسوب ر�ط ٦٣٧حيو

النموذج�ة  BCI، ومشاكل BCIإشارات ات المستخدمة فيتحليل معالجوال الحاسوب واألجهزة� لمخافي علم ر�ط مقدمة 
 .مواض�ع متقدمة وتطب�قات�االضافة إلي  BCIذلك، معايير التقي�م ل�حوث  ، وما إلىP300علي  مثل النظم القائمة

 الجين�ة االشارات معالجة ٦٣٨ حيو
لمشاكل في مجال الجينوم مثل تمثيل وتحليل الحمض النووي و متوال�ات لحالشارةمعالجة اإلتطبيق نهج وتقن�ات 

النسق ، والنمذجة؛ وتجهيز ب�انات biclusteringالحيو�ة ، وتصن�فالمجموعات�ةالجينالبروتين ؛ اخت�ار الميزة
 .موضوعات وتطب�قات ذات صلةمع ؛ متناهي الصغر
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 الحاسوب �استخدام الدواء تصم�م ٦٣٩حيو
 الدواءتصم�م ، نظر�ة أدو�ة جديدة، عمل�ة اكتشاف  اتلقاحاالدو�ة والتطبيق أساليب الكمبيوتر في تصم�م 

، المعلومات�ة الحيو�ة لجز�ئات الدواء لالعضاء الختلفة في جسم المر�ض توصيلنظم  أجهزة الكمبيوتر،�استخدام 
 .وقواعد الب�انات، والتطب�قات والموضوعات ذات الصلة دواءال

 الطب�ة الحيو�ة الهندسة في المتواز�ة المعالجة ٦٤٠حيو
 ،إلى البرمجة المتواز�ة مقدمة: تطبيق منصات المعالجة المتواز�ة الجديدة في حل مشاكل الهندسة الطب�ة الحيو�ة

وحدات معالجة الرسومات؛تطو�ر خوارزم�ات متواز�ة للتطب�قات و منصة المعالجة مثل المعالجات متعددة النواة 
سيل�كون في علم الجينوم والبروتيوم�ات؛ الأساليب مثل إعادة بناء الصورة، والتصور،الطب�ة الحيو�ة المختلفة 

 .ت الصلةذا المواض�ع المتقدمة والتطب�قات
 نمذجة ومحاكاة النظم الفسيولوج�ة ٦٤١حيو

النماذج ذات ال�ارمترات المجمعة والموزعة للعمل�ات الكهر��ة والم�كان�ك�ة ، النمذجة الر�اض�ة للنظم الفسيولوج�ة
ل استراتج�ة النمذجة وتصرف النموذج المقترح لح، والك�م�ائ�ة والتي �مكن تطب�قها علي االنسجة وانظمة األعضاء

طرق التحليل العددى مثل األجزاء المحدودة و الفروق . المشاكل الفسيولوج�ة ونقلها الي المشاكل الهندس�ة
 .المحدودة و مختلف التطب�قات فى العلوم الحيو�ة و الطب�ة

 التشخ�ص �مساعدة الحاسوب ٦٤٢حيو
التشخ�ص الطبي �مساعدة  التشخ�ص الطبي المبني على أدلة، ك�ف�ة تقي�م األداء التشخ�صي، تعر�ف بنظم

الحاسوب و أمثلة لها، أنظمة الكشف و أنظمة التصنيف، المعالجة األول�ة لصور األشعة الرقم�ة، مكونات 
استن�اط الخصائص من صور األشعة، اخت�ار الخصائص المناس�ة أنظمة التشخ�ص �مساعدة الحاسوب،

�م فعال�ة نظام التشخ�ص �مساعدة الحاسوب و للتشخ�ص، تصنيف الخصائص و تدر�ب النظام و اخت�اره، تقي
 .دراسة تقل�اته، تطب�قات مثل الكشف الم�كرعن سرطان الثدي و الكشف الم�كرعن سرطان الرئة

 تحليل الب�انات كبيرة الحجم في الهندسة الحيو�ة الطب�ة ٦٤٣حيو 
المقرر  و�ركز. يل الب�انات كبيرة الحجم�غطي هذا المقرر التقن�ات األساس�ة واألدوات الالزمة لعلوم الب�انات وتحل

. الصح�ة على المفاه�م والم�ادئ و تقن�ات تنطبق على أي بيئة تكنولوج�ا و صناعة خاصة في مجال الرعا�ة
 .أنه �ضع األساس لعلماء الب�انات الطب�ة الحيو�ة

 الحوس�ة السحاب�ة في الهندسة الحيو�ة الطب�ة ٦٤٤حيو 
 االعت�ارات, البن�ة التحت�ة للحوس�ة السحاب�ة, حوس�ة السحاب�ة ونماذج الخدمة �غطي هذا المقرر تدشين ال

 يوفر المقرر أساس�ات التكنولوج�ا. الرئ�س�ة في النقل إلى الحوس�ة السحاب�ة و ذلك لتطب�قات التطبيب عن �عد
 و ذلك للمساعدة على. تالالزمة في جم�ع المجاالت مثل الخادم والتخز�ن والش�كات والتطب�قات وقواعد الب�انا

 .تطو�ر فهم قو�ة من تقن�ات الحوس�ة االفتراض�ة والسحاب�ة
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 نظم وٕادارة تخز�ن الب�انات الحيو�ة الطب�ة ٦٤٥حيو 
�شمل المقرر مجموعة واسعة من المفاه�م والم�ادئ �ما فيها نظم التخز�ن و ش�كات التخز�ن والتصور واستمرار�ة 

المعرف�ة في  المقرر �مأل الفجوة. �ن و ذلك ألنظمة السجالت الصح�ة اإللكترون�ةاألعمال و أمن وٕادارة التخز 
التحت�ة للنسخ  �غطي هذا المقرر أ�ضًا البن�ة. فهم مكونات متنوعة للبن�ة التحت�ة الحديثة لتخز�ن المعلومات

 الستردادوا االحت�اطي واالسترداد و مفاه�م وتكنولوج�ات المستخدمة في بيئات النسخ االحت�اطي

 الحيو�ة الطب�ة الرؤ�ة ٦٤٦حيو 
. لب�انات الطب�ة الحيو�ةلتفسير التحليل و الاالستحواذ و �شمل المقرر مجموعة واسعة من المفاه�م والم�ادئ �ما فيها 

مجاالت التطبيق . والمشاهدةلتصور لتقن�ات المتقدمة ال. استكشاف حجم الب�انات الطب�ة. ماحجورؤ�ة اال تصور
 .حالةودراسات ال

 رسالة الماجستير ٦٩٩حيو
 علي طل�ة الماجستير في العلوم الهندس�ة اج�اري 

 
 محتو�ات المقررات الخاصة بدرجة دكتوراه الفلسفة 

 نمذجة ومحاكاة النظم الحيو�ة الطب�ة ٧٠١حيو
ينوم وتطب�قات مقدمة عن الطرق الحديثة المستخدمة في تصم�م وتنفيذ النماذج العشوائ�ة للمعلومات�ة الح�ات�ة والج

تطب�قات النماذج العشوائ�ة و اساس�ات المحاكاة و  .أخري في اساليب الحساب معلوم الح�اه وتحليل التساسالت
طرق التحليل العددى مثل األجزاء المحدودة والفروق المحدودة ومختلف  .مختلفة في مجال الهندسة الطب�ة
 .التطب�قات فى العلوم الحيو�ة و الطب�ة

 كم االمثل للعمل�ات الحيو�ة الطب�ةالتح ٧٠٢حيو
االسلوب الدوري ، مقدمة للنظم الالحظ�ة، االتزان، طر�قة الت�س�ط الخط�ة، طر�قة لي�انوف، نظر�ة بذكسون، بيون كير

 .لتقر�ب�ة الرقم�ة لتحليل التفر�عالعشوائ�ات، أساس لي�انوف تكون المتسلسالت الزمن�ة التفر�ع واالتزان، الطرق ا
 لتحكم الالخطي في العمل�ات الحيو�ة الطب�ةا ٧٠٣حيو

التصم�م و�حتوي علي تش�ع اآلل�ات وحساب التحكم المغذي لألمام نظام التحكم المنزلق، التحكم التلقائي و�تم 
 ].CAD[تطبيق ذلك �استخدام وسائل التصم�م �الحاسب 

 نظم دعم القرار االكلين�ك�ة ٧٠٤حيو
في الممارسة الحديثة في  CDSS؛ ق�مة CDSSإلكلين�كيلل س�اق االة؛ لين�ك�إلكتار�خ وتطور نظم دعم القرارات 

؛ استق�ال التشغيل CDSS؛ تصم�م والتحقق من صحة أساليب CDSSالطب؛ معايير الرعا�ة الصح�ة المتعلقة 
 ة؛ أمثلةقانون�ة وتجار�و  ضا�ا أخالق�ةق:  CDSS؛ الس�اسات التي تؤثر على عمل�ات نشر ) ROC(المميزة 

 .القائمة CDSSال
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 المعالجة المتقدمة لإلشارات الحيو�ة الطب�ة ٧٠٥حيو
التشغيل التلقائي لألشارات بناء الخوارزمات مرشح كالمن ومشتقاته وخوارزمات االتزان، العمل�ات العشوائ�ة 

 .وحساب االط�اق ذات الدرجة العال�ة
 االلكترون�ات الحيو�ة الطب�ة المتقدمة ٧٠٦حيو

لكترون�ة لألجهزة في النظم من أجل جمع الب�انات الطب�ة وتشغيلها، مصادر االمان بتكنولوج�ا المكونات اال
 . االلكترون�ات التحو�ل لالشارات التماثل�ة الي الرقم�ة، مكونات تشغيل االشارات الرقم�ة وتطب�قاتها 

 موضوعات متقدمة في الم�كان�كا الحيو�ة ٧٠٧حيو
بناء وحتي االنسجة الرخوة، الق�اسات تحت تأثير التحميل من حيث االجهزة وعينات م�كان�ك�ة االنسجة من حيث ال

 االنسجة ومعالجتها وحفظها، خواصها من حيث االستطالة، نماذج العناصر المحددة 
 علم الطب الر�اضي ال�شري  ٧٠٨حيو

ة والتأهيل �استخدام الحاسب اجهزة التحليل ونماذج حركة االنسان التطب�قات االكلين�ك�ة تشخ�ص العناصر المحرك
 .االطراف الصناع�ة، اساليب محاكاة االنسان النماذج الحيو�ة الطب�ة، تفاعل االنسان مع اآللة 

 نظم التحكم الرقم�ة ٧٠٩حيو
مقدمة لنظر�ة التحكم الخط�ة، الطرق الكالسك�ة للتحكم وتحليل وتصم�م نظم التحكم الرقم�ة، تصم�م المتحكمات 

 .المتحكمات، امثلة حيو�ة طب�ة كهر��ة م�كان�ك�ة وحرار�ة وك�م�ائ�ة تحليل وتنفيذ 
 في علم االح�اء والطب  المتقدمة الفيز�اء ٧١٠حيو

دراسة موضوعات متقدمة وحديثة في الفيز�اء و تطب�قاتها في الطب و علم األح�اء مثل الفيز�اء االحصائ�ة، 
 . يز�اء العالج االشعاعي، و تطب�قاتهافيز�اء الكم، تفاعل االشعاع مع األنسجة الح�ة، ف

 التطب�ق�ة الح�ات�ة المعلومات�ة ٧١١حيو
؛ النسق متناهي الصغرعلى دراسة المشاكل المعلومات�ة الحيو�ة وتشمل ق�اس التعبير الجيني �استخدام  مقررركز الي

؛ الممرات تحليل الحمض النووي ، لسلتسش�كات التفاعل الجيني؛ تحليل ب�انات ال�تحليل ب�انات التعبير الجيني والتنبؤ 
 .ومواردها على االنترنت ، وكذلك النمذجة والتحليل هاالبيولوج�ة �ما في ذلك تمثيل

 الطب�ة الحيو�ة الصور تحليل في موجهة دراسات ٧١٢حيو
أحدث تحليل الصور الطب�ة الحيو�ة للطالب من خالل مناقشة بيتم عرض عدد من المشاكل المتصلة ا المقرر في هذ

 .بدقة، وتنفيذ الطرق، وتقد�م نتائجها �حاثاألهذه قراءة  �طلب من الطالبحيث  العلم�ةاأل�حاث 
 الق�اسات الحيو�ة الكهر��ة المتقدمة ٧١٣ حيو

مراجعة للمفاه�م النظر�ة والتجر�ب�ة لق�اس ظاهرة كهر��ة �الخال�ا الح�ة واالنسجة، االغش�ة المشتسارة وتوليد جهد 
 .ل الدايبول المكافيء ومجاالت الوصوالت الحجم�ة والق�اسات الحيو�ة الكهر��ة االداء تحلي

 المتا�عة الفسيولوج�ة واخت�ارها ٧١٤حيو
اجهزة الق�اس، نظم الحاس�ات متطل�ات التشغيل لألشارات الفسيولوج�ة االكلين�ك�ة، تشغيل االشارات وتفسير 

 .مكوناتها ق�اسات التنفس وتدفق الدم وحجمه 
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 ٣٨٩ اهلندسة احليوية الطبية واملنظوماتقسم 

 )2(األْمَثلة في الهندسة الطب�ة الحيو�ة  ٧١٥ حيو
, البرمَجة الصح�حة, البرمَجة الهندس�ة, البرمَجة الدينام�ك�ة, مثَل البرمَجة الهندس�ة(موضوعات ُمتقدمة في األْمَثلة 

كتشاف سرطان ا, مثَل التبرِع �األعضاء(تطب�قات متقدمة لألْمَثلة في الهندسة الطب�ة الحيو�ة , ) البرمَجة العشوائ�ة
تصنيف , التنبؤ �الَصرع,  تحليل الجينات, ُمَحاذاة و َتقِس�م الصور الطب�ة, تخط�ط العالج اإلشعاعي, الثدي

 ).األمراض و التنبؤ بها

 )2(الخوارزم�ات في الهندسة الطب�ة الحيو�ة  ٧١٦حيو
, ) خوارزم�ات التقر�ب, العشوائ�ةالخوارزم�ات , مثَل الخوارزم�ات الهندس�ة(موضوعات ُمتقدمة في الخوارزم�ات 

 .تطب�قات متقدمة للخوارزم�ات في الهندسة الطب�ة الحيو�ة
 االنسان اآللي في الطب ٧١٧ حيو

مقدمة لدينام�ك�ة التحكم التحكم في االنسان اآللي، رؤ�ة االنسان اآللي، االساس، البرمجة، عالقات القوة 
 .، تطب�قات لغات برمجة االنسان اآللي ودينام�ك�ة التحكم في الوضع، القوة، السرعة

 (3)في الهندسة الحيو�ة الطب�ة  ةمتقدمموضوعات  ٧١٨ حيو

 .محتو�ات هذا المقرر تعتمد علي االساتذة الزائر�ن المحاضر�ن 
   (3)في هندسة المنظومات موضوعات متقدمة ٧١٩ حيو

 .محتو�ات هذا المقرر تعتمد علي االساتذة الزائر�ن المحاضر�ن
 الهندسة الحيو�ة الطب�ة دراسات موجهة في ٧٢٠و حي

إنهاء مع  الهندسة الطب�ة الحيو�ة حد مواض�عمتا�عة دراسة متعمقة مستقلة أل�الطالب �قوم سوف ا المقرر في هذ
 .واحد أو أكثر من المشار�ع تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدر�س

 هندسة المنظومات دراسات موجهة في ٧٢١حيو 

إنهاء واحد المنظومات مع هندسة  حد مواض�عمتا�عة دراسة متعمقة مستقلة أل�الطالب �قوم سوف قرر ا المفي هذ
 .أو أكثر من المشار�ع تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدر�س

 موضوعات متقدمة في معالجة االشارات الجين�ة ٧٢٢ حيو
معالجة اإلشارة  لحل المشاكل في دراسة أ�حاث علم�ة متقدمة و حديثة في موضوعات تطبيق نهج وتقن�ات 

مجال الجينوم مثل تمثيل وتحليل الحمض النووي و متوال�ات البروتين ؛ اخت�ار الميزة الجين�ة، وتصنيف 
، والنمذجة؛ وتجهيز ب�انات النسق متناهي الصغر؛ مع موضوعات وتطب�قات biclustering المجموعات الحيو�ة

 .ذات صلة
 تصم�م الدواء �استخدام الحاسوب موضوعات متقدمة في ٧٢٣حيو 

دراسة أ�حاث علم�ة متقدمة و حديثة في موضوعات تطبيق أساليب الكمبيوتر في تصم�م االدو�ة واللقاحات ، عمل�ة 
اكتشاف أدو�ة جديدة، نظر�ة تصم�م الدواء �استخدام أجهزة الكمبيوتر، نظم توصيل الدواء لالعضاء الختلفة في 

 .ة الحيو�ة لجز�ئات الدواء وقواعد الب�انات، والتطب�قات والموضوعات ذات الصلةجسم المر�ض، المعلومات�
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 ٣٩٠ اهلندسة احليوية الطبية واملنظوماتقسم 

 موضوعات متقدمة في األشعة المقطع�ة ٧٢٤حيو 
دراسة أ�حاث علم�ة متقدمة و حديثة في موضوعات األشعة المقطع�ة وتطب�قاتها و تشمل النظر�ة الر�اض�ة 

شعاع التصو�ر المقطعي المتوازي والمروحة والمخروطي  لمشكلة التصو�ر المقطعي، تحو�ل الرادون، مشكلة
 .وأساليب أخذ العينات أثناء التصو�ر المقطعي

 موضوعات متقدمة في التصو�ر �الرنين المغناط�سي٧٢٥ حيو 
دراسة أ�حاث علم�ة متقدمة و حديثة في موضوعات التصو�ر �الرنين المغناط�سي و التحليل الط�في وتطب�قاتها و 

ر�ة الر�اض�ة لمشكلة التصو�ر ، تصو�ر االنتشار و التصو�ر الوظ�في، التصو�ر المقطعي وأساليب تشمل النظ
 .أخذ العينات أثناء التصو�ر المقطعي و تصو�ر االرت�اط العضوي و غيرها

 موضوعات متقدمة في التشخ�ص �مساعدة الحاسوب  ٧٢٦حيو 

ص �مساعدة الحاسوب  مثل التشخ�ص الطبي المبني دراسة أ�حاث علم�ة متقدمة و حديثة في موضوعات التشخ�
على أدلة، ك�ف�ة تقي�م األداء التشخ�صي، تعر�ف بنظم التشخ�ص الطبي �مساعدة الحاسوب و أمثلة لها، أنظمة 
الكشف و أنظمة التصنيف، المعالجة األول�ة لصور األشعة الرقم�ة، مكونات أنظمة التشخ�ص �مساعدة 

ص من صور األشعة، اخت�ار الخصائص المناس�ة للتشخ�ص، تصنيف استن�اط الخصائ الحاسوب،
الخصائص و تدر�ب النظام و اخت�اره، تقي�م فعال�ة نظام التشخ�ص �مساعدة الحاسوب و دراسة تقل�اته، تطب�قات 

 .عن سرطان الثدي و الكشف الم�كرعن سرطان الرئة مثل الكشف الم�كر
 مع المخ موضوعات متقدمة في ر�ط الحاسوب ٧٢٧حيو 

دراسة أ�حاث علم�ة متقدمة و حديثة في موضوعات  ر�ط الحاسوب مع المخ متضمنة علم ر�ط المخ �الحاسوب 
النموذج�ة مثل النظم القائمة علي  BCI، ومشاكل BCIواألجهزة والمعالجات المستخدمة في تحليل إشارات 

P300 وما إلى ذلك، معايير التقي�م ل�حوث ،BCI  اض�ع متقدمة وتطب�قات�االضافة إلي مو. 
 موضوعات متقدمة في المعالجة المتواز�ة في الهندسة الحيو�ة الطب�ة ٧٢٨حيو 

دراسة أ�حاث علم�ة متقدمة و حديثة في موضوعات تطبيق منصات المعالجة المتواز�ة الجديدة في حل مشاكل 
ثل المعالجات متعددة النواة ووحدات مقدمة إلى البرمجة المتواز�ة، منصة المعالجة م: الهندسة الطب�ة الحيو�ة

معالجة الرسومات؛تطو�ر خوارزم�ات متواز�ة للتطب�قات الطب�ة الحيو�ة المختلفة مثل إعادة بناء الصورة، 
 .والتصور، أساليب السيل�كون في علم الجينوم والبروتيوم�ات؛ المواض�ع المتقدمة والتطب�قات ذات الصلة

 رسالة الدكتوراه  ٧٩٩حيو 
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 ٣٩١ اسباتهندسة احلقسم 
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 ٣٩٢ دسة احلاسباتهنقسم 

 دبلوم هندسة الحاس�ات

 مقررات اخت�ار�ة ):٢١٠(جدول

مــن المقــررات التــي تكــون متاحــة مــن القســم مــن ضــمن  ٥٠٠ســاعة معتمــدة فــى مســتوى  ٣٠�قــوم الطالــب �اخت�ــار 

 ) مشروع فى هندسة الحاس�ات( ٥٩٩المقررات التال�ة على أن تشمل مقرر حسب 

 مقرر مؤهل د الساعات المعتمدةعد اسم المقرر كودال

 - ٢ تصم�م رقمى منطقى متقدم ٥٠١حسب 

 - ٢ تصم�م و�ن�ة الحاس�ات ٥٠٢حسب 

 - ٢ بن�ة حاس�ات متقدم ٥٠٣حسب 

 - ٢ حاس�ات ذات سماح�ة للخلل ٥٠٤حسب 

 - ٢ حاس�ات بنظام الخادم والعميل ٥٠٥حسب 

 - ٢ نظم حاس�ات الوسائط المتعددة ٥٠٦حسب 

 - ٢ تصم�م نظم الحاس�ات المتواز�ة والترانسبيوتر ٥٠٧حسب 

 - ٢ أساليب التصم�م �مساعدة الحاس�ات ٥٠٨حسب 

 - ٢ تصم�م نظم الحاس�ات الدق�قة ٥٠٩حسب 

 - ٢ ٢ش�كات الحاس�ات  ٥١٠حسب 

 - ٢ ٢تحليل النظم  ٥١١حسب 

 - ٢ ٢ –هندسة البرمج�ات  ٥١٢حسب 

 - ٢ ٢ –نظم التشغيل  ٥١٣حسب 

 - ٢ ٢ –ه�اكل الب�انات والخوارزم�ات  ٥١٤ب حس

 - ٢ نظام تشغيل يون�كس والبرمجة الشيئ�ة ٥١٥حسب 

 - ٢ لغات البرمجة ٥١٦حسب 

 - ٢ ٢ –الرسم �الحاسب  ٥١٧حسب 

 - ٢ ٢ –قواعد الب�انات  ٥١٨حسب 

 - ٢ ذكاء  اآللة والنظم الخبيرة ٥١٩حسب 

 - ٢ برمجة نظم الحاس�ات ٥٢٠حسب 

 - ٢ ٢ –بناء المترجمات  ٥٢١حسب 

 - ٢ ش�كات الحاس�ات المحل�ة ٥٢٢حسب 

 - ٢ مقدمة الش�كات الحاس�ات السر�عة ٥٢٣حسب 
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 ٣٩٣ اسباتهندسة احلقسم 

 مقرر مؤهل د الساعات المعتمدةعد اسم المقرر كودال

 - ٢ مقدمة ش�كات الحاس�ات الالسلك�ة  ٥٢٤حسب 

 - ٢ تطب�قات في ش�كات الحاس�ات  ٥٢٥حسب 

 - ٢ موضوعات خاصة فى تكنولوج�ا الحاس�ات ٥٢٦حسب 

 - ٢ ت خاصة فى هندسة الحاس�اتموضوعا ٥٢٧حسب 

 - ٢ موضوعات خاصة فى ش�كات الحاس�ات  ٥٢٨ حسب

 - ٢ تأمين ش�كات الحاس�ات وتشفير الب�انات   ٥٢٩ حسب

 - ٦ ) اج�ارى (مشروع  ٥٩٩حسب 
 

 دبلوم ش�كات الحاس�ات

 مقررات اخت�ار�ة ):٢١١(جدول

تكــون متاحــة مــن القســم مــن ضــمن  يالمقــررات التــمــن  ٥٠٠ســاعة معتمــدة فــى مســتوى  ٣٠�قــوم الطالــب �اخت�ــار 

) مشــروع فــى هندســة الحاســ�ات( ٥٩٩المقــررات المحــددة بجــدول المقــررات لــدبلوم هندســة الحاســ�ات علــى أن تشــمل 

 :  ج�ار�ة التال�ةاإلوأن تشمل المقررات 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

-  ٢ ٢ش�كات الحاس�ات  ٥١٠حسب 

-  ٢ ش�كات الحاس�ات المحل�ة ٥٢٢سب ح

-  ٢ مقدمة الش�كات الحاس�ات السر�عة ٥٢٣حسب 

-  ٢ مقدمة ش�كات الحاس�ات الالسلك�ة  ٥٢٤حسب 

-  ٢ تطب�قات في ش�كات الحاس�ات  ٥٢٥حسب 

 - ٢ تأمين ش�كات الحاس�ات وتشفير الب�انات   ٥٢٩ حسب

-  ٦ مشروع      ٥٩٩حسب 

 .يتم استكمالها من المقررات االخت�ار�ة فى دبلوم هندسة الحاس�ات )ساعة معتمدة ١٢( مختلفةال و�اقى الساعات
 

 درجة الماجستير فى هندسة الحاس�ات

ساعة معتمدة من المقررات التى �طرحها القسـم فـى كـل فصـل دراسـى مـن ضـمن المقـررات  ٣٩�قوم الطالب �اخت�ار 
و�جـوز عنـد   )الكتا�ـة الفن�ـةأسـس ( ٦٠٠عـام  ومقـرر) لة الماجسـتيررسـا( ٦٩٩التال�ة على أن تشمل المقـرر حسـب 

منهــا علــى األكثــر �مقــررات مــن نفــس المســتوى �القســم أو األقســام األخــرى �شــرط موافقــة ســاعات  ٦ اللــزوم اســتبدال
 .مجلس القسم
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 ٣٩٤ دسة احلاسباتهنقسم 

 مقررات اخت�ار�ة ):٢١٢(جدول

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر لكودا

-  ٣ الكتا�ة الفن�ةأسس  ٦٠٠عام 

-  ٢ الحاس�ات الدق�قة و�ين�ات الحاس�ات ٦٠١حسب 

-  ٢ تصم�م النظم الرقم�ة والمنطق المتقدم ٦٠٢حسب 

-  ٢ تحليل الصور والرؤ�ة �الحاسب ٦٠٣حسب 

-  ٢ الحاس�ات الموزعة والمتواز�ة ٦٠٤حسب 

-  ٢ نظم تشغيل متقدم ٦٠٥حسب 

-  ٢ الحاس�ات نمذجة ومحاكاة نظم ٦٠٦حسب 

-  ٢ ش�كات حاس�ات متقدم ٦٠٧حسب 

-  ٢ نظم قواعد ب�انات متقدم ٦٠٨حسب 

-  ٢ ٢ –ذكاء اآللة  ٦٠٩حسب 

-  ٢ النظم الخبيرة  ٦١٠حسب 

-  ٢ رسم �الحاسب متقدم ٦١١حسب 

-  ٢ الش�كات العصب�ة  ٦١٢حسب 

-  ٢ نظر�ة المخططات وتطب�قاتها ٦١٣حسب 

-  ٢ رمجة ولغات البرمجةنظر�ة الب ٦١٤حسب 

-  ٢ نظر�ة الحسا�ات ٦١٥حسب 

-  ٢ تصم�م مترجمات متقدم ٦١٦حسب 

-  ٢   ٢  -تصم�م وتحليل الخوارزمات  ٦١٧حسب 

-  ٢ تأمين الش�كات والحاس�ات متقدم  ٦١٨حسب 

-  ٢  ٢ –ش�كات الحاس�ات الالسلك�ة والمتحركة  ٦١٩حسب 

-  ٢  ش�كات الحاس�ات السر�عة ٦٢٠حسب 

-  ٢ نمذجة ش�كات الحاس�ات ٦٢١حسب 

-  ٢ التعرف على األشكال  ٦٢٢حسب 

-  ٢ ١ -موضوعات مختارة فى تكنولوج�ا الحاس�ات   ٦٢٣حسب 

-  ٢ ١ -موضوعات مختارة فى هندسة الحاس�ات   ٦٢٤حسب 

 - ٢ البرمج�ات متقدم اخت�ار ٦٢٥ حسب
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 ٣٩٥ اسباتهندسة احلقسم 

 - ٢ أتمتة التصم�م اإللكتروني ٦٢٦ حسب

 - ٢ البن�ة المعاصرة للحاسب ٦٢٧ب حس

 - ٢ ١ -موضوعات مختارة في الش�كات    ٦٢٨حسب 

 - ٢  ١ –موضوعات مختارة في هندسة البرمج�ات   ٦٢٩حسب 

 - ٢ ١ -موضوعات متقدمة فى تكنولوج�ا الحاس�ات   ٦٣٠حسب 

 - ٢ ١ -موضوعات متقدمة فى هندسة الحاس�ات   ٦٣١حسب 

 - ٢ ١ -البرمج�ات   هندسة في قدمةمت موضوعات ٦٣٢حسب 

 - ٢ ١ -موضوعات متقدمة في الش�كات   ٦٣٣حسب 

-  ٢ ١- موضوعات متقدمة في تأمين الحاس�ات وتشفير الب�انات ٦٣٤حسب 

-  ٢ المعالجات المتعددة األنو�ة والبرمجة المتعددة ٦٣٥حسب 

-  ١٨ )إج�ارى (رسالة الماج�ستير  ٦٩٩حسب 

- --  )اج�اري (ل االمتحان الشام 

-  ٢ الطرق الرسم�ة وتطب�قاتها ٧١١حسب 

-  ٢ اخت�ار الدوائر متقدم والتصم�م لقابل�ة االخت�ار ٧١٢حسب 

 - ٢ ٢ -موضوعات متقدمة فى تكنولوج�ا الحاس�ات   ٧٢٣سب ح

 - ٢ ٢ -موضوعات متقدمة فى هندسة الحاس�ات   ٧٢٤حسب 

-  ٢ ٢ -رمج�ات  الب هندسة في متقدمة موضوعات ٧٢٥ حسب

-  ٢ ٢ -موضوعات متقدمة في الش�كات  ٧٢٦حسب 

-  ٢  ٢ -تشفير الموضوعات متقدمة في ش�كات الحاسب و  ٧٢٧سب ح

 - ٢ ٢ -موضوعات مختارة فى هندسة الحاس�ات  ٧٢٨حسب 

 - ٢ ٢ -موضوعات مختارة في الش�كات   ٧٢٩حسب 

 - ٢  ٢ –موضوعات مختارة في هندسة البرمج�ات  ٧٣٠حسب 

 - ٢ ٢ -موضوعات مختارة فى تكنولوج�ا الحاس�ات  ٧٣١حسب 

 - ٢  ٢-موضوعات مختارة فى تأمين الحاس�ات والتشفير  ٧٣٢حسب  

-  ٣٠ )إج�ارى (رسالة الدكتوراه  ٧٩٩ حسب
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 ٣٩٦ دسة احلاسباتهنقسم 

 دكتوراه الفلسفة فى العلوم الهندس�ة في هندسة الحاس�ات

  ٢١٣ –موضحة �الجدول  متطل�ات الدرجة

 

 متطل�ات درجة الدكتوراة في هندسة الحاس�ات ) ٢١٣(ول جد
 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

جــدول ( ٦٠٠/٧٠٠ســاعة معتمــدة مــن مقــررات الكــود  ١٨يختـار الطالــب 

مرحلـــة  التـــي لـــم �ســـبق لـــه دراســـتها فـــى) مقـــررات الماجســـتير والـــدكتوراه

ل ثـالث ســاعات منهــا علــى األكثــر الماجسـتير، و�جــوز عنــد اللــزوم اســتبدا

ــــررات مــــن نفــــس المســــتوى �القســــم أو األقســــام األخــــرى أو تحو�ــــل   ٦�مق

 .ساعات �شرط موافقة مجلس القسم

١٨ _ 

- -  )إج�ارى (اإلمتحان الشامل  

-  ٣٠ )إج�ارى (رسالة الدكتوراه  ٧٩٩ حسب
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 ٣٩٧ اسباتهندسة احلقسم 

 
 المقررات توصيف

 
 تصميم رقمي منطقي متقدم ٥۰۱حسب 

ـــة مراجعـــة ألســـال ـــة، أفضـــل�ة تخصـــ�ص الحال ـــة المنطق� ـــل الحال ـــة والتتا�ع�ـــة ،تقلي ـــر المنطـــق التوافق� يب تصـــم�م دوائ
 .المنطق�ة، أساليب التصم�م المنطقي للحاسب، تطب�قات تصم�م المنطق الرقمي التقدم�ة

 تصميم وبنية الحاسبات ٥۰۲حسب 
حــدة الــتحكم، تحكــم البرمجــة الدق�قــة، تنظــ�م البن�ــه األساســ�ة للحاســب، وحــدة التشــغيل، وحــدة الحســاب و المنطــق، و 

أنـواع وهيئـات األوامـر،  اإلخراج، اتصاالت الحاسب، البرمجة بلغة التجم�ع، تمثيل الب�انـات، حسـاب اآللـة،/اإلدخال
العنــاو�ن الرمز�ــة، مفهــوم المجمــع، هيئــة أوامــر  تمثيــل الحــروف، التوقيــت، عمل�ــات الــدخل والخــرج، األكــواد المجــزه،

 .العنونة، تطب�قات للمنشآت ذات المستوى الرف�ع، المكارو ،تقس�م ور�ط البرامج، المقاطعاتوأساليب 
 بنية حاسبات متقدمة ٥۰۳حسب  

مراجعة بن�ة حاس�ات فون نو�مان، حدود نموذج فون نو�مان، بن�ـة متعـدد األشـغال، بن�ـة آالت تـدفق الب�انـات، بن�ـة 
 .مفهوم البرمجة المنطق�ة وعالقاتها ببن�ة التوليد الخمس�ة ج ال�ا�اني،الخ، النموذ...لندن، يوتا , آالت مانسشتر

 حاسبات ذات سماحية للخلل ٥۰٤حسب 
ــــل، األســــاليب  مقدمــــة للحاســــ�ات ذات الســــماح�ة للخلــــل، المكونــــات الماد�ــــة و�ــــرامج الحاســــب ذات الســــماح�ة للخل

�ـــة، تقيـــ�م األعطـــال وتقييـــدها، التشـــخ�ص، تغط�ـــة األخطـــاء، طـــرق تحديـــد األخطـــاء، المعالجـــات التوقع العشـــوائ�ة،
 .استئناف تشغيل النظام �عد األعطال، أسلوب إعادة التنظ�م، أمثلة عمل�ة ألنظمه الحاسب ذات سماح�ة للخلل

 حاسبات بنظام الخادم والعميل ٥۰٥ حسب
دة المعلومـــات مقدمـــة لبن�ـــة الحاســـ�ات الموزعـــة، النمـــوذج الحســـابي للخـــادم والعميـــل، نظـــم تشـــغيل الشـــ�كات، قاعـــ

 .الموزعة للخادم والعميل، إدارة المنا�ع واإلصدارات الش�ك�ة واألمن�ة
 نظم حاسبات الوسائط المتعددة ٥۰٦حسب 

مقدمـــة للوســـائط المتعـــددة، مكونـــات الوســـائط المتعـــددة، التقـــدم الحـــالي فـــى التخـــز�ن وشاشـــات العـــرض والط�اعـــة وأجهـــزة 
التعامــل  كــروتنــواع مختلفــة مــن اإلشــارات، التفاعــل بــين اإلنســان والحاســب، الصــوت ومــؤتمرات الفيــديو، التكامــل بــين أ

 . المبرمجة لضغط الصور، أساس�ات الوسائط المتعددة، مقدمه إلى الواقع االفتراضي/للفيديو والصوت، األساليب الماد�ة
 تصميم نظم الحاسبات المتوازية والترانسبيوتر ٥۰۷حسب 

دى المتواز�ــــة، المكونــــات الماد�ــــة، التــــزامن .أم.آي.دى وأس.أم.آي. بن�ــــة أنظمــــة أم مقدمــــه إلــــى أنظمــــة الترانســــبيوتر،
ـــــوازي، ـــــه للترانســـــبيوتر، والت ـــــات عمل� ـــــب شـــــ�كات الترانســـــبيوتر، تطب�ق ـــــة لعـــــدد مـــــن أنظمـــــة  حـــــاالت األداء، تركي أمثل

 .الترانسبيوتر
 أساليب التصميم بمساعدة الحاسبات ٥۰۸حسب 

عدة الحاســـ�ات، األدوات واألســـاليب المســـتخدمه، أمثلـــة نـــت التصـــم�م �مســـاعدة مقدمـــه إلـــى أســـاليب التصـــم�م �مســـا
، تطب�قـات  VLSIاً واألكثـر كبـر   LSIالحاسـ�ات فـى مجـال التصـم�م الهندسـي للـدوائر المتكاملـة ذات الحجـم الكبيـر
 .ألساليب التصم�م �مساعدة الحاس�ات فى تصم�م الدوائر واألجهزة والكارتات
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 ٣٩٨ دسة احلاسباتهنقسم 

 ۲ -الحاسبات الدقيقة تصميم نظم  ٥۰۹حسب 
أســس أنظمــة ذاكــرة  البين�ــة، الــذاكرة واألقــراص المرنــة، الكــروتشــر�حة المعــالج الــدقيق، أبــواب المــداخل والمخــارج، 

الوصــول العشــوائي وذاكــرة القــراءة فقــط، البن�ــة األساســ�ة والبرمجــة المســتخدمة �كثــرة فــى أجهــزة الحاســ�ات الصــغيرة 
ائر الرقم�ـــه، مفـــاه�م منافـــذ الحاســـب، التحـــو�الت مـــن النظـــام الرقمـــي إلـــى النظـــام الكاملـــة، مقدمـــه إلـــى تصـــم�م الـــدو 

الق�اسـي والعكـس، توليـد وٕاسـتي�ان أشـكال الموجـات، تصـم�م منافـذ الحاسـب الصـغير الكامـل، بن�ـة وتصـم�م األجهــزة 
، تصـم�م )لمرنـة والثابتـةشاشات الفيديو ولوحـات األحاد�ـة اللـون والملونـة واألقـراص ا(البين�ة ل�سهله ل�عض األجهزة 

 .إدارة الجهاز البيني، مصحح الجهاز البينى، مقدمة إلى أخر ما توصل إل�ه العلم من معالجات سر�عه
 ۲ -شبكات الحاسبات  ٥۱۰حسب 

نمــوذج الســ�عة ط�قــات لشــ�كات الحاســب، بروتوكــوالت شــ�كات الحاســب، بن�ــات  مراجعــه لم�ــادئ للب�انــات الرقم�ــة،
تــى لشــ�كات الحاســب، طو�ولوج�ــة الشــ�كات، أمثلــة .تــى.آي. ســى. ت الحــزم، معــايير ســىشــ�كات الحاســب، وصــال

 .للش�كات المنفذة، ش�كات المنطقة المحل�ة، إدارة الش�كات، تكنولوج�ا الش�كات المتقدمة
 ۲ -تحليل النظم  ٥۱۱حسب 

ب�انــات وتوث�قهــا، التحليــل العملــى، مراجعــة لــدورة ح�ــاة النظــام، متطل�ــات النظــام، تجم�ــع الب�انــات وتحليلهــا، تنظــ�م ال
مواصــفات التصــم�م المنطقــي، تنظــ�م النظــام، تصــم�م المــداخل والمخــارج، تصــم�م ملفــات الب�انــات وقواعــد الب�انــات، 
تصم�م برامج الحاسب، البرمجة واالخت�ار، ص�انة النظام، معايير التوثيق، األساليب الفن�ـة لالستقصـاء، مواصـفات 

 .�ة من الح�اة العمل�ة، تطب�قات�عض الحاالت الدراس
 ۲ -هندسة البرمجيات  ٥۱۲حسب 

تصـم�م البـرامج،  طـرق مراجعة لدورة ح�اة تطو�ر البرامج، تنظ�م فر�ق البرمجة، تقدير تكلفة مشار�ع البرامج الكبيرة، 
حــزم البــرامج  اخت�ــارات البــرامج، صــ�انة البــرامج، تكن�ك�ــات إدارة مشــار�ع البــرامج، التطــو�ر المتضــمن فــى مشــار�ع

 .توليد التقار�ر، التوثيق المتصل ، توثيق البرامج، األساليب الفن�ة للبرامج،٩٠٠٠أو .أس.الكبيرة، تأمين الجودة آي
 ۲ -نظم التشغيل  ٥۱۳حسب 

مراجعـــة ألغـــراض ووظـــائف ألحـــد نظـــم التشـــغيل، مفهـــوم البرمجـــة المتعـــددة والتشـــغيل المتعـــدد، إدارة تـــرق�م وتجزئـــة 
ارة التشــــغيل، الوقا�ــــة مــــن الفشــــل، االســــت�عاد المت�ــــادل واســــتخدام الســــ�مافورات، جدولــــة األعمــــال، إدارة الــــذاكرة، إد

... إس، الـدوس،.إم.الــ فـى, مثـل اليـون�كس(األجهـزة، إدارة المـداخل والمخـارج والملفـات، دراسـة نسـب�ة لـ�عض الـنظم 
 .، مقدمة إلى نظم التشغيل الموزعة)الخ

 ۲ -والخوارزمات  هياكل البيانات ٥۱٤حسب 
، أمــــاكن المحجــــوزة خط�ــــا أوالمترا�طــــه، Deques، الطــــوابير، Stacksمراجعــــه للقــــوائم الخط�ــــة، أعمــــدة الب�انــــات، 

، أســلوب هاشــنج، )األفــرع(مقارنــه بــين التمثيــل المتتــا�ع والمتــرا�ط، الشــجر، التمثيــل والتعامــل مــع القــوائم و الشــجر 
أزمــان الوصــول وأنمــاط مختلفــة مــن الملفــات، أســاليب ال�حــث، خوارزمــات تنظــ�م الملفــات علــى األجهــزة الخارج�ــة، 

 .الترتيب، األساليب الداخل�ة والخارج�ة، الترتيب المتوالي المتقدم وتحليل الخوارزمات
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 ٣٩٩ اسباتهندسة احلقسم 

 الشيئيةبرمجة النظام تشغيل يونيكس و ٥۱٥حسب 
�كس، الط�قـــة، م�ـــادئ البرمجـــة الم�ـــادئ األساســـ�ة لـــنظم يـــون�كس للتشـــغيل، أســـس ملفـــات نظـــام يـــون�كس، نـــواة يـــون

، األنـواع المق�اسـ�ة، المتجهـات، التعبيـر، جمـل أو جافـا++ مثـل سـي للبرمجـةشـيئ�ة ، لغـة شـيئ�ة ومقانتهـا �اله�كل�ـةال
الطـــرق والـــدوال، ه�كـــل البرنـــامج، قواعـــد النطـــاق، جمـــل التعيـــين والجمـــل الشـــرط�ة، ، "كـــرر"و" إلـــى-مـــن"و "طالمـــا"

المشـغل للغـة اسـلوب التور�ـث والتحميـل الزائـد و  ت، التنـادي، الحجـز الـدينام�كي للـذاكرة،السجالت، الملفات، المؤشرا
 .تى تدرسال

 لغات البرمجة ٥۱٦حسب 
مثـــل (التعر�ـــف الرســـمي للغـــات البرمجـــة، قواعـــد النحـــو والمعـــاني، اله�كـــل الفعـــال لـــ�عض لغـــات البرمجـــة األساســـ�ة 

 .لبرامج الفرع�ة وٕارسال البرامترات، إدارة التخز�ن، ه�كل البرنامج، ا)ل�سب الفورتران، �سكال، سى،
 ۲ -الرسم بالحاسب  ٥۱۷حسب 

مراجعــة للم�ــادئ األساســ�ة للرســم �الحاســب، شاشــات عــرض رســومات الحاســب، األشــكال األول�ــة للرســم، المنــاظر 
التطــــور فــــى نظــــم وأنظمــــة اإلحــــداث�ات العالم�ــــة، القطــــع، اللــــون، مراجعــــه لــــنظم الرســــم الثنــــائي والثالثــــي األ�عــــاد، 

الرســــومات ثالث�ــــة األ�عــــاد، مشــــاكل األســــطح المختف�ــــة، المنحن�ــــات واألســــطح، نمــــاذج الظــــل واإلضــــاءة، أســــاليب 
 .متطورة لتكو�ن مناظر ثالث�ة األ�عاد) خوارزمات(

 ۲ -قواعد البيانات  ٥۱۸حسب 
ل مـــع الب�انـــات، أمثلـــة لقواعـــد ه�كـــل نظـــم قواعـــد الب�انـــات، مكونـــات نظـــام قواعـــد الب�انـــات، لغـــات التعر�ـــف والتعامـــ

الب�انــات المجدولــة واله�كل�ــة و الشــ�ك�ة، دراســة لــ�عض التطب�قــات التجار�ــة ألنظمــة قواعــد الب�انــات، نمذجــة الب�انــات 
وتطب�عهـــا، تصـــم�م قواعـــد الب�انـــات، قواعـــد الب�انـــات الموزعـــة وتطب�قـــات مـــن واقـــع الح�ـــاة العمل�ـــة، مقدمـــة للتشـــغيل 

 .ر�ة قواعد الب�اناتالفوري للمعامالت وس
 رةينظم الخبالو اآللةذكاء  ٥۱۹حسب 

تمثيــل المشــاكل واختزالهــا، تمثيــل المعرفــة،  الــذكاء االصــطناعى والــوكالء الذك�ــة مــعمراجعــة للم�ــادئ األساســ�ة فــى 
، فـــى مجـــال األلعـــاب، آللـــةلـــذكاء ااســـتن�اط المعلومـــات، طـــرق ال�حـــث والتنقيـــب، التركيـــز علـــى تطب�قـــين متطـــور�ن 

 .الخ، مقدمة للنظم الخبيرة... لغات الطب�ع�ة، الرؤ�ة، اإلنسان اآللي، إث�ات النظر�ات،ال
 برمجة نظم الحاسب ٥۲۰حسب 

مراجعة لوظائف وتصم�مات مكونات البرامج لنظام الحاسب، عوامل التحميـل، الالحمـات، المترجمـات، المترجمـات 
ت وطـرق تنفيـذها، السـبل الحديثـة فـى برمجـة نظـم، أنظمـة اللحظ�ة والتحر�ر، برامج المنـافع، تصـم�م �عـض المكونـا

 .التشغيل الموزعة والمتواز�ة، برمجة النظم تحت نظام النوافذ
 ۲ -بناء المترجمات  ٥۲۱حسب 

مراجعـــــه لـــــنظم ووظـــــائف المتـــــرجم، األطـــــوار الرئ�ســـــ�ة فـــــى عمل�ـــــة الترجمـــــة، تحليـــــل المفـــــردات وعلـــــم الداللـــــة، جـــــداول 
تصـــــح�حها، أمـــــاكن التخـــــز�ن، توليـــــد األكـــــواد وتفضـــــيلها، دراســـــة نســـــب�ة لـــــ�عض بـــــرامج التعر�ف،تشـــــخ�ص األخطـــــاء و 

 .المترجمات
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 ٤٠٠ دسة احلاسباتهنقسم 

 شبكات الحاسبات المحلية ٥۲۲حسب 
مقدمــة فــى شــ�كات الحاســ�ات، شــ�كات الحاســ�ات المحل�ــة ، شــ�كات ايثرنــت وشــ�كات الحلقــات، خوارزمــات الــتحكم 

 .المحل�ة، النماذج الر�اض�ة لش�كات الحاس�ات المحل�ةفى ش�كات الحاس�ات المحل�ة، توصيل ش�كات الحاس�ات 
 مقدمة لشبكات الحاسبات السريعة ٥۲۳حسب 

مقدمة فى ش�كات الحاسـ�ات، شـ�كات الحاسـ�ات السـر�عة، اإلدارة والـتحكم فـى شـ�كات الحاسـ�ات السـر�عة، شـ�كات 
 . (FDDI)جيجابت، ش�كات النقل الالتزامني وش�كات األل�اف الضوئ�ة لنقل الب�انات

 مقدمة شبكات الحاسبات الالسلكية  ٥۲٤حسب  
 –شـــ�كات الحاســـ�ات زات الساســـات  –شـــ�كات الحاســـ�ات المتحركـــة  –مقدمـــة فـــي شـــ�كات الحاســـ�ات الالســـلك�ة 

 . بروتوكوالت الش�كات الالساك�ة وتطب�قات في الش�كات الالسلك�ة 
 تطبيقات فى شبكات الحاسبات ٥٥۲حسب 

 �م ش�كات الحاس�ات ، محاكاة ش�كات الحاس�ات ، التحكم وٕادارة ش�كات الحاس�ات تطب�قات فى تحليل وتصم
 موضوعات خاصة فى تكنولوجيا الحاسبات ٦٥۲حسب 

 .والش�كاتموضوعات خاصة جديدة مصنفة �االتجاهات الحال�ة فى مجال تكنولوج�ا الحاس�ات 
 موضوعات خاصة فى هندسة الحاسبات ۷٥۲حسب 

 . والش�كات مصنفة �االتجاهات الحال�ة فى مجال هندسة الحاس�اتموضوعات خاصة جديدة 
 الحاسبات شبكاتموضوعات خاصة فى  ٥۲۸حسب 

 .الحاس�ات موضوعات خاصة جديدة مصنفة �االتجاهات الحال�ة فى مجال ش�كات
 تأمين ش�كات الحاس�ات وتشفير الب�انات ٥٢٩حسب 

 . تأمين طرق ت�ادل الب�انات والش�كات –ات التشفير وكسر الشفر  –طرق تأمين ش�كات الحاس�ات 
 ) اجبارى(مشروع  ٥۹۹حسب 

 .مشروع فى مجال تخصصى فى هندسة الحاس�ات
 الحاسبات الدقيقة و بينيات الحاسبات ٦۰۱حسب 

واإلخــراج، م�ــادئ بين�ــات الحاســ�ات الدق�قــة، الكــروت مراجعــة لم�ــادئ تصــم�م الحاســ�ات الدق�قــة، أطــراف اإلدخــال 
ـــذاكرة واألقـــراص المرنـــة، القواطـــع، المحـــوالت مـــن قـــ�م متصـــلة إلـــى قـــ�م رقم�ـــة و�ـــالعكس، توليـــد أشـــكال  البين�ـــة، ال

، تصــم�م بين�ــات �ســ�طة لــ�عض األجهــزة )ه�اكلهــا(اإلشــارات الكهر��ــة واكتشــافها، تصــم�م المســارات ومخطوطاتهــا
واألقـراص الصـل�ة والمرنة،تصـم�م بـرامج المشـغالت ) الكروت أحاد�ة اللـون والملونـة(ل شاشات العرض المختلفة مث

البين�ــة وك�ف�ــة تت�عهــا، شــرائح المعالجــات الدق�قــة، أســاليب البرمجــة الدق�قــة، تصــم�م وحــدة الــتحكم، كــروت اســتق�ال 
 .المعلومات، التشغيل على التوازي في أنظمة الحاس�ات الدق�قة

 تصميم النظم المنطقية والرقمية المتقدم ٦۰۲حسب 
، اكتشــاف )الــدفع(تصــم�م مشــغالت حســب�ة ذات ســرعة عال�ــة، معالجــات األرقــام العشــر�ة، مشــغالت خطــوط الضــخ

األعطال الرقم�ة، تخليـق المسـارات، توليـد االخت�ـارات العشـوائ�ة، تحليـل تـأثير األعطـال المتقطعـة، حسـاب سـماح�ة 
 )�اكل والمحاكاةنماذج، اله(األعطال 
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 ٤٠١ اسباتهندسة احلقسم 

 تحليل المناظر والرؤية بالحاسب ۳٦۰حسب 
اإلدراك الحســــي للصــــور، تمثيــــل األلــــوان و نظــــم اإلحــــداث�ات، الدراســــة الر�اضــــ�ة التمهيد�ــــة للــــنظم ذات ال�عــــدين، 

العمل�ــات النقط�ــة، أســاليب مخطــط توز�ــع التــواتر للتطــو�ر، العمل�ــات الفراغ�ــة، (تحــو�الت الصــور، تحســين الصــور 
، ط�قـات الرسـوم التخط�ط�ـة والمـؤثرات الخاصـة، اسـترجاع الصـور، ضـغط ب�انـات )لو�ن الخادع ومواض�ع أخرى الت

الصـور، إعــادة تكــو�ن الصــور �اســتخدام المســاقط، تحليــل الصــور، مقدمــة لمشــاكل تحو�ــل المنــاظر، مقدمــة للتعــرف 
 ).أسلوب بييز، استخراج السمات وتصن�فها(على األشكال 

 ات الموزعة والمتوازيةالحاسب ٤٦۰حسب 
استخدام التوازي لتحقيق األداء العالي ،التوازي داخل وحدة التشغيل المركز�ة، التـوازي لعـدة وحـدات تشـغيل مركز�ـة، 
المكونـــات الماد�ـــة آلالت تـــدفق الب�انـــات، بن�ـــات نوفـــل، التقـــدم الحـــالي فـــى التشـــغيل علـــى التـــوازي، نمـــاذج و�ن�ـــات 

 .للتطب�قات الحال�ة فى الحاس�ات الموزعة والمتواز�ةالحسا�ات المتواز�ة، أمثله 
 نظم تشغيل متقدم ٥٦۰حسب 

مراجعـة للم�ـادئ األساســ�ة لـنظم التشــغيل، مشـاكل التــزامن و التشـغيل المتعــدد، اسـتعمال العالمــات، تسـم�ة األشــ�اء 
م التشــغيل، طــرق التنفيــذ ودمجهــا، األنو�ــة، الحما�ــة، التــزامن، مواضــ�ع متقدمــة فــي الســر�ة، النمــاذج الرســم�ة لــنظ

 .المختلفة لنظم التشغيل لمختلف البنا�ات اله�كل�ة للحاس�ات، نظم تشغيل الجيل الخامس
 نمذجة ومحاكاة نظم الحاسبات ٦۰٦حسب 

م�ــادئ النمذجــة والمحاكــاة، أســاليب بــرامج المحاكــاة وحزمهــا، محاكــاة أجــزاء مختلفــة لمكونــات حاســب آلــي، تمثيــل 
رات، الــــذاكرة، وحــــدات اإلدخــــال واإلخــــراج، القاطعــــات، محاكــــاة الحاســــب متعــــدد األغــــراض أشــــكال مختلفــــة للمســــا

واستخدامه كأداة للتصم�م والتقو�م، �عض نماذج المحاكاة،مشار�ع برمجة �استخدام لغـة المحاكـاة أو الحـزم الجـاهزة، 
 .تمثيل ه�كل حاسب حق�قي لحساب الكفاءة

 شبكات حاسبات متقدم ٦۰۷حسب 
ه�اكـــل شـــ�كات  ISOاســـ�ات المعلومـــات الرقم�ـــة، نمـــوذج الســـ�ع ط�قـــات لشـــ�كات الحاســـ�ات للمع�ـــار مراجعـــة ألس

، أمثلـــة دراســـ�ة )التركيـــب البنيـــوي للشـــ�كات( الحاســـ�ات، توج�ـــه حـــزم المعلومـــات ، الدراســـة الطو�غراف�ـــة للشـــ�كات
المتقدمـــة إلدارة الشـــ�كات،خدمة  لشـــ�كات المحل�ـــة والشـــ�كات واســـعة النطـــاق، الشـــ�كات التعل�م�ـــة والتجار�ـــة، الـــدوال

 .تحليل الحركة والزحمة –تحسين مستوي الخدمة الش�كات، 
 نظم قواعد بيانات متقدم ٦۰۸حسب 

ـــات، ق�اســـات لـــألداء، لغـــات اســـتخ�ار  ـــات، مخطـــط ب�ان ـــاه�م األساســـ�ة لـــنظم قواعـــد الب�ان ، )اســـتعالم(مراجعـــة للمف
، نظـم قواعـد ب�انـات مـوزع، معملـه معالجـة الب�انـات )دم تجزئتهـاأو عـ(أفضل�ه، مواض�ع عـن أمـن الب�انـات ونزاهتهـا 

 .الم�اشرة المقدمة، أدوات التصم�م اإلنتاجي و أدوات للمنافع فى حالة تصم�م قواعد الب�انات
 ۲ - آللةذكاء ا ٦۰۹حسب 

اليب ال�حـــث ، تمثيـــل وتلخـــ�ص للمســـألة، اكتســـاب وتمثيـــل المعرفـــة، أســـلـــوكالء الذك�ـــةمراجعـــة للمفـــاه�م األساســـ�ة ل
ــم : وأمثلــة تجر�ب�ــة للتطب�قــات علــى الــذكاء الصــناعي فــى مجــاالتالمتقدمــة  األلعــاب، اللغــات الطب�ع�ــة، الرؤ�ــا، عل

 .تصم�م اإلنسان اآللي واستخدامه، إث�ات النظر�ات ومفاه�م متقدمة لتعلم اآللة
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 ٤٠٢ دسة احلاسباتهنقسم 

 رةينظم الخبال ۰٦۱حسب 
المعرفة، أنظمـة المنطـق الغـامض ودعـم القـرار، التنبـؤ المنطقـي مراجعة للمفاه�م األساس�ة للذكاء الصناعي وتمثيل 

كلغـــة برمجـــه، البرمجـــة المنطق�ـــة ومبـــين األشـــغال، تصـــم�م نظـــم الخبـــرة، تطب�قـــات نظـــم الخبـــرة فـــى األعمـــال الحـــرة 
قـات  فـى تطب�) مثـال(والهندس�ة و الصناع�ة واللغو�ة، أمثلة لنظم خبـرة مختلفـة التنفيـذ، أسـاليب تصـم�م أنظمـة خبـرة 

 .الح�اة العمل�ة أو األلعاب
 رسم بالحاسب متقدم ۱٦۱حسب 

مراجعة للمفاه�م األساس�ة للرسم �الحاسب و المنـاظر و األنظمـة العالم�ـة المتسـاو�ة فـى األهم�ـه، مراجعـة للمفـاه�م 
يـــل ال�ـــارامترى األساســـ�ة للرســـم الثنـــائي والثالثـــي األ�عـــاد، نمـــوذج االنعكـــاس، أســـاليب التظليـــل، طر�قـــة األداء، التمث

لألش�اء ذات أ�عاد ثالث�ه، مشكلة الخط الخفي، أساليب بز�ر و شر�حة ال�اء، نمـاذج القتفـاء الشـعاع، طر�قـة اإلنـارة 
 .النسيج والحركة فى األ�عاد الثالثة, ، الظالل"الـراد�ستى"�االنتشار وتطو�ر طر�قة 

 الشبكات العصبية ٦۱۲حسب 
، خـوارزم البرسـبترون، )النيـرون (وج�ة، التعرف على األشكال، العصب األساسـي مقدمة فى الش�كات العصب�ة البيول

الشــ�كات العصــب�ة متعــددة الط�قــات، خــوارزم االرتــداد الخلفــى، تطب�قــات عمل�ــة، شــ�كة هو�فيلــد، الــذاكرة االرت�اط�ــة، 
، الــــدوائر )مجــــةالماد�ــــة والمبر (التعــــالي الغيــــر موجــــه، شــــ�كة كوهــــونن، نمــــاذج الشــــ�كات العصــــب�ة علــــى الحاســــب 

 .اإللكترون�ة للش�كات العصب�ة
 نظرية المخططات و تطبيقاتها ٦۱۳حسب 

المفــاه�م األساســ�ة، المتجــه، الفــراغ، المخططــات، المخططــات المســتو�ة، نظر�ــات و�تنــى وكوراتوســكى، ال�ــارامترات 
ـــة منجـــر، مخططـــات هـــاميلتون  ـــل نظر�ـــات : الطبولوج�ـــة، التعبئـــة والتغليـــف، التواصـــل�ة، نظر� بـــوس وشـــفاتل، تحلي

 ).المواءمة(نظر�ة توت، تلو�ن المخطط، مقدمة للتوافيق، نظر�ة المطا�قة : المخططات إلى عوامل
 نظرية البرمجة ولغات البرمجة ٦۱٤حسب 

التعر�ــف البــديهي للغــات البرمجــة، الصــحة والصــحة المشــروطة للبــرامج، الشــرح التفســيري للبــرامج قواعــد االســتن�اط 
دة، التحو�ـل والـتحكم والحلقـات، الشـرح التفسـيري لـ�عض البـرامج ال�سـ�طة واشـتقاق النظر�ـات، إث�ـات للمهمات المحـد

، القواعد األساسـ�ة للغـة والمعـانى، )الماكينات االفتراض�ة والمتعددة المستو�ات(صحة البرامج، مقدمة لبرمجة النظم 
، لغــة األغــراض، التشــغيل المتــزامن، تصــم�م لغــات ، لغــات تــدفق الب�انــات)الع�ــار(التحقــق الرســمي، قابل�ــة التركيــب 

 ).ادا، برولوج، ل�سب فورتران، �اسكال، بيزك، سى،: أمثلة(البرمجة، أمثلة ل�عض لغات البرمجة الرئ�س�ة 
 نظرية الحسابات ٦۱٥حسب 

غـالق، اآلالت مقدمة، مفـاه�م الحالـة المحـددة، المتقـ�الت، التعيينـي والغيـر تعيينـي، الع�ـارات المنتظمـة، خاصـ�ة اإل
التتا�ع�ه ومحوالت الطاقة للحالة المحدودة، اآلالت الـدوارة كناقـل للطاقـة وكمتقـ�الت، اآللـة العامـة، الـدوال الحسـاب�ة 
والغير حساب�ة، نماذج للقابل�ة الحساب�ة الفعالة، الدوال المتكررة، خوارزمـات مـاركوف، رسـالة تشـرش، تـرق�م جـودل، 

 .للمراسلة و الترددمشكلة التوقف، مشكلة بوست 
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 ٤٠٣ اسباتهندسة احلقسم 

 تصميم مترجمات متقدم ٦۱٦حسب 
التحليــل  ،تصــم�م وخــزاص المترجمــات ومراحــل الترجمــة الرئ�ســ�ة ،مقدمــة، مراجعــة لمفــاه�م نظر�ــة االوتوماتــا واللغــات

 .مترجم المترجمات ،توليد الكود والحصول على الكود األمثل ،التخز�ن ،اكتشاف األخطاء ،جدول المتغيرات ،اللغوي 
  ۲- تصميم وتحليل الخوارزمات ٦۱۷ب حس

 ،خوارزمـات التقر�ـب ،خوارزمـات تـدفق الشـ�كات ،أنـواع المسـائل ،تقسـ�م المشـكلة ،مقدمة، نظر�ة تحليل الخوارزمات
 .مسائل �حث�ة مختارة

 تأمين الشبكات والحاسبات متقدم ٦۱۸حسب 
ا�ات، تشــفير الب�انــات، أنــواع التشــفير، خوارزنــات مقدمــة عــن أمــن الحاســ�ات، أنــواع كســر أمــن الب�انــات والخــدمات فــى الحســ

 .هيلمان و�روتوكوالت التشفير وتأمين الحاس�ات الشخص�ة والش�كات-و ميركل DESو RSAالتشفير المختلفة مثل 
  ۲-لالسلكية والمتحركة شبكات الحاسبات ا ٦۱۹حسب 

ق تحو�ـــل البينـــات فـــى الشــــ�كات شـــ�كات الحســـا�ات المتحركـــة ، طـــر ، الالســـلك�ة مقدمـــة عـــن شـــ�كات الحاســـ�ات 
، شــ�كات  (Ad Hoc Networks)الالسـلك�ة والمتحركـة ، شــ�كات الحاسـ�ات التــى ال تعتميـد علــى شـكل محــدد 

، شــ�كات الجيــل ، بروتوكــوالت الشـ�كات الالســلك�ة، شــ�كات المحمـول (Sensor networks)الحاسـ�ات الحساســة
 .وتطب�قات مختلفة�ة والمحمول الالسلكالتحكم وٕادارة الش�كات ، عالثالث والرا�

 شبكات الحاسبات السريعة  ۲۰٦حسب 
، شـــ�كات الحـــزم الرقم�ـــة، شـــ�كات األل�ـــاف الضـــوئ�ة، أنـــواع تكو�ـــد الحـــزممقدمـــة عـــن شـــ�كات الحاســـ�ات، الشـــ�كات 

ي وشــ�كات محاكــاة ، شــ�كات النقــل الالتزامنــى، خــواص شــ�كات آي بــ، شــ�كات الحاســ�ات الســر�عةوشــ�كات الخال�ــا
 .، التحكم وٕادارة الش�كات السر�عة وتطب�قات مختلفةطرق العنونه فى الش�كات السر�عة ،كات المحل�ةالش�

 نمذجة شبكات الحاسبات ۱٦۲حسب 
الم�ــادئ األساســ�ة فــى نمذجــة الشــ�كات، النظر�ــة والتطبيــق فــى شــ�كات الحاســ�ات، مراجعــة وتحليــل معــدالت األداء والــتحكم 

 نـاة، النقـل مـن نقطـة إلـى نقطـة والنقـل مـن نقطـة لعـدة نقـاط وٕاذاعـة الب�انـات لكـل عقـد الشـ�كةفى عمل�ات الش�كة، التوصـل للق
 .وتشمل ش�كات األل�اف الضوئ�ة

 التعرف على األشكال  ۲٦۲حسب 
تعلم اآللة، نظر�ة قرار �أي، التعلم الموجـه وتقـدير ال�ـارمترات، طـرق غيـر �ـارا متر�ـة، دوال التحديـد الخط�ـة، الـتعلم 

 .موجه وتجم�ع النقاط، وصف الخطوط واألشكال، المحسات والش�كات العصب�ةغير ال
 ۱- موضوعات مختارة فى تكنولوجيا الحاسبات ٦۲۳حسب 

 .موضوعات مختارة جديدة مصنفة �االتجاهات الحال�ة فى مجال تكنولوج�ا الحاس�ات والش�كات
 ۱ - موضوعات مختارة فى هندسة الحاسبات ٦۲٤حسب 

 .ة جديدة مصنفة �االتجاهات الحال�ة فى مجال هندسة الحاس�ات والش�كاتموضوعات مختار 
 البرمجيات متقدم اختبار  ٦۲٥ حسب

البرمج�ات ؛ تغط�ة المنطق ؛ اخت�ـار الطفـرة ؛ توليـد االخت�ـارات ؛ اخت�ـار و تقليـل و ترتيـب  مراجعة لم�ادئ اخت�ار
ت االســتخدام ؛ اخت�ــار تطب�قــات و خــدمات الو�ــب ؛ بنــاء االخت�ــارات ؛ اخت�ــار البرمج�ــات الشــيئ�ة ؛ اخت�ــار واجهــا

 .أدوات اخت�ار البرمج�ات ؛ االخت�ارات المعتمدة علي النماذج ؛ اخت�ار النموذج ؛ مشروع و ورقة �حث
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 ٤٠٤ دسة احلاسباتهنقسم 

 أتمتة التصميم اإللكتروني    ٦۲٦حسب 
معامالت  ، ص�فها حساب�اص�اغة، وأتمتة، وتحليل المشاكل تحو�ل التصم�مات اإللكترون�ة مع التركيز على وتو 

 :يلي المواض�ع الرئ�س�ة تشمل ما VLSIالتقي�م 
، والتمثيل، وتحليل )مثل الطاقة ، والتأخر ، معدل اإلنتاج ، المساحة ، ووقت التحو�ل( وت�س�ط المشاكل ص�اغة
مثل طرق التحسين (، وتقن�ات حل المشاكل ) تحسين المنطق والتغط�ة والجدولة التقس�م والتنسيب والتوج�ه(التدفق 

تطبيق طرق ). الجشعة ، البرمجة الدينام�ك�ة، وال�حث، والبرمجة الخط�ة، وخوارزم�ات الرسم الب�اني، والعشوائ�ة
 .التحسين المذكورة في حل مشكالت تحديد مواضع المكونات وتوصيلها والتحليل اإلستات�كي للتأخر والتحقق

    البنية المعاصرة للحاسب    ٦۲۷حسب 
دمة لهندسة الكمبيوتر ، ومقاي�س األداء وأساليب النقل بواسطة خطوط األنابيب أو اإلنتاج ، وٕاصدار التعل�مات مق

وٕاصدار الخ�ط البرمجى على  لذاكرة التخز�ن المؤقت،  على التوازي دينام�ك�ا، وستات�ك�ا ، والتسلسل الهرمي
وخاص�ة تحمل الخطأ، واآلالت الظاهر�ة،  األنو�ة، عديدة التوازي، وخاص�ة تعدد أنو�ة المعالجات والمعالجات

  المعالجات، والنانو حاس�ات وأمن المعالجات، و�الطات
 ۱ -موضوعات مختارة في الشبكات  ٦۲۸حسب 

 .موضوعات مختارة في ش�كات الحاس�ات السلك�ة والالسلك�ة والمتحركة 
  ۱ –البرمجيات  هندسة في مختارة موضوعات ٦۲۹ حسب

 .البرمج�ات هندسة مجال فى متقدمة ختارةم موضوعات
 ۱ - ة فى تكنولوجيا الحاسباتتقدمموضوعات م ٦۳۰حسب 

 .جديدة مصنفة �االتجاهات الحال�ة فى مجال تكنولوج�ا الحاس�ات والش�كاتمتقدمة و موضوعات مختارة 
  ۱ – هندسة الحاسبات يف تقدمةموضوعات م ٦۳۱حسب 

 .فة �االتجاهات الحال�ة فى مجال هندسة الحاس�ات والش�كاتجديدة مصنمتقدمة و موضوعات مختارة 
  ۱ –البرمجيات  هندسة في متقدمة موضوعات ٦۳۲ حسب

 .البرمج�ات هندسة مجال فى متقدمة مختارة موضوعات
  ۱ -موضوعات متقدمة في الشبكات   ٦۳۳حسب 

 ة موضوعات مختارة ومتقدمة في ش�كات الحاس�ات السلك�ة والالسلك�ة والتحرك
  ۱ -في تأمين الحاسبات وتشفير البيانات موضوعات متقدمة ٦۳٤حسب 

  .تأمين الحاس�ات وطرق التشفير والتأمين للحاس�ات والش�كات موضوعات مختارة ومتقدمة في
 المعالجات المتعددة األنوية والبرمجة المتعددة ٦۳٥ حسب
ــ  أنــواع ــذاكرة نظــم المعالجــات متعــددة االنو�ــة، مشــكلة التماســك فــي ال ذاكرة المخ�ــأة، بروتوكــوالت معالجــة تماســك ال

تــوازي  ،OpenMPالمخ�ــأة، التــزامن، آل�ــة الرجــوع، اتســاق الب�انــات، برمجــة المعالجــات متعــددة االنو�ــة �اســتخدام 
تـــوازي الوظـــائف، المعالجـــات المصـــفوف�ة، وحـــدات معالجـــة الرســـوم وكـــروت الشاشـــة، البرمجـــة �اســـتخدام  الب�انـــات،
CUDA، األمثل لألداء الوصول والجدولة، �صالتخص 

 )إجبارى(رسالة الماجستير ٦۹۹حسب 
 .رسالة الماجستير فى مجال تخصصى فى هندسة الحاس�ات
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 ٤٠٥ اسباتهندسة احلقسم 

 )إجبارى(اإلمتحان الشامل  ۷۰۱حسب
 . �متحن الطالب تحر�ري في مجموعة مجاالت من قسم هندسة الحاس�ات وشفهي في مجال ال�حث الخاص �ه 

  رسمية وتطبيقاتهاطرق الال   ۷۱۱ حسب
نظـــرة عامــــة وتصـــنيف التقن�ــــات الرســـم�ة ؛ تقن�ــــات التحقـــق مــــن الصـــحة ؛ المحاكــــاة ؛ الحـــافز إلســــتخدام التحقــــق 

مقدمة لتدقيق التكـافؤ ، تصـنيف تقن�ـات تـدقيق التكـافؤ ، المنطـق اإلقتراحـي ، رسـم القـرار الثنـائي ، تماثـل . الرسمي
ــــدقيق التكــــافؤ لل ــــائي ، ت ــــرار الثن ــــات رســــم الق ــــرار اإلقتراحــــي : مكون ــــدقيق التكــــافؤ . الق آالت محــــدودة الحــــاالت ، ت

للمتتا�عـــات ، التـــي تمثـــل مجموعـــة مـــن الحـــاالت التـــي لـــديها رســـم قـــرار ثنـــائي ، صـــورة الحاســـب ، تحليـــل إمكان�ـــة 
رع المنطــق الزمنــي متفــ. المنطــق الزمنــي ، العمل�ــات الزمن�ــة ، المنطــق اإلقتراحــي الزمنــي خطــي الوقــت. الوصــول

، وخصـائص السـالمة والحيو�ـة ، خوارزم�ـة تـدقيق النمـاذج وتحليـل ) سـي تـي ال(الوقت ، منطق الحساب الشجري 
تمثيل مجموعـة مـن الحـاالت التـي لـديها رسـم قـرار ثنـائي مختصـر . الحساب ذو العالمة الثابتة إمكان�ة الوصول ، 

كمـــي ، واألنـــواع ، البـــراهين �اإلســـتنتاج ، وقواعـــد اســـتعراض المنطـــق المســـند ، ال. ومرتـــب ، تـــدقيق النمـــاذج الرمـــزي 
: أنــواع التجر�ــد أو الت�ســ�ط . االســتدالل ، البــراهين الــى االمــام والــى الــوراء مــع إث�ــات النظر�ــات ، والتحقــق التفــاعلي

ث�ـــات اله�كل�ـــة والســـلوك�ة والب�ان�ـــة والزمن�ـــة ، والنمذجـــة والتحقـــق مـــن الـــدوائر �اســـتخدام إث�ـــات النظر�ـــات ، أدوات إ
 .تطب�قات التحقق الرسمي في الصناعة وغيرها من ال�حوث ذات الموضوعات ال�حث�ة النشطة. النظر�ات

 اختبار الدوائر متقدم والتصميم لقابلية االختبار   ۷۱۲ حسب
تكنولوج�ــا تصــن�ع الــدوائر المتكاملــة، عيــوب التصــن�ع الحديثــة، أجهــزة االخت�ــار االتومات�ك�ــة، اقتصــاد�ات  اتجاهــات

االخت�ــار، النمذجــة المتقدمــة للعيــوب، محاكــاة العيــوب، مقــاي�س قابل�ــة االخت�ــار، قابل�ــة الــتحكم، قابل�ــة المالحظــة، 
توليد انماط االخت�ار للدوائر المتسلسلة وغيـر المتسلسـلة، اخت�ـار الـذاكرة، اخت�ـار الـدوائر الغيـر رقم�ـة، اخت�ـار زمـن 

 الــدوائر حــدود مســح اخت�ــارات المــدمج، الــذاتي االخت�ــار المســح، اراخت�ــ ،IDDQالتــأخر، اخت�ــار الت�ــار المســتمر 
 الق�اس�ة

 ۲ - ة فى تكنولوجيا الحاسباتتقدمموضوعات م ۷۲۳حسب 
 .جديدة مصنفة �االتجاهات الحال�ة فى مجال تكنولوج�ا الحاس�ات والش�كاتمتقدمة و موضوعات مختارة 

 ۲ - هندسة الحاسبات يف تقدمةموضوعات م ۷۲٤حسب 
 .جديدة مصنفة �االتجاهات الحال�ة فى مجال هندسة الحاس�ات والش�كاتمتقدمة و ضوعات مختارة مو 

  ۲ –البرمجيات  هندسة في متقدمة موضوعات ۷۲٥ حسب
 .البرمج�ات هندسة مجال فى متقدمة مختارة موضوعات

  ۲ -موضوعات متقدمة في الشبكات  ۷۲٦حسب 
 ات السلك�ة والالسلك�ة والتحركة موضوعات مختارة ومتقدمة في ش�كات الحاس�

  الحاس�ات وتشفير نظام األمن موضوعات متقدمة في ش�كات ٧٧٢سب ح
 .نقل الب�انات والش�كات وتشفير نظامموضوعات مختارة ومتقدمة في ش�كات الحاس�ات 

 ۲ - موضوعات مختارة فى هندسة الحاسبات ۷۲۸حسب 
 .�ة فى مجال هندسة الحاس�ات والش�كاتموضوعات مختارة جديدة مصنفة �االتجاهات الحال
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 ٤٠٦ دسة احلاسباتهنقسم 

 ۲ -موضوعات مختارة في الشبكات  ۷۲۹حسب 
 .موضوعات مختارة في ش�كات الحاس�ات السلك�ة والالسلك�ة والمتحركة 

  ۲ –البرمجيات  هندسة في مختارة موضوعات ۷۳۰حسب
 .مجال هندسة البرمج�اتفي متقدمة موضوعات مختارة 

 ۲- تكنولوجيا الحاسبات موضوعات مختارة فى ۷۳۱حسب 
 .موضوعات مختارة جديدة مصنفة �االتجاهات الحال�ة فى مجال تكنولوج�ا الحاس�ات والش�كات

 ۲ - تأمين الحاسبات والتشفيرموضوعات مختارة فى  ۷۳۲سب ح
تــــأمين الحاســــ�ات وطــــرق التشــــفير والتــــأمين  موضــــوعات مختــــارة جديــــدة مصــــنفة �االتجاهــــات الحال�ــــة فــــى مجــــال

 .�ات والش�كاتللحاس
 )إج�ارى (رسالة الدكتوراه  ٧٩٩حسب

 .رسالة الدكتوراه فى مجال تخصصى فى هندسة الحاس�ات
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 ٤٠٧ البينية سترياتاملاج

U ةبين اتستير ماج� 
 

 :البين�ة بين تخصصات مختلفة اتالماجستير تمنح جامعة القاهرة مجموعة من درجات 
 .)�اإلشتراك مع جامعة كاسل �ألمان�ا(  وكفاءة الطاقة الطاقة المتجددةماجستير العلوم فى  .١
 .المخاطرهندسة ماجستير العلوم فى  .٢
 .النانو وموادماجستير العلوم فى المواد المتقدمة  .٣
 .الغاز الطب�عىالبترول و   ماجستير العلوم فى تكنولوج�ا .٤
 .العمل�ات الخضراء �اإلشتراك مع جامعة روفيرا فيرجيلى األس�ان�ة فى ماجستيرال .٥
 في هندسة إنتاج الغازالعلوم ماجستير  .٦
 فى مشروعات التشييد التصم�مات المتكاملةهندسة اجستيــر العلوم في م .٧

 :مشتركة والمتخصصةن درجات الماجستيرات المجموعة مكما تمنح الجامعة 
برنامج الماجستير المشترك (اعادة اح�اء المناطق التار�خ�ة للمدن : فى التصم�م العمرانى العلومماجستير  .٨

 .)جامعة االسكندر�ة وجامعة كوت�س �ألمان�ا-  جامعة القاهرة وكل�ة الفنون الجميلة-  بين كل�ة الهندسة
 .ان النقلماجستير الهندسة في أم .٩
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 ٤٠٨ البينيةستريات املاج

 ماجستير العلوم فى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .١
 

 ):التحتسب ضمن الساعات المعتمدة(المقررات التأهيل�ة ): ٢١٤(جدول 
 مكان التدر�س عدد الساعات األورو��ة المكافئة المقرر الكود
 )س أ م ١٠( أساس�ات الدينام�كا الحرار�ة : ١مجموعة 

 القاهرة ٢ رار�ة الهندس�ةالدينام�كا الح ٥٠١طمك 
 القاهرة ٣ انتقال الحرارة ٥٠٢طمك 
 القاهرة ٣ م�كان�كا الموائع ٥٠٣طمك 
 القاهرة ٢ علم المواد ٥٠٤طمك 

 )س أ م ١٠( األساس�ات الهندس�ة: ٢مجموعة 
 كاسل ٣ أساس�ات الهندسة الكهر�ائ�ة ٥٠٥طمك 
 كاسل ٢ نظم التحكم ٥٠٦طمك 
 كاسل ٢ �كان�ك�ةالتقن�ة الم ٥٠٧طمك 
 كاسل ٣ ر�اض�ات هندس�ة ٥٠٨طمك 

 

 

 ):س أ م ٤٣= اجمالى عدد الساعات األورو��ة المكافئة (المقررات اإلج�ار�ة ): ٢١٥(جدول 
 مكان التدر�س عدد الساعات األورو��ة المكافئة المقرر الكود
 )س أ م ٨( الطاقة الخصائص اإلقتصاد�ة واأل�كولوج�ة للطاقة المتجددة وكفاءة : ٣مجموعة 

 القاهرة ٢ موضوعات بيئ�ة وٕادارة تأثيراتها ٦٠١طمك 
 القاهرة ٢ النواحى اإلقتصاد�ة الكل�ة للطاقة المتجددة ٦٠٢طمك 
اقتصاد�ات هندس�ة ودراسات الجدوى للطاقة  ٦٠٣طمك 

 المتجددة وكفاءة الطاقة
 القاهرة ٢

ل امكان�ات الطاقة المتجددة فى منطقة شما ٦٠٤طمك 
 إفر�ق�ا والشرق األوسط وأورو�ا

 القاهرة ٢

 )س أ م ٧(  أساس�ات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة: ٤مجموعة 
 القاهرة ٤ عمل�ات تحو�ل الطاقة ٦٠٥طمك 
 القاهرة ٣ أساس�ات كفاءة الطاقة ٦٠٦طمك 

 )س أ م ٦(  اللغة ومهارات العرض: ٥مجموعة 
 القاهرة ٣ لغة المان�ة ولغة عر��ة ٦٠٧طمك 
 القاهرة ٣ مهارات العرض والتقد�م ٦٠٨طمك 

 )س أ م ٥(  إدارة المشروعات: ٦مجموعة 
 كاسل ٢ إدارة المشروعات الدول�ة ٦٠٩طمك 
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 ٤٠٩ البينية سترياتاملاج

 كاسل ٢ إدارة المشروعات فى التعاون التنموى  ٦١٠طمك 
 كاسل ١ الطاقة والمجتمع ٦١١طمك 

 )س أ م ٤( طقة الشرق األوسط وشمال إفر�ق�ا األنشطة اإلقتصاد�ة أللمان�ا فى من: ٧مجموعة 
 كاسل ٢ إدارة األعمال واإلقتصاد فى الطاقة المتجددة ٦١٢طمك 
إمكان�ات المؤسسات والشركات األلمان�ة فى  ٦١٣طمك 

 منطقة شمال إفر�ق�ا والشرق األوسط
 كاسل ٢

 )م س أ ٧(  الجوانب التطب�ق�ة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة: ٨مجموعة 
 كاسل ٢ تكامل الش�كات الكهر�ائ�ة ٦١٤طمك 
 كاسل ٣ كفاءة الطاقة فى الم�انى ٦١٥طمك 
 كاسل ٢ خصائص نظم الطاقة الحيو�ة ٦١٦طمك 

 )س أ م ٦(  مهارات التفاعل بين الحضارات: ٩مجموعة 
 كاسل ٢ العالقات العر��ة األلمان�ة ٦١٧طمك 
 كاسل ٢ التفاعل الثقافى بين الحضارات ٦١٨طمك 
 كاسل ٢ لغة عر��ة ولغة المان�ة ٦١٩طمك 

 

 

 ):س أ م ١٧يجب ان ال�قل مجموع الساعات المختارة لمجموعات كاملة عن (المقررات اإلخت�ار�ة ): ٢١٦(جدول 
 مكان التدر�س عدد الساعات األورو��ة المكافئة المقرر الكود
 )س أ م ٧(  تكامل الطاقة المتجددة: ١٠مجموعة 

 كاسل ٣ الش�كات الذك�ة ٦٥٠طمك 
 كاسل ٢ التوليد المرن وٕادارة جانب الطلب ٦٥١طمك 
 كاسل ٢ الغاز الحيوى  ٦٥٢طمك 

 )س أ م ٥(  كفاءة الطاقة والتخز�ن: ١١مجموعة 
 كاسل ٢ تخز�ن الطاقة ٦٥٣طمك 
 كاسل ٣ كفاءة الطاقة فى العمل�ات الصناع�ة ٦٥٤طمك 

 )س أ م ٦(  �احتكنولوج�ا طاقة الر : ١٢مجموعة 
 كاسل ٣ الجوانب الم�كان�ك�ة لطاقة الر�اح ٦٥٥طمك 
 كاسل ٣ الجوانب الكهر�ائ�ة لطاقة الر�اح ٦٥٦طمك 

 )س أ م ٦(  أنظمة الطاقة الشمس�ة: ١٣مجموعة 
 كاسل ٢ التبر�د الشمسى الحرارى  ٦٥٧طمك 
 كاسل ٢ نظم الطاقة الشمس�ة الحرار�ة المركزة ٦٥٨طمك 
 كاسل ٢ النظم الفوتوفولط�ة ٦٥٩طمك 
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 ٤١٠ البينيةستريات املاج

 )س أ م ٥(  تطو�ر مشروعات الطاقة المتجددة: ١٤مجموعة 
 القاهرة ٣ تخط�ط المشروعات وطرحها ٦٦٠طمك 
 القاهرة ٢ استالم المشروعات وتشغيلها وص�انتها ٦٦١طمك 

 )س أ م ٤(  الطاقة الحيو�ة: ١٥مجموعة 
 القاهرة ٢ الوقود الحيوى  ٦٦٢طمك 
 القاهرة ٢ مكان�ات النفا�ات الحيو�ةإ ٦٦٣طمك 

 )س أ م ٦(  معدات الطاقة الشمس�ة: ١٦مجموعة 
 القاهرة ٢ التسخين الشمسى الحرارى  ٦٦٤طمك 
 القاهرة ٢ معدات الطاقة الشمس�ة الحرار�ة المركزة ٦٦٥طمك 
 القاهرة ٢ الخال�ا الفوتوفولط�ة معدات ٦٦٦طمك 

 

بإعدادها تحـت إشـراف أسـاتذة مـن جامعـة القـاهرة والجامعـات والمعاهـد والشـركات و�قوم الطالب  :رسالة الماجستير
، ل�صـــل )ســاعة أورو��ــة مكافئــة ٣٠(المتخصصــة فــى إحــدى دول منطقــة شــمال إفر�ق�ــا والشـــرق األوســط وألمان�ــا 

 .س أ م على االقل ٩٠اجمالى عدد ساعات الماجستير الى 
 

Uمحتوى المقررات 
 
 

 )س أ م ١٠(نام�كا الحرار�ة  أساس�ات الدي: ١مجموعة 
 :الدينام�كا الحرار�ة الهندس�ة ٥٠١طمك 

المفاه�م األساس�ة والتعار�ف، ونظم الوحدات؛ والخصائص الحرار�ة والمواد النق�ة، والقانون األول والثانى  
 .، دوائر القوى ودوائر التبر�دكا الحرار�ة، والعالقات الحرار�ةللدينام�
 :رةانتقال الحرا ٥٠٢طمك 

فى ظل الظروف الثابتة، نقل الحرارة في الجدران (انتقال الحرارة عن طر�ق التوصيل الحراري مقدمة لطرق 
الحمل (، وانتقال الحرارة عن طر�ق الحمل الحراري )المرك�ة واالسطوانات؛ وتوليد الحرارة الداخلي، واألسطح ممتدة

م�ادئ (، وانتقال الحرارة عن طر�ق اإلشعاع الحراري )م�ادئ وآل�ات واالرت�اطات: الحراري الطب�عي والقسري 
، وانتقال الحرارة عن طر�ق الغل�ان والتكثيف، وأنواع الم�ادالت )وخصائص اإلشعاع، وسطح الت�ادل الحراري 

 .الحرار�ة والعمل�ات الحساب�ة األساس�ة
 : م�كان�كا الموائع ٥٠٣طمك 

 .الموائع؛ المعادالت األساس�ة، معادلة برنولي وتطب�قات متنوعة استات�كامقدمة في المفاه�م األساس�ة للموائع؛ 
 : علم المواد ٥٠٤طمك 

آل�ات اإلثارة والتشتت واالسترخاء التي تحكم عمل�ة النقل اإللكتروني في المواد ش�ه الموصلة، خل�ة الوقود 
 .وال�طار�ات والبول�مرات، والمواد الصل�ة األيون�ة
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 ٤١١ البينية سترياتاملاج

 )س أ م ١٠(ندس�ة األساس�ات اله: ٢مجموعة 
 : أساس�ات الهندسة الكهر�ائ�ة ٥٠٥طمك 

 .التعر�فات األساس�ة في الدوائر الكهر��ة؛ األحمال األساس�ة؛ وتحليل الدوائر؛ الق�اسات الكهر�ائ�ة، وتحو�الت الطاقة
 : نظم التحكم ٥٠٦طمك 

نماذج الرسم الب�اني، ومحاكاة النظم مقدمة للتحكم في الدوائر والرسوم الب�ان�ة واالشارت، العناصر األساس�ة ل
 .، واالستجا�ة التردد�ة للدوائر التحكم والصناع�ة ووحدات التحكم المتنوعةMATLAB�استخدام 

 : التقن�ة الم�كان�ك�ة ٥٠٧طمك 
 .االنظمة الثابتة والمتحركة والتقن�ات الدينام�ك�ة -الدينام�كا واالستات�كا  –مقدمة 
  :ر�اض�ات هندس�ة ٥٠٨طمك 

؛ أساس�ات الجبر )التفاضل الجزئي، التكامل المتعدد(لمتغير واحد، متغيرات متعددة : حساب التفاضل والتكامل
 .MATLABالخطي، أساس�ات في االحتماالت واإلحصاء، وتطبيق المناهج العدد�ة �استخدام برنامج 

 

 )س أ م ٨(طاقة  الخصائص اإلقتصاد�ة واأل�كولوج�ة للطاقة المتجددة وكفاءة ال: ٣مجموعة 
 : موضوعات بيئ�ة وٕادارة تأثيراتها ٦٠١طمك 

تغير المناخ، ظاهرة االحت�اس الحراري وتلوث الهواء واستخدام الم�اه : المخاطر البيئ�ة الستخدام الطاقة واإلنتاج
ر استخدام إدارة المخاطر، وتغي. والتلوث والكوارث الطب�ع�ة وارتفاع مستوى سطح ال�حر، والهجرة وتغير المناخ

 .األراضي؛ أرصدة غازات االحت�اس الحراري، األسس واألساليب وحسابها
 : النواحى اإلقتصاد�ة مكرو للطاقة المتجددة ٦٠٢طمك 

: االحت�اطى القومى من الطاقة، وحدات الطاقة ذات الصلة، والتحو�الت والص�غ، واالستدامة: االساس�ات
س�اس�ة ومعايير ومؤشرات لمفهوم إمدادات الطاقة المستدامة، اقتصاد�ة واجتماع�ة و�يئ�ة و الجوانب ال

دور الدولة ودور : واستراتيج�ات العالم�ة واألورو��ة والعر��ة من إمدادات الطاقة، والتجارة، واألمن؛ الس�اسات
 .ء الوعيالسوق ودور القطاع الخاص، وتحقيق الالمركز�ة وتوحيد المقاي�س وخ�ارات الس�اسة العامة والمز�ج، و�نا

 : اقتصاد�ات هندس�ة ودراسات الجدوى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ٦٠٣طمك 
القرار االقتصادي، وعالقة المال �الوقت والتكلفة وتقدير التكاليف، مقدمة مفصلة في بناء وه�كلة دراسة الجدوى، 

واالعت�ارات �عد خصم الضرائب، وتغير  وأساليب الدراسات االقتصاد�ة واالخت�ار، واالستهالك، والضرائب على الدخل،
 .األسعار وسعر الصرف، و التحليل االقتصادي االحتمالي، ومتطل�ات التمو�ل، التحليل المالي المحاسبي والمنافع

 :امكان�ات الطاقة المتجددة فى منطقة شمال إفر�ق�ا والشرق األوسط وأورو�ا ٦٠٤طمك 
ورو�ي ودول منطقة الشرق األوسط وكذلك فى دول الطالب، وتعر�ف وضع الطاقة الفعل�ة �العالم واالتحاد األ 

اإلمكانات، وال�حث فيها وفى مصادر معلومات محددة، عرض ومناقشة مشار�ع فعل�ة للطاقات المتجددة عمل 
 .في منطقة الشرق األوسط للطاقة المتجددة  تقار�ر عن الجدوى االقتصاد�ة واإلمكانات التقن�ة

 

 )س أ م ٧(ات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  أساس�: ٤مجموعة 
 : عمل�ات تحو�ل الطاقة ٦٠٥طمك 

الطاقة وتصن�فاتها ومصادرها واستخداماتها، والوقود الرئ�سي لتحو�ل الطاقة، وك�ف�ة تحوليها إلى طاقة حرار�ة 
 .النوو�ةوتحو�لها إلى طاقة كهر�ائ�ة، وتحو�لها إلى طاقة م�كان�ك�ة ومقدمة عن تحو�ل الطاقة 
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 ٤١٢ البينيةستريات املاج

 : أساس�ات كفاءة الطاقة ٦٠٦طمك 
إمدادات الطاقة وأنماط الطلب، وتقن�ات المحافظة على الطاقة وٕادارة جانب العرض والطلب، توازن الطاقة، وتحليل النظم  

وارتفاع الحرار�ة، ومضخات الحرارة، والتوليد المشترك للطاقة، اخت�ار العزل الحراري، وتكييف الهواء، وأنظمة االحتراق، 
 .كفاءة اإلضاءة، تصح�ح معامل الطاقة، وتحديد فرص ترشيد استهالك الطاقة، ونظم إدارة الطاقة

 

 )س أ م ٦(اللغة ومهارات العرض  : ٥مجموعة 
 :لغة ألمان�ة ولغة عر��ة ٦٠٧طمك 

ة والكتا�ة، ومهارات اللغة العر��ة الفصحى الحديثة واللهجة المصر�ة، وتزو�د الطالب �القدرة األساس�ة في القراء 
التحدث مع العمل على بناء قاعدة مناس�ة في قواعد اللغة العر��ة،تعلم التواصل في الح�اة اليوم�ة وكذلك في 

دورة اللغة األلمان�ة يتعلم الطالب الجمل ال�س�طة والجمل القصيرة . الخطاب األكاد�مي واألنشطة التجار�ة
ن�ة والتعابير في الهندسة الكهر�ائ�ة والطاقات المتجددة، المفاه�م لالستخدام اليومي، فضال عن الشروط الف

 .األساس�ة في قواعد اللغة األلمان�ة
 : مهارات العرض والتقد�م ٦٠٨طمك 

، واألنواع والقواعد األساس�ة للعروض، )تصنيف الفئات المستهدفة، وتحديد الموضوعات ال�حث�ة(األنشطة األول�ة 
للتخط�ط والعرض واستخدام المرئ�ات، وكتا�ة التقار�ر، وتحليل عادات الشخص�ة، وك�ف�ة وضع استراتيج�ة 

 .والتدر�ب الفعال وتنظ�م االجتماعات ومراعاة اختالف الثقافات
 

 )س أ م ٥(إدارة المشروعات  : ٦مجموعة 
 : إدارة المشروعات الدول�ة ٦٠٩طمك 

مشروع، وك�ف�ة تنظ�م وتنفيذ المشروع؛ األشكال، تفاصيل تعر�ف ماهي إدارة المشار�ع؟ ما هو المشروع؟، أهداف ال 
 .وعوامل نجاح المشار�ع الدول�ة، بناء الفر�ق في المشار�ع الدول�ة، وك�ف�ة إعداد المشار�ع الدول�ة، واألمثلة العمل�ة

 : إدارة المشروعات فى التعاون التنموى  ٦١٠طمك 
ع�ة والبيئ�ة واالقتصاد�ة، على سبيل المثال مشار�ع الطاقة دراسات حالة عن مشار�ع الطاقة وتأثيراتها االجتما

المائ�ة الكبيرة، والنفط والغاز ومشار�ع التنقيب عن الفحم، وطاقة الر�اح، وما إلى ذلك، ودراسات حالة من 
 .مشروعات الطاقة التي تم تجميدها، وتحليل دراسات التقي�م البيئي، ودراسة المعايير الدول�ة

 : ة والمجتمعالطاق ٦١١طمك 
العناصر الرئ�س�ة إلدارة المشروع الستخدام الطاقات المتجددة، ونهج اإلطار المنطقي، أدوات تحليل مختلفة مثل 

 .تحليل المخاطر، والرصد والتقي�م، وتطو�ر مؤشر/ األهداف / تحليل الحالة، وتحليل أصحاب المصلحة، والمشكلة 
 

 )س أ م ٤(فى منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�ق�ا   األنشطة اإلقتصاد�ة أللمان�ا: ٧مجموعة 
 :إدارة األعمال واإلقتصاد فى الطاقة المتجددة ٦١٢طمك 

؛ التسعير؛ الق�اس، )وطن�ة ودول�ة على مستوى (حساب التكلفة إلنتاج الطاقة وتوز�عها؛ التكهنات تنم�ة التكاليف 
؛ دراسات الجدوى تحليل في قطاع )ام، والصناعة، واألسرفي القطاع الع(وقراءة العداد، والفواتير، وجمع الرسوم 

 .عناصر ، طرق الحساب، وتقي�م المخاطر والتحليل النقدي: الطاقة
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 ٤١٣ البينية سترياتاملاج

 :امكان�ات المؤسسات والشركات االلمان�ة فى منطقة شمال إفر�ق�ا والشرق األوسط ٦١٣طمك 
رحالت مع العروض حول مشاركتها . طعرض للشركات والمؤسسات مع أنشطتها الفعل�ة في منطقة الشرق األوس

 .في منطقة الشرق األوسط والز�ارات من خطوط اإلنتاج
 

 )س أ م ٧(الجوانب التطب�ق�ة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  : ٨مجموعة 
 :تكامل الش�كات الكهر�ائ�ة ٦١٤طمك 

اح والطاقة الشمس�ة ومصادر الطاقة، طاقة الر�: الر�اح والطاقة الشمس�ةى لطاقة والزمانى مقدمة، السلوك المكان 
تشغيل الش�كة مع الر�اح والطاقة الشمس�ة في ش�كات : والتكامل مع الر�اح والطاقة الشمس�ة في ش�كة الكهر�اء

الكهر�اء، وتحقيق التوازن لالنتاج واالستهالك، واالتصال �الش�كة والخدمات المساعدة للحصول على الش�كة، 
على االنترنت لرصد وتذليل آثار طاقة الر�اح : ت الالزمة لتشغيل نظام اإلمداد الكهر�اءواالستراتيج�ات واألدوا

محطة توليد : والطاقة الشمس�ة والتنبؤ، وخ�ارات التحكم في الطاقة المتجددة محطة توليد الكهر�اء؛ التوقعات
 .التخز�ن، وٕادارة الحملافتراض�ة الكهر�اء، و 

 :ىكفاءة الطاقة فى الم�ان ٦١٥طمك 
مثل الجدران والنوافذ، وأجهزة التظليل والرطو�ة فى عناصر الم�انى انتقال الحرارة : الم�انى فيز�اءأساس�ات  

والتوليد المشترك للحرارة البخار�ة لبناء والمراجل الكلى علىاواآلثار التكثيف، والراحة الحرار�ة، والتهو�ة، واإلشعاع 
مناقشة . التكاليف وتحقيق وفورات من تدابير كفاءة استخدام الطاقة .والكهر�اء، ومضخات الحرارة فى المنازل
 .ظروف مختلفة في ألمان�ا و�لدان المنطقة

 : خصائص نظم الطاقة الحيو�ة ٦١٦طمك 
التكلفة وتحليل دورة الح�اة . مقدمة في تقي�م دورة الح�اة من اآلثار البيئ�ة �استخدام البرامج المتخصصة والعلم�ة

الطاقة الحيو�ة مقارنة مع الطاقة الشمس�ة وطاقة الر�اح ، محطات توليد الطاقة : ر الطاقة المتجددةلمختلف مصاد
البيئ�ة إلنتاج وتشغيل وٕازالة الن�اتات، مقدمة فى تجم�ع رقام الحرار�ة، والطاقة المائ�ة، اشتقاق من األالشمس�ة 

الكالور�متر�ة ق�اسات اللحيو�ة، مختبر حول أساس�ات وتحليل الب�انات العلم�ة والعمل�ة مع التركيز على الطاقة ا
 .الحسا�ات الحرار�ة، وتقي�م دقة الب�انات ومناقشة التأثيرات البيئ�ة. ادمو عات الغاز وتحليل 

 

 )س أ م ٦(مهارات التفاعل بين الحضارات  : ٩مجموعة 
 : العالقات العر��ة األلمان�ة ٦١٧طمك 

لتنم�ة والبيئة واالقتصاد، والسفارات العر��ة وغيرها من المنظمات ذات الصلة دور البرلمان األلماني، ووزارات ا
لتشكيل وتكو�ن العالقات األلمان�ة العر��ة، والتعاون التنموي بين ألمان�ا والعالم العر�ي؛ طب�عة وحجم التجارة 

 .رة بين ألمان�ا والشرق األوسطواالستثمارات األلمان�ة العر��ة، العالقات الثقاف�ة والس�اس�ة التار�خ�ة والمعاص
 :التفاعل الثقافى بين الحضارات ٦١٨طمك 

اإلدراك والتقي�م واالستنتاج، الخطوات األول�ة للتفاهم الثقافي والتواصل بين : التعلم والعمل في بيئة الثقافات 
من مختلف الخلف�ات  وهو يهدف إلى استكشاف أوجه التشا�ه الثقافي واالختالف في قصص ح�اة األفراد. الثقافات

 .الثقاف�ة وت�ادل المعرفة
 :لغة عر��ة ولغة ألمان�ة ٦١٩طمك 

 .الكتا�ة العلم�ة، التعامل مع الذات واآلخر، الحوادث الخطيرة، مذكرات للتعلم 
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 ٤١٤ البينيةستريات املاج

 )س أ م ٧(تكامل الطاقة المتجددة  : ١٠مجموعة 
 : الش�كات الذك�ة ٦٥٠طمك 

 معدات تكييف المعلومات: ؛ توليد الطاقة)SGC(االت الش�كة الذك�ة نظرة عامة على الش�كات الذك�ة واالتص
حالة خطوط الكهر�اء عال�ة الجهد، واألجهزة في محطات نقل : نقلوال وظروف التحميل من معدات التوليد

ومعلومات حول ) قراءة العداد(إجمالي الطاقة استخدام المعلومات : المستهلكين. وخطوط الكهر�اء ومغذ�ات
تلقائي ، والبن�ة األساس�ة المتقدمة الق�اس؛ تكنولوج�ات ال خدام من قبل األجهزة داخل المنزل؛ قراءة العداداالست

، واالتصاالت واألل�اف ال�صر�ة، أجهزة السلك�ة، وقضا�ا الخصوص�ة في SGCاالتصال المستخدمة في 
تخف�ض، والعوامل الستجا�ة /إدارة األحمالالش�كات الذك�ة؛ اكتساب خبرة عمل�ة، وشركات المرافق العامة والطاقة 

، المفهوم األساسي الذي �ساعد على الحد من التدخل ال�شري وز�ادة دقة والقدرة على االستجا�ة )DR(الطلب 
 . والتجارب المعمل�ة SGCللبرنامج واألنشطة في هيئات التقي�س في 

 : التوليد المرن وٕادارة جانب الطلب ٦٥١طمك 
، واالختالفات في توافر )DSM(توليد الطاقة الكهر�ائ�ة �صورة مرنة وٕادارة جانب الطلب  إمكان�ات وقدرات

الزمن�ة؛ تحديد االحت�اجات، وعمل�ات مختلفة لتغط�ة الحمولة المت�ق�ة في ظل الظروف الحال�ة لتوليد الطاقة، 
مختبر . لفعلي من قبل الدولةومناقشة الحلول الممكنة �صورة مرنة؛ تصنيف اإلمكان�ات المتاحة ط�قا للطلب ا

 .للتجارب العمل�ة في توليد الطاقة الكهر�ائ�ة في ظل ظروف مرنة وسط أورو�ا
 : الغاز الحيوى  ٦٥٢طمك 

كفاءة إنتاج الكتلة الحيو�ة، والكتلة . الغاز الحيوي �اعت�اره مكون من مكونات الطاقة، ومصدر وعمل�ات التغو�ز
ختلفة الستخدام الكتلة الحيو�ة، وأساس�ات االحتراق ف�ما يتعلق تحو�ل الكتلة الحيو�ة في النفا�ات، والطرق الم

احتراق الكتلة الحيو�ة الصل�ة، والحرار�ة تغو�ز الك�م�ائ�ة، الهضم الالهوائي، الوقود (الحيو�ة، ومسارات التحو�ل 
ة من المميزات الخاصة لنظم الطاقة ، وتكامل الطاقة الحيو�ة في التقليد�ة ونظم الطاقة المتجددة، واالستفاد)الحيوي 

 .الحيو�ة مع الطاقات المتجددة األخرى، وتصم�م منهج�ة لتصم�م مسارات التحو�ل
 

 )س أ م ٥(كفاءة الطاقة والتخز�ن  : ١١مجموعة 
 :تخز�ن الطاقة ٦٥٣طمك 

تكاليف . كفاءة التحو�ل. لى الغاز، وال�طار�ات، والطاقة المائ�ة ومخازن الهواءإوصف المخازن الحرار�ة، والطاقة  
 .لسعة التخز�ننوع�ة حساب تكاليف . وتقن�ات مختلفة للتخز�ن واالسترجاع

 : كفاءة الطاقة فى العمل�ات الصناع�ة ٦٥٤طمك 
نظم إدارة الطاقة، والمحركات عال�ة الكفاءة والمولدات الكهر�ائ�ة، ومحركات متغيرة السرعة، ومراق�ة ورصد 

، )التدفئة/التبر�د(نفا�ات واسترداد الحرارة، و�ناء نظام إدارة وتصم�م التخز�ن الحراري االحتراق، وم�ادالت ال
 .والتهو�ة والطلب عليها، وأنظمة البخار والهواء المضغوط استخدام

 

 )س أ م ٦(تكنولوج�ا طاقة الر�اح  : ١٢مجموعة 
 : الجوانب الم�كان�ك�ة لطاقة الر�اح ٦٥٥طمك 

والتروس، وتوصيل المولد، وتت�ع اتجاه  ةتصم�م المختلفة، وشفرة النظام، الفرامل الدوار المقارنة بين مفاه�م ال
ثابت األحمال الهوائ�ة واله�كل�ة على : ، والمعايير الجمال�ة، األحمال ومتطل�ات اله�كل�ةناسيلالر�اح، وتصم�م ال
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 ٤١٥ البينية سترياتاملاج

األحمال ومتطل�ات اله�كل�ة  شفرات، ووضع نماذج لحسابالشفرات واألبراج، األحمال الدينام�ك�ة على ال
، دوار اتصال  ةمرك�ال مواد البناء: والمكونات الم�كان�ك�ة وتحميل نظام الس�طرة؛ ر�ش الدوار في البناء المركب

تخط�ط المشار�ع : تصم�م أبراج أنابيب الصلب، تخط�ط وتركيب وتشغيل: نصل إلى المحور، األبراج والتأس�س
مزرعة الر�اح، وتركيب مصنع واخت�ار وتشغيل، جوانب السالمة والخدمة والص�انة، والتشر�عات، وتسه�الت النقل ل

 .وشهادة من محطات توليد الطاقة من الر�اح؛ رحلة ميدان�ة إلى المواقع األلمان�ة مزرعة الر�اح
 :الجوانب الكهر�ائ�ة لطاقة الر�اح٦٥٦طمك 

 لف شفرة الدوار مع محرك: رئ�س�ة لمحوالت طاقة الر�اح؛ المكونات المولدات الر�احالبناء واله�اكل الوظ�ف�ة ل 
على الش�كات الكهر�ائ�ة المختلفة، والتأثيرات : ، وعزم دوران المدخالت، ومولد كهر�ائي، وٕادماج الش�كة الر�شة

، والس�طرة وعمل�ة الر�ط ،مولدات الر�احتشغيل ش�كة من : الش�كة، ومراق�ة الش�كة، ومفاه�م الرقا�ة والنتائج التشغيل�ة
 .التحكم على تصم�م النظام ومحاكاة وتطو�ر نماذج ر�اض�ة للرقا�ة والمحاكاة، وأ�عاد وحدات

 

 )س أ م ٦(أنظمة الطاقة الشمس�ة  : ١٣مجموعة 
 :التبر�د الشمسى الحرارى  ٦٥٧طمك 

ى الطاقة، للتبر�د وٕازالة الطلب عل ،التبر�د �الطاقة الشمس�ة الحرار�ة، تكييف الهواء والفضاء، والتبر�د والتجفيف 
الرطو�ة، أسس وأساس�ات التبر�د وامتصاص الطاقة، وتحقيق التوازن الشامل من دورة االمتصاص، الدينام�كا 

الم�اه أو غيرها  مع LiBrالحرار�ة والكفاءة ، والمحتوى الحراري، أبراج التبر�د، والهواء الرطب، ودورات امتصاص 
العضو�ة، والتخط�طي دورة؛ المبخر، المكثف، الم�ادالت الحرار�ة  المواد وأزواجن�ا مع األمو من أزواج مثل الم�اه 

فراغ، ونظام التكامل المعامل األداء، ومنع التبلور، والحفاظ على ل والمضخات والصمامات، واألرقام تقدير�ة
جديدة؛ وتحقيق التوازن الشامل والمراق�ة، وصهار�ج التخز�ن، واستهالك الم�اه، واالقتصاد، المبردات  والتطورات ال

الم�اه، وأمالح األمونيوم،  -الز�وليتمثل متصاص، الدينام�كا الحرار�ة والكفاءة؛ أزواج العمل المتعدد الدورة ا فى
أنظمة التبر�د المدفوعة حرار�ا، ونظم التجفيف المفتوحة والصل�ة والسائلة، األساس�ات والتصم�م والتطبيق، امثلة 

 .تةعلى أنظمة مثب
 :نظم الطاقة الشمس�ة الحرار�ة المركزة ٦٥٨طمك 

والتوازن، القدرة غيرة موجز األرصاد الجو�ة الشمس�ة، وم�ادئ لتوليد الكهر�اء �الطاقة الشمس�ة، والطاقة المت 
قة التخز�ن�ة، قصيرة وطو�لة األجل قدرة احت�اط�ة، واآلثار البيئ�ة لمحطات الطاقة الشمس�ة، وتقي�م إمكانات الطا

، ورسم خصائص الموقع مع نظم المعلومات )DNI(خصائص الموقع اإلشعاع الشمسى العمودى رسم : الشمس�ة
، وتقي�م األداء من إمكانات الطاقة الشمس�ة المركزة، وخلق CSPالجغراف�ة، ووضع نماذج م�سطة لرسم الخرائط 

وتحديد وجهات نظر الطلب على الكهر�اء،  تعر�ف الهدف، واالستدامة،: سينار�وهات لتوليد الكهر�اء المستدامة
زمن�ة لتحميل إمدادات  تحديد امكانات الكهر�اء المتجددة، وغيرها من مصادر الكهر�اء، وك�ف�ة تطابق سلسلة

: منحن�ات التعلم، وتحسين األقل تكلفة؛ الطاقة الشمس�ة التركيز لتحل�ة م�اه ال�حر ،التقن�ة االقتصاد�ةو الكهر�اء 
لطلب على الم�اه في الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا، والمفاه�م لتحل�ة م�اه ال�حر �الطاقة الشمس�ة، وجهات نظر ا

وسينار�وهات من أجل التنم�ة المستدامة إمدادات الم�اه العذ�ة، واآلثار االقتصاد�ة والبيئ�ة؛ عبر ال�حر األب�ض 
، )االتحاد من أجل المتوسط(حاد من أجل المتوسط وفى مز�ج الكهر�اء األورو��ة، والفرص المتاحة لالتالمتوسط 
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 ٤١٦ البينيةستريات املاج

على المدى الطو�ل وجهات النظر من الطاقة الشمس�ة في أورو�ا، الشرق األوسط ومختلف أنحاء العالم، واآلثار 
 .االقتصاد�ة والبيئ�ة 

 : النظم الفوتوفولط�ة٦٥٩طمك 
ت الطاقة؛ المركز�ة األنظمة الكهروضوئ�ة النظم المختلطة، وحدات تكنولوج�ا األنظمة الكهروضوئ�ة إلمدادا

قائمة بذاتها والنظم الهجينة تكو�نات ومكونات  PV؛ )منصة ثابتة ونظم تت�ع وحدات حالة القوة والتكامل ش�كة(
األداء، ومراق�ة واستراتيج�ات إدارة الطاقة ألنظمة الكهروضوئ�ة الالمركز�ة؛ المكثفات الفائقة، وال�طار�ات، 

ال�طار�ة (األنظمة والمكونات  PVهر�ائي وخال�ا الوقود، وحدات تكييف المركز�ة وقائمة بذاتها والتحليل الك
؛ االقتصاد، الخال�ه الكهروضوئ�ة ومحددة حساب تكلفة )شاحن، ثنائ�ة االتجاه محوالت، العاكسون خال�ا الوقود

جينة؛ منهج�ات النظم الكهروضوئ�ة التحج�م الطاقة، ومعايير األداء الفن�ة واالقتصاد�ة القائمة بذاتها والنظم اله
الطلب الحمل التوليف، مكون التحج�م، وتقي�م (الهجين، وتصم�م من قائمة بذاتها الى نظام هجين الكهروضوئ�ة 

، ودراسة حالة عن طر�ق العمل في قائمة بذاتها PVتصم�م ألنظمة و ، وأدوات تنفيذ محاكاة )معايير األداء
 ).قائمة بذاتها PVتصم�م نظام (المشروع 

 

 )س أ م ٥(تطو�ر مشروعات الطاقة المتجددة  : ١٤مجموعة 
 : تخط�ط المشروعات وطرحها ٦٦٠طمك 

اخت�ار الموقع وتجم�ع الب�انات، تقي�م فرص الطاقات الجديدة المتوفرة والموارد، اخت�ار التكنولوج�ا، دراسة الجدوى 
 .ناقصاتاالقتصاد�ة، إعداد وثائق المناقصة، عمل�ة الم

 :استالم المشروعات وتشغيلها وص�انتها ٦٦١طمك 
تقي�م األثر البيئي واالجتماعي، التراخ�ص والتصار�ح،  المسائل التعاقد�ة، انشاء المشروع وٕادارة عمل�ة االنشاء،  

 .اخت�ارات التشغيل على ال�ارد والساخن، التشغيل والص�انة
 

 )س أ م ٤(الطاقة الحيو�ة  : ١٥مجموعة 
 : الوقود الحيوى  ٦٦٢ طمك

، فضال عن ارتفاع أسعار النفط والغاز، )االحت�اط�ات واإلنتاج واالستهالك(لمحة عامة عن النفط كوقود 
التار�خ والطل�ات (وٕامكانات الطاقة المتجددة، ودورة الكر�ون، وأنواع من الكتلة الحيو�ة، ومقدمة للوقود الحيوي 

من وجهة نظر (التغذ�ة الديزل الحيوي، واخت�ار مواد  ،)فات و األثر البيئيالدول�ة واإلنتاج، والخصائص والمواص
، واستهالك الم�اه، والطقس، والمواد الغذائ�ة الصالحة لألكل أو غير صالح لألكل استخدام األراضي، )زراع�ة

والز�وت الحيوان�ة  ون إلنتاج الكتلة الحيو�ة، والنفا�ات الزراع�ة في جم�ع أنحاء العالم، والز�وت الن�ات�ة والده
لكحول، الدهون الثالث�ة واألحماض الدهن�ة الحرة وردود الفعل عبر األسترة، مقدمة �س�طة اك�م�اء والنفا�ات، و 

، اقتصاد�ات الوقود الحيوي، )النفط، واستخراج المذي�ات expellers(للك�م�اء الحيو�ة، وتجهيز البذور الز�ت�ة 
 ).واخت�ار محرك

 :ات النفا�ات الحيو�ةإمكان� ٦٦٣طمك 
ع الكتلة الحيو�ة واستخدامها في توليد الطاقة �جمتإمكان�ات النفا�ات الحيو�ة في منطقة الشرق األوسط، أماكن 

 .تقي�م الموارد المختلفة، ومناقشة المشاكل في التعامل مع المواد واالن�عاثات في عمل�ة الحرق . الحيو�ة
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 )س أ م ٦( معدات الطاقة الشمس�ة : ١٦مجموعة 
 :التسخين الشمسى الحرارى  ٦٦٤طمك 

خالصة من أساس�ات األشعة الشمس�ة �ما في ذلك حساب اإلشعاع على : التسخين الحراري للطاقة الشمس�ة 
المنطقة، وم�ال المعدلة، وتوز�ع اإلشعاع، والتغيرات المكان�ة والزمان�ة األشعة الشمس�ة، ومكونات محطات الطاقة 

ميزان الطاقة من تجم�ع الطاقة الشمس�ة، م�سطة منحنى الكفاءة، وأنواع الجمع، وجمع المواد : �ةالشمس�ة الحرار 
واألسطح، انخفاض الضغط، ونقل الحرارة، واالستقرار الك�م�ائ�ة، وذو�ان الغازات، تخز�ن الحرارة، والمهام العامة 

هيدرول�ك�ة الطلب على ز�ت التدفئة، ، مساحة )DHW( ، الطلب المحلي على الماء الساخن ى للتخز�ن الحرار 
النظم التقليد�ة، ومخازن حرارة سلب�ة، مخازن الم�اه الساخنة، ومخازن لمحطات تداول الطب�ع�ة، ومخازن لمحطات 

مخازن حرارة / ، وهيدرول�ك�ة سلسلة �ةالط�قو  ت الحرار�ة الداخل�ة والخارج�ةتداول القسري، وظ�فة من الم�ادال
، استخدام التدفئة المركز�ة ومخازن ىلطب�عدوائر السر�ان ال الدوائر الهيدرول�ك�ة ومحطات متصلة مواز�ة؛ فص

المدى الطو�ل وحمامات الس�احة، تكييف الهواء �مساعدة الطاقة الشمس�ة، الطاقة الشمس�ة الحرار�ة وامثلة على 
 .األنظمة المصممة؛ طرق للرصد على المدى الطو�ل، وطرق لنظام التحسين

 : معدات الطاقة الشمس�ة الحرار�ة المركزة ٦٦٥طمك 
نسب التركيز،  ومدى، فى المجمعات لتركيزلمقدمة في علم األرصاد الجو�ة الشمس�ة، والنظر�ة األساس�ة 

جمع التركيز، ومضاعفات ومشاكل التطبيق، وعدم وجود عالج؛ الصور الشمس�ة النظري نظم لومكونات 
، واألشكال heliostatsقطة تركيز، وأشكال مختلفة من المكثفات، واستخدام خط ون: والعملي؛ تصن�فات مختلفة

آل�ات توج�ه أو تت�ع العمل�ات اليدو�ة . ، المخازن ونقل الحرارةاستق�ال مركزي المختلفة من أجهزة االستق�ال، برج 
االنعكاس، والق�م العمل�ة  .أو اآلل�ة، نسب التركيز النموذج�ة المطلو�ة لدرجات الحرارة المختلفة وتحقيق التوازن 

واعت�ارات خاصة عند حساب النفاذ�ة ومعامل امتصاص المتلقي، عامل التقاطع، وتقي�م الخسائر الحرار�ة؛ آثار 
حوض مكافئ، مركزات : تأثير التخز�ن، وتحليل أنواع معينة من مركزات العاكسة، ومن أمثلة: الخمول الحراري 

 .رارة، ومؤشرات األداء، وثابت، العاكس لتت�ع االمتصاصفر�سنل، المكثف، وتوز�ع درجات الح
 : أنظمة الخال�ا الفوتوفولط�ة ٦٦٦طمك 

، تكرار المعارف األساس�ة الالزمة في الهندسة الكهر�ائ�ة، ش�كة توصيل األنظمة )PV(وحدات الطاقة الشمس�ة 
منتشر، م�اشرة، (لشمسي نظم الكهروضوئ�ة وتطب�قاتها، خصائص اإلشعاع االالكهروضوئ�ة، مقدمة في 

، المواد )الكهروضوئ�ة تأثير(وتقدير االشعاع على وحدة الكهروضوئ�ة، وفيز�اء الخال�ا الشمس�ة ) نعكاس�ةواإل
، األغش�ة ةأحادي البلور�ة، متعددة بلور�(ش�ه الموصلة وتطب�قاتها في المواد الكهروضوئ�ة، وتكنولوج�ات الخل�ة 

لخال�ا الشمس�ة، ونقطة القوة لالخال�ا الشمس�ة والوحدات، الخصائص الكهر�ائ�ة وتكنولوج�ا النتاج ) الرق�قة
، العاكس، )الكا�الت، والحما�ة(نظم -PVالقصوى، وهدف وتقن�ات التعقب، المكونات األساس�ة لش�كة متصلة 

 كة المرافق، واالحت�اجات المحل�ة والتشر�عات لدمج األنظمة الكهروضوئ�ة إلى ش�)مع و�دون محول(مفاه�م 
التحج�م من المولدات (، ومعايير تقي�م النظم الكهروضوئ�ة، وتصم�م ش�كة اتصال أنظمة الكهروضوئ�ة الكهر�ائ�ة

 .، وتنفيذ أدوات المحاكاة لتصم�م وتوقعات العمل)الكهروضوئ�ة، وحما�ة الكا�الت، العاكس
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 المخاطرهندسة ماجستير العلوم فى  .٢

 ت�ار�ةمقررات اخ): ٢١٧(جدول    

 ساعات االمتحان عدد الساعا ت االمعتمدة أسم المقرر الكود 

 ٣ ٣ أسس الكتا�ة الفن�ة ٦٠٠عام   
 ٢ ٢ اإلحصاء وتحليل وتنقيب ب�انات المخاطر ٦٠١م هـ م  ١
 ٢ ٢ �حوث العمل�ات ٦٠٢م هـ م  ٢
 ٢ ٢ التفكير النسقى واإلبداعى  ٦٠٣م هـ م  ٣
 ٢ ٢ ة واإلجتماع�ة للمخاطرالجوانب النفس� ٦٠٤م هـ م  ٤
 ٢ ٢ تقي�م المخاطر الصناع�ة ٦٠٥م هـ م  ٥
 ٢ ٢ تقي�م المخاطر البيئ�ة  ٦٠٦م هـ م  ٦
 ٢ ٢ تكنولوج�ا نظم التحكم  فى المخاطر ٦٠٧م هـ م  ٧
 ٣ ٣ تقي�م المخاطر الصح�ة والطب�ع�ة  ٦٠٨م هـ م  ٨
 ٢ ٢ ١-مقرر اخت�ارى ودراسة حالة*  ٦٠٩م هـ م  ٩
 ٢ ٢ ٢-مقرر اخت�ارى ودراسة حالة *  ٦١٠م هـ م  ١٠

 ٢٤ المجموع  األقصى للساعات المعتمدة للماجستير
 ١٨ )إج�ارى (رسالة الماجستير  ٦٩٩م هـ م  ١١

 يتم اخت�ار مقرر واحد من القائمة ط�قًا لما تحدده لجنة تسيير الماجستير * 
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 توصيف المقررات
 

 وتنقيب ب�انات هندسة المخاطراإلحصاء وتحليل  ٦٠١م هـ م 
اإلحتمال�ة والمتغيرات العشوائ�ة، التوز�ع الطب�عيى، الض�ط والتحكم اإلحصائى، التقدير اإلحصائى، النماذج 

الب�انات بين التجم�ع والتقد�م : والب�انات اإلحصائ�ة المقارنة، التراجع الخطى، التجارب اإلحصائ�ة، قاعدة الب�انات
الب�انات بإستخدام الرسم الب�انى، العناصر األساس�ة فى التحليل، تصنيف وتجم�ع الب�انات،  وأخذ العينات، عرض

 .، تحليل اإلرت�اط والتنقيب فى الب�انات)ثنائى أو متعدد المتغيرات(التحليل التنبؤى للب�انات 
 �حوث العمل�ات  ٦٠٢م هـ م  

طرق التحليل . طرق البرمجة الخط�ة. الخط�ةالبرمجة . التخط�ط للمشاكل وحلها فى إطار �حوث العمل�ات
ش�كة . النماذج والبرمجة غير الخط�ة. التحليل والبرمجة غير الخط�ة. برمجة االنس�اب الش�كى. واإلزدواج�ة 

 تطب�قات فى إطار المخاطر. النمذجة. ماركوف
 التفكير النسقى واإلبداعى ٦٠٣م هـ م 

 ):النسقى(التفكير المنظومى : الجزء األول
ـــــر المنظـــــومى فـــــى مجـــــال المخـــــاطر، : مقدمـــــة ـــــادئ أساســـــ�ة، اســـــتخدام التفكي تعر�ـــــف منظومـــــة، مفـــــاه�م وســـــمات وم�

ـــــى عمل�ـــــة  ـــــب نظـــــامى ف ـــــر المؤسســـــى، العمـــــل الجمـــــاعى كمطل إدارة الجـــــودة الشـــــاملة والتفكيـــــر المنظـــــومى فـــــى التغيي
ـــــــى منظومـــــــة المخـــــــاطر، المهـــــــارات  الشخصـــــــ�ة فـــــــى تحليـــــــل التغييـــــــر المؤسســـــــى، مراتـــــــب المنظومـــــــة وتطب�قـــــــات عل

 .المنظومة وحل المشكالت، دراسات حالة فى المخاطر، تدر��ات و�رامج حاسب آلى
 :التفكير اإلبداعى: الجزء الثانى

مقدمة، مفاه�م أساس�ة، تقن�ات اإلبداع، التفكير الق�اسى والمجازى، استخدام قوائم الصفات والتحليل، قوائم ض�ط 
، طرح تساؤالت، معاينات تار�خ�ة، خماس�ة الم�حث، المصفوفة، )صف الذهنقدح وع(األفكار،  أسلوب التفاكر

طرق إبداع�ة أخرى، استيراتيج�ات إدارة عمل�ة التفكير، اعتقادات خاطئة حول التفكير اإلبداعى وحل المشكالت، 
 .الجديدة ونقدهاتحج�م الم�ادرات واإلبداع، مواقف إيجاب�ة تجاه التفكير اإلبداعى، ك�ف�ة التعامل مع األفكار 

 الجوانب النفس�ة واإلجتماع�ة للمخاطر ٦٠٤م هـ م 
 :الجوانب النفس�ة للمخاطر: الجزء األول

تعر�فات للمفاه�م األساس�ة، العالقة بين موضوع المخاطر وموضوعات أخرى ذات صلة، العوامل النفس�ة المحددة 
يد  إحتمال�ة المخاطر، اكتشاف األشخاص للمخاطر، التنبؤ �األشخاص والجماعات المعرضة للمخاطر، تحد

المعرضين للمخاطر، تقن�ات تدخل علم النفس فى تغيير مواقف األفراد من المخاطر وتغيير سلوكهم تجاهها، 
تدر�ب األفراد على تجنب ومواجهة المخاطر، التدر�ب على التحكم العاطفى، تناول إدارة المخاطر على المستو�ين 

 .ة الوعى الفردى لتجنب المخاطرالفردى والمؤسسى، ز�اد
 :الجوانب اإلجتماع�ة للمخاطر: الجزء الثانى

مقدمة، التقد�م للمحتوى �التعر�ف �علم اإلجتماع وأسسه وتداخله فى مشروعات التنم�ة والتطو�ر، مفهوم المخاطر 
جتمع، ارت�اط المخاطر �النشاط فى المجتمع والثقافة، أنواع المخاطر السلوك�ة والطب�ع�ة والبيئ�ة وتداع�اتها على الم

اإلقتصادى والنظام األ�كولوجى ودورة العام، ثقافة المجتمع حول المخاطر ما بين حدوثها وعالجها والوقا�ة منها، 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٢٠ البينيةستريات املاج

مشروعات التنم�ة الحضر�ة والصناع�ة، ودراسة الجدوى للمخاطر اإلجتماع�ة القائمة والمحتملة، توظيف التراث 
 .�ة �المخاطر والعمل على درئهاالشعبى واستخدامه للتوع

 تقي�م المخاطر الصناع�ة فى مجاالت التصم�م والتشغيل والص�انة ٦٠٥م هـ م 
الك�فى للمخاطر، خبرات و  PRAمفاه�م عامة وأساس�ة عن المخاطر، مق�اس تقي�م المخاطر، التقي�م المبدئى 

، شجرة المخاطر، وأسلوب  FMEA و  FMECAمكتس�ة من حوادث سا�قة، أدوات تحديد االحتماالت أسلوب 
HAZOP أسلوب ، MOSAR  الظواهر الفيز�ائ�ة المرت�طة �الحوادث، المخاطر ونظر�ة اإلحتماالت، معايير

 .اساس�ات إدارة األزمات QRAتحليل المخاطر، نماذج األمان المتعارف عليها، التقي�م الكمى للمخاطر 
 تقي�م المخاطر البيئ�ة ٦٠٦م هـ م 

ي�م المخاطر البيئ�ة، علم البيئة والتوازن البيئى وٕادارة البيئة، الملوثات وتلوث الهواء الجوى، التفاعل مع مقدمة لتق
المناخ والمؤشرات البيئ�ة، نقل الك�ماو�ات ومقدارها فى الهواء والتر�ة والماء، علم السموم التطب�قى، مفهوم العوامل 

المتعددة، تحليل دورة الح�اة للمخلفات الصناع�ة، إعادة تصن�ع  التراكم�ة وصعو�ة تقي�م المشاكل ذات المصادر
، الهندسة ١٤٠٠٠أيزو : المخلفات، األمطار الحمض�ة، الس�اق الضا�ط لتقي�م المخاطر، منظومات اإلدارة البيئ�ة

المخلفات وٕاعادة إدارة المصادر الطب�ع�ة بين التطو�ر والتكنولوج�ا، إدارة : البيئ�ة، أساليب عمل�ة لإلدارة البيئ�ة
 .المواقع الملوثة إلى ما كانت عل�ه، خبرات فى مجال تقي�م المخاطر البيئ�ة

 مجاالت تصم�م وتشغيل النظم : تكنولوج�ا نظم التحكم  فى المخاطر  ٦٠٧م هـ م 
: طرمقدمة، آل�ة التحكم فى المخاطر، تحديد خرائط المخاطر، نظم المساعدة على إتخاذ القرار، الحد من المخا

الم�ادئ والتقن�ات، التقن�ات الخاصة �الحد من المخاطر من وقا�ة وص�انة تحول دون حدوث المخاطر، أجهزة 
الكشف عن المخاطر، الحما�ة من المخاطر ضد الحوادث الكهر��ة والطب�ع�ة والك�م�ائ�ة الغير مرغوب فيها، 

 .الجوانب اإلقتصاد�ة للتحكم فى المخاطر
 خاطر الصح�ة والطب�ع�ةتقي�م الم ٦٠٨م هـ م 

الدور الشخصى فى  أدارة الصحة العامة الفرد�ة، تفهم طب�عة الجسم ال�شرى، تنم�ة الثروة : المخاطر الصح�ة
العقل�ة، العئلة والثروة العقل�ة، النمو والتطور، التغذ�ة، األمراض واالضرا�ات الصح�ة، التعامل الصحى واآلمن  

مخاطر . ,التعامل مع المت�ق�ات والفضالت. عداد والتخز�ن والتجميد والطبخ والتقد�مالنفب واإ (مع المواد الغذائ�ة 
السلوك�ات المطلو�ة عند الشعور . العمل�ات وٕاعادة التجميد، ك�ف�ة التعامل مع �عض المعدات المنزل�ة والصناع�ة

طرق .. التى تواجه العاملين المخاطر. منظومة الموارد ال�شر�ة الطب�ة. مواجهة مخاطر المستشف�ات. �التوعكات
 .الوقا�ة من العدوى وانتشارها

مقدمة للمخاطر الطب�ع�ة، المفاه�م األساس�ة للمخاطر الطب�ع�ة، المخاطر الهيدرول�ك�ة، : المخاطر الطب�ع�ة
مخاطر التحركات الواسعة لألرض، مخاطر الزالزل مع التعرض لمخاطر البراكين، التشر�عات الخاصة �المخاطر 

 .واإلستشعار عن �عد، المخاطر الطب�ع�ة األخرى ) GIS(ب�ع�ة، تقن�ة نظام المعلومات الجغرافى الط
 ٢-و  ١- مقرر اخت�ارى ودراسة حالة ٦١٠و   ٦٠٩م  م ه

تحــــدد لجنــــة التســــيير واالشــــراف علــــى الماجســــتير موضــــوعات يــــتم دراســــتها ذات�ــــًا تحــــت اشــــرااف أحــــد المتخصصــــين 
�ارشـــــــاد الدارســـــــين نحـــــــو تطبيـــــــق المـــــــادة العلم�ـــــــة علـــــــى أحـــــــد المشـــــــروعات أو  مـــــــن أعضـــــــاء هيئـــــــة التـــــــدر�س �قـــــــوم

 :في أحد المجاالت التال�ة ودراسة حالة. استعراض ومراجعة المخاطرالتطب�قات العمل�ة يتم فيها 
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 ٤٢١ البينية سترياتاملاج

 م�ادئ المحاس�ة، واالقتصاد الهندسى ١-٦٠٩م هـ م 
ة للمال وما �ساو�ه فى الق�مة، تطب�قات على العالقة بين مقدمة لإلقتصاد الهندسى، مفاه�م التكلفة، ق�مة الوقت �النس�

المال والوقت، إتخاذ القرار من بين عدة بدائل، اإلهالك، تقن�ات تقدير التكلفة، التضخم وتغير األسعار، تحليل جدوى 
 .تمو�ل المشروعات البدائل، النس�ة أو الكم�ة المقدرة وعالقتها �المخاطر، إتخاذ القرار ف�ما يتعلق �اإلحتمال�ات حول

 إدارة المشروعات والمخاطر الهندس�ة ١-٦١٠م هـ م 
إدارة الوقت، التكلفة، الجودة، اإلتصاالت والتواصل، : مقدمة، معارف إدارة المشروعات، عناصر تكامل المشروع

ى مصادر التعرف عل: تور�د المعدات، الموارد ال�شر�ة، المخاطر وٕادارة المشروعات، إدارة مشروعات المخاطر
المخاطر، التحليل الكمى والنوعى، التخط�ط، الض�ط والرقا�ة وتقي�م األداء، إدارة أزمات المشروعات والتصدى 

 .لمخاطرها على المشروع
 إدارة المعلومات ٢- ٦٠٩م هـ م 

مشاكل . ئدتعر�فات، األصول المعلومات�ة، ك�ف�ة نقل المعلومة الضمن�ة، عائد إدارة المعلومات، ك�ف�ة إظهار العا
التكنولوج�ات . ك�ف�ة التعامل مع سيل المعلومات اليوم�ة. مفهوم وحتم�ة الص�انة فى أدارة المعلومات. المعلومات�ة
 .دراسة حالة . تحليل ش�كات الملومات االجتماع�ة واألزمات المتعلقة �ش�كات المعلومات. المساعدة
 الص�انة والخدمات المساعدة ٢-٦١٠م هـ م 

. التخطــــــ�ط االســـــــتراتيجى للصـــــــ�انة. ك�ف�ـــــــة تعظــــــ�م الق�مـــــــة المضـــــــافة. المنظومــــــة الخدم�ـــــــة. خـــــــدماتمفــــــاه�م ال
 .دراسة تطب�ق�ة. أدوات الص�انة. نماذج من أنشطة الص�انة. سلسلة التور�د والص�انة

 مفاه�م الطاقة المستدامة والتنم�ة ٣-٦١٠م هـ م 
. الجوانب األخالق�ة للطاقة المستدامة. مصادر المتاحة للطاقةال. االستخدام الحك�م وترشيد الطاقة. تعر�فات وتقد�م

. متطل�ات الطاقة الحال�ة والمستقبل�ة. الطاقة وتأثيراتها على البيئة. الوضع التنافسى لمصادر الطاقة الحال�ة
. امل معهامخلفات الطاقة والتع. مصادر الطاقة الجديدة. الكهر��ة واألحفور�ة والمائ�ة: استعراض ألوضاع الطاقة

 .دراسة أحد مشروعات الطاقة الجديدة
 رسالة الماجستير ٦٩٩م هـ م 
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 ٤٢٢ البينيةستريات املاج

 
 

 النانوتكنولوج�ا المواد المتقدمة و العلوم فى ماجستير  .٣
 

 :ينقسم هذا البرنامج البينى الى مسار�ن
 المواد المتقدمة ومواد النانو  :المسار االول ) أ

 ن�ائط الكترون�ات النانو  :المسار الثانى ) ب
 البرنامج متطل�ات

 -:ساعة معتمدة موزعة كما يلى  ٢١اجمالى الساعات المعتمدة للمناهج   -١
 )ساعات ٩(  مؤهلة إج�ار�ة مشتركة مقررات  -
 )ساعات ٣( تخصصي إج�اري لكل مسار مقرر  -
 )ساعات ٩( ة اخت�ار�ة لكل مسار �تخصص مقررات  -

 )ساعة ١٨(الرسالة   -٢
 مع تطبيق البنود العامة �الالئحة )دراس�ة فصول ٤(الفترة الزمن�ة   -٣
 امتحان قبول تأهيلى  -٤
 
 المقررات اإلج�ار�ة المشتركة) ٢١٨جدول ( 

عدد ساعات 
 اإلخت�ار

عدد الساعات 
 المعتمدة

 الكود المقرر

 ٦٠٠عام  أسس الكتا�ة الفن�ة والنشر العلمى ٣ ٣
 ٦٠١ممن  المواد المتقدمة ومواد النانو  ٣ ٣
  ٦٠٣ممن  ن�ات المتقدمة إلخت�ارات وتوصيف الموادالتق ٣ ٣

 عدد الساعات المعتمدة         ٩      
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 ٤٢٣ البينية سترياتاملاج

 المواد المتقدمة ومواد النانو: المسار األول

 

 المقررات اإلج�ار�ة للمسار األول) ٢١٩جدول (  

عدد ساعات 
 اإلخت�ار

 الكود المقرر عدد الساعات المعتمدة

 ٦٠٢ممن  هندسة البلمرات ٣ ٣
 ٦٩٩ممن  رسالة الماجستير ١٨ ----

 
 

 :المقررات اإلخت�ار�ة للمسار األول
ســاعة معتمــدة و�كــون إجمــالي عــدد الســاعات   ٩و�ــتم إخت�ــار عــدد ثالثــة مقــررات مــن الجــدول التــالي �مــا �كــافيء 

 ساعة معتمدة  ٣٩للماجستير 
 :المقررات اإلخت�ار�ة للمسار األول) ٢٢٠جدول ( 

ت عدد ساعا
 االخت�ار

 الكود المقرر عدد الساعات المعتمدة

 ٦٠٥ممن  م�كان�كا الكوانتم المتقدمة ٣ ٣
تقن�ة أنظمة الم�كرو والنانو الكهروم�كان�ك�ة  ٣ ٣

MEMS/NEMS 
 ٦٠٦ممن 

 ٦٠٧ممن  الدينام�كا الحرار�ة للمواد  ٣ ٣
 ٦٠٨ممن  محاكاة ونمذجة المواد  ٣ ٣
 ٦٠٩من م السيرام�كا الفيز�ائ�ة ٣ ٣
 ٦١٠ممن  تصن�ع أنظمة النانو ٣ ٣
 ٦١١ممن  تكنولوج�ا وعلوم مواد النانو المؤلفة ٣ ٣
 ٦١٢ممن  تكنولوج�ا النانو في دراسة أضرار وٕانه�ار اله�اكل ٣ ٣
 ٦١٣ممن الهيدروميتالورجي ٣ ٣
 ٦١٤ممن  الس�ائك الخف�فة المتقدمة  ٣ ٣
 ٦١٥ممن  اإلدارة وٕاقتصاد�ات المواد ٣ ٣
   ٦١٦ممن  البنيو�ات النانومتر�ة الكم�ة ٣ ٣
 ٦١٧ممن  موضوعات مختارة قي تكنولوج�ا مواد النانو ٣ ٣
    ٦١٨ممن  مقدمة في االنتقال الكهر�ي في البنيو�ات النانومتر�ة ٣ ٣
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 ٤٢٤ البينيةستريات املاج

 المقررات التأهيل�ة
لتخصصـات ت�عـًا للتخصـص وط�قـًا نظرًا ألن هذا الماجستير بيني فيتم تحديد �عض المقـررات التأهيل�ـة لـ�عض ا

وال تحســب درجــات المقــررات التأهيل�ــة ضــمن عــدد الســاعات المعتمــدة . لمــا يــراه المشــرف ولجنــة تســيير الماجســتير
 )ساعة معتمدة ٢١(للمقررات للماجستير 

 المقررات التأهيل�ة): ٢٢١(جدول 
 

ساعات 
 اإلخت�ار

الساعات 
 المعتمدة

 التخصص�ةاألقسام  المقرر التأهيلي الكود

 قسم الهندسة المعمار�ة الميتالورج�ا الفيز�ق�ة-١ ٦٠١فلز   ٣ ٣

 اإلخت�ارات العمل�ة للمواد-٢ ٥٠٨ممن  ٣ ٣

 قسم الهندسة اإلنشائ�ة
 قسم هندسة األشغال العامة

 قسم هندسة الري والهيدرول�كا
 قسم هندسة الحاس�ات

 االلكترون�ات واإلتصاالت الكهر��ة قسم هندسة الميتالورج�ا الفيز�ق�ة ٦٠١فلز   ٣ ٣
 قسم هندسة القوي واآلالت الكهر��ة

 ).ساعة معتمدة ٢١(وال تحسب درجات المقررات التأهيل�ة ضمن عدد الساعات المعتمدة للمقررات للماجستير * 
 

 

 ن�ائط إلكترون�ات النانو: المسار الثانى

 

 المقررات اإلج�ار�ة للمسار الثانى) ٢٢٢جدول ( 

ساعات  عدد
 اإلخت�ار

 الكود المقرر عدد الساعات المعتمدة

 ٦٣٤ممن  مقدمة فى الن�ائط النانومتر�ة ٣ ٣
 ٦٩٩ممن  رسالة الماجستير ١٨ ----

 
 

 :المقررات اإلخت�ار�ة للمسار الثانى
عات ســاعة معتمــدة و�كــون إجمــالي عــدد الســا  ٩و�ــتم إخت�ــار عــدد ثالثــة مقــررات مــن الجــدول التــالي �مــا �كــافيء 

 ساعة معتمدة  ٣٩للماجستير 
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 ٤٢٥ البينية سترياتاملاج

 
 :الثانىالمقررات اإلخت�ار�ة للمسار ) ٢٢٣جدول ( 

عدد ساعات 
 االخت�ار

 الكود المقرر عدد الساعات المعتمدة

 ٦٠٥ممن  م المتقدمة وانتم�كان�كا الك ٣ ٣
تقن�ة أنظمة الم�كرو والنانو الكهروم�كان�ك�ة  ٣ ٣

NEMsMEMs /  
 ٦٠٦ممن 

 ٦٢٠ممن  قطرات الكم�ة وأنابيب الكر�ون  النانومتر�ةن�ائط ال ٣ ٣
 ٦٢١ممن  الن�ائط المغزل�ة النانومتر�ة ٣ ٣
 ٦٢٢ممن  النظم الكم�ة والفوتون�ة النانومتر�ة ٣ ٣
 ٦٢٣ممن  الش�كات النانومتر�ة وحاصدات الطاقة ٣ ٣
 ٦٢٤ممن  المستشعرات النانومتر�ة والحيو�ة  ٣ ٣
 ٦٢٥ممن  لتطب�قات النانومتر�ة التصو�ر الطبي وا ٣ ٣
 ٦٢٦ ممن محاكاة و نمذجة الن�ائط االلكترون�ة ٣ ٣
 ٦٢٧ ممن تصن�ع الن�ائط النانومتر�ة ٣ ٣
 ٦٢٨ممن  التكنولوج�ا الطب�ة النانومتر�ة ٣ ٣
 ٦٢٩ممن  الكهرومغناط�س�ات وال�الزمون�ات النانومتر�ة ٣ ٣
 ٦٣٠ممن  محوالت الطاقة النانومتر�ة  ٣ ٣
 ٦٣١ممن  الكترون�ات الحالة الجامدة ٣ ٣
 ٦٣٢ممن  الهندسة الوراث�ة النانومتر�ة  ٣ ٣
 ٦٣٣ممن  الن�ائط الكهروضوئ�ة النانومتر�ة ٣ ٣
 ٦٣٥ممن  البنيو�ات الكم�ة النانومتر�ة ٣ ٣
 ٦٣٦ممن  تكنولوج�ا النانو فى االدوات الطب�ة النانومتر�ة ٣ ٣
 ٦٣٧ممن  جبر خطى متقدم  ٣ ٣
 ٦٣٨ممن  المعادالت التفاضل�ة الجزئ�ة ٣ ٣
 ٦٤٠ممن  موضوعات مختارة فى الن�ائط النانومتر�ة ٣ ٣

 

 
 
 
 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٢٦ البينيةستريات املاج

 
 توصيف المقررات

 
 المقررات األساس�ة 

 )ساعات معتمدة٣(المواد المتقدمة ومواد النانو   ٦٠١ممن 
 : لتاليو�تم تعر�ف الطالب على أنواع مختلفة من المواد المتقدمة على النحو ا

انتاج وتصن�ع المواد الصل�ة  -أمثلة تطب�ق�ة على مواد النانو  -خصائصها  -أنواع مواد النانو : مواد النانو 
 . والسائلة بواسطة تقن�ات التجم�ع

 . التطب�قات -إنتاج وتقن�ات التصن�ع  -الخصائص الهندس�ة : البول�مرات 
الخواص الم�كان�ك�ة والفيز�ائ�ة  -وسلوك الكسر في المواد المؤلفة نموذجا المرونة  -األساس�ات : المواد المؤلفة 

 )٦٢٦و�ماثل مقرر فلز . ( التطب�قات -تقن�ات األنتاج والتصن�ع   –
 ) ساعات معتمدة٣(هندسة البلمرات  ٦٠٢ممن 

, خواص المطاط, إنتاج وتنق�ة مونومر، وه�كل البلمرات الصل�ة، البلور�ة، واألوزان الجز�ئ�ة ، اتجاهات الجز�ئات
التشكيل , والحقن, البثق, التبر�د والتجمد, الخصائص السر�ان�ة, التشكيل, البلمرات المقواة, الخواص الم�كان�ك�ة

 )٦١٢و�ماثل مقرر ك�م. (تصم�م المقو�ات, المطاط�ات, المواد التركيب�ة, اخت�ار المواد, الك�س, الحراري 
 )ساعات معتمدة٣(  توصيف الموادالتقن�ات المتقدمة إلخت�ارات و   ٦٠٣ممن 

و�عرض هذا المقرر األوصاف األساس�ة لتوفير مجموعة واسعة من أساليب توصيف مشترك لتحديد بن�ة وتركي�ة المواد 
 : الصل�ة إلي جانب مقدمة لعلوم المواد المتقدمة والميتالورج�ا والعلوم المجهر�ة ومختلف تقن�ات التوصيف مثل

SEM microscopy, TEM microscopy, STEM and AFM microscopy, X-ray analysis 
,  ومحلل مقاس الحبي�ات, م�كروسكوب القوي الذري : وذلك بخالف األجهزة المعمل�ة إلخت�ار مواد النانو مثل

 .وحهاز ز�تا لق�اس الشحنات علي الحبي�ات, ومحلل الحرار�ة والجاذب�ة, مط�اف االمتصاص الذري 
AFM – Particle size analyzer – AAS – Thermo gravitational analyzer – Zeta Potential 

 المقررات االخت�ار�ة 
أنواع التقار�ر و�ن�ة التقر�ر ، الملخص، اطروحة الب�ان، وكتا�ة . هذا القرر �طرح المفاه�م األساس�ة للكتا�ة التقن�ة

 . أطروحة علم�ةالمقاالت العلم�ة ، وال�حث على اإلنترنت لنشر المقالة وكتا�ة 
 ٦٠١ �ماثل فيز )ساعات معتمدة٣(م�كان�كا الكوانتم المتقدمة  ٦٠٥ممن 

سوف يتعلمون األدوات األساس�ة . وهذا المقرر لتعر�ف الطل�ة على م�كان�كا الكم لظواهر على مق�اس النانو
ا النانو وتطبيق أش�اه كما تطبق في الفيز�اء ، وتكنولوج�. والمفاه�م الر�اض�ة من أجل وصف ظواهر الكوانتم

تدرس أمثلة عمل�ة في مجال . الموصالت، األل�اف الكر�ون�ة، اإللكترون�ات الجز�ئ�ة، مقدمة إلى الحوس�ة للكوانتم
 .ال�صر�ات والم�كان�كا كذلك

 )ساعات معتمدة٣(تقن�ة أنظمة الم�كرو والنانو  الكهروم�كان�ك�ة  ٦٠٦ممن 
MEMS  /NEMSن�ات التصن�ع واآلل�ات المختلفة لتحو�ل الطاقة مثل تق سوف �غطي هذا المقرر

وما إلى ذلك و�اإلضافة إلى ذلك ، ستتم  piezoresistive، حراري ،  pyroelectric الكهروضغط�ة، الحرار�ة، 
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 ٤٢٧ البينية سترياتاملاج

تغط�ة نظر�ة تشغيل أجهزة استشعار األشعة تحت الحمراء، وأجهزة استشعار اإلشعاع ، وتسارع دوران أجهزة 
وأجهزة استشعار التدفق ، وأجهزة استشعار الضغط والقوة ، وأجهزة استشعار الحركة، أخيرًا، و�طب�عة االستشعار ، 

 . الحال سوف تعطي فكرة تقن�ات مختلفة لتحليل الب�انات التجر�ب�ة
 )ساعات معتمدة٣(الدينام�كا الحرار�ة للمواد   ٦٠٧ممن 

 ,  القانون الثالث للدينام�كا الحرار�ة, للدينام�كا الحرار�ة القانون الثاني, القانون األول للدينام�كا الحرار�ة
 )٦٠٣و�ماثل مقرر فلز . (منحني الطاقة المطلقة, إلتزان األطوار, محاليل المواد الصل�ة, اإلتزان الك�م�ائي

 ) ساعات معتمدة٣(محاكاة ونمذجة المواد   ٦٠٨ممن 
متر ، �ما في ذلك تقن�ات الر�ط، وتحليل العناصر المحدودة ، م�ادئ النمذجة اله�اكل والعمل�ات على مق�اس النانو 

واالستجا�ة الم�كان�ك�ة للمواد متناه�ة . محاكاة علوم المواد المستندة إلى أساليب النمذجة. دينام�كا الجز�ئ�ات
جز�ئ�ات الصغر المه�كلة ، وأساليب النمذجة االلكترون�ة �ما في ذلك اله�كل اإللكترونى، و�تضمن دينام�كا ال

 . وتقن�ات مونتي كارلو
 )ساعات معتمدة٣(السيرام�كا الفيز�ائ�ة   ٦٠٩ممن 

, التركيب الداخلي للسيرام�ك, التفاعالت بين األطوار السيرام�ك�ة, السيرام�ك المتبلور وغير المتبلور, الروا�ط الذر�ة
 )٦٠٩فلز و�ماثل مقرر . (الخواص والتطب�قات الحرار�ة والكهر��ة والضوئ�ة والذر�ة

 )ساعات معتمدة٣(تصن�ع أنظمة النانو   ٦١٠ممن 
: وتشمل هذه المواض�ع. وهذا المقرر يزود الطالب �أساس�ات تصن�ع النظم علي مستو�ات الما�كرو والنانو

 العمل�ات الكهروك�م�ائ�ة والعمل�ات الك�م�ائ�ة لترسيب البخار والفيز�ائ�ة لترسيب البخار ،/ العمل�ات الك�م�ائ�ة 
زرع األيونات ، الرش الحراري ، والطالء الم�كان�كى ، وعمل�ات االنتشار ، والطالء العضوي ، والصورة والط�اعة 
الحجر�ة، النقش الرطب والجاف ، الرا�طة الركيزة ، تصن�ع نقاط الكم وأبن�ة الجز�ئ�ات، ونمو النانوتيوب 

الكهر�ائ�ة ،اللحام، اإلحتكاك، وسوف يتم تطب�قهم  تقي�م الخصائص السطح�ة مثل التآكل، والموصل�ة. واألسالك
 . وسوف تناقش المشاكل البيئ�ة ودورة الح�اة في اتصال مع العمل�ات المختلفة. �النس�ة إلى المعايير الدول�ة

 )ساعات معتمدة٣(تكنولوج�ا وعلوم مواد النانو المؤلفة   ٦١١ممن 
ومناقشة موضوع�ة تشمل . نانو المؤلفة وعلم المواد والتكنولوج�اتم تصم�م هذه المقرر لتوفير فهم أساسي لمواد ال

تركيب تعز�زات النانو المختلفة ، مثل أسالك ، أنابيب ، وجز�ئات غير عضو�ة، تصن�ع وتجهيز تقن�ات للمواد 
ة والفن�ة �ما النانون�ة المؤلفة و تشتت للمواد المقواة �مواد النانو، مواد النانو الغير عضو�ة ، الخواص الم�كان�ك�

الرطو�ة وخصائص الكهر�ائ�ة والمغناط�س�ة ، والخصائص / في ذلك خصائص لمؤلفات النانو وحاجز الغاز 
 .الحرار�ة وتثب�ط اللهب؛ المحاكاة الحيو�ة الجز�ئ�ة، وتصم�م وتطب�قات مواد النانو المؤلفة

 )معتمدة ساعات٣(تكنولوج�ا النانو في دراسة أضرار وٕانه�ار اله�اكل  ٦١٢ممن 
و�الط�ع توظف تكنولوج�ا النانو لدراسة الشقوق  و�هدف هذا المقرر إلى تزو�د التنبؤ الم�كر لدورة ح�اة اله�اكل علي 

 .أساس التنبؤ �أنماط الضرر علي مستوي النانو، و�التالي حول قرار �شأن التدخل لإلصالح والتقن�ة المستخدمة
 )دةساعات معتم٣(الهيدروميتالورجي  ٦١٣ممن 

دراسة كل العمل�ات المستخدمة إلستخالص الفلزات أو مرك�اتها من الخامات المختلفة بإستخدام المحاليل المخففة  
 )٦١٤و�ماثل مقرر فلز. (مثل تذو�ب األكاسيد والكبر�تات والسلك�ات ثم التبلر وترسيب الفلزات أو أكاسيدها
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 ٤٢٨ البينيةستريات املاج

 ) ساعات معتمدة٣(الس�ائك الخف�فة المتقدمة   ٦١٤ممن 
. إنتاج المغن�سيوم واأللومنيوم وس�ائك التيتانيوم: وتتضمن المقرر المواض�ع التال�ة على مستوى أكثر تقدما

 .الميتالورج�ا الفيز�ائ�ة لدراسة االلومنيوم وس�ائكه 
خصائص ، وآثار عناصر صناعة الس�ائك ، المعالجة الحرار�ة ، وتعديل الخصائص : المغنسيوم وس�ائكه  

 .  للتآكل المقاومة
: مواد جديدة وأساليب المعالجة. الصب ، واألداء الهندسي ومجاالت التطبيق: التيتانيوم وس�ائك التيتانيوم 

 . المرك�ات والمواد الرغو�ة المعدن�ة ، معالجة التصلب السر�ع الخ
 )ساعات معتمدة٣(اإلدارة وٕاقتصاد�ات المواد  ٦١٥ممن 

تقن�ة ) ١: (فإنها تشمل . جوانب المختلفة إلدارة االقتصاد وتكنولوج�ا النانووفي هذا المقرر سوف يتم مناقشة ال
تقن�ة النانو هو الدافع الكبير المقبل لخلق الثروة داخل ) ٢. (النانو في المجتمع وخصوصا في عالم سر�ع التغير

بتكار واإلدارة في س�اق تعز�ز اإلبداع واال) ٤(إنتاج منتجات التكنولوج�ا النانو�ة، ) ٣. (الشركات والبلدان
 ) نتجات النانومومنحن�ات التقدم التكنولوجي ، وتقن�ة تسو�ق (دورات الح�اة لتقن�ة النانو ) ٥. (تكنولوج�ا النانو

 )ساعات معتمدة٣(البنيو�ات النانومتر�ة الكم�ة  ٦١٦ممن 
المواد ش�ه الموصلة، األنابيب  الفيز�اء والتقن�ات والتطب�قات الخاصة �البنيو�ات النانومتر�ة المصنوعة من 

 .النانومتر�ة الكر�ون�ة، االل�كترون�ات الجز�ئ�ة، مقدمة للحسا�ات الكم�ة
 ٦٢٦و�ماثل مقرر فلز

 )ساعات معتمدة٣(موضوعات مختارة قي تكنولوج�ا مواد النانو  ٦١٧ممن 
نو ، وذلك للتركيز على تم تصم�م هذا المقرر لتعر�ف الطالب على أحدث التطورات في مختلف مجاالت النا 

وقد تختلف محتو�ات المقرر من فصل دراسي واحد إلى . مجال محدد ذو أهم�ة خاصة �النس�ة إلى التخصص
تكرار المقرر �قتضي الحصول . يجوز للطالب تكراره �الط�ع  شر�طة أن �كون اخت�ار موضوعات مختلفة. آخر

 .على موافقة من منسق البرنامج
 )ساعات معتمدة١٨(ستير رسالة الماج ٦٩٩ممن 

يتم تعيين الطالب موضوعا من قبل المشرف . وتكون رسالة الماجستير في ال�حوث األساس�ة والمشاكل التطب�ق�ة
مواد نانو ، البول�مرات ، والسيرام�ك : في مجال المواد المتقدمة، مثل  --في واحد من التخصصات الهندس�ة 

والهدف من ذلك هو أن يتعرض . ي مجال التخصص التي �عمل فيهاوهو �فضل أن تكون ف. والمعادن الخف�فة
كما أن �حث الطالب �ضيف ق�مة لح�اته . الطالب إلي أحدث التطورات في هذا المجال الذي �شهد نموا سر�عا

 . المهن�ة في الصناعة أو المؤسسات األكاد�م�ة
 ن�ائط القطرات الكم�ة وأنابيب الكر�ون النانومتر�ة ٦٢٠ممن 

اول هذا المقرر خصائص القطرات الكم�ة وأنابيب الكر�ون النانومتر�ة وتشمل هذه الخصائص التغيرات يتن
 .الضوئ�ة والكهر��ة والك�م�ائ�ة والم�كان�ك�ة واستخداماتها فى التطب�قات االلكترون�ة والطب�ة والصناع�ة

 الن�ائط المغزل�ة النانومتر�ة ٦٢١ممن 
 غناط�س�ة للمادة من خالل الخاص�ة المغزل�ة لاللكترونات والبروتونات و�شمل ذلكيتناول هذا المقرر الخواص الم

 استخدام هذه الخواص فى التخز�ن الرقمى عالى الكثافة وفى الرنين المغناط�سى
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 ٤٢٩ البينية سترياتاملاج

 النظم الكم�ة والفوتون�ة النانومتر�ة  ٦٢٢ممن 
ات الفوتون�ة والتوصيل�ة الفائقة يتناول هذا المقرر احدث التوجهات فى الحاسوب الكمى والضوئى والبلور 

 واالتصاالت الكم�ة والتصو�ر الكمى والتشفير الكمى 
 الش�كات النانومتر�ة وحاصدات الطاقة ٦٢٣ممن 

يتناول هذا المقرر حبي�ات االتصال النانومتر�ة والتراب النانومترى واستخداماتها وآل�ات االرسال واالستق�ال ونظم 
ة وتصم�م االالت الدق�قة المبن�ة على الجرافين فى نطاق التراهرتز ونمذجة القنوات توفير الطاقه األكثر كفاء

 واالتصال الجز�ئى الموحى بيولوج�ا
 المستشعرات النانومتر�ة والحيو�ة ٦٢٤ممن 

التحكم البيئى وق�اسات السرعة  يتناول هذا المقرر دراسة االنواع المختلفة للمستشعرات وتطب�قاتها  فى مجاالت
 لعجله والقوه والضغط واستخداماتها الطب�ة ون�ائط التذوق والشم االلكترون�ةوالمختبر على رق�قهوا

 الطبى و التطب�قات النانومتر�ه التصو�ر ٦٢٥ممن 
يتناول هذا المقرر الوسائل المختلفةللتصو�ر الطبى من اشعة أكس واالشعة فوق الصوت�ة وأشعة الرنين 

لمختلفة لز�ادة القدرة التحليل�ة وخاصة فى مجال الرنين المغناط�سى كما يتناول المغناط�سى ودراسة العوامل ا
 الوسائل الحديثة الستخدام تكنولوج�ا النانو فى التصو�ر والتشخ�ص

 ٦٢٦�ماثل هذا المقرر فيز  محاكاة ونمذجة ن�ائط النانومتر�ة ٦٢٦ممن 
 تصن�ع الن�ائط النانومتر�ة ٦٢٧ممن 

ق تصن�ع الن�ائط على مستوى النانو و�شمل ذلك طرق الفصل الك�م�ائى وطرق الترسيب يتناول هذا المقرر طر 
 من طور البخار وتحضير القطرات الكم�ة وأنابيب الكر�ون النانومتر�ه وتصن�ع الترانز�ستور الجهدى النانومترى 

 التكنولوج�االطب�ة النانومتر�ة  ٦٢٨ممن 
انو فى المجاالت الطب�ة و�شمل التشخ�ص والتصو�ر والرو�وت هذاالمقرراستخدامات تكنولوج�ا الن يتناول

النانومترى وادوات الجراحه النانومتر�ة وزرع االعضاء التعو�ض�ة وهندسة االنسجه ولحامها والغ�ارات الذك�ة وزرع 
 االقطاب االلكترون�ة العصب�ة ومقلدات الذاكرة والقذائف النانومتر�ة واالت اصالح الخال�ا

 ٦٢٧فيز  المقرر هذا �ماثل النانومتر�ة وال�الزمون�ات الكهرومغناط�س�ات  ٦٢٩ممن  
  محوالت الطاقةالنانومتر�ة  ٦٣٠ممن 

يتناول هذاالمقرر وسائل تحو�ل الطاقه الشمس�ه الى طاقة كهر��ة �استخدام تكنولوج�ا النانو ودراسة ظاهره  
فى الخال�ا الكهروك�مائ�ة لتوليد الهيدروجين وفى الخال�ا  االنتقال  الكهر�ائى فى االغش�ة النانومتر�ة وتطب�قاتها

 الوقود�ة للحصول على ت�ار كهر�ى ومنثم تشغيل محركات كهر��ة بدال من االت االحتراق الداخلى فى المرك�ات
 الكترون�ات الحالة الجامدة ٦٣١ممن  

توليد وتالشى الحامالت الكهر��ة وانتقالها هذاالمقررالبناء البلورى فى الحالة الجامدة ونظر�ة النطاقات و  يتناول
 والوصالت الكهر��ة والترانز�ستور الجهدى       
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 الهندسة الوراث�ة النانومتر�ة ٦٣٢ممن  
العالج النانومترى الموجه واستخدامات تكنولوج�ا النانو فى عالج الكلى واالسنان والجلد  المقرر هذا يتناول

لخل�ة والحمض النووى وم�ادىء الهندسة الوراث�ة وال�صمة الوراث�ة والعالج الجينى وال�صر و�تناول ا�ضا بيولوج�ا ا
 والتجددى �استخدام الخال�ا الجذع�ة واالستنساخ 

 الن�ائط الكهروضوئ�ة النانومتر�ة  ٦٣٣ممن  
جديدة الخواص الكهروضوئ�ة فى القطرات الكم�ة وك�ف�ة االستفادة منها فى انتاج مصادر  هذاالمقرر يتناول

للضوء �استخدام هندسة فواصل نطاقات الطاقة والليزر النانومترى ومستشعرات االشعة تحت الحمراء النانومتر�ة 
ومولدات الضوء القطر�ة والعضو�ة النانومتر�ة وشاشات العرض البلور�ة السائلة والشاشات المولدة للضوء 

 .ضىوشاشات العرض ثالث�ة اال�عاد ووسائل عرض الواقع االفترا
 النانومتر�ةمقدمة فى الن�ائط  ٤٦٣ممن 

أحدث المستجدات فى تصن�ع الن�ائط اإللكترون�ة والمحددات التى تعيق استمرار  التصغير فى يتناول هذا المقرر 
تصن�ع الدوائر اإللكترون�ة المتكاملة والتأثيرات الناجمة من التصغير المتناهى على أداء الن�ائط اإللكترون�ة 

 .ى تقن�ات حيو�ة بديلة عن الحفر التصو�ر ن الن�ائط بديلة عجديدة من هذه المحددات لتصن�ع أنواع واستغالل 
 البنيو�ات الكم�ة النانومتر�ة٦٣٥ممن 

 يتناول هذا المقرر الخواص الفز�ائ�ة للبنيو�ات النانومتر�ة الش�اه الموصالت ومقدمة للحساب الكمى 
 لطب�ة النانومتر�ةتكنولوج�ا النانو فى المواد ا ٦٣٦ممن 

الطب�ة الحيو�ة واالدوات الطب�ة المستخدمة واالنتقال الجز�ئى على  يتناول هذا المقرر مصادر وخواص االشارات
 مستوى النانو والتطب�قات العصب�ة النانومتر�ة

 ٦٠١�ماثل هذا المقرر ر�ض : جبر خطى متقدم ٦٣٧ممن 
 ٦٣٢ذا المقرر ر�ض �ماثل ه: المعادالت التفاضل�ة الجزئ�ة ٦٣٨ممن 
 موضوعات مختارة فى الن�ائط االلكترون�ة النانومتر�ة ٦٤٠ممن 

 يتناول هذا المقرر احدث المستجدات فى مجال الن�ائط االلكترون�ة النانومتر�ة وتطب�قاتها
  الرسالة  ٦٩٩ممن 

�ة فى مصر وامثلتها تتناول الرسالة نقطة �حث يتم اخت�ارها �حيث تتوافق مع متطل�ات الصناعة وخطط التنم
 :كالتالى
 تطب�قات ن�ائط القطرات الكم�ة واالنابيب الكر�ون�ة -
 المستشعرات وتطب�قاتها -
 ن�ائط تحو�ل الطاقة النانومتر�ة وتوليد وتركيب الهيدروجين والخال�ا الوقود�ة -
 تطب�قات االلكترون�ات المغزل�ة ووسائل التخز�ن فائقة القدرة -
 �ة وال�الزمون�ات وحبي�ات الذهبتطب�قات الموجات النانومتر  -
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 ٤٣١ البينية سترياتاملاج

 نظم االرسال واالستق�ال النانومتر�ة وتطب�قاتها فى الرو�وت النانومترى  -
 النظم الضوئ�ة ودوائر القطع والتحو�ل الضوئى لعالج االختناقات فى االنترنت -
 MRIالتصو�ر الطبى وتحسين كفاءة تحليل صور الرنين المغاط�سسى  -
 االشارات الكهر��ة فى االعصاب نظم التعديل العصبى وق�اسات -
 نظم التحكم البيئى والتخلص اآلمن من النفا�ات  -
 الترش�ح عالى الكفاءة واالنتقال الغشائى النانومترى وتحل�ة ماء ال�حر -
 مواد البناء الذك�ة وتحسين كفاءة االعمدة الخرسان�ة وزرع المستشعرات الدفينة  -
 االل�اف والكا�الت النانومت�ه -
 نانومترى وتحسين كفاءة االالتالتز�يت ال -
 تحسين كفاءة نظم االضاءة النانومتر�ة وشاشات العرض -
 متحركات النانو وتطب�قاتها الطب�ة -
 المعالجة النانومتر�ة للم�اه -
 مواد البناء النانومتر�ة -
 مواد الطالء النانومتر�ة -
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 *الغاز الطب�عى البترول و  ماجستير العلوم فى تكنولوج�ا .٤
 المقررات اإلج�ار�ةقررات التأهيل�ة الم): ٢٢٤(جدول 

 
 الكود

 
 إسم المقرر

عدد الساعات 
 المعتمدة

 النها�ة العظمى للدرجات
 ساعات
األعمال  امتحان

 الفصل�ة
اإلمتحان 
 التحر�رى 

 المجموع

 ٣ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ ٣ أسس الكتا�ة الفن�ة والنشر العلمى ٦٠٠عام 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ تكنولوج�ا مكامن البترول و الغاز ٦٠٠تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ نظم القوى الكهر��ة ٦٠١تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ معالجة البترول و الغاز الطب�عى ٦٠٢تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ الحرائق واالنفجارات ٦٠٣تغط 
 -- -- -- -- ١٨ رسالة الماجستير ٦٩٩تغط 
 جامعة القاهرة –ب�عى من كل�ة الهندسة للتسجيل لهذا الماجستير �شترط الحصول على دبلوم هندسة الغاز الط* 

 :يختار الطالب مقرر�ن من بين المقررات التال�ة: المقررات اإلخت�ار�ةالمقررات التأهيل�ة ): ٢٢٥(جدول 

 
 الكود

 
 إسم المقرر

عدد الساعات 
 المعتمدة

 النها�ة العظمى للدرجات
 ساعات
 امتحان

األعمال 
 الفصل�ة

اإلمتحان 
 التحر�رى 

 المجموع

 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ الغازآ�ار تكنولوج�ا  ٦٠٤تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ النقل التخز�ن تحت السطحى للغاز ٦٠٥تغط 
مختارات فى هندسة مكامن  البترول و  ٦٠٦تغط 

 الغاز
٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ 

 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ التآكل و التحكم فى التآكل ٦٠٧تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ نمذجة النظم الكهر��ة ٦٠٨تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ الحاكمات المنطق�ة المبرمجة ٦٠٩تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ تحو�ل الطاقة الكهروم�كان�ك�ة ٦١٠تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ مختارات فى هندسة القوى الكهر��ة ٦١١تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ البتروك�ماو�ات المتقدمة ٦١٢تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ هندسة البيئة  ٦١٣تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ فى الهندسة الك�م�ائ�ة مختارات ٦١٤تغط 
الجوانب البيئ�ة واآلقتصاد�ة فى أنظمة  ٦١٥تغط 

 البترول والغاز الطب�عى
٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ 

 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ أنماط وتحليل االعطال ٦١٦تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ األساليب المتقدمة للق�اس والتحكم ٦١٧تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ المخاطر تكنولوج�ا األمان والتحكم فى ٦١٨تغط 
 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ مختارات فى الهندسة الم�كان�ك�ة ٦١٩تغط 
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 المقرراتتوصيف 

 
 تكنولوج�ا مكامن البترول و الغاز ٦٠٠تغط 

تكنولوج�ا آ�ار الغاز و البترول االفق�ة، تصم�م أنابيب نقل الغاز   تنم�ة حقول الغاز و البترول وادارة المكامن،
ظمة تجم�ع الغاز و البترول، التخز�ن تحت السطحى للغاز، المعالجات السطح�ة للغاز ومشاكل والبترول، أن

 التآكل، دراسة حقل�ة، أخالق�ات وتشر�عات المهنة، كتا�ة فن�ة، ز�ارة حقل�ة
 نظم القوى الكهر��ة ٦٠١تغط 

المولدات والمحركات : ى الكهر��ةالتحليل والتوصيف والتحكم فى نظم القوى الكهر��ة، األجزاء المختلفة لنظم القو 
مقدمة الستخدام البرامج والحزم المتخصصة فى   وخطوط النقل والكا�الت، اخت�ار وتحديد المكون المناسب،

 الحاسب لنمذجة المكونات المختلفة لنظم القوى الكهر��ة، أخالق�ات وتشر�عات المهنة، كتا�ة فن�ة، ز�ارة حقل�ة
 الغاز  الطب�عىمعالجة  البترول و  ٦٠٢تغط 

االتجاهات الحديثة فى ازالة الماء �استخدام وحدات االدمصاص الثابتة، االتجاهات الحديثة فى ازالة الغازات 
الحمض�ة �استخدام األغش�ة بتقن�ة تخلل  البترول و الغاز  والتقن�ات الهجينة، الطرق الحديثة السالة الغاز 

 ة فن�ة، ز�ارة حقل�ةالطب�عى، أخالق�ات وتشر�عات المهنة، كتا�
 الحرائق واالنفجارات ٦٠٣تغط 

انفجارات االوع�ة المغلقة والش�ه  ,نظر�ة الموجات االنفجار�ة ، اساس�ات الحرائق واالنفجارات، دينام�كا الحرائق
مغلقة، استراتيج�ه الوقا�ة من الحرائق والنفجارات، معدات الوقا�ة من الحر�ق، الموجات االنفجار�ة، وسائل 

 سالمة من االنفجارات، أخالق�ات وتشر�عات المهنة، كتا�ة فن�ة، ز�ارة حقل�ةال
 تكنولوج�ا آ�ار  الغاز  ٦٠٤تغط 

أداء السر�ان فى آ�ار  البترول و الغاز  والمتكثفات، طرق تنش�ط بئر الغار، اخت�ارات وتحليل أ�ار  البترول 
 حقل�ة والغاز ، أخالق�ات وتشر�عات المهنة، كتا�ة فن�ة، ز�ارة

 النقل والتخز�ن تحت السطحى للغاز ٦٠٥تغط 
تصم�م أنابيب نقل الغاز، أنظمة تجم�ع الغاز، التخز�ن تحت السطحى للغاز، أخالق�ات وتشر�عات المهنة، كتا�ة 

 فن�ة، ز�ارة حقل�ة
 مختارات فى هندسة مكامن  البترول و الغاز  ٦٠٦تغط 

دراسة موضوعات مختارة فى هندسة مكامن  البترول و الغاز ، أخالق�ات وتشر�عات المهنة، كتا�ة فن�ة، ز�ارة 
 حقل�ة
 التآكل و التحكم فى التآكل ٦٠٧تغط 

�ما (التأكل الجلفانى و التأكل الموضعى : نظر�ة التآكل و التفاعالت األنود�ة و الكاثود�ة، أنواع و آل�ة التأكل مثل
، ، و أنواع التأكل المعتمدة على عوامل خارج�ة )التآكل �النقر وحدوث الثن�ات و التأكل بين الحبي�اتفي ذلك 

�ما في (، طرق التحكم فى التآكل )�ما في ذلك التآكل �االجهاد وتآكل الكلل، و التآكل �مساعدة تكسيرالهيدروجين(
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 ٤٣٤ البينيةستريات املاج

أثير التركيب الك�م�ائي للمواد والبن�ة المجهر�ة على ، ت)ذلك الحما�ة الكاثود�ة، والطالء، المث�طات،و المؤكسدات
سلوك التآكل، واخت�ار حساس�ات الماد�ة لمختلف الوسائط ، رصد حاالت التآكل، ودراسات حالة من األنه�ار 

 الناتج عن التآكل، أخالق�ات وتشر�عات المهنة، كتا�ة فن�ة، ز�ارة حقل�ة
 نمذجة النظم الكهر��ة ٦٠٨تغط 

مجاالت الطاقة، الحلول الرقم�ة للمعادالت الر�اض�ة خاصة المعادالت التفاضل�ة، استخدام الماتالب  التشا�ه بين
للتمثيل الر�اضى والنمذجة وتقد�م الحل، أمثلة من النظم الكهر��ة والم�كان�ك�ة والهيدرول�ك�ة والحرار�ة والدينام�كا 

ألمثل، مقدمة الستخدام حزم البرامج المتخصصة فى الحرار�ة، تصم�م وتحليل أنظمة الطاقة، مقدمة فى الحل ا
 الحاسب لنمذجة النظم واجراء الحسا�ات العمل�ة، أخالق�ات وتشر�عات المهنة، كتا�ة فن�ة، ز�ارة حقل�ة 

 الحاكمات المنطق�ة المبرمجة ٦٠٩تغط 
مقدمة ألنظمة األشراف   .مقدمة لألنظمة الرقم�ة، التصم�م المنطقى، تركيب المتحكم المنطقى لمبرمج وتطب�قاته

،  SCADA، جمع الب�انات، تسجيل الب�انات، تشغيل الب�انات، تطب�قات نظام )SCADA(والتحكم ونقل الب�انات 
 أخالق�ات وتشر�عات المهنة، كتا�ة فن�ة، ز�ارة حقل�ة

 تحو�ل الطاقة الكهروم�كان�ك�ة ٦١٠تغط  
الكهر��ة، وحدات مولدات الطوارىء، التوليد الموزع، محركات أساس�ات تحو�ل الطاقة الكهروم�كان�ك�ة، المولدات 

الت�ار المستمر، محركات الحث، المحركات المتزامنة، اآلالت الكهر��ة الخاصة، تحليل األحمال الم�كان�ك�ة، 
 اخت�ار المحرك، أخالق�ات وتشر�عات المهنة، كتا�ة فن�ة، ز�ارة حقل�ة

 ر��ةمختارات فى هندسة القوى الكه ٦١١تغط 
 دراسة موضوعات مختارة فى هندسة القوى الكهر��ة، أخالق�ات وتشر�عات المهنة، كتا�ة فن�ة، ز�ارة حقل�ة

 البتروك�ماو�ات المتقدمة ٦١٢تغط 
 :دراسة حالة الحدى الصناعات البتروك�م�ائ�ة المصنعة محل�ا �حيث تشتمل الدراسة على

لمشروع، دراسة الجدوى، دراسة األثر البيئى، المشاكل الهندس�ة، التقن�ات الحديثة، المواد الخام، نظام ادارة ا
معايير األمان الصناعى، التطب�قات، مانحى الرخصة، األجهزة المستخدمة، دراسة السوق، أخالق�ات وتشر�عات 

 المهنة، كتا�ة فن�ة، ز�ارة حقل�ة
 هندسة البيئة  ٦١٣تغط 

النفا�ات الخطرة، ادارة النفا�ات، معالجة الم�اه، اقتصاد�ات عمل�ات التلوث والجوانب البيئ�ة، الملوثات الصناع�ة، 
 المعالجة، دراسة األثر البيئى، المراق�ة الذات�ة، تحديد طرق المعالجة، أخالق�ات وتشر�عات المهنة، كتا�ة فن�ة، ز�ارة حقل�ة

 مختارات فى الهندسة الك�م�ائ�ة ٦١٤تغط 
 �م�ائ�ة، أخالق�ات وتشر�عات المهنة، كتا�ة فن�ة، ز�ارة حقل�ةدراسة موضوعات مختارة فى الهندسة الك

 الجوانب البيئ�ة واآلقتصاد�ة فى أنظمة البترول و الغاز الطب�عى ٦١٥تغط 
الموائع والحرار�ات، النماذج الر�اض�ة لسحب البترول الغاز، الغاز الطب�عى كبديل للوقود التقليدى، نظم احتراق 

لهب ومعدل تولد الحرارة، خصائص وتكون ملوثات الهواء، اجهزة الرصد والتحكم فى الغاز الطب�عى، خصائص ال
 ملوثات الهواء الجوى، سحب الهواء والوقود واخطارها، أخالق�ات وتشر�عات المهنة، كتا�ة فن�ة، ز�ارة حقل�ة
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 ٤٣٥ البينية سترياتاملاج

 أنماط وتحليل االعطال ٦١٦تغط 
د االداء واالنه�ارات األول�ة، أنماط االنه�ارات، مقدمة عن تشغيل واداء معدات البترول الغاز الطب�عى، حيو 

تشخ�ص االنه�ارات، تحليل األعطال، أجهزة التنبؤ ورصد االعطال، أخالق�ات وتشر�عات المهنة، كتا�ة فن�ة، 
 ز�ارة حقل�ة

 األساليب المتقدمة للق�اس والتحكم ٦١٧تغط 
وتخز�ن   كهر��ة، جودة االشارة ومعالجه االشارةالدوائر الكهر��ة، تحو�ل االشارات الغير كهر��ة الى اشارات 

الب�انات، اقتناء الب�انات، الق�اس �السلك الساخن، أساليب الق�اس الضوئى، كروماتوغراف�ة الغاز، تطب�قات 
، مقدمة عن نظم التحكم، النظم )السرعه ودرجة الحرارة والضغط والقوة والقدرة والسمك و المستوى والكثافة(

 ، التحكم الكهر�ى وخصائص أجهزة المراق�ة، أخالق�ات وتشر�عات المهنة، كتا�ة فن�ة، ز�ارة حقل�ةالهيدرول�ك�ة
 تكنولوج�ا األمان والتحكم فى المخاطر ٦١٨تغط 

  أساس�ات معايير األمان، تصنيف وتحديد مصادر الخطر، مناولة وتخز�ن المواد الخطرة، انتقال الطاقة والكتلة،
خطرة، عادات وسماح�ات العمل، الوقا�ة من المخاطر الك�م�ائ�ة والحرار�ة والتخفيف من طر�قة عمل المصادر ال

 ، أخالق�ات وتشر�عات المهنة، كتا�ة فن�ة، ز�ارة حقل�ة) أجهزة و أنظمة الكشف، أجهزة و أنظمة المحار�ة(حدتها 
 مختارات فى الهندسة الم�كان�ك�ة ٦١٩تغط 

 لم�كان�ك�ة، أخالق�ات وتشر�عات المهنة، كتا�ة فن�ة، ز�ارة حقل�ةدراسة موضوعات مختارة فى الهندسة ا
 رسالة الماجستير ٦٩٩تغط 

الماجستير مخصص فقط لتناول ال�حوث التطب�ق�ة التى تتضمن وضع حلول عمل�ة للمشاكل التى تواجهها 
مشروع لطالب دبلومة الشركات العاملة فى صناعة البترول والغاز الطب�عى والتى يتم عرضها أثناء محاضرات ال

الغاز الطب�عى حيث �قوم طالب الماجستير بدراسة مستف�ضة ألحد هذه المشاكل و�ستخدم األسلوب العلمى اليجاد 
الحل األمثل للتغلب على المشكلة موضوع ال�حث تحت اشراف أحد أعضاء هيئة التدر�س �الكل�ة وأحد 

  .المتخصصين �الشركة التا�ع لها
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 ٤٣٦ البينيةستريات املاج

 
 

 لعمل�ات الخضراءفي ا ماجستيرال .٥
 )٤٦ =عدد الساعات المعتمدة ( برنامج الماجستير 
 )أس�ان�ا ( نقاط معتمدة  ٢,٥) = مصر ( الساعة المعتمدة 

 
 العمليات الخضراء في ماجستيرالبرنامج ) ۲۲٦(جدول 

المشرفون علي 
 الرساله العلم�ة

 

عدد الساعات  الجامعــــــــــــــة
 المعتمدة الكل�ه

 
الفصل الدراسي  نوع الدرجه

 الرا�ع
الفصل الدراسي 

 الثالث
الفصل الدراسي 

 الثاني
الفصل الدراسي 

 األول

 من جامعة القاهرة
من جامعة روفيرا 

 )أي فيرجيلي
 

نقطة  ٣٩ 
 URVمعتمدة 

 )في أس�ان�ا(
ساعة  ١٦

 معتمدة

 نقطة معتمدة ٢١
URV 

 )في أس�ان�ا(
 ساعة معتمدة  ٩

CU 
 
۱۱ 

 
 

CU 
۱۰ 
 
 
 
 

٤٦ 
 جه الثنائ�هالدر 

 

جامعة القاهرة 
 مصر

١٢ 

CU 
١٣ 
    

 ساعة معتمدة  
  

٤٦ ١٠ ١١ 
درجة جامعة 

 مصر -القاهرة 

 CU): مصر(جامعة القاهرة  
 URV: )أس�ان�ا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة 

 الفصل األول، الفصل الثاني: السنة األولي
 الفصل الثالث، الفصل الرا�ع: السنة الثان�ة

 
 

)صفر= ال توجد، عدد الساعات المعتمدة (مؤهلة المقررات ال  
2T 2�ستقطب البرنامج خر�جىT  2كل�اتT 2الهندسة الذين يهدفونT 2T2إلىT 2T2 تطو�رT 2الخبرات الهندس�ة  واكتساب المعرفةT في

 .2Tهذه الخبرات الخر�جين في كال الوظائف الحال�ة وأ�ضا المستقبل�ة2Tحيث تساعد  2T.الخضراء2T 2Tاتجاه هندسة العمل�ات
2T2وقد صممتT 2ررات الدراس�ة وال�حث�ة لالمقT2برنامجT 2T2الدراسات العل�ا المقترح �طر�قةT  ما ال يتطلب معها مقررات

وفي هذا الصدد فان �عض المقررات الدراس�ة  . تمهيد�ة أو مقررات تأهيل�ة نوع�ة ل�ق�ة المقررات المدروسة
محتو�ات األخري أثناء دراسة هذه المقترحة سوف تقدم في بدايتها عدد من المحاضرات التمهيد�ة األساس�ة لفهم ال

 . المقررات
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 ٤٣٧ البينية سترياتاملاج

 
 

 
 األول  لفصلالمقررات االج�ار�ة خالل ا): ٢٢٧(جدول 

)  ١٠= المعتمدة الكل�ة  ساعاتعدد ال(  
) ق(جامعة القاهرة  –) خ(الخضراء ) ه(الهندسة : هخق  

)ساعة معتمدة ١٠(مقررات الفصل الدراسي األول   

 مكان الدراسة
عدد 

الساعات 
مدةالمعت  

 الكود المقرر

مصر - جامعة القاهرة ٦٠٢ هخق   النمذجة و المحاكاة للعمل�ات الصناع�ة, البرمجة ٢   
  ٦١٢ هخق القوانين البيئ�ه و اداره المخلفات  ٢ مصر - جامعة القاهرة
مصر - جامعة القاهرة   ٦١٤ هخق التصم�م البيئي الواعي للمنتج والعمل�ات ٢ 

٦xx للفصل األول )١(مقرر أخت�اري  ٢ مصر - القاهرة جامعة هخق    
٦xx للفصل األول )٢(مقرر أخت�اري  ٢ مصر - القاهرة جامعة هخق    

 
  ثانىال لفصلالمقررات االج�ار�ة خالل ا): ٢٢٨(جدول 

)  ١١= المعتمدة الكل�ة  ساعاتعدد ال(  
) ق(جامعة القاهرة  –) خ(الخضراء ) ه(الهندسة : هخق  

)ساعة معتمدة ١١(الثاني اسي مقررات الفصل الدر   

 مكان الدراسة
 عدد الساعات

عتمدةمال  
 المقرر

 الكود

مصر جامعة القاهرة عام  ٦٠٠ اسس الكتا�ة ال�حث�ة ٣   
مصر جامعة القاهرة ٦٠٧ هخق التكامل العمل�اتي للهندسة الخضراء ٢   
مصر جامعة القاهرة ٦٠٩ هخق تطو�ر وأدارة المشروعات ٢     
مصر ةجامعة القاهر  ٦١١ هخق   ندوات ومواض�ع صناع�ة ٢   
٦١٥هخق  التحكم البيئي للعمل�اتمقدمة   ٢ مصر جامعة القاهرة  
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 ٤٣٨ البينيةستريات املاج

 والثالث األول فصلالمقررات األخت�ار�ة خالل ال): ٢٢٩(جدول 
) ق(جامعة القاهرة  –) خ(الخضراء ) ه(الهندسة : هخق  

 الكود المقرر عدد الساعات المعتمدة مكان الدراسة
٦٠١ هخق مقدمة الطاقة المتجددة ٢ مصر جامعة القاهرة  
مصر جامعة القاهرة   ٦٠٣هخق  اللغة األس�ان�ة ٢ 

٦٠٥ هخق  الصناعات البتروك�ماو�ة و التكر�ر�ة الخضراء ٢ جامعة القاهرة مصر  
٦١٠ هخق  تصم�م التجارب المعمل�ة وتحليل الب�انات ٢ جامعة القاهرة  مصر   

  ٦١٣ هخق اساس�ات الهندسة الك�م�ائ�ة ٢ صرم جامعة القاهرة
٦١٨ق هخ  التحكم البيئي للعمل�ات المتقدمة ٢ مصر جامعة القاهرة  
  هخق ٦١٦  الصناعات الك�م�ائ�ة ذات الحرارة العال�ة ٢ مصر جامعة القاهرة
٦١٧هخق  التكنولوج�ا الحيو�ة ٢ مصر جامعة القاهرة  
٦١٩هخق  كتلة الحيو�ة ومنتجاتهاالطاقة من ال ٢ مصر جامعة القاهرة  

٦١٠رهد  وتحقيق األمثل�ة نظم موارد الم�اه ٣ جامعة القاهرة مصر  
 

�أس�ان�ا الدرجة الثنائ�ة –المقررات االج�ار�ة ): ٢٣٠(جدول   
 الفصل الثالث و الرا�ع

)ساعة معتمدة ٢٥ئ مما �كاف ٦٠= المعتمدة الكل�ة  نقاطعدد ال(  
ساعات معتمدة ٦حاد�ة  ما �كافئ يختار دارسى الدرجة األ  

 

) ر(جامعة روفيرا أي فيرجيلي  –) خ(الخضراء ) ه(الهندسة : هخر  

 مكان الدراسة 
عدد النقاط 
 المعتمدة 

 المقرر 
 الكود

 هخر ٦٢٠ دارة البيئ�ةاإل ٣ )أس�ان�ا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة 
٦٢١هخر  ستدامةأدوات اإل ٦ )أس�ان�ا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة   
٦٢٢هخر  النظم اإل�كولوج�ة2T8Tالتنوع البيولوجي و2T ٣ )أس�ان�ا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة   
٦٢٣هخر  الطرق التحليل�ة وتطب�قاتها في الهندسة البيئ�ة ٣ )أس�ان�ا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة   
٦٢٤خر ه النماذج الر�اض�ة النتقال الملوثات ٦ )أس�ان�ا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة   
٦٢٥هخر  وٕادارة النفا�ات2T8T 2T8Tتقليل2T ٣ )أس�ان�ا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة   
٦٢٦هخر  وٕادارة الم�اه2T8T 2T8Tالمعالجة المتقدمة2T ٣ )أس�ان�ا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة   

 ٦ )أس�ان�ا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة 
2T2التقن�اتT8T 2اT8T2لبيئةT8T 2الT8T2فعالةT8T 2T8T2لتصم�مT8T 2T8T العمل�ات

 المنتجات2T8Tو
٦٢٧هخر   

٦٢٨هخر  النفا�ات2T8Tتقي�م 2T8Tو2T8Tمعالجة فعالة 2T8Tتقن�ات متقدمة ل2T ٣ )أس�ان�ا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة   
٦٢٩هخر  إدارة الطاقة2T8Tوانتاج 2T ٣ )أس�ان�ا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة   
٦٣٠هخر  رسالة الماجستير ١٢ )أس�ان�ا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة   
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 ٤٣٩ البينية سترياتاملاج

�حثي أو تطبيق صناعيموضوع  ٩ )أس�ان�ا(  روفيرا أي فيرجيليجامعة  ٦٣١هخر    
 
 
 
 

 ثالثال لفصلالمقررات االج�ار�ة خالل ا): ٢٣١(جدول 
)١٣= المعتمدة الكل�ة  ساعاتعدد ال(  
 

) ق( مصر - جامعة القاهرة –) خ(الخضراء ) ه(الهندسة : هخق  
)ساعة معتمدة ١٣(مقررات الفصل الدراسي الثالث   

مقررال عدد الساعات المعتمدة مكان الدراسة  الكود 
 ٦٢٤ رهد تقي�م األثر البيئي للمشروعات المائ�ة ٣ مصر جامعة القاهرة

٦٢٥هخق معالجة الم�اه ٢ جامعة القاهرة مصر  
 6xxهخق  مقرر اخت�ارى للفصل الثالث ٢ جامعة القاهرة مصر
رسالة الماجستيرجزء من  ٦ جامعة القاهرة مصر ٦٢٧هخق    

 
 

: الرسالة العلم�ة للماجستير  
�قوم طل�ة الدراسات العل�ا المتقدمين للدرجة الثنائ�ة �اعدادالرسالة كل�ا في جامعة روفيرا أي فيرجيلي �أس�ان�ا تحت 

وسوف تناقش الرسائل العلم�ة ). جامعة القاهرة وجامعة روفيرا أي فيرجيلي(األشراف المزدوج من كال الجامعتين 
 .�األضافه الي المشرفين من الجانب األس�اني في أس�ان�ا �حضور المشرفين من الجانب المصري 

ومن ناح�ة أخري، الطالب المتقدمين لدرجة جامعة القاهرة  سوف �عدوا الرسائل العلم�ة من خالل جامعة القاهرة 
ساعة من الساعات المعتمدة، بينما  ١٨الرسائل العلم�ة تعد من خالل . وتحت األشراف األكاد�مي من مصر

نقاط أخري ل�حث عملي  ٩نقطة معتمدة اضافة الي  ١٢للدرجة الثنائ�ة سوف تكون من خالل  الرسائل للمتقدمين
 .ساعة ٤٦العدد الكلي للساعات المعتمدة لبرنامج الدراسات العل�ا �كون . صناعي
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 ٤٤٠ البينيةستريات املاج

 
 

 توصيف المقررات
 

 في العمل�ات الخضراء ماجستيرال
) ق(هرة جامعة القا –) خ(الخضراء ) ه(الهندسة : هخق  
) ر(جامعة روفيرا أي فيرجيلي  –) خ(الخضراء ) ه(الهندسة : هخر  

 

 2T ساعات معتمدة  ٢(مقدمة الطاقة المتجددة : ٦٠١هخق ( 
استخدام الطاقة واالتجاهات العالم�ة ، الطاقة الشمس�ة الحرار�ة ألغراض التدفئة ، أنظمة الطاقة الشمس�ة الضوئ�ة 

و النظر�ة ال�س�طة لتور�ينات الر�اح ، أنظمة الطاقة و الطاقة الكهرومائ�ة و الطاقة  إلنتاج الكهر�اء، طاقة الر�اح
المائ�ة ، وخال�ا الوقود ، الكتلة الحيو�ة و الوقود والكحول، الطاقة الحرار�ة األرض�ة و مضخات الحرارة ذات 

 .الموجة و أنظمة الموجات ، المد والجزر: المصدر ، طاقة المح�ط
2T ساعة معتمدة ٢(مذجة والمحاكاة للعمل�ات الك�م�ائ�ة الن :٦٠٢هخق ( 

مقدمة لعمل�ات الفصل في الصناعات الك�م�ائ�ة ، مقدمة لنمذجة العمل�ات الك�م�ائ�ة ، أساس�ات م�ادئ المحاكاة، 
 برامج المحاكاة التجار�ة ، اخت�ار النماذج لحسا�ات  الخواص الثرمودينام�ك�ة والحرار�ة ، محاكاة العمل�ات

الصناع�ة ذات االطار الثابت، تحج�م المعدات، محاكاة التقطير ، محاكاة النظم  ذات التفاعالت الك�م�ائ�ة ، 
محاكاة تغييرات الضغط ، المحاكاة لمعدات نقل الحرارة، األمثل�ة في عمل�ة المحاكاة ، محاكاة لتوصيف النفط ، 

الفصل و تجزئة النفط الخام ومعالجة الغاز الطب�عي ،  والمحاكاة العمل�ة الدينام�ك�ة ، ودراسات حاالت أنظمة
 .واالنظمة التفاعل�ة والب�انات و تحليل الحساس�ة

2T ساعة معتمدة 2) (مستوي أول(لغة أس�ان�ة   :٦٠٣هخق(  
 . المعرفة األساس�ة للغة اإلس�ان�ة ، المستوى االول من اللغة اإلس�ان�ة ، تمار�ن عمل�ة

2T ساعة معتمدة ٢(روك�ماو�ة و التكر�ر�ة الخضراء الصناعات البت  :٦٠٥هخق( 
مقدمة للنفط الخام، مقدمة لعمل�ات التكر�ر الرئ�س�ة، منتجات الوقود ومواصفات المنتج واألنظمة البيئ�ة،المواد 
األكسجين�ة، إنتاج وقود منخفض االحتواء الكبر�تي، إنتاج الوقود األخضر ، وز�ت البترول من الطفل الحجري 

وتأثيرها، مصانع الهيدروجين ، واسترداد الكبر�ت نظرة عامة علي التحكم في التلوث  الخاص �مصافي  والقار
 -مقدمة وتصنيف  -البترول، التلوث في الهواء والماء، والجس�مات الصل�ة، االقتصاد والر�ح�ة، البتروك�ماو�ات 

لمصطلحات و التعار�ف، تصن�فات ا -، البول�مرات C4، البتروك�ماو�ات منC3، وC2البتروك�ماو�ات من
 . البول�مرات، خواص البول�مرات، السلوك الم�كان�كي للبول�مرات، والبول�مرات القابلة للتحلل

2T ساعة معتمدة٢( التكامل العمل�اتي للهندسة الخضراء  :٦٠٧هخق( 
تسلسل الهرمي لعمل�ة ال -طب�عة تصم�م الصناعات الك�م�ائ�ة والتكامل ، مقدمة للمخطط التدر�جي في التصم�م 

مراحل التصم�م، التكامل العمل�اتي، استهداف عمل�ة التصم�م والتكامل، فرز بدائل التصم�م والتكامل، : التصم�م
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 ٤٤١ البينية سترياتاملاج

المنحن�ات المرك�ة الستهداف الطاقة، و قرصة استرجاع الحرارة، الطر�قة الخوارزم�ة للحسا�ات، اخت�ار وسائل التبر�د 
م�ادالت الحرار�ة لتحقيق  أقل طاقة، االستهداف الشامل لتكامل الكتلة، استراتيج�ات إعادة والتسخين، تصم�م ش�كات ال

�الوعة، رسم اشكال القرصة إلعادة التدو�ر، قرصة التكامل الشامل /التدو�ر الم�اشر، ورسم الخرائط  ذات المصدر
 .االت دراس�ة لتقليل النفا�اتللكتلة، تصم�م ش�كة م�ادالت الكتلة ذات قل استهالك للموارد، تطب�قات وح

2T ساعة معتمدة٢(تطو�ر وأدارة المشروعات  :٦٠٩هخق( 
تطو�ر المشروعات، مفهوم المالحظة، تشكيل فر�ق الداعمين، الدراسات األمام�ة المتقدمة، تأس�س  مقدمة ، 

رك و اخت�ار الشر�ك، ، المشروع المشت)القابلة للتمو�ل(الشركات واالتفاقات الكبرى، دراسات الجدوى التفصيل�ة 
, االنشاء: التمو�ل، الجدول الزمني للمشروع، تنفيذ المشروع و إدارة المرحلة الهندسة، مراحل تنفيذ المشروع

 .التكليف، البدء ألخ
وٕاجهاد العمل ، بيئة العمل، قاعدة  إدارة السالمة والصحة المهن�ة، الفحص الطبي الروتيني ، إدارة المخاطر

للموظفين، التأمين والسالمة، معدات الحما�ة الشخص�ة ، ودراسات الحالة عن الحوادث، الخطأ  الب�انات الطب�ة
 .ال�شري، مراق�ة خلل التحكم االتومات�كي، أنظمة األمن ، قوانين العمل الصناع�ة، قانون العمل البيئي

دة، إدارة الص�انة، اإلعداد أنواع الص�انة والتخط�ط و الجدولة، الص�انة و الجو : الص�انة للمنشآت الصناع�ة
ألعمال الص�انة، التعر�ف ، االخفاق في المواسير والصهار�ج، ص�انة المعدات، الموثوق�ة و الص�انة �استخدام 

 .نظم اإلدارة الحاسو��ة
 .العرض والطلب ، مفهوم الهامش�ة و التحسين، ص�غ الفوائد و التكافؤ، التحليل االقتصادي للبدائل: االقتصاد

فترة االسترداد، صنع القرار بين البدائل، االستهالك و محاس�ة االستنفاد، المخاطر : ي�م و معايير المشروعالتق
 واتخاذ القرارات، تقن�ات المحاكاة، دراسة جدوى المشروع

2T ساعة معتمدة 2(انات �تصم�م التجارب المعمل�ة وتحليل الب :٦١٠هخق( 
الكروماتوجرافي، أجهزة التحليل عال�ة األداء اللوني  في الحالة السائلة،  في تحليل االجهزة المعمل�ة، تقن�ات مقدمة

 ، ال�الزما �الحث(AA) تقن�ات التحليل الط�في، تحو�ل فور��ه  �استخدام األشعة تحت الحمراء، االمتصاص الذري 
(ICP ) األشعة فوق البنفسج�ة المرئ�ة ،(UV) - لمحة عامة عن متطل�ات ، ISO / IEC 17025  تحليل ،

 . الب�انات وتفسيرها

2T ساعة معتمدة 2(ندوات ومواض�ع صناع�ة  :٦١١هخق( 
مواض�ع مختارة من الصناعات وتغطي الصناعات الصناعات الك�ماو�ة و البتروك�ماو�ة،صناعات تكر�ر�ة، 

ف، التحكم االسمنت، األسمدة ، الخ وتشمل المواض�ع المختارة بدء التشغيل، إ�قاف التشعيل، الص�انة، التكلي
 .ومراق�ة النفا�ات، الخ

2T ساعة معتمدة ٢(القوانين البيئ�ة وادارة المخلفات   :٦١٢هخق( 
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 ٤٤٢ البينيةستريات املاج

مقدمة، القوانين واللوائح البيئ�ة، المفهوم العام للتلوث ، مصادر التلوث والوائح لم�اه الصرف الصحي، لوائح 
لقوانين للنفا�ات الصل�ة والخطرة، التدقيق، توصيف االن�عاثات الغاز�ة، الالئحة التنفيذ�ة لمكان العمل، اللوائح وا

 . النفا�ات والحد من النفا�ات، معالجة النفا�ات والتخلص اآلمن من النفا�ات
2T ساعة معتمدة 3(التصم�م البيئي الواعي للمنتج والعمل�ات  :٦١٤هخق( 

التشتت للملوثات، استعاشة  اإلنتاج النظيف، مفاه�م المخاطر، دورة ح�اة المنتج، األخطار المهن�ة، نماذج
المسطحات المائ�ة، الك�م�اء الخضراء، المراجعات البيئ�ة، محاس�ة التكاليف البيئ�ة، اإل�كولوج�ا الصناع�ة، تكامل 
الطاقه والكتله في وقت واحد، القبول البيئي لمسار التفاعل الك�م�ائي، أنظمة الفصل �استخدام الغشاء، تقي�م 

 .صم�م العمل�ةاألداء البيئي خالل ت
2T ساعة معتمدة ٢(مقدمة التحكم البيئى للعمل�ات  :٦١٥هخق( 

، نظم )مقدمة، الحواسب ذات الغرض المحدود، المنظومات المتكاملة(التحكم �الحاسب فى العمل�ات الصناع�ة 
والملوثات  التحكم المتقطع وتحو�التها، تحليل المنظومات الالخط�ة، التحكم فى عمل�ات اإلحتراق، فصل األتر�ة

 .الغاز�ة، منظومات المبخرات، عمل�ات التجفيف، المفاعالت الك�م�ائ�ة
2T ساعة معتمدة٢(المتقدم التحكم البيئي للعمل�ات   ٦١٨هخق( 

مراجعة سر�عة ل�عض القضا�ا األساس�ة للتحكم ، نمذجة النظم : ات العمل�ة والتحكم ألنظمة الطاقة المتجددةك�دينام�
ان�ك�ة، تمثيل الحالة في الفراغ، االستقرار، تحديد المتغيرات، مالحظة الحالة، نظام التحكم ذات رد الكهر�ائ�ة و الم�ك

مراجعة سر�عة لنظام إدارة الطاقة و نظام التحكم في : تطب�قات ألنظمة الطاقة المتجددة و الخضراء .الفعل، التحسين
 .المنازل/ لكهر�ائ�ة ونظم الطاقة المتجددة ، الم�اني الذك�ة وتشمل التطب�قات ال�طار�ات، الس�ارات ا. األدوات األساس�ة

2T ساعة معتمدة٢(الصناعات الك�م�ائ�ة ذات الحرارة العال�ة  :٦١٦هخق( 
مقدمة موجزة عن تصنيف منتجات السيرام�ك ، المواد الخام وأساليب اإلنتاج العام، أنواع : صناعة السيرام�ك

 . د من التلوث ، والحفاظ على الطاقة في صناعة السيرام�كالملوثات و االن�عاثات و أساليب الح
المواد الخام ، اإلنتاج الصناعي ، المشاكل التقن�ة ، االن�عاثات الغاز�ة و الصل�ة وطرق الحد : صناعة اإلسمنت

 .االعت�ارات البيئ�ة والعمل�ة: أنواع الوقود. منها، اعت�ارات الطاقة وطرق التوفير
د الخام، طرق التصن�ع واالن�عاثات الصل�ة و الغاز�ة و أساليب التخفيف منها، توفير الطاقة الموا: صناعة الزجاج

 .في صناعة الزجاج
2T ساعة معتمدة٢(التكنولوج�ا الحيو�ة  :٦١٧هخق( 

مقدمة في تكو�ن النفط الخام، مصادر التلوث النفطي، أنواع : تطب�قات التكنولوج�ا الحيو�ة في صناعة البترول
الناتجة عن صناعة النفط، العالج الحيوي، ازالة الكبر�ت �الطرق الحيو�ة ، إزالة النيتروجين �الطرق  الملوثات

تطبيق تكنولوج�ا النانو في المعالجة  .الحيو�ة، االمتصاص الحيوي، المواد السطح�ة لتنظيف خزانات النفط
تطب�قات . ولوج�ة، الديزل الحيوي من الطحالبالحيو�ة للتلوث النفطي، تجر�ة ميدان�ة و إدارة مشروع المعالجة البي

 .التكنولوج�ا الحيو�ة في الصناعات الغذائ�ة و الدوائ�ة
2T ساعة معتمدة٢(الطاقة الشمس�ة وتطب�قاتها  :٦١٨هخق( 
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 ٤٤٣ البينية سترياتاملاج

توافر الطاقة الشمس�ة، تقي�م اإلشعاع، التطب�قات الحرار�ة وتحل�ة الم�اه ، التجفيف ، تصم�م مجمعات الطاقة 
وأنظمة التخز�ن ، التصم�م و تقي�م األداء لالجزاء المختلفة لمصانع الطاقة الشمس�ة، م�ادئ الطاقة  الشمس�ة ،

 . الكهروضوئ�ة، مواد الخال�ا الشمس�ة، وحدة التصم�م واالخت�ار، الرقائق الفيلم�ة، العاكسات

2T ساعة معتمدة٢(الطاقة من الكتلة الحيو�ة ومنتجاتها  :٦١٩هخق( 
عن الكتلة الحيو�ة ، أنواع المواد األول�ة للكتلة الحيو�ة و اللجنوسليلوز�ة ، الخصائص،  اشئةاالقتصاد�ات الن

التحليل االقتصادي المدادات المواد الخام، عمل�ات خفض الحجم ، عمل�ات المعالجة والتخز�ن، توصيف 
الماد الصل�ة الي غازات ،  الخصائص الفيز�ائ�ة للمواد األول�ة من الكتلة الحيو�ة واللجنوسليلوز�ة ، تحو�ل

االستدامة ، الوقود الحيوي و المنتجات الحيو�ة و تكنولوج�ات و انظمة التحو�ل، اإليثانول الحيوي من المخلفات 
 .الزراع�ة، الديزل الحيوي من المصادر الغذائ�ة الغير صالحة لألكل

2Tساعات معتمدة  ٢(معالجة الم�اه    ٦٢٥هخق( 
الصرف الصحي،  /م�اه والملوثات الهامة في م�اه الصرف، م�اه الصرف الصناعي توصيف نوع�ة ال ,مقدمة 

إدارة النفا�ات  ,الثانو�ه /معالجه الم�اه في نها�ه األنابيب، وأنواع شائعة من طرق المعالجه، الطرق االبتدائ�ه 
لمختبر والق�اسات تصم�م وتقي�م محطات معالجة م�اه الصرف الصحي والصناعي، طرق التطهير، ا ,الثانو�ة 
 التجر�ب�ة

2T ساعة معتمدة ٣( تقي�م األثر البيئي للمشروعات المائ�ة: ٦٢٤رهد(  
والممارسة، و مفهوم عمل�ات التقي�م المرت�طة  EIAالغرض و الهدف من تقي�م األثر البيئي ، وٕادارة ال  -مقدمة 

ثر البيئي ، دور المشاركة الشعب�ة ، التي تت�ع بها، العناصر الرئ�س�ة لعمل�ة تقي�م األثر البيئي، تفعيل تقي�م األ
مراحل تقي�م األثر البيئي، و تكاليف وفوائد إجراء تقي�م األثر البيئي، فهم نقاط القوة والضعف في تقي�م األثر 

 .البيئي
 

 
 
 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٤٤ البينيةستريات املاج

 
 

 ماجستير العلوم في هندسة إنتاج الغاز  -٦
 

 :المقررات و الساعات المعتمدة): ٢٣٢(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة المقررأسم  الكود

-  ٣ أسس الكتا�ة الفن�ة ٦٠٠عام 
-  ٣ هندسة إنتاج الغاز المتقدمة ٦٠١غاز
-  ٣ هندسة مكامن الغاز المتقدمة ٦٠٢غاز
-  ٣ إدارة المخاطر الهندس�ة ٦٠٣غاز
-  ٣ )إخت�ارى (تكنولوج�ا الحفر المتقدمة        ٦٠٤غاز 
لــــة اّال�ــــار عنــــد الضــــغط الحفــــر وتكم ٦٠٥غاز 

 )إخت�ارى (والحرارة العال�ة  
٣ 

 -

-  ٣ إخت�ارات ّا�ار الغاز المتقدمة ٦٠٦غاز 
-  ٣ تقو�م أداء ّا�ار الغاز المتقدمة ٦٠٨غاز 
-  ٩ رسالة علم�ة ٦٠٠غاز 
-  ٩ رسالة علم�ة ٦٠٠غاز 
  ٦٠٥أو غاز  ٦٠٤غاز ساعة معتمدة على يتم اخت�ار مقرر واحد فقط من بين  ٢١مطلوب اجت�از 
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 ٤٤٥ البينية سترياتاملاج

 
 توصيف المقررات

  
 رسالة علم�ة ٦٠٠غاز 

�قوم الطالب �عمـل رسـالة علم�ـة فـى مجـال مشـاكل إنتـاج الغـاز، مشـاكل نقـل الغـاز، تطـو�ر وتحسـين إنتـاج الغـاز، 
 مشاكل توصيف مكامن الغاز ، مشاكل حفر مكامن الغاز، أو مشاكل التحكم فى أ�ار الغاز

 ج الغاز المتقدمةهندسة إنتا ٦٠١غاز 
سر�ان الغاز المنتظم والغير منتظم والسر�ان اإلنتقالي داخل الط�قات المنتجة، سـر�ان الغـاز الـى قـاع البئـر، سـر�ان 
الغاز داخل اّال�ـار مـن قـاع البئـر الـى راس البئـر، معامـل إنتاج�ـة ّا�ـار الغـاز، إنتاج�ـة اّال�ـار مـن الط�قـات التـي تـم 

 .ؤ �اداء ّا�ار الغاز فى المستقبلكسرها هيدرول�ك�ا، التنب
 هندسة مكامن الغاز المتقدمة ٦٠٢غاز 

معادلــة االتــزان التقليد�ــة، تــدفق الغــاز مــن الط�قــة الــى اال�ــار، مكــامن متكثفــات الغــاز، إخت�ــارات ّا�ــار الغــاز، اّال�ــار 
تركيبـي، إسـتكمال ا�ـار الغـاز، الحجم، الرفـع الراسـي، معادلـة االتـزان ال –الحرارة  –االفق�ة، نمذجة عالقات الضغط 

 .التحكم في اداء مكامن الغاز
 إدارة المخاطر الهندس�ة ٦٠٣غاز 

تقيــ�م المخــاطر الهندســ�ة واتخــاذ القــرارات والمقــررات وصــانع القــرار، وســمات نتــائج القــرار ، : إطــار تقيــ�م المخــاطر 
 والقيود المفروضة على عمل�ة صنع القرار

تحليــل وتقــدير حجــم المخــاطر نظــم ومؤشــرات المخــاطر، والمقارنــة بــين البــدائل : طر نظــام النمذجــة، وتقيــ�م المخــا
 القرار ، تصور المخاطر ، ومعالجة المخاطر، وقبول المخاطر ، ونقل المخاطر

 تكنولوج�ا الحفر المتقدمة ٦٠٤غاز 
و مسـائل  MPD, DGD, UBD, CD, HPHT Drilling, ERD: موضـوعات متقدمـة فـى تكنولج�ـا الحفـر

عمل�ـــات التصـــاق و تعليـــق مواســـير الحفـــر فـــى جـــدار البئـــر وك�ف�ـــة : مشـــاكل الحفـــر. خاصـــة للـــتحكم فـــي اال�ـــار
 .طرق ومعدات الحفر الغير تقليد�ة و الجوانب البيئ�ة ألنشطة الحفر. اصط�ادها

 الحفر وتكملة اّال�ار عند الضغط والحرارة العال�ة ٦٠٥
، التخط�ط للحفر عنـد الضـغط والحـرارة العال�ـة وتحـد�ات عمل�ـات الحفـر، الحفر عند الضغط والحرارة العال�ة  معاير

عمل�ـــات التصـــم�م واســـاليب الحفـــر عنـــد الضـــغط والحـــرارة العال�ـــة وك�ف�ـــة اختالفهـــا عـــن اال�ـــار التقليد�ـــة، وكـــذلك 
ة اال�ـار عنـد الضـغط السالمة، سوائل الحفر عند الضغط والحرارة العال�ة، المقارنة والتقو��م والمقارنة بين انواع تكملـ

والحــرارة العال�ــة، أفضــل العمل�ــات، الممارســات للحفــر عنــد الضــغط والحــرارة العال�ــة، التثبيــت واخت�ــار معــدات راس 
 .البئر، ومانع االنفجارات
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 ٤٤٦ البينيةستريات املاج

 إخت�ارات ّا�ار الغاز المتقدمة ٦٠٦غاز 
ات تنـاقص االنتـاج مـع الضـغط ، اساسـ�ات تقن�ات اخت�ار اّال�ار االفق�ة، أخت�ار االنتاج�ة،  اساس�ات تحليل إخت�ار 

تحليـل إخت�ـارات تزايـد الضـغط �قـاع البئـر �عـد الغلــق، تطب�قـات منحن�ـات التوافـق، طـرق تحاليـل مشـتقات الضــغط ، 
 تحليل سلوك الضغط في انظمة المكامن الغير متجانسة  

 تقو�م أداء ّا�ار الغاز المتقدمة ٦٠٨غاز 
لــدخلي لّال�ــار، تقــو�م التــدفق متعــدد االطــوار داخــل ّا�ــار الغــاز، تحليــل، تصـــم�م تغط�ــة تفصــيل�ة لعالقــات االداء ا

 .وتقنين أنتاج الغاز �استخدام منظومة تحاليل العقدة



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٤٧ البينية سترياتاملاج

 

مشروعات التشييدفى  التصم�مات المتكاملةهندسة العلوم فى ماجستير  -٧  
 

 :مقررات إج�ار�ة): ٢٣٣(جدول 

 اسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 ةالمعتمد
نس�ة درجة 
 أعمال السنة

مقرر 
 مؤهل

 - %٦٠ ٣ أسس الكتا�ة الفن�ة ٦٠٠عام 
 - %٦٠ ٣ تطب�قات وأكواد نمذجة معلومات المنشآت  ٦٠١إدم 
 - %٤٠ ٣ تسل�مات المشروعات المتكاملة ٦٠٢إدم 

 - - ١٨ رسالة الماجستير ٦٩٩دمإ
 

 :مقررات إخت�ار�ة): ٢٣٤(جدول 
 .من المقررات التال�ة ط�قًا لما هو متاح فى كل فصل دراسى مقرراتأر�ع يختار الطالب 

 اسم المقرر الكود
عدد الساعات 

 المعتمدة
نس�ة درجة 
 أعمال السنة

 مقرر مؤهل

 - %٦٠ ٣ الخضراء تآالمنش معلومات نمذجة ٦٠٣إدم 
 - %٦٠ ٣ تآفى إدارة المنش المعلومات نمذجة تطب�قات ٦١١إدم 
 - %٦٠ ٣ بن�ة التحت�ةإدارة األصول وال ٦١٢ إدم
التصـــــــــم�مات فــــــــى  المعلومـــــــــات نمذجــــــــة تطب�قــــــــات ٦١٣ إدم

 المتكاملة 
٣ 

٥٠% 
- 

 - %٤٠ ٣ األساليب الفعالة فى التشييد ٦١٤ إدم
 - %٦٠ ٣ المستدامةالنظم الحضر�ة  ٦١٥ إدم
 - %٦٠ ٣  معلوماتال لنمذجة اإلنشائ�ة التطب�قات ٦١٦ إدم
 - %٤٠ ٣ زاعات فى التشييدالمطال�ات وتسو�ة الن ٦١٧ إدم
 - %٥٠ ٣ فى المشروعات الهندس�ة إدارة المخاطر ٦١٨ إدم
ونظــم المعلومـــات  تآالمنشــ معلومــات نمذجــةتكامــل  ٦١٩ إدم

 الجغراف�ة
٣ 

٣٠% 
- 

 - %٥٠ ٣ اقتصاد�ات التشييد واالستراتيج�ات المال�ة ٦٢٠ إدم
 - %٦٠ ٣ تطب�قات المعلومات وش�كات المعرفة  ٦٢١ إدم
 - %٦٠ ٣ عن �عد م�ادىء اإلستشعار ٦٢٢ إدم
 - %٤٠ ٣ تحليل الب�انات الضخمة ٦٢٣ إدم
 - %٤٠ ٣ النظر�ة والتطب�قات: الذكاء اإلصطناعى ٦٢٤ إدم
 - %٤٠ ٣ �حوث العمل�ات الحضر�ة ٦٢٥ إدم



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٤٨ البينيةستريات املاج

 

 محتوى المقررات

 نمذجة معلومات المنشآتتطب�قات وأكواد : ٠١٦ إدم
 لكافـة أطـراف مشـروعات نمذجـة معلومـات المنشـآت أهم�ـة -نمذجـة معلومـات المنشـآت اسـ�ات الخلف�ة النظر�ة وأس

نمذجـة تطب�قـات  - ت�ادل�ـة المعلومـات ومعلومـات النمـاذج  تطـو�ر - فى التشييد التخيلىوالواقع التصم�م  - التشييد
 لتجنــب عــدم جــودة التصــم�م مراق�ــة – فــى إدارة المشــروعات، البــرامج الزمن�ــة، حصــر الكم�ــات معلومــات المنشــآت

 .ة�دراسحاالت  -بين تخصصات المشروع المختلفة توافق�ة ال
 تسل�مات المشروعات المتكاملة: ٢٠٦ إدم

أسـاليب طـرق و  - أصـحاب المصـلحةو  األطـراف المعن�ـة �مشـروعات التشـييد –ات التشييد مشروع محدداتأهداف و 
لـة والجوانـب متكامات الالمشـروع اتتسـل�م - التعاقـدطـرق و  ييدات التشمشروعالتنظ�م�ة ل كلاه�ال - المشروعتسل�م 

 .ة�دراسحاالت  - الخاصالقطاع القطاع العام و ات الشراكة بين مشروع -القانون�ة لها 
 اءالخضر نمذجة معلومات المنشآت : ٣٠٦ إدم

طب�قـات ت  -ت اإلسـتدامة والتوجهـات لتطب�قـاالمفـاه�م  - للمنشـآت الخضـراء التصام�م المعمار�ـةو  المرجع�ة الفلسف�ة
التقن�ـات الذك�ـة و  العمل�ـات –للمنشـآت الخضـراء مكونـات نظـام البنـاء  - الخضـراء المنشـآتعلـى نظـم المعلومـات 

 .ة�دراسحاالت  -وتطب�قاتها في تصم�م الم�اني الخضراء
 تآفى إدارة المنشنمذجة المعلومات  تطب�قات :١١٦ إدم

خاصـة ال المشـتر�اتخطـط �ـة و التنفيذو  الخطط االستراتيج�ة -خاصة �المنشآت الح�اة الدورة و  المنشآتتعر�ف إدارة 
تطب�قات نمذجة المعلومـات خـالل كامـل  –المؤسسات في خطط نظم ونمذجة معلومات المنشآت  دمج -�المنشآت 

ـــاة الم ـــائق الإدارة  -وٕادارة األعمـــال الخاصـــة �المنشـــآت ق�مـــة المعلومـــات  -نشـــآت دورة ح� ـــات ووث  -منشـــآت الب�ان
 .ة�دراسحاالت 

 البن�ة التحت�ةو  إدارة األصول :١٢٦ إدم
أثنــاء عمرهــا األصــول النمــاذج الحســاب�ة لتمثيــل تــدهور  -تهــا تقيــ�م حالو األصــول  حصــر - تعر�ــف إدارة األصــول

نظمــة ات ألتخصــ�ص الميزان�ــو  مســتو�ات الخدمــة -الخــاص �اإلصــول  اس األداء�ــق - إدارة المخــاطر -وتقي�مهــا 
 اتخـاذ القـرارودعـم تحليـل ال سـاليبأ – الطرق والم�اني وشـ�كات الم�ـاه وشـ�كات الصـرف الصـحي من التحت�ة �ةالبن
 .ة�حاالت دراس - وتحديد األولو�ات التحت�ة �ةنظمة البنأل

 التصم�مات المتكاملةفى  المعلومات نمذجة تطب�قات :١٣٦ إدم
ه المختلفـــة وٕاســـتخدام األســـاليب المبتكـــرة لتحقيـــق ل مراحلـــإلدارة التصـــم�م خـــالنمذجـــة معلومـــات المنشـــآت  تطب�قـــات

، نشــائ�ة ، الكهر��ــة ، الم�كان�ك�ـــةالمختلفــة والتـــى تشــمل التصــام�م المعمار�ـــة ، اإل التخصصــاتفـــرق  التنســيق بــين
أســـس  –لتجنـــب التـــداخل ف�مـــا بينهـــا  المختلفـــة التخصصـــاتط بـــين �تحقيـــق التـــرا –الشـــ�كات واإلعمـــال الصـــح�ة 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٤٩ البينية سترياتاملاج

الدراســـات والمعلومـــات الالزمـــة لتكامـــل األنظمـــة فـــى المنشـــآت لتصـــم�م  –لكهروم�كان�ك�ـــة فـــى المنشـــآت التصـــم�م ا
 .الم�انى الذك�ة

 األساليب الفعالة فى التشييد: ٦١٤ إدم

الس�اسات أساليب نشر الوعى � –نظم التخط�ط وتدفق الق�مة   -ات فى التشييد عو تسل�م المشر األساليب الفعالة ل
 الت�اين، تدفق،ال ؛ الق�مةاألساليب الفعالة والتى تشمل مفاه�م  -األساليب الفعالة �الخاصة م�ادئ والفكار واأل

 .هإاصدار و  التقار�رإعداد  -حدد الوقت الم التعاقدات والتور�دات فى –هدر ، وال رهاقاإل

 المستدامةالنظم الحضر�ة  :١٥٦ إدم

المدن ذات  -تدفقات الموارد من وٕالي المدن  -ران المستدام العم -ٕاحت�اجات المناطق الحضر�ة و  المرك�ة المدن
العمران لتحقيق  البيئ�ة األسسنشر الوعى � تطب�قاتو منهج�ات  -الكفاءة في إستهالك الموارد ومستوي المع�شة 

 .حاالت دراس�ة - المستدام
 معلومات اللنمذجة  تطب�قات اإلنشائ�ةال :١٦٦ إدم

اإلنشـائ�ة الهندسـة  -ت�ادل�ـة المعلومـات  –لنمذجة معلومـات المنشـآت  لمفاه�م األساس�ةا - نماذج الب�انات الق�اس�ة
نمذجـة معلومـات التصـم�مات  أدوات - ةمعمار�ـوال نشـائ�ةاإل نماذج التصم�مات –نمذجة المعلومات  على المعتمدة
 .ة�دراسحاالت  - اإلنشائ�ة

 فى التشييد النزاعاتالمطال�ات وتسو�ة : ١٧٦ إدم

التـــأخير وتحليـــل  - مختلفـــة مـــن المطال�ــاتالنــواع األ - المطال�ـــاتإصـــدار  -التشــييد   ف وتصـــنيف مطال�ـــاتتعر�ــ
الوسـاطة  تشـمل والتـىالمختلفـة  النزاعـاتتسـو�ة أسـاليب  –لمطال�ات تكاليف ا تقدير -التشييد   مطال�اتفى  الوقت

 .ة�دراسحاالت  -، التفاوض ، والتحك�م 
 فى المشروعات الهندس�ة إدارة المخاطر :١٨٦ إدم

علقـة مخـاطر المتوالنظم للـدورة الح�ـاة  - نظـم التفكيـر التطب�ق�ـة إلدارة المخـاطر - إلدارة الفعالـة للمخـاطرابديه�ات 
الجوانــــب النفســــ�ة  - الســـ�طرة علــــى المخـــاطر -لمخــــاطر ل الكمـــي التحليــــل – المخـــاطر تحليــــلأدوات   - الوقـــت�

 .ة�دراسحاالت  -والمجموعات المعرضين للخطر شخاصالتنبؤ �األ: واالجتماع�ة للمخاطر
 ونظم المعلومات الجغراف�ة المنشآتنمذجة معلومات تكامل  :١٩٦ إدم

إدارة  - ونظــم المعلومــات الجغراف�ــةنمذجــة معلومــات المنشــآت  التكامــل بــين - نظــم المعلومــات الجغراف�ــةأســس 
بإســتخدام أدوات نمــاذج المعلومــات ونظــم  الســل التور�ــداتلسوالتصــم�م  التحليــل –تور�ــدات مــوارد عمل�ــات التشــييد 

 . ونمذجة معلومات المنشآت إلدارة التغييرات نظم المعلومات الجغراف�ة استخدام -المعلومات الجغراف�ة 

 اقتصاد�ات التشييد واالستراتيج�ات المال�ة: ٢٠٦ إدم
ة الحال�ـ ةق�مـالتحليـل  - ة�ـفعلاللفائـدة االسـم�ة و أسعار ا - المالعلى ق�مة الوقت  تأثير -ي أسس االقتصاد الهندس

 بــديل واحــد؛ تحليــل معــدل العائــدل تحليــل معــدل العائــد -اإلســاليب اإلقتصــاد�ة للمفاضــلة بــين البــدائل  –ة ســنو�وال
نقطـــة تحليـــل   -�اإلصـــول  واالحتفـــاظ التبـــديلقـــرارات أســـاليب إتخـــاذ  – التكلفـــةو تحليـــل المنفعـــة  - متعـــددة لبـــدائل



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٥٠ البينيةستريات املاج

اعـداد الميزان�ـات  - التضـخم تأثير -ها طرق استهالكو  انخفاض الق�مة الحق�ق�ة لألصول -لتعظ�م الر�ح�ة  لالتعاد
 .وأسس المحاس�ة

 ش�كات المعرفة تطب�قات المعلومات و : ٢١٦ إدم
ش�كات ل تقن�ات النمذجة والق�اس -األنواع المختلفة لش�كات المعرفة  –الخلف�ة النظر�ة والعمل�ة لش�كات المعرفة 

 –وسائل اإلتصال المختلفة للمعرفة  –أطر ق�اس وٕاعداد ش�كات المعرفة   –المعرفة وش�كات الوصف الداللى 
دينام�ك�ة وتطور ش�كات  -�انات الكبيرة والش�كات اإلجتماع�ة بال -المختلفة على ش�كات المعرفة العمل�ات 
 .لعشوائ�ة وتطب�قاتهاش�كات المعرفة ا - تأسس الوصف الداللى للب�انا –المعرفة 

 م�ادئ االستشعار عن �عد: ٢٢٦ إدم
المكان�ـة الدقـة  - األقمار الصناع�ة والمـدارات - نظم االستشعار عن �عد - المفاه�م األساس�ة لالستشعار عن �عد

األسـاليب المسـتخدمة لتجنـب انتشـار  - معالجـة الصـور الرقم�ـة - االستشعار عن �عدخصائص أقمار  - والط�ف�ة
، تحســين قضانـتد الديــتم، مفهــوم اللـون : صـورالتجهيـز  تحسـين أســاليب - الغـالف الجــوي نتيجــة تصـح�ح الخطـأ و ال

تطب�قـــات االستشـــعار عـــن �عـــد فـــي الهندســـة  - معالجـــة الصـــور أســـاليب - تصـــنيف الصـــور ،تصـــف�ةالحـــواف وال
 .المدن�ة

 تحليل الب�انات الضخمة: ٦٢٣ إدم
أنظمـــة  –الب�انـــات الضـــخمة وهندســـة التشـــييد  –طب�قـــات الب�انـــات الضـــخمة مفـــاه�م وت –مقدمـــة للب�انـــات الضـــخمة 
عــروض طالب�ــة ومناقشــات  –اســتخدام الحوســ�ة الســحاب�ة لتحليــل الب�انــات الضــخمة  –معالجــة الب�انــات الضــخمة 

 .ألوراق �حث�ة عن تحليل الب�انات الضخمة
 النظر�ة والتطب�قات: الذكاء اإلصطناعى: ٦٢٤ إدم

تطب�قـات . المهـام الرسـم�ة والمهـام الروتين�ـة، ومهـام الخبـراء: سـتخدام الـذكاء اإلصـطناعى وتوصـ�فهاأسس ونطـاق ا
، أفـرع الـذكاء اإلصـطناعى والتـى )مع التركيز علـى التطب�قـات الهندسـ�ة(الذكاء اإلصطناعى فى مختلف المجاالت 

 .الش�كات العصب�ة، الخوارزم�ات التطور�ة، تدع�م التعلم: تشمل
 �حوث العمل�ات الحضر�ة: ٥٦٢ إدم

تطب�قــات األنظمــة التال�ــة فــى أنظمــة الخدمــة  -االســاليب والتقن�ــات الكم�ــة لتحليــل ونمذجــة نظــم الخــدمات الحضــر�ة
النمذجــة اإلحتمال�ــة، اســتخدام الــنظم العشــوائ�ة والمحــددة فــى نمــاذج صــف اإلنتظــار، نمــاذج الشــ�كات، : الحضــر�ة

 .و�رمجة الش�كات موقع المنشأة، البرمجة الر�اض�ة،
 
 
 
 
 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٥١ البينية سترياتاملاج

 

اعادة اح�اء المناطق التار�خ�ة للمدن: فى التصم�م العمرانى العلوم ماجستيردرجة  -٨  
برنامج الماجستير المشترك بين كل�ة الهندسة، جامعة القاهرة وكل�ة الفنون الجميلة، جامعة االسكندر�ة (

 )وجامعة كوت�س �ألمان�ا
 

 
 :ةالمقررات االج�ار�): ٢٣٥(جدول 

 المقرر الكود
عدد الساعات 

األورو��ة 
 المكافئة

عدد 
الساعات 
 المعتمده

االسم التوص�فى 
 لمكون البرنامج 

 مكان التدر�س

 القاهرة التنم�ة العمران�ة ٦ ١٢ مشروع التنم�ة العمران�ة ٦١٦ تتع
٦٢٦تتع  العمارة فى النطاق  ٦ ١٢ مشروع العمارة فى النطاق التار�خى 

 التار�خى
 در�ةاالسكن

التصم�م العمرانى  ٣ ٦ المدينة والمسكن ٦٣١ تتع
 واعادة االح�اء

ألمان�ا-كوت�س  

مشروع التصم�م العمرانى واعادة  ٦٣٦ تتع
 االح�اء

التصم�م العمرانى  ٦ ١٢
 واعادة االح�اء

 ألمان�ا-كوت�س

 

 .س أ م ٤٢= اجمالى عدد الساعات األورو��ة المكافئة للمقررات االج�ار�ة   •
 .س أ م  ٢١=   ج�ار�ةى عدد الساعات المعتمده المكافئة للمقررات االاجمال •
 .ال توجد مقررات مؤهلة ألى من مقررات هذا البرنامج •

 

 
 :المقررات االخت�ار�ة): ٢٣٦(جدول 

 المقرر الكود

عدد 
الساعات 
األورو��ة 
 المكافئة

عدد 
الساعات 
 المعتمده

االسم التوص�فى لمجموعة 
 المقرر 

مكان 
 سالتدر�

 القاهرة التنم�ة العمران�ة ٣ ٦ اعادة االح�اء ٦١١تتع 
 القاهرة التنم�ة العمران�ة ٣ ٦ ادارة التراث العمرانى ٦١٢تتع 
 القاهرة التنم�ة العمران�ة ٣ ٦ تار�خ التشكيل العمرانى ٦١٣تتع 
 القاهرة التنم�ة العمران�ة ٣ ٦ المشاركة فى التنم�ة العمران�ة ٦١٤تتع 
 القاهرة التنم�ة العمران�ة ٣ ٦ تخط�ط وادارة النقل داخل المدن التار�خ�ة ٦١٥تتع 
 االسكندر�ة العمارة فى النطاق التار�خى ٣ ٦ العمارة الجديدة فى النطاق التار�خى ٦٢١تتع 
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 ٤٥٢ البينيةستريات املاج

 االسكندر�ة العمارة فى النطاق التار�خى ٣ ٦ اعادة استخدام الم�انى القد�مة ٦٢٢تتع 
�ات الحفاظ على الم�انى تار�خ ونظر  ٦٢٣تتع 

 القد�مة 
 االسكندر�ة العمارة فى النطاق التار�خى ٣ ٦

وسائل التكنولوج�ا الجديدة العادة تأهيل  ٦٢٤تتع 
 الم�انى المستدامة

العمارة فى النطاق  ٣ ٦
 التار�خى

 االسكندر�ة

 العمارة فى النطاق ٣ ٦ التقي�م، التعبير، التوثيق للم�انى التار�خ�ة ٦٢٥تتع 
 التار�خى

 االسكندر�ة

التصم�م العمرانى واعادة  ٣ ٦ تنسيق المواقع وتصم�م الفراغات العامة ٦٣٢تتع 
 االح�اء

 ألمان�ا-كوت�س

التصم�م العمرانى واعادة  ٣ ٦ التصم�م العمرانى التجر�بى ٦٣٣تتع 
 االح�اء

 ألمان�ا-كوت�س

التصم�م العمرانى واعادة  ٣ ٦ البناء فى النسيج العمرانى القائم/ الحفاظ ٦٣٤تتع 
 االح�اء

 ألمان�ا-كوت�س

التخط�ط العمرانى  -اعادة التأهيل ٦٣٥تتع 
 )السكن، العمل، الترف�ه(

التصم�م العمرانى واعادة  ٣ ٦
 االح�اء

 ألمان�ا-كوت�س

 
 ):٢٣٧(جدول 

 المقرر الكود
عدد الساعات 

األورو��ة 
 المكافئة

عدد الساعات 
 المعتمده

االسم التوص�فى 
 مجموعة المقرر ل

 مكان التدر�س

)اج�ارى (رسالة الماجستير ٦٩٩تتع  القاهرة أو االسكندر�ة أو   ١٨ ٣٠ 
كوت�س ط�قا الشتراطات 
 البرنامج وتسجيل الطالب

  

س أ م  ٤٨+ س أ م مقررات اج�ار�ة  ٤٢( ١٢٠= اجمالى عدد الساعات األورو��ة المكافئة للبرنامج  •
 ). رسالة الماجستيرس أ م  ٣٠+ مقررات اخت�ار�ة 

س م مقررات   ٢٤+ س م مقررات إج�ار�ه  ٢١(  ٦٣= إجمالى عدد الساعات المعتمدة لمكافئة للبرنامج  •
 )ساعه للرسالة  ١٨+ إخت�ار�ة 

 

تعمل اللجنة التنفيذ�ة لبرنامج الماجستير المشترك كمنسق أكاد�مى للطل�ة وتساعدهم فى اخت�ار المقرر المناسب 
يتهم وخبرتهم األكاد�م�ة و�ما �حقق الحد األدنى من متطل�ات الحصول على درجة الماجستير من بناءا على خلف

 .وجم�ع التفاصيل متواجدة فى الكتيب الخاص �اشتراطات ومواصفات البرنامج. الجامعات المشاركة فى البرنامج
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 توصيف المقررات

 
 : اعادة االح�اء ٦١١تتع 

المنـاطق التار�خ�ـة للمـدن التار�خ�ـة القد�مـة عـن طر�ـق  لـتفهم مشـروعات اعـادة اح�ـاء �قـدم هـذا البرنـامج اطـار متكامـل
أوال مناقشـــة العوامـــل المـــؤثرة علـــى اعـــادة االح�ـــاء والمؤشـــرات المصـــاح�ة لهـــا والتـــى تتعلـــق بجـــودة التخطـــ�ط، تحســـن 

المسـاواة، عـدم وجـود مجموعـات الظروف المع�ش�ة، توفر المرافق، الحفاظ على الملك�ات، العدالـة االجتماع�ـة، تحقيـق 
وســوف �قــوم المقــرر بتحليــل دراســات حالــة ألمثلــة . مهمشــة، خلــق محتــوى عمرانــى صــديق للبيئــة، الحفــاظ علــى الهو�ــة

دول�ة ومحل�ة ناجحة مـن خـالل مـدخل متعـدد المجـاالت  و�شـكل متكامـل لتـداخل المجـاالت مـع التركيـز علـى الخطـط 
ى تشمل المراحل واأل�عاد والمشروعات التـى تعمـل كمحفـز لعمل�ـة االح�ـاء مـع مناقشـة االستراتيج�ة العادة االح�اء والت

األدوات والسبل المستخدمة فى التنفيذ لتحليل العوامل االيجاب�ة خاصـة ف�مـا يتعلـق بتـدخل الحكومـات مـع القـاء الضـوء 
إعـادة اإلح�ـاء للمنـاطق التار�خ�ـة على الدروس المستفادة واألفكار المستخلصـة وك�ف�ـة تقيـ�م نجـاح أو فشـل مشـروعات 

كمــا �قــدم المقــرر أدوات التخطــ�ط الرســمى والغيــر رســمى فــى المنــاطق التار�خ�ــة مــع مناقشــة المــداخل المختلفــة . للمــدن
 .وأخيرا يناقش المقرر طرق التمو�ل المختلفة فى عمل�ة اعادة االح�اء. العادة اح�اء المناطق التار�خ�ة المتدهورة

 :التراث العمرانى ادارة ٦١٢تتع 
�قــدم هــذا المقــرر إطــار متكامــل إلدارة التــراث العمرانــى علــى المســتوى التشــر�عى والتنظ�مــى، مســتوى المدينــة ومســتوى 

وضع إستراتيج�ات إلدارة التراث العمرانى علـى مسـتوى المدينـة والحـى، القـوانين والتشـر�عات المنظمـة للتـراث : المشروع
ــــى التــــراث، تنظــــ�م مشــــروعات الحفــــاظ وأعمــــال الحفــــاظ، إدارة الق�مــــ محتــــوى (ة التراث�ــــة كأســــاس ألعمــــال الحفــــاظ عل

، أدوار المشـاركين فـى )إلـخ... التمو�ـل، الخطـوات (، العمل�ه التنظ�م�ة، أصحاب المصـالح وشـركاء التنم�ـة، )المشروع
لمـة علـى إدارة عمل�ـات الحفـاظ عمل�ات الحفاظ على التراث،  دور الحكومـة والمنظمـات المحل�ـة والدول�ـة، تـأثيرات العو 

 . على التراث، أمثلة محل�ة ودول�ة وٕاقل�م�ة لمشروعات الحفاظ على التراث، وما �ستجد من موضوعات
 :تار�خ التشكيل العمرانى  ٦١٣تتع 

 تتناول الموضوعات الرئ�س�ة فى هـذا المقـرر التحليـل األساسـى للنطـاق العمرانـى ومـداخل التخطـ�ط والتشـكيل العمرانـى
وســوف يـتم دراســتهم . والسـاحات والفراغـات العمران�ــة الرئ�سـ�ة �االضــافة الـى نظر�ــات التصـم�م العمرانـى المتعلقــة بـذلك

ــالتركيز علــى عوامــل تميــزهم عمران�ــا وثقاف�ــا واجتماع�ــا وهــو�تهم وأهميــتهم التار�خ�ــة وســوف يــتم . علــى مــر العصــور �
ـــز ع ـــار�خ مـــع التركي ـــر الت ـــة مـــن المـــدن عب ـــة تحليـــل أمثل ـــة والرومان� ـــى الحضـــارة المصـــر�ة القد�مـــة والحضـــارة اليونان� ل

 .والحضارة االسالم�ة والعصر الحديث
 : المشاركة فى التنم�ة العمران�ة ٦١٤تتع 

يهدف هذا المقرر الي القاء الضـوء علـي مفـاه�م  المشـاركة المجتمع�ـة ومـدها نجاحهـا او فشـلها فـى تنم�ـة المجتمعـات 
كمــا ينـــاقش دور . والتصــم�م العمرانــي وعلــي التغيـــرات المؤسســ�ة والخبــرات المهن�ــة المطلو�ــةوتأثيرهــا علــى التخطــ�ط 

شــركاء التنم�ــة فــى البــرامج  العمران�ــة المتنوعــة خاصــة  تلــك المرت�طــة �التجمعــات الســكن�ة الرســم�ة وغيــر الرســم�ة فــى 
ة وأســـاليب تفعيـــل دورهـــا فـــى حـــل و�تعـــرف الطـــالب علـــي جوانـــب ومراحـــل المشـــاركة المجتمع�ـــ. مصـــروال�الد النام�ـــة

المشــكالت وك�ف�ــة تحديــد الرؤ�ــة لعمل�ــة التنم�ــة، وتطــو�ر ســبل التعــاون بــين مختلــف الك�انــات العامــة والخاصــة والغيــر 
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 ٤٥٤ البينيةستريات املاج

و�تنـاول دور المنظمـات غيـر الحكوم�ـة فـي عمل�ـات التنم�ـة العمران�ـة . ر�ح�ة خاصة في المناطق التراث�ـة وذات الق�مـة
و�قــوم . نــاء المســاكن وأعمــال الصــ�انة واالرتقــاء ورفــع المســتوي االجتمــاعى واالقتصــادى للقــاطنينوالحفــاظ الحضــري و�

الطل�ـــة �العمـــل  فـــى مجموعـــات فـــي مشـــروع �حثـــي يرتكـــز علـــى تطبيـــق  المفـــاه�م الســـا�قة لفهـــم األنشـــطة التـــي تـــدعم 
 .التشاركي ورفع الوعى لدى القاطنين المشاركة المجتمع�ة فى التنم�ة المجتمع�ة والمشاركة في حل المشاكل والتقي�م

 :تخط�ط وادارة التنقل داخل المدن التار�خ�ة ٦١٥تتع 
�حتــوى المقــرر علــى ســت موضــوعات رئ�ســ�ة وهــى المســارات داخــل المنــاطق التار�خ�ــة للمــدن، حجــم وحركــة ونوع�ــة 

، مسـارات )الـخ.... الخاصـة، الـدراجاتالنقـل العـام، السـ�ارات ( التنقل داخل المناطق التار�خ�ة، وسـائل النقـل المختلفـة 
والتوقعـــات المســـتقبل�ة لحجـــم وحركـــة ونوع�ــة التنقـــل، طـــرق ونظـــم التمو�ـــل , المشــاة، طـــرق تحليـــل التنقـــل واالســتثمارات

 لالرتقاء بنظم التنقل واستدامتها، أنساق التنقل وأمثلة ل�عض المناطق التار�خ�ة للمدن 
 :مشروع التنم�ة العمران�ة  ٦١٦تتع 
ف �قوم هـذا المشـروع �ـالتركيز علـى المنطقـة الواقعـة بـين القلـب التـار�خى للمدينـة والجـزء الجديـد الـذى تـم اسـتحداثه سو 

وســـوف �قـــوم . علـــى األطـــراف وذلـــك مـــن أجـــل الـــتفهم العميـــق للموضـــوعات المتعلقـــة �التنم�ـــة العمران�ـــة داخـــل المدينـــة
ت وز�ــارات للموقــع وجم�ــع الموضــوعات المتعلقــة بــذلك ومنهــا الطل�ــة بدراســة الموقــع المقتــرح للمشــروع مــن خــالل قــراءا

المنــاطق المبن�ــة بــدون تــدخل رســمى مــع مراجعــة جم�ــع الخطــط التــى أعــدتها الجهــات المســئولة والمؤسســات المختلفــة 
قـاء وسوف �قترح الطل�ة �التعاون مع شركاء التنم�ـة خطـط لمقترحـات تنم�ـة المنطقـة  واالرت. ومقترحات التنم�ة المحل�ة

 .الخ.....و�شمل ذلك تقد�م مشروع صغير أو ورشة عمل أو دراسات مستقلة. �المجتمع عمران�ا واقتصاد�ا واجتماع�ا
 :العمارة المستجدة فى النطاق التار�خي ٦٢١تتع 

�خى،  سوف يناقش المقرر الخلف�ات والظروف والمشاكل والحلـول والنظر�ـات المتعلقـة  �العمـارة المسـتجدة فـى النطـاق التـار 
بـدءًا مــن فهـم التــراث  والهو�ـة  والنطــاق التــار�خى، مـرورا �العوامــل المـؤثرة علــى التــراث سـواء تلــك الملموسـة منهــا أو غيــر 

 .الملموسة، وأخيرا تأثير صناعة البناء الحديثة وتشك�التها العمران�ة على االدراك ال�صري للمناطق التار�خ�ة
 :ى القد�مةتكيف واعادة استخدام الم�ان ٦٢٢تتع  

ومــن ثــم فــإن . ان قضــ�ة التكيــف واعــادة اســتخدام الم�ــاني القد�مــة حــازت علــى كثيــر مــن االهتمــام فــى اآلونــة األخيــرة
المقرر سوف �قدم لمجموعة  الطالب ذوي الخلف�ات األكاد�م�ة المختلفـة الفرصـة الكتسـاب وتطـو�ر المهـارات ومتا�عـة 

كمــا �عمــل . لقد�مــة  ذات الق�مــة مــن خــالل التكيــف و اعــادة االســتخداماهتمامــاتهم فــى مجــال الحفــاظ علــى الم�ــانى ا
المقـرر علـى توج�ـه الطــالب نحـو فهـم أعمـق لق�مــة الم�ـانى القد�مـة، والحاجـة الــى تك�فهـا واعـادة اسـتخدامها والتحــد�ات 

كمـا سـوف يركـز . معـا التى تواجه مثل هذه التدخالت مع التركيز على قدم المساواة علـى الجوانـب المعمار�ـة والتنفيذ�ـة
المقــرر علــى دراســة المنــاطق التار�خ�ــة القد�مــة �مدينــة األســكندر�ة  لكونهــا منــاطق فــى حاجــة ملحــة لمعالجــة موضــوع 

و�التالى سـوف يتعـرض الطـالب لتـار�خ المدينـة �مراحلـه وط�قاتـه المختلفـة  . إعادة االستخدام خاصة فى الم�انى التراث�ة
 .   الق�مة والتى تحتاج الى اعادة استخدام مع التركيز على الم�انى ذات

 :تار�خ ونظر�ات الحفاظ على الم�انى التار�خ�ة ٦٢٣تتع 
ماذا نفهم  : يهدف المقرر الى استقراء تار�خ ونظر�ات الحفاظ على الم�انى التار�خ�ة المتعلقة �الحفاظ على التراث ومنها

ورات هذا المفهوم؟، ما هي النظر�ات األساس�ة؟، ما هى الطرق فى الممارسات الجار�ة؟ ما هى أصول وتط" التراث" من 
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 ٤٥٥ البينية سترياتاملاج

التى �مكن استخدامها فى التحليل التار�خي أو التداخالت العمل�ة؟ وسيدعم محتوى المقرر حاالت دراس�ة عمل�ة على 
 .التار�خ�ة المستوى المحلى واالقل�مى والعالمى، �اإلضافة إلى مناقشة مواض�ع محددة متعلقة �الحفاظ على الم�انى

 :التكنولوج�ا الحديثة العادة التأهيل المستد�مة للم�انى ٦٢٤تتع 
وٕان كفاءة استخدام الطاقة هي العمود الفقري . إن قض�ة االستدامة هي أمر �الغ األهم�ة في التصم�م المعماري  

ا لتوفير معايير الراحة على الرغم من أن �عض الم�انى التار�خ�ة قد تم تصم�مه. الرئ�سي في معالجة هذه القض�ة
للمستخدمين فى الداخل من خالل طرق التصم�م السلبى، لكن في الوقت الحاضر، تم رفع مستوى التوقعات لراحة 

كما تزايد االهتمام العالمي في الحفاظ على الطاقة وهو أمر �الغ . المستخدمين �سبب وجود األنظمة الم�كان�ك�ة
. ولذلك يبدو بديه�ا استخدام نظم التصم�م السال�ة لتقليل استهالك الطاقة. ودةاألهم�ة نظرا لموارد الطاقة المحد

�االضافة الى ذلك وجود وسائل تكنولوج�ة جديدة وتطور وسائل ومواد البناء �مكن استخدامها من أجل تحقيق هذا 
وسوف �قدم . �مة التار�خ�ةوٕان التحدي األكبر هو دمج االتقن�ات التكنولوج�ة المتقدمة فى الم�انى ذات الق. الهدف

المقرر عمل�ة تقي�م لمعايير الراحة ال�صر�ة والحرار�ة فى داخل الم�اني التار�خ�ة، وسوف �ستخدم فى ذلك برامج 
وسيتم اتخاذ القرارات التصم�م�ة الالزمة لتحسين أداء المبنى بناء على أساس . المحاكاة المتخصصة فى التقي�م 

 .م للمبنى و�دائل التصم�م المختلفة التي تستخدم وسائل التكنولوج�ا الجديدةالمقارنة بين الوضع القائ
 :تقي�م وتفسير وتوثيق الم�انى التار�خ�ة ٦٢٥تتع 

إن عمل�ة التوثيق والتقي�م للم�اني التار�خ�ة هو جزء أساسي من فهم معنى و�ناء أي منشأ تار�خي قبل اتخاذ قرارات 
كما �غطي طرق وادوات تصنيف . هذا المقرر على كل من المعرفة النظر�ة والعمل�ةومن ثم يركز .  الحفاظ المناس�ة

الم�انى التار�خ�ة، وك�ف�ة استحداث الوسائل المختلفة �استعمال الحاسوب للمراق�ة والمالحظة والتحقيق والتحليل 
 .لثقافى واالجتماعى والس�اسىوالتسجيل للم�اني التار�خ�ة، وكذلك تحليل أنماط ومعاني استخداماتها على المستوى ا

 :مشروع العمارة فى المحتوى التار�خي ٦٢٦تتع 
�ساعد هذا المقرر الطالب على دراسة مقترح تصم�م داخل المحتوى التار�خى، بهدف إبراز الق�م واالنسجة المعمار�ة 

ها  واستن�اط المعايير والفراغات المعمار�ة التي تتعلق �المبنى والمحتوى العمراني له، وذلك للكشف عن أهميت
التصم�م�ة والتخط�ط�ة التي تم تحديدها للوصول لحلول أكثر مالءمة مع البيئة والتى تفي �احت�اجات كل من زوار 

 .الموقع  والسكان على حد سواء مع األخذ فى االعت�ار القوانين والتشر�عات للم�انى التار�خ�ة
نطاق عمرانى وعمارة جديدة في المحتوى التار�خي، ، �ما في ذلك  تصم�م وتكو�ن: و�شمل المقرر المواض�ع التال�ة

أساليب البناء، واستخدامات الم�انى األصل�ة، وظروف ومال�سات التصم�م األصلي والبناء، وأدوات التقي�م التي يتم 
ة الجديدة واالبتكار فى استخدامها لتقي�م الم�اني التار�خ�ة، وٕاعادة استخدام الم�اني التار�خ�ة، والتقن�ات التكنولوج�

التعامل مع مبنى فى نطاق عمرانى مناسب مع المحتوى التار�خي، ودمج استخدامات جديدة في  الفراعات والم�اني 
 .التار�خ�ة، وتصم�م اإلضافات والملحقات والتطب�قات الجديدة الى وفي الم�اني التار�خ�ة

 :المدينة والمسكن ٦٣١تتع 
صم�م العمرانى للتجمعات السكن�ة وت�عيته لشكل المجتمع وثقافة الح�اة اليوم�ة له، سوف يتناول هذا المقررالت

االرت�اطات فى العالقة  بين المدينة والمسكن،  م�ادئ التصم�م العمراني للتجمعات السكن�ة  وعمليلت البناء الذاتى، 
ت السكن�ة ، أنماط كتل الم�انى السكن�ة، المرجع�ات التار�خ�ة وآثارها على تكو�ن الفراغات الخاصة والعامة للتجمعا
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 ٤٥٦ البينيةستريات املاج

نشأة القواعد والمعايير الفن�ة، عواقب االبتكارات التقن�ة وطرق البناء الجديدة وتأثيرها على النسيج العمراني للتجمعات 
 .السكن�ة، وأشكال العالقات بين المدينة والمسكن

 :تنسيق المواقع وتصم�م الفراتغ العامة ٦٣٢تتع 
الجوانب التحليل�ة لعمارة تنسيق المواقع فى محتوى ه�اكل مبن�ة قائمة، واالدراك ال�صري على  يتضمن المقرر

المستوى المعماري والعمراني  من خالل دراسة  لوسائل وأدوات التصم�م والمعايير التى تضمن جودة أدق األش�اء 
االجتماع�ة والتار�خ�ة والثقاف�ة لتنسيق  المستخدمة، وذلك بهدف دراسة أوجه القصور واإلمكان�ات فضال عن الخلف�ة

الموقع، من أجل تطو�ر أفكار التنم�ة المرت�طة �مواقع معينة في مستو�ات مختلفة، مع التوض�ح الكافي 
 .الستراتيج�ات وأساليب التنفيذ

 :التصم�م العمرانى التجر�بى ٦٣٣تتع 
المدينة "، و"المدينة �اعت�ارها تشكيل معقد: "�المدينةهذا المقرر يلقى الضوء على العالقة  بين المفاه�م المرت�طة 

وفي البدا�ة ". المدينة"و�هدف إلى الوصول الى الفهم المتكامل لظاهرة " المدينة كصورة واحدة"، و"�أنها مجال العمل
اكل سيتم تقد�م األشكال األساس�ة إلدراك المدينة، و�شمل ذلك الجوانب الحس�ة لإلدراك وكذلك التعرف على ه�

المدينة األساس�ة والنطاقات المح�طة، مما يت�ح للطالب فهم الفرق بين المدينة المدركة، والمدينة كميدان عمل، 
ومضمون بن�انها ومن ثم �ستط�ع  طرح التساؤل كيف �مكن لهذه الجوانب أن تعتمد على �عضها ال�عض من خالل 

اسة �حيث �مكن اعت�ار أنها تمثل مظهر من مظاهر المواقف كما سيتم اخت�ار أمثلة للدر . مفاه�م التصم�م العمراني
�االضافة الى تحليلها عمل�ا فى . �االضافة الى تحليل تأثير هذه المواقف نظر�ا على المدينة. العمران�ة المحددة

واخيرا . لمدينةكما يتم تحليل عالقات المسكن والمدينة،  والجزء التار�خى للمدينة والتحضر، والبن�ة التحت�ة وا. الموقع
وفي ملخص لتحليل الخطة، فان . تت�ح دراسة هذه األمثلة الفرصة لعمل تحليل مقارن بين األمثلة العمران�ة المختلفة

تحليل الواقع ودراسة انعكاساته على  الخصائص المحددة للمواقف العمران�ة المختلفة �مكن من الوصول الى تفسير 
: قدرة على الحكم كشرط مسبق من أجل تبنى موقف محدد  من هذه التساؤالتوالهدف هو تعز�ز ال. أعمق للمدينة

 ".أي نوع من المدينة يجب أن نر�د؟"، والسؤال المترتب عل�ه "ما هو نوع المدينة الذي نر�ده؟"
 : البناء فى النسيج العمرانى القائم/ الحفاظ  ٦٣٤تتع 

أمثلة الستراتيج�ات تصم�م مختلفة  فى ظل ه�اكل يتضمن هذا المقرر عدة محاضرات تتناول  أسس الحفاظ  و 
هذا . وسوف يناقش األساليب الواردة في المحاضرات والتقي�م في ندوة مشتركة وسلسلة من الدروس.  مبن�ة قائمة

و�اإلضافة إلى ذلك . فضال عما س�قوم �ه الطالب من تحليل األمثلة المختارة في العروض الشفو�ة واألوراق ال�حث�ة
تم تطبيق المعارف والمهارات في تدر��ات مرتجلة صغيرة والعالقة بين متخذى القرار ومتلقى القرار فى عمل�ة سوف ي

 .الحفاظ على النسيج العمرانى القائم
 ):ترف�ه  -عمل  -ح�اة(التصم�م العمراني  -اعادة التأهيل  ٦٣٥تتع 

مراني في توطين االستعماالت العمران�ة  في ظل ان اإلطار العام للمقرر يتناول التحد�ات الراهنة للتصم�م الع
ظروف التغيير المستمر،  فضال عن مواصلة تطور األوضاع االجتماع�ة واالقتصاد�ة والثقاف�ة ألنماط الح�اة 

ان جم�ع مجاالت ومستو�ات التخط�ط تبدأ من مفهوم الكتلة كما يتناول التصم�م . والعمل والتغييرات الس�اس�ة
مع األخذ فى االعت�ار التنوع فى مناطق العمل في . اء أو المدن وصوال الى المنطقة الحضر�ةالعمرانى لألح�

ومنها  . التصم�م العمراني والتنم�ة والجمع بين االستعماالت العمران�ة، كما �غطي المقرر عددا من القضا�ا المت�اينة
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ي المستقبل والتى تتراوح بين مناقشة تداخل عالقات الشد والجذب الكامنة بين مفهوم الح�اة والعمل والترف�ه ف
استعماالت االراضى داخل القلب التار�خى للمدن  وتحليل تنامى الطلب على الفراغات التى تجمع بين العمل 

و�مكن تحليل االتجاهات المجتمع�ة المستقبل�ة على أساس المسوحات بإستعمال نظم المعلومات الجغراف�ة . والح�اة
وس�كون التركيز . الطل�ة، و�عض المشار�ع الرائدة المحددة و�تم تقي�مها ف�ما يتعلق �المؤثرات المكان�ةالتى س�قوم بها 

في هذا المجال مبدعا ومبتكرا، أي تقد�م مداخل وعمل�ات تصم�م حضرى مستقبلى   �مكن استخدامها كأساس ألراء 
 .الخبراء مع تطو�ر تلك المفاه�م خالل البرنامج التعل�مي

 :مشروع التصم�م العمراني واعادة التأهيل ٣٦٦تتع 
يتناول المقرر على مستوى المجاورة السكن�ة مشاكل التجديد العمراني أو مشاكل امتداد المدينة والتطور الجديد فى 

�االضافة الى دراسة ذلك �شكل متوازى مع أنماط . مناطق التحول بين القلب القد�م والمنطقة المستحدثة للمدينة
وفي نطاق كبير يتم التدر�ب على التعامل مع المدينة كتشكيل معقد والتعرف . ات والم�انى فى خطط المدينةالفراغ

على اآلل�ات العمران�ة والتصم�م�ة التى تمكن من الوصول الى افضل التدخالت فى الفراغ العمراني، وتقي�مها 
 .واالستفادة منها
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ماجستير الهندسة في أمان النقل  -٩  
 

 :المقررات و الساعات المعتمدة): ٢٣٨(ل جدو

 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 أمان النقل �السكك الحديد�ة ٦٠٣أمل  ٣

 ١ اإلنجليز�ة للهندسة ٦٠٤أمل  ٤

 ١ طرق إحصائ�ة لتحليل ب�انات أمان النقل ٦٠٥أمل  ٥

 ١٠ الفصل الدراسي الثاني/ العام األول

٦ 
العمل�ات المتقدمة إلدارة وتنظ�م المرور وتطب�قات نظم النقل الذك�ة ألمان  ٦٠٦أمل 
 النقل

٢ 

 ٣ منهاج إدارة أمان النقل على الطر�ق ٦٠٧أمل  ٧

 ٣ أمان القطار والقاطرات ٦٠٨أمل  ٨

 ٢ الهندسة الجيوتقن�ة ألمان البن�ة األساس�ة للنقل ٦٠٩أمل  ٩

 ١٠ الفصل الدراسي األول/ العام الثاني 

 ٢ أمان المرك�ات اآلل�ة ٦١٠أمل  ١٠

 ٣ المراجعة والتفت�ش على أمان النقل على الطرق والسكك الحديد ٦١١أمل  ١١

 ٣ قللوجست�ات نقل ال�ضائع لتحقيق أمان الن ٦١٢أمل  ١٢

 ١ حلقة تدارس في أمان النقل ٦١٣أمل  ١٣

 ١ أخالق�ات ال�حث وطرق ال�حث ٦١٤أمل  ١٤

 ١٢ الفصل الدراسي الثاني/ العام الثاني

 ٦ تدر�ب �أحد المؤسسات األكاد�م�ة أو المهن�ة

 ٦ مشروع �حثي
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 توصيف المقررات
 )ساعة معتمدة ٢عدد (نظم النقل وتحليل المرور  ٦٠١أمل 
مقـاي�س ومخططـات إدارة وتنظـ�م  –خصـائص تـدفق  المـرور  –خصـائص نظـم النقـل  –مة عـن تخطـ�ط النقـل مقد

ق�اســات  –تصــم�م إشــارات المــرور  –تــدفق الَتَشــ�ُّع وأعطــال المــرور  –تصــم�م التقاطعــات بــدون إشــارات  –المــرور 
 .نماذج تدفق  المرور –طرق متا�عة المرور  –تدفق المرور 

 )ساعات معتمدة ٣عدد (ن النقل على الطرق أسس أما ٦٠٢أمل 
دوال ووظــائف  –ب�انــات التصــادم  –دور الســائق والمرك�ــة والطر�ــق والبيئــة والــنظم البيئ�ــة فــي األمــان علــى الطــرق 

 .األمان على الطر�ق –عوامل تعديل التصادم  –" �ايز"التحليل اإلحصائي بإستخدام طر�قة  –األداء اآلِمن 
 )ساعات معتمدة ٣عدد (ل �السكك الحديد�ة أمان النق ٦٠٣أمل 

خـروج القطـار عـن السـكة  –الـتحكم فـي التشـغيل واإلشـارات  –أمـان السـكة  –عناصر أمان النقل �السكك الحديد�ة 
ب�انـات الحـوادث واألحـداث  –أمـان المزلقانـات  –ص�انة السكة وتأمين أعمال الصـ�انة  –ومشاكل التشغيل األخرى 

المواصــفات  –إدارة األمــان وتقيــ�م المخــاطر  –فحــص الحــوادث واألحــداث وتقي�مهــا  –وتقار�رهــا  وتســجيلها وتحليلهــا
 .الدول�ة ألمان السكك الحديد�ة

 )ساعة معتمدة ١عدد (اإلنجليز�ة للهندسة  ٦٠٤ أمل
لكتا�ــــة مهــــارات ا –م�ـــادئ الكتا�ــــة الفن�ــــة وكتا�ــــة ال�حــــوث  –اإلنجليز�ـــة لألغــــراض الخاصــــة ُمقارنــــًة بتلــــك العامــــة 

 –مهــارات الكتا�ــة اإلنجليز�ــة لعــرض وجهــات النظــر وكتا�ــة حــل المشــاكل  –اإلنجليز�ــة للوصــف والشــرح والمناقشــة 
 .العرض الشفهي ومهارات اإلتصال

 )ساعة معتمدة ١عدد (طرق إحصائ�ة لتحليل ب�انات أمان النقل  ٦٠٥ أمل
اإلحصـاء متعـدد المتغيـرات ونمـاذج  –تحليـل العناقيـد  –ات العينـ –إدارة وتنق�ـة الب�انـات  –أنواع ب�انات أمان النقـل 

 .تطب�قات برامج اإلحصاء على الحاسب –المقاي�س اإلحصائ�ة غير الرقم�ة  –اإلنحدار 
 ٢عـــــدد (العمل�ـــــات المتقدمـــــة إلدارة وتنظـــــ�م المـــــرور وتطب�قـــــات نظـــــم النقـــــل الذك�ـــــة ألمـــــان النقـــــل  ٦٠٦أمـــــل 

 )ساعة معتمدة
 –الـنظم المتقدمـة لمعلومـات مسـتخدم الطر�ـق  –الـنظم األوتومات�ك�ـة لمتا�عـة المرك�ـات  –ك�ـة مقدمة لنظم النقـل الذ

تطب�قـات نظـم النقـل الذك�ـة  –محاكـاة تـدفق المـرور  –تقن�ات وتطب�قات النظم الجغراف�ة للمعلومـات  –إدارة الحدث 
 .في أمان النقل

 )عات معتمدةسا ٣عدد (منهاج إدارة أمان النقل على الطر�ق  ٦٠٧ أمل 
تشـخ�ص مسـب�ات  –تحليـل وتشـخ�ص الشـ�كات  –التصـم�م لتحقيـق أمـان النقـل  –مشكلة أمـان النقـل علـى الطـرق 

خطــط و�ــرامج أمــان النقــل  –التقيــ�م اإلقتصــادي ووضــع األولو�ــات  –إخت�ــار مقــاي�س مجابهــة الحــوادث  –الحــوادث 
 .أمان النقل على الطرق �الدول النام�ة –على الطرق 

 )ساعات معتمدة ٣عدد (أمان القطار والقاطرات  ٦٠٨ أمل 
 –أنـواع وحـدات الجـر �الـديزل والتعـرف علـى عناصـرها  –وخصائصـها ) ديزل وكهر�ـاء(األنواع المعاصرة للقاطرات 

مالمــح العناصــر  –تحديــد وتفهــم نظــم الــتحكم فــي القــاطرات  –الخصــائص الم�كان�ك�ــة للقــاطرات ونظــم اإلشــارات 
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 ٤٦٠ البينيةستريات املاج

 –متطل�ـات فحـص القـاطرات  –تسجيل األحداث  –تجهيزات وآالت التحكم في األمان  –ات التحكم األساس�ة لوحد
 –أدوات وأجهــزة استشـعار أمــان القطــار  –منهــاج فحـص القطــار قبـل المغــادرة  –إعت�ـارات صــ�انة وأمـان القطــارات 

الـنظم اإليجاب�ـة األوتومات�ك�ـة  –دم التجهيـزات المضـادة للتصـا –النظم الكهر��ة واإللكترون�ة ألمان حركة القطـارات 
 .المواصفات الدول�ة للنظم الكهر��ة واإللكترون�ة ألمان حركة القطارت –للتحكم في القطارات 

 )ساعة معتمدة ٢عدد (الهندسة الجيوتقن�ة ألمان البن�ة األساس�ة للنقل  ٦٠٩أمل 
ث�ـات  –�ـات وتـأمين التر�ـة تحـت السـطح�ة للطر�ـق ث –المقاومـة والهبـوط  –اإلستطالع الجيوتقني وٕاخت�ارات التر�ة 

مقاومـــة  –تقو�ـــة وتحســـين األرض  –إســـتطالع إنـــزالق األرض  –وتـــأمين التر�ـــة تحـــت الســـطح�ة للســـكك الحديد�ـــة 
 .الم�اه الجوف�ة واآلثار البيئ�ة على ث�ات وأداء الطرق والسكك الحديد�ة –المخاطر الجيوتقن�ة 

 )ساعة معتمدة ٢عدد ( أمان المرك�ات اآلل�ة ٦١٠أمل 
ه�كـل  –عناصـر ونظـم المحركـات  –العناصر والنظم األساس�ة للمرك�ـات اآلل�ـة  –دور المرك�ة في حوادث الطر�ق

حـزام األمـان والوسـائد (نظـام األمـان للمرك�ـة  –المرك�ة ونظـم التعليـق ونظـم الفرامـل والتسـيير والعجـالت واإلطـارات 
أســــس الق�ــــادة اآلمنــــة  –دينام�ك�ــــة وأمــــان المرك�ـــة  –) رامج اإلتــــزان اإللكترونـــيالهوائ�ـــة ونظــــام تــــأمين الفرامـــل و�ــــ

 –منهـــــاج فحـــــص المرك�ـــــة قبـــــل التحـــــرك  –صـــــ�انة المرك�ـــــة وٕاعت�ـــــارات األمـــــان  –ودينام�ك�ـــــة المرك�ـــــات الثقيلـــــة 
 .المواصفات الدول�ة ألمان المرك�ات

 )ساعة معتمدة ٣عدد (ك الحديد�ة المراجعة والتفت�ش على أمان النقل على الطرق والسك ٦١١أمل 
إدارة األمـان  -التفتـ�ش علـى أمـان النقـل علـى الطـرق  –مراجعة أمان النقل علـى الطـرق  –تقي�م األثر ألمان النقل 

 –المراجعــة والتفتــ�ش علــى أمــان النقــل �الســكك الحديد�ــة  -علــى الشــ�كات �اإلعتمــاد علــى التفتــ�ش علــى األمــان 
 .النقلموضوعات مؤسس�ة في أمان 

 )ساعة معتمدة ٣عدد (لوجست�ات نقل ال�ضائع لتحقيق أمان النقل  ٦١٢أمل 
متطل�ـات  –تطب�قـات الت�ـادل اإللكترونـي للب�انـات  –لوجسـت�ات حركـة الشـاحنات  –النقل بوسيلتين ومتعدد الوسائل 

عم الوجســتي لتقليــل الــد –إدارة األمــان �محطــات الشــحن الت�ــادلي  –األمــان فــي تصــم�م محطــات الشــحن الت�ــادلي 
 .اإلعتماد على الشاحنات �مقطورة

 )ساعة معتمدة ١عدد (حلقة تدارس في أمان النقل  ٦١٣أمل 
العوامـل  –العوامـل اإلجتماع�ـة واالقتصـاد�ة لقائـد المرك�ـة  –نقل المـواد الخطـرة  –أمان النقل الجوي  –أمان النقل النهري 

ـــرفين للمرك�ـــات والقطـــارات الطـــب المهنـــي للســـائ –الصـــح�ة لقائـــد المرك�ـــة  إخـــالء  –إخـــالء حـــوادث الطـــرق  –قين المحت
 .دور المؤسسات التعل�م�ة واإلعالم –النظم المتقدمة للتحكم في القطارات  –خدمات اإلنقاذ  –حوادث القطارات 

 )ساعات معتمدة ١عدد (أخالق�ات ال�حث وطرق ال�حث  –  ٦١٤أمل 
 –ك�ف�ـة تجنـب التعـدي علـى حقـوق الملك�ـة الفكر�ـة عنـد كتا�ـة ال�حـث  –�ـة حقوق الملك�ة الفكر  –أخالق�ات ال�حث 

 .مشروعات ال�حوث –طرق اإلخت�ارات العمل�ة  –التوثيق وكتا�ة المراجع  –تعر�ف المشكلة  –أسس ال�حث 
 )ساعات معتمدة ٦عدد (تدر�ب �أحد المؤسسات األكاد�م�ة والمهن�ة 

 ساعات معتمدة ٦عدد (مشروع �حثي 
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 ٤٦١ الدبلومات البينية

Uالدبلومات البين�ة 
 

 :تتم دراسة مجموعة من الدبلومات البين�ة بين التخصصات الهندس�ة المختلفة وهي كالتالي
 الطاقة المتجددة −
 الهندسة اإلدار�ة −
 الهندسة البيئ�ة −
 الغاز الطب�عيالبترول و هندسة  −
 هندسة النسج�ات −
 هندسة المخاطر −
 تكنولوج�ا اإلشعاع −
  المواد المتقدمة وتكنولوجيتها −
 ص�انة المنشآت  −

 والبيئة تكنولوج�ا تجهيز الخامات −
 المعادن الصناع�ة −

 الغازهندسة إنتاج  −
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 ٤٦٢ الدبلومات البينية

Uالدبلومات البين�ة 
 الطاقة المتجددة

 مقررات الطاقة المتجددة
 الطاقة الجديدة والمتجددة -أ :مسار�ن  ينقسم دبلوم الطاقة المتجددة إلي

 مالحترشيد الطاقة وٕادارة األ -ب       
 تحددها اللجنة المسئولة عن كل مسار ساعة معتمدة ٢٦ار المواد المطلو�ة لكل شع�ة بواقع و�تم إخت�

 :ساعات للمشروع من القائمة التال�ة٤بإالضافة إلى 
 مقررات الطاقة المتجددة ):٢٣٩(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود
 - ٣ تجددةمصادر و��انات الطاقة الجديدة والم ٥٠١طجم 
 - ٣ دينام�كا حرار�ة وٕانتقال حرارة ٥٠٢طجم 
 - ٣ م�كان�كا الموائع ٥٠٣طجم 
 - ٣ هندسة كهر��ة وٕالكترون�ة ٥٠٤طجم 
 - ٣ تحو�ل الطاقة المتجددة ٥٠٥طجم  
 - ٣ تطب�قات الحاسب ٥٠٦طجم 
 - ٣ النظم الحرار�ة للطاقات المتجددة ٥٠٧طجم 
 - ٣ الق�اس والتحكم ٥٠٨طجم 
 - ٣ اقتصاد�ات تحو�ل الطاقة ٥٠٩طجم 
 - ٣ التطب�قات الهندس�ة ٥١٠طجم 
 - ٣ دراسة الش�كة لألحمال ذات الطا�ع الخاص ٥١١طجم 
األنظمة الحديثة المستخدمة في التحو�ل  ٥١٢طجم 

 الكهروم�كان�كي لطاقة الر�اح 
٣ 

- 

 - ٣ توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة ٥١٣طجم 
 - ٢ التبر�د الشمسى الحرارى  ٥١٤جم ط

 - ٢ نظم الطاقة الشمس�ة الحرار�ة المركزة ٥١٥طجم 
 - ٢ النظم الفوتوفولط�ة ٥١٦طجم 
 - ٢ الوقود الحيوى  ٥١٧طجم 
 - ٢ التسخين الشمسى الحرارى  ٥١٨طجم 
 - ٢ معدات الطاقة الشمس�ة الحرار�ة المركزة ٥١٩طجم 
 - ٢ توفولط�ةأنظمة الخال�ا الفو  ٥٢٠طجم 
 - ٢ إدارة األحمال وترشيد الطاقة ٥٢١طجم 
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 ٤٦٣ الدبلومات البينية

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود
 - ٢ أجهزة وأنظمة الق�اس ٥٢٢طجم 
 - ٣ ترشيد الطاقة و التعر�فة الكهر��ة ٦٤٥كهق 
 - ٣ م�ادئ الش�كة الذك�ة ٦٥٦كهق 
 - ٢ إلكترون�ات صناع�ة ٥٢٥طجم 
 - ٢ إلدارة الهندس�ةا ٥٢٦طجم 
 - ٣ المصاب�ح الكهر�ائ�ة واإلضاءة ٦٢٢ كهق

موضوعات متقدمة لترشيد الطاقة في استخدامات  ٥٢٨طجم 
 )أ( الطاقة الكهر��ة

٣ 
- 

 - ٣ عمل�ات تحو�ل الطاقة ٥٢٩طجم 
 - ٣ أساس�ات كفاءة الطاقة ٥٣٠طجم 
 - ٣ كفاءة الطاقة فى العمل�ات الصناع�ة ٥٣١طجم 
 - ٣ تخط�ط المشروعات وطرحها ٥٣٢طجم 
 - ٤ المشروع ٥٩٩طجم 

 
 توصيف المقررات

 مصادر و��انات الطاقة الجديدة والمتجددة ٥٠١طجم 
 .الطاقة الشمس�ة، طاقة الر�اح، الغاز الحيوى والكم�ة الحيو�ة، الطاقة المائ�ة، طاقة األرض الحرار�ة

 دينام�كا حرار�ة وانتقال الحرارة ٥٠٢طجم 
ـــــواع انتقـــــال م�ـــــاد ـــــة والغاز�ـــــة، أن ـــــدينام�كا الحرار�ـــــة، القـــــانون األول والثـــــانى، دورات القـــــدرة للتور�ينـــــات البخار� ئ ال

 .الحرارة، تصم�م الم�ادالت الحرار�ة
 م�كان�كا الموائع ٥٠٣طجم 

 .م�ادئ م�كان�كا الموائع، السر�ان فى الممرات والمواسير، المضخات والتور�ينات
 ة وٕالكترون�ةهندسة كهر�� ٥٠٤طجم 

مقدمــــــة للهندســــــة الكهر��ــــــة، المحركــــــات الكهر��ة،المولــــــدات الكهر��ــــــة، دوائــــــر إلكترون�ــــــات القــــــوى، التوصــــــيل الكهر�ــــــى 
 .لإللكترون�ات، التفاعالت الك�م�ائ�ة فى الخال�ا، مكونات الكترون�ات الجوامد، الموحدات والترانز�ستور

 تحو�ل الطاقة المتجددة ٥٠٥طجم 
ــــــل الطاقــــــة ا ــــــات تحو� ــــــة، التور�ين ــــــاح للطــــــواحين الهوائ� ــــــل طاقــــــة الر� ــــــد، تحو� ــــــة، دورة التبر� ــــــى كهر�� لشمســــــ�ة إل

 .المائ�ة، استغالل طاقة المد والجزر، الخال�ا الفوتوفولط�ة
 تطب�قات الحاسب ٥٠٦طجم 

 .مكونات الحاسب، لغات البرمجة، استخدامات الحاسب، نظم المعلومات
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 ٤٦٤ الدبلومات البينية

 متجددةالنظم الحرار�ة للطاقات ال ٥٠٧طجم 
ـــــف  ـــــد والتكيي ـــــى التبر� ـــــة الشمســـــ�ة، المســـــخنات الشمســـــ�ة، اإلســـــتخدام ف ـــــع الطاق ـــــة الشمســـــ�ة، وحـــــدات تجم� الطاق

 .والتجفيف والتحل�ة
 الق�اس والتحكم ٥٠٨طجم 

ــــــدوائر  ــــــزان والحساســــــ�ة والدقــــــة ل ــــــى، اإلت ــــــتحكم اآلل ــــــر ال ــــــادئ دوائ ــــــاس، الحساســــــات والمشــــــغالت، م� أجهــــــزة الق�
 .التحكم
 ات تحو�ل الطاقةاقتصاد� ٥٠٩طجم 

 .اقتصاد�ات الصور المختلفة للطاقة الجديدة والمتجددة، مقارنة بين الصور المختلفة، تطب�قات
 ، التطب�قات الهندس�ة ٥١٠طجم 

التركيــــــب : ال�طار�ــــــات، تغييــــــر خــــــواص المــــــواد، ضــــــخ وتخــــــز�ن الم�ــــــاه، تخــــــز�ن الحــــــرارة، الخال�ــــــا الفوتوفولط�ــــــة
تركيـــــــب ومكونـــــــات : ات الحرار�ـــــــة واإلشـــــــعاع�ة، خـــــــواص خال�ـــــــا الوقـــــــودوالخـــــــواص، كفـــــــاءة التحو�ـــــــل، التـــــــأثير 

  .الخال�ا، �طار�ات خال�ا الوقود، استغالل طاقة �اطن األرض، التخلص من النفا�ات ودورة المادة
 دراسة الش�كة لألحمال ذات الطا�ع الخاص  ١٥١طجم 

 ت، التأثيرات الكهر��ة في الش�كة،توصيف األحمال ذات الطا�ع الخاص، الخصائص الزمن�ة و مجال الترددا
 .علي حاالت مختلفة وتقي�مها ، تطب�قاتالجاهزة  برامج الحاسب اآللي

 نظمة الحديثة المستخدمة في التحو�ل الكهروم�كان�كي لطاقة الر�اح األ  ٢٥١طجم 
حو�ل طاقة الر�اح ، أنواع التور�ينات الهوائ�ة ، أنواع المولدات الكهر��ة المستخدمة فى أنظمة ت: التعرف على 

 .تحليل أداء إحدى األنظمة المستخدمة فى مزارع الر�اح �مصر  -الدوائر اإللكترون�ة وطرق التحكم المستخدمة  
 توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة  ٣٥١طجم 

لم�ادئ ومستقبل ا، استخدام طاقة الر�اح في التوليد الكهر�ي ، إلى طاقة كهر��ة الطاقة الشمس�ةأسس تحو�ل 
 في توليد الطاقة الكهر��ةالطاقة الحيو�ة و  طاقة المد والجزرو  طاقة �اطن األرضاستخدام 

 :التبر�د الشمسى الحرارى  ٤٥١طجم 
التبر�د �الطاقة الشمس�ة الحرار�ة، تكييف الهواء والفضاء، والتبر�د والتجفيف الطلب على الطاقة، للتبر�د وٕازالة  

�ات التبر�د وامتصاص الطاقة، وتحقيق التوازن الشامل من دورة االمتصاص، الدينام�كا الرطو�ة، أسس وأساس
�استخدام الم�اه أو  LiBrالحرار�ة والكفاءة ، والمحتوى الحراري، أبراج التبر�د، والهواء الرطب، ودورات امتصاص 

مبخر، المكثف، الم�ادالت الحرار�ة وأزواج العضو�ة، والتخط�طي دورة؛ ال NH3غيرها من أزواج �عملون مثل الم�اه 
والمضخات والصمامات، واألرقام تقدير�ة، معامل األداء، ومنع التبلور، والحفاظ على فراغ، ونظام التكامل والمراق�ة، 
وصهار�ج التخز�ن، واستهالك الم�اه، واالقتصاد، المبردات  والتطورات الجديدة؛ وتحقيق التوازن الشامل من دورة 

دينام�كا الحرار�ة والكفاءة؛ أزواج العمل المتعدد الز�وليت الم�اه، وأمالح األمونيوم، أنظمة التبر�د امتصاص، ال
 .المدفوعة حرار�ا، ونظم التجفيف المفتوحة والصل�ة والسائلة، األساس�ات والتصم�م والتطبيق، امثلة على أنظمة مثبتة
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 ٤٦٥ الدبلومات البينية

 :نظم الطاقة الشمس�ة الحرار�ة المركزة ٥٥١طجم 
ز األرصاد الجو�ة الشمس�ة، وم�ادئ لتوليد الكهر�اء �الطاقة الشمس�ة، والطاقة المتقل�ة والتوازن، القدرة موج 

التخز�ن�ة، قصيرة وطو�لة األجل قدرة احت�اط�ة، واآلثار البيئ�ة لمحطات الطاقة الشمس�ة، وتقي�م إمكانات الطاقة 
، ورسم الخرائط من خصائص الموقع )DNI(ي اإلشعاع�ة رسم الخرائط والوقت سلسلة من الم�اشر العاد: الشمس�ة

، وتقي�م األداء من إمكانات الطاقة CSPمع نظم المعلومات الجغراف�ة، ووضع نماذج م�سطة لرسم الخرائط 
تعر�ف الهدف، واالستدامة، وتحديد وجهات نظر : الشمس�ة المركزة، وخلق سينار�وهات لتوليد الكهر�اء المستدامة

لكهر�اء، تحديد امكانات الكهر�اء المتجددة، وغيرها من مصادر الكهر�اء، وك�ف�ة تطابق سلسلة الطلب على ا
زمن�ة لتحميل إمدادات الكهر�اء ووالتقن�ة واالقتصاد�ة منحن�ات التعلم، وتحسين األقل تكلفة؛ الطاقة الشمس�ة 

وسط وشمال أفر�ق�ا، والمفاه�م لتحل�ة وجهات نظر الطلب على الم�اه في الشرق األ: التركيز لتحل�ة م�اه ال�حر
م�اه ال�حر �الطاقة الشمس�ة، وسينار�وهات من أجل التنم�ة المستدامة إمدادات الم�اه العذ�ة، واآلثار االقتصاد�ة 

وفى مز�ج الكهر�اء األورو��ة، والفرص المتاحة لالتحاد من أجل المتوسط والبيئ�ة؛ عبر ال�حر األب�ض المتوسط 
، على المدى الطو�ل وجهات النظر من الطاقة الشمس�ة في أورو�ا، الشرق األوسط )د من أجل المتوسطاالتحا(

 .ومختلف أنحاء العالم، واآلثار االقتصاد�ة والبيئ�ة 
 : النظم الفوتوفولط�ة ٦٥١طجم 

الكهروضوئ�ة النظم المختلطة، وحدات تكنولوج�ا األنظمة الكهروضوئ�ة إلمدادات الطاقة؛ المركز�ة األنظمة 
قائمة بذاتها والنظم الهجينة تكو�نات ومكونات  PV؛ )منصة ثابتة ونظم تت�ع وحدات حالة القوة والتكامل ش�كة(

األداء، ومراق�ة واستراتيج�ات إدارة الطاقة ألنظمة الكهروضوئ�ة الالمركز�ة؛ المكثفات الفائقة، وال�طار�ات، 
ال�طار�ة (األنظمة والمكونات  PVتكييف المركز�ة وقائمة بذاتها  والتحليل الكهر�ائي وخال�ا الوقود، وحدات

؛ االقتصاد، الخال�ه الكهروضوئ�ة ومحددة حساب تكلفة )شاحن، ثنائ�ة االتجاه محوالت، العاكسون خال�ا الوقود
وئ�ة التحج�م الطاقة، ومعايير األداء الفن�ة واالقتصاد�ة القائمة بذاتها والنظم الهجينة؛ منهج�ات النظم الكهروض

الطلب الحمل التوليف، مكون التحج�م، وتقي�م (الهجين، وتصم�م من قائمة بذاتها الى نظام هجين الكهروضوئ�ة 
، وأدوات تنفيذ محاكاة ألنظمة تصم�م قائمة بذاتها الكهروضوئ�ة، ودراسة حالة عن طر�ق العمل )معايير األداء
 ).قائمة بذاتها PVتصم�م نظام (في المشروع 

 : الوقود الحيوى  ٧٥١جم ط
، فضال عن ارتفاع أسعار النفط والغاز، )االحت�اط�ات واإلنتاج واالستهالك(لمحة عامة عن النفط كوقود 

التار�خ والطل�ات (وٕامكانات الطاقة المتجددة، ودورة الكر�ون، وأنواع من الكتلة الحيو�ة، ومقدمة للوقود الحيوي 
نقطة (، الديزل الحيوي، واخت�ار المواد الوس�طة )اصفات و األثر البيئيالدول�ة واإلنتاج، والخصائص والمو 

، واستهالك الم�اه، والطقس، والمواد الغذائ�ة الصالحة لألكل أو غير صالح لألكل استخدام )الزراع�ة من رأي
والدهون والز�وت  األراضي، إلنتاج الكتلة الحيو�ة، والنفا�ات الزراع�ة في جم�ع أنحاء العالم، والز�وت الن�ات�ة

الحيوان�ة والنفا�ات، والك�م�اء من الكحول، الدهون الثالث�ة واألحماض الدهن�ة الحرة وردود الفعل عبر األسترة، 
، اقتصاد�ات )النفط، واستخراج المذي�ات expellers(مقدمة �س�طة اللك�م�اء الحيو�ة، وتجهيز البذور الز�ت�ة 

 ).الوقود الحيوي، واخت�ار محرك
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 ٤٦٦ الدبلومات البينية

 :التسخين الشمسى الحرارى  ٥١٨جم ط
خالصة من أساس�ات األشعة الشمس�ة �ما في ذلك حساب اإلشعاع على : التسخين الحراري للطاقة الشمس�ة 

المنطقة، وم�ال المعدلة، وتوز�ع اإلشعاع، والتغيرات المكان�ة والزمان�ة األشعة الشمس�ة، ومكونات محطات الطاقة 
طاقة من تجم�ع الطاقة الشمس�ة، م�سطة منحنى الكفاءة، وأنواع الجمع، وجمع المواد ميزان ال: الشمس�ة الحرار�ة

واألسطح، انخفاض الضغط، ونقل الحرارة، واالستقرار الك�م�ائ�ة، وذو�ان الغازات، تخز�ن الحرارة، والمهام العامة 
ت التدفئة، الهيدرول�ك�ة من ، مساحة الطلب على ز�)DHW( للتخز�ن الحرارة، الطلب المحلي على الماء الساخن 

النظم التقليد�ة، ومخازن حرارة سلب�ة، مخازن الم�اه الساخنة، ومخازن لمحطات تداول الطب�ع�ة، ومخازن لمحطات 
تداول القسري، وظ�فة من الم�ادالت الحرار�ة الداخل�ة والخارج�ة، وأجهزة الط�قي، ال�كتير�ا، الحجر الجيري، 

مخازن حرارة متصلة مواز�ة؛ فصل الدوائر الهيدرول�ك�ة ومحطات تداول الطب�ع�ة،  /والهيدرول�ك�ة من سلسلة 
استخدام التدفئة المركز�ة ومخازن المدى الطو�ل وحمامات الس�احة، تكييف الهواء �مساعدة الطاقة الشمس�ة، الطاقة 

 .رق لنظام التحسينالشمس�ة الحرار�ة وامثلة على األنظمة المصممة؛ طرق للرصد على المدى الطو�ل، وط
 : معدات الطاقة الشمس�ة الحرار�ة المركزة ٥١٩طجم 

مقدمة في علم األرصاد الجو�ة الشمس�ة، والنظر�ة األساس�ة من هواة جمع التركيز، ومجموعة من نسب التركيز، 
نظري ومكونات من أحد هواة جمع التركيز، ومضاعفات ومشاكل التطبيق، وعدم وجود عالج؛ الصور الشمس�ة ال

، واألشكال heliostatsخط ونقطة تركيز، وأشكال مختلفة من المكثفات، واستخدام : والعملي؛ تصن�فات مختلفة
وتوج�ه أو تت�ع اآلل�ات والعمل�ات . المختلفة من أجهزة االستق�ال، استق�ال مركزي برج، المخازن ونقل الحرارة

االنعكاس، والق�م . لدرجات الحرارة المختلفة وتحقيق التوازن اليدو�ة أو اآلل�ة، نسب التركيز النموذج�ة المطلو�ة 
العمل�ة واعت�ارات خاصة عند حساب النفاذ�ة ومعامل امتصاص المتلقي، عامل التقاطع، وتقي�م الخسائر الحرار�ة؛ 

حوض مكافئ، : تأثير التخز�ن، وتحليل أنواع معينة من مركزات العاكسة، ومن أمثلة: آثار الخمول الحراري 
 .مركزات فر�سنل، المكثف، وتوز�ع درجات الحرارة، ومؤشرات األداء، وثابت، العاكس لتت�ع االمتصاص

 : أنظمة الخال�ا الفوتوفولط�ة ٥٢٠طجم 
، تكرار المعارف األساس�ة الالزمة في الهندسة الكهر�ائ�ة، ش�كة توصيل األنظمة )PV(وحدات الطاقة الشمس�ة 

) منتشر، م�اشرة، والب�اض(كهروضوئ�ة وتطب�قاتها، خصائص اإلشعاع الشمسي الكهروضوئ�ة، مقدمة في نظم ال
، المواد ش�ه )الكهروضوئ�ة تأثير(وتقدير االشعاع على وحدة الكهروضوئ�ة، والفيز�اء من الخال�ا الشمس�ة 

، األغش�ة أحادي البلور�ة، متعددة بلوري (الموصلة وتطب�قاتها في المواد الكهروضوئ�ة، وتكنولوج�ات الخل�ة 
وتكنولوج�ا النتاج الخال�ا الشمس�ة والوحدات، الخصائص الكهر�ائ�ة من الخال�ا الشمس�ة، ونقطة القوة ) الرق�قة

، العاكس، )الكا�الت، والحما�ة(نظم -PVالقصوى، وهدف وتقن�ات التعقب، المكونات األساس�ة لش�كة متصلة 
لتشر�عات لدمج األنظمة الكهروضوئ�ة إلى ش�كة المرافق ، واالحت�اجات المحل�ة وا)مع و�دون محول(مفاه�م 

التحج�م من المولدات (العامة، ومعايير تقي�م النظم الكهروضوئ�ة، وتصم�م ش�كة اتصال أنظمة الكهروضوئ�ة 
 .، وتنفيذ أدوات المحاكاة لتصم�م وتوقعات العمل)الكهروضوئ�ة، وحما�ة الكا�الت، العاكس
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 ٤٦٧ الدبلومات البينية

  :وترشيد الطاقة إدارة األحمال ٥٢١طجم 
في  معامل القدرة تحسين، ادارة أحمال الش�كة الكهر��ة ،المختلفة ونمذجتها الكهر��ة أحمال الش�كةخصائص 

دراسة الجدوي , التأثير البيئ ، في الش�كات الكهر��ة خفض الفقد الكهر�ي, تحسين الجهود، الش�كات الكهر��ة
 .ل�عض الحاالت

 :أجهزة وأنظمة الق�اس ٥٢٢طجم 
، مقدمة للق�اسات اضطرا�ات، التشو�ش، تحليل إشارات، تحليل اإلشارةق�اسات الكترون�ة، أجهزة التسجيل، مولدات 

 ، تصم�م وتحليل أنظمة الق�اس اآلمنة)المحوالت، العدادات الرقم�ة، أجهزة الق�اس المتعددة(الرقم�ة 
 ترشيد الطاقة و التعر�فة الكهر��ة ٥٦٤كهق 

 تعر�فة الطاقة، العوائد المال�ة واالقتصاد�ة ،ترشيد استخدام الطاقة ،استخدامات الطاقة ،لطاقةلمصادر ا التخط�ط المتكامل
 م�ادئ الش�كة الذك�ة ٦٥٦كهق 

توصيف نظم القوى الكهر��ة الحال�ة ، ماه�ة الش�كة الذك�ة ، نبذة تار�خ�ة ، أس�اب الحاجة للش�كة الذك�ة ، 
 .وخصائصها ، تكنولوج�ا الش�كة الذك�ة وفوائدها التحد�ات ، دور الش�كة الذك�ة

 :إلكترون�ات صناع�ة ٥٢٥طجم 
البوا�ات المنطق�ة والمذبذ�ات والمسجالت والعدادات، التركيب المبدئي للمعالجات الدق�قة، نظر�ة المكبرات 

دوائر المكبرات  ،المكبرات التجهيز�ة ذات التغذ�ة المرتجعة ،خواص المكبرات التجهيز�ة ،(OPAMP) التجهيز�ه
 التجهيز�ة الغير خط�ة

 :اإلدارة الهندس�ة ٥٢٦طجم 
تعر�ف اإلدارة الهندس�ة، وظائف اإلدارة، أنواع المنظمات واقتصاد�اتها، استخدام نظم الق�اس، اتخاذ القرار تحت 

 المشار�عظروف غير مؤكدة، تعر�ف مشروعات البناء والتشغيل ثم النقل ومث�التها، إدارة األزمات، إدارة 
 المصاب�ح الكهر�ائ�ة واإلضاءة  ٦٢٢كهق 

اإلضاءة الداخل�ة، اإلضاءة : أنواع اللم�ات، الخواص، األداء، الخوانق، نظم اإلضاءة: المصاب�ح الكهر�ائ�ة
 .الخارج�ة، تطب�قات خاصة ، تصم�م اإلضاءة �استخدام برامج الحاسب اآللى

 )أ( ستخدامات الطاقة الكهر��ةموضوعات متقدمة لترشيد الطاقة في ا ٥٢٨طجم 
أجهزة التكييف ذات الطاقة الصفر�ة ، تعظ�م االستفادة من ضوء النهار ، طرق تنظ�م وٕادارة الطاقة في المنشآت 
السكن�ة والصناع�ة ، قواعد بناء الم�اني الخضراء في مصر ، أنظمة التحكم الذك�ة في طاقة الم�اني السكن�ة ، 

 .أجهزة ترشيد الطاقة
 : عمل�ات تحو�ل الطاقة ٥٢٩ طجم

الطاقة وتصن�فاتها ومصادرها واستخداماتها، والوقود الرئ�سي لتحو�ل الطاقة، وك�ف�ة تحوليها إلى طاقة حرار�ة 
 .وتحو�لها إلى طاقة كهر�ائ�ة، وتحو�لها إلى طاقة م�كان�ك�ة ومقدمة عن تحو�ل الطاقة النوو�ة

 



 

 عة القاهرةجام
 

 الئحة الدراسات العل�ا  
٢٠١٨ 

 كل�ة الهندسة
 

 

 ٤٦٨ الدبلومات البينية

 : أساس�ات كفاءة الطاقة ٥٣٠طجم 
ات الطاقة وأنماط الطلب، وتقن�ات المحافظة على الطاقة وٕادارة جانب العرض والطلب، توازن الطاقة، وتحليل النظم إمداد 

الحرار�ة، ومضخات الحرارة، والتوليد المشترك للطاقة، اخت�ار العزل الحراري، وتكييف الهواء، وأنظمة االحتراق، وارتفاع 
 .ديد فرص ترشيد استهالك الطاقة، ونظم إدارة الطاقةكفاءة اإلضاءة، تصح�ح معامل الطاقة، وتح

 : كفاءة الطاقة فى العمل�ات الصناع�ة ٥٣١طجم 
نظم إدارة الطاقة، والمحركات عال�ة الكفاءة والمولدات الكهر�ائ�ة، ومحركات متغيرة السرعة، ومراق�ة ورصد 

، )التدفئة/التبر�د(وتصم�م التخز�ن الحراري االحتراق، وم�ادالت النفا�ات واسترداد الحرارة، و�ناء نظام إدارة 
 .والتهو�ة والطلب عليها، وأنظمة البخار والهواء المضغوط استخدام

 : تخط�ط المشروعات وطرحها ٥٣٢طجم 
اخت�ار الموقع وتجم�ع الب�انات، تقي�م فرص الطاقات الجديدة المتوفرة والموارد، اخت�ار التكنولوج�ا، دراسة الجدوى 

 .، إعداد وثائق المناقصة، عمل�ة المناقصاتاالقتصاد�ة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٦٩ الدبلومات البينية

 
 الهندسة اإلدار�ة

 مقررات الهندسة اإلدار�ة ):٢٤٠(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود

 - ٣ التحليل اإلقتصادى لألعمال الهندس�ة ٥٠١هأد 
 - ٣ الطرق الكم�ة إلتخاذ القرارات ٥٠٢هأد 
 - ٣ دمة فى تطب�قات الحاسب اآللىمق ٥٠٣هأد 
 - ٣ إدارة التكنولوج�ا ٥٠٤هأد 
 - ٣ إدارة التسو�ق ٥٠٥هأد  
 - ٣ إدارة الموارد ال�شر�ة ٥٠٦هأد 
 - ٣ إدارة اإلنتاج والعمل�ات ٥٠٧هأد  
 - ٣ إدارة المشروعات الهندس�ة ٥٠٨هأد  
 - ٣ قوانين وتشر�عات ٥٠٩هأد 
 - ٣ لوماتنظم وٕادارة المع ٥١٠هأد 
 - ٣ إدارة الجودة واإلنتاج�ة ٥١١هأد 
 - ٣ المشروع ٥٩٩هأد 

 
 

 توصيف المقررات
 

 التحليل اإلقتصادى لألعمال الهندس�ة ٥٠١هأد 
، تقديرات التدفق النقـدى، معـايير الق�مـة الحال�ـة، )حسا�ات األر�اح والخسائر والميزان�ة(مقدمة، تحليل القوائم المال�ة 

 .البدائل الهندس�ة اقتصاد�ًا، تحليل الحساس�ة، تحليل المخاطر وعدم التأكد، تحليل المنافع، التكلفةالمقارنة بين 
 الطرق الكم�ة إلتخاذ القرارت ٥٠٢هأد 

نظر�ــــــة اإلحتمــــــاالت، التوقعــــــات، اإلعتمــــــاد اإلحصــــــائى، األشــــــكال المختلفــــــة للتوز�ــــــع اإلحصــــــائى، نظــــــم إتخــــــاذ 
 .القرار تحت تأثير عدم التأكد

 مقدمة فى تطب�قات الحاسب اآللى ٥٠٣هأد 
ـــــرا، شـــــ�كات الحاســـــ�ات، التجـــــارة  ـــــة، مقدمـــــة فـــــى نظـــــم قواعـــــد الحاســـــب واإلدارة، طـــــرق دعـــــم إتخـــــاذ الثق اإللكترون�

 .الب�انات الب�انات، البر�د اإللكترونى، تأمين
 إدارة التكنولوج�ا ٥٠٤هأد 

 .عات المكت�ة الفكر�ة، دراسات حالةتعر�فات، ال�حث والتطو�ر، اقتصاد�ات نقل التكنولوج�ا، تشر�



 

 عة القاهرةجام
 

 الئحة الدراسات العل�ا  
٢٠١٨ 

 كل�ة الهندسة
 

 

 ٤٧٠ الدبلومات البينية

 إدارة التسو�ق ٥٠٥هأد 

تعر�فـــــــات، قواعـــــــد وأساســـــــ�ات التســـــــو�ق، تنظـــــــ�م التســـــــو�ق، �حـــــــوث التســـــــو�ق، تقســـــــ�مات الســـــــوق، خصـــــــائص 
 .المنتج والسوق، استيراتيج�ات، س�اسة التسعير، دراسات حالة

 إدارة الموارد ال�شر�ة ٥٠٦هأد 

، التوصـــــــيف الـــــــوظ�فى والتقيـــــــ�م، خطـــــــط المكافـــــــآت والمرت�ـــــــات، التـــــــدر�ب تعر�فـــــــات، تخطـــــــ�ط المـــــــوارد ال�شـــــــر�ة
 .وتنم�ة القدرات

 إدارة اإلنتاج والعمل�ات ٥٠٧هأد 

مفــــــــاه�م أساســــــــ�ة، أنــــــــواع المنظومــــــــات اإلنتاج�ــــــــة، مراحــــــــل تطــــــــو�ر المنظومــــــــات اإلنتاج�ــــــــة، أســــــــاليب التنبــــــــؤ، 
ــــــع المعــــــدات، اخت�ــــــار ــــــات،  تخطــــــ�ط اإلحت�اجــــــات مــــــن المــــــواد والمــــــوارد، توق� الموقــــــع، تخطــــــ�ط اإلنتــــــاج والعمل�

 .جدولة العمل�ات، متا�عة اإلنتاج، تقي�م أداء المنظومات اإلنتاج�ة
 إدارة المشروعات الهندس�ة ٥٠٨هأد 

، )أســـــلوب المســـــار الحـــــرج، أســـــلوب بيـــــرت(مفـــــاه�م أساســـــ�ة، تنظـــــ�م المشـــــروعات، أســـــاليب التخطـــــ�ط الشـــــ�كى، 
ــــــل الــــــزمن ــــــة والتكــــــاليف، تحلي ــــــات  تقــــــدير األزمن ــــــة علــــــى المشــــــروعات، تطب�ق ــــــة، تخطــــــ�ط المــــــوارد، الرقا� والتكلف

 .الحاسب فى إدارة المشروعات
 قوانين وتشر�عات ٥٠٩هأد 

قــــــانون وتشــــــر�عات العمــــــل، قــــــانون الشــــــركات وقطــــــاع األعمــــــال العــــــام والخــــــاص، تشــــــر�عات ممارســــــة المهنــــــة، 
 ).الجات(العقود والمطال�ات، القانون التجارى والدولى 

 ظم وٕادارة المعلوماتن ٥١٠هأد 

 .مقدمة نظم المعلومات، تقي�م نظم المعلومات، إدارة نظم المعلومات، الذكاء اإلصطناعى والنظم الخبيرة
 إدارة الجودة واإلنتاج�ة ٥١١هأد 

تعر�فــــــات أساســــــ�ة، تخطــــــ�ط الجــــــودة، تنظــــــ�م الجــــــودة، اقتصــــــاد�ات الجــــــودة، لوحــــــات الرقا�ــــــة علــــــى العمل�ــــــات، 
، خطــــــط القبــــــول �العينــــــات توكيــــــد الجــــــودة، المواصــــــفات الق�اســــــ�ة الدول�ــــــة لتوكيــــــد الجــــــودة تحليــــــل قــــــدرة العمل�ــــــة

 .، برامج تحسين الجودة، حلقات الجودة)٩٠٠٠أيزو (
 

 
 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٧١ الدبلومات البينية

 
 الهندسة البيئ�ة

 مقررات الهندسة البيئ�ة ):٢٤١(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود

 - ٣ ة نظم اإلدارة البيئ� ٥٠١هبى 
مقدمـــــــة الهندســـــــة البيئ�ـــــــة وتقيـــــــ�م اآلثـــــــار البيئ�ـــــــة  ٥٠٢هبى 

 واالجتماع�ة
٣ - 

 - ٣ المصادر الطب�ع�ة ٥٠٣هبى 
 - ٣ المخلفات الصل�ة ٥٠٤هبى 
 - ٣ تلوث الهواء ٥٠٥هبى 
 - ٣ تطب�قات الحاسب ٥٠٦هبى 
 - ٣ نماذج ر�اض�ة و�حوث عمل�ات ٥٠٧هبى 
 - ٣ لبيئة للم�اه تلوث الم�اه وٕادارة ا ٥٠٨هبى 
 - ٣ الصرف الصحى ٥٠٩هبى 
 - ٣ م�ادئ اإل�كولوجى وأ�كولوج�ه األماكن السكن�ة ٥١٠هبى 
 - ٤ المشروع ٥٩٩هبى 

 
 
 

 توصيف المقررات
 نظم اإلدارة البيئ�ة  ٥٠١هبى 

ـــــــة وك�ف ـــــــى البيئ ـــــــأثير اإلحت�اجـــــــات ال�شـــــــر�ة عل ـــــــنظم اإلقتصـــــــاد�ة، ت ـــــــة، التفاعـــــــل مـــــــع ال ـــــــادئ نظـــــــم البيئ ـــــــة م� �
 .تحق�قها
 مقدمة الهندسة البيئ�ة وتقي�م اآلثار البيئ�ة واإلجتماع�ة ٥٠٢هبى 

 .الدورة الهيدرول�ك�ة، الصناعة وتأثيراتها، مصادر الطاقة غير التقليد�ة والحفاظ على الطاقة
 المصادر الطب�ع�ة ٥٠٣هبى 

 .توز�ع المصادر، استغالل المصادر، الحفاظ على المصادر
 ت الصل�ةالمخلفا ٥٠٤هبى 

 .مصادر تلوث الم�اه، تأثير المخلفات الصل�ة ،  القوانين المنظمة
 تلوث الهواء ٥٠٥هبى 

 .مصادر تلوث الهواء ، تأثير التلوث فى الهواء، التحكم فى تلوث الهواء، القوانين المنظمة



 

 عة القاهرةجام
 

 الئحة الدراسات العل�ا  
٢٠١٨ 

 كل�ة الهندسة
 

 

 ٤٧٢ الدبلومات البينية

 تطب�قات الحاسب ٥٠٦هبى 
 .فى تطب�قات البيئةم�ادئ الحاسب اآللى، نظم وقواعد المعلومات، استغالل الحاسب 

 نماذج ر�اض�ة و�حوث عمل�ات ٥٠٧هبى 
 .البرمجة الخط�ة، النمذجة الر�اض�ة، طرق إتخاذ القرار، تطب�قات

 تلوث الم�اه وٕادارة البيئة للم�اه ٥٠٨هبى 
 .دورة الم�اه، اإلحت�اجات ال�شر�ة، إدارة الم�اه والتحكم فى المصادر، إدارة الجودة للم�اه

 الصحىالصرف  ٥٠٩هبى 
 .مصادر الم�اه ومعالجة وتوز�ع الم�اه، تجم�ع م�اه الصرف، معالجة م�اه الصرف، التخلص من م�اه الصرف

 م�ادئ اإل�كولوجي وأ�كولوج�ة األماكن السكن�ة ٥١٠هبى 
 .أنواع األماكن السكن�ة، إ�كولوج�ة المدن، التخط�ط والقوانين المنظمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٧٣ الدبلومات البينية

 

 �عيالغاز الطبالبترول و هندسة 
 

 قررات الفصل الدراسي األول للسنة األولىم): ٢٤٢(جدول 

 المقرر اسم الكود

 عدد
 الساعات
 المعتمدة

 ساعات عدد للدرجات العظمى النها�ة
 االمتحان
 التحر�رى 

 األعمال
 الفصل�ة

 االمتحان
 التحر�رى 

 المجموع

 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ مكامن البترول والغازم�ادئ  ٥٠٢�غط .هـ

 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ الق�اس والتحكمم�ادئ  ٥٠٥�غط .هـ
 

 مقررات الفصل الدراسي الثاني للسنة األولى): ٢٤٣(جدول 

 المقرر اسم الكود
 الساعات عدد

 المعتمدة

 ساعات عدد للدرجات العظمى النها�ة
 االمتحان
 التحر�رى 

 األعمال
 الفصل�ة

 االمتحان
 التحر�رى 

 المجموع

 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ لهندسة الكهر��ةأساس�ات ام�ادئ و  ٥٠١بتغ .هـ

 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ تكنولوج�ا إنتاج البترول والغاز ٥٠٣بتغ .هـ

 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ ق�اس ونقل وتخز�ن البترول والغاز ٥٠٤بتغ .هـ
 

 مقررات الفصل الدراسي األول للسنة الثان�ة): ٢٤٤(جدول 

 المقرر اسم الكود
 الساعات عدد

 المعتمدة

 ساعات عدد رجاتللد العظمى النها�ة
 االمتحان
 التحر�رى 

 األعمال
 الفصل�ة

 االمتحان
 التحر�رى 

 المجموع

 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ الفصل والتنق�ة للبترول والغاز ٥٠٦بتغ .هـ

 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ إستخدامات الغاز الطب�عي ٥٠٩بتغ .هـ

 مقررات الفصل الدراسي الثاني للسنة الثان�ة): ٢٤٥(جدول 

 رالمقر  اسم الكود
 الساعات عدد

 المعتمدة

 ساعات عدد للدرجات العظمى النها�ة
 االمتحان
 التحر�رى 

 األعمال
 الفصل�ة

 االمتحان
 التحر�رى 

 المجموع

 ٥٠٧بتغ .هـ
 

معالجة الغاز 
 

٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ 

 ٢ ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ البتروك�ماو�ات ٥٠٨بتغ .هـ

 -- ١٠٠ ٧٠ ٣٠ ٣ المشروع ٥٩٩بتغ .هـ

 .خر�جى أقسام التعدين والبترول والمناجم والهندسة  الك�م�ائ�ة والم�كان�ك�ة والكهر�ائ�ة �سمح �قبول



 

 عة القاهرةجام
 

 الئحة الدراسات العل�ا  
٢٠١٨ 

 كل�ة الهندسة
 

 

 ٤٧٤ الدبلومات البينية

 
 توصيف المقررات

 أساس�ات الهندسة الكهر��ة ٥٠١بتغ .هـ
الـــــــــــدوائر الكهر��ـــــــــــة، الـــــــــــدوائر اإللكترون�ـــــــــــة، القـــــــــــدرة والطاقـــــــــــة، معامـــــــــــل القـــــــــــدرة، جـــــــــــودة القـــــــــــدرة، التحو�ـــــــــــل 

مغناط�ســــــــ�ة، نظــــــــم الحما�ــــــــة، نظــــــــم التــــــــأر�ض، الحما�ــــــــة الكاثود�ــــــــة، التــــــــأثير الكهروم�كــــــــان�كى للطاقــــــــة الكهرو 
 .ز�ارة حقل�ة، كتا�ة فن�ة، أخالق�ات وتشر�عات المهنةالبيئى للكهرومغناط�س�ة، 

  مكامن البترول والغاز ٥٠٢بتغ .هـ
–البترول�ـــــة موائـــــع المكـــــامن  –المســـــام�ة النســـــب�ة الفعالـــــة لطـــــور�ن  –المســـــام�ة والنفاذ�ـــــة  –طب�عـــــة الصـــــخور 

منحن�ـــــات نقطـــــة النـــــدى ونقطـــــة الفقاعـــــة  –االنظمـــــة أحاد�ـــــة وثنائ�ـــــة التكـــــو�ن  –ســـــلوك الغـــــازات الهيدروكر�ون�ـــــة 
تصـــــــنيف و خـــــــواص مكـــــــامن الز�ـــــــت والغـــــــاز، تعيـــــــين كم�ـــــــات الز�ـــــــت والغـــــــاز بواســـــــطة الطر�قـــــــة  -الغاز�ـــــــة 

البترول�ـــــة ذات غطــــــاء الغــــــاز الخزانــــــات  –الحجم�ـــــة وطر�قــــــة تــــــوازن المـــــادة، حســــــاب إحت�ــــــاطي الز�ـــــت والغــــــاز 
، كتا�ــــة فن�ـــــة، أخالق�ــــات وتشـــــر�عات المهنــــة -وغــــاز ذائــــب ودفــــع المـــــاء ، التنبــــؤ �ــــأداء مكـــــامن الز�ــــت والغــــاز 

 .ز�ارة حقل�ة
  والغاز تكنولوج�ا إنتاج البترول ٥٠٣بتغ .هـ

ـــــــة مقدمـــــــة، أداء البئـــــــر، الضـــــــغوط اإلســـــــتات�ك�ة وضـــــــغوط الســـــــر�ان، إخت�ـــــــارات آ�ـــــــار البتـــــــرول والغـــــــا ز، المرحل
اإلنتقال�ـــــــة لســــــــر�ان البتــــــــرول والغــــــــازات الحق�ق�ـــــــة فــــــــى األوســــــــاط المســــــــام�ة، تنم�ـــــــة حقــــــــول البتــــــــرول والغــــــــاز، 

 .ز�ارة حقل�ة، كتا�ة فن�ة، أخالق�ات وتشر�عات المهنة
  ق�اس ونقل وتخز�ن البترول والغاز ٥٠٤بتغ .هـ

ــــــب  ــــــه  –معادلــــــة الســــــر�ان االفقــــــى  –حســــــا�ات الســــــر�ان فــــــى خطــــــوط االنابي ــــــر افقــــــى ومعادالت  –الســــــر�ان الغي
  -والغــــاز علــــى التــــوالى وعلــــى التــــوازى  الز�ــــت  وضــــع وتركيــــب خطــــوط أنابيــــب -كفــــاءة خطــــوط االنابيــــب 

اغــــــــراض التخــــــــز�ن تحــــــــت  -الق�اســــــــات، متا�عــــــــة وٕاظهــــــــار ب�انــــــــات الخطــــــــوط -تشــــــــغيل وصــــــــ�انه الخطــــــــوط 
ـــــــــارات االساســـــــــ� –فصـــــــــائل مكـــــــــامن التخـــــــــز�ن تحـــــــــت الســـــــــطحى  –الســـــــــطحى   -ة لمكـــــــــامن التخـــــــــز�ن االعت�

 .ز�ارة حقل�ة، كتا�ة فن�ة، أخالق�ات وتشر�عات المهنة
  الق�اس والتحكم ٥٠٥بتغ .هـ

أساســـــــ�ات الـــــــتحكم اإللكترونـــــــى، دوائـــــــر الـــــــتحكم المفتوحـــــــة، دوائـــــــر الـــــــتحكم المغلقـــــــة، عناصـــــــر نظـــــــم الـــــــتحكم، 
ة الق�ــــــــاس، الق�اســــــــات دوائـــــــر المنطــــــــق الرقم�ــــــــة، أس�اســــــــ�ات الحــــــــاكم المبــــــــرمج المنطقــــــــى، الحساســــــــات، أجهــــــــز 

ـــــــة  اإللكترون�ـــــــة، تحليـــــــل اإلشـــــــارات، توصـــــــيف ظـــــــروف اإلشـــــــارات، تحليـــــــل اإلشـــــــارات، أساســـــــ�ات نظـــــــم المراق�
 .ز�ارة حقل�ة، كتا�ة فن�ة، أخالق�ات وتشر�عات المهنةواإلستحواذ على الب�انات، 

 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٧٥ الدبلومات البينية

 الفصل والتنق�ة ٥٠٦بتغ .هـ
م، اإلمتصــــــاص واإلدمصـــــــاص، إزالــــــة الكبر�ـــــــت تصــــــنيف فاصــــــالت الغـــــــاز والز�ــــــت، تعيـــــــين الســــــعات والحجـــــــو 

 .ز�ارة حقل�ة، كتا�ة فن�ة، أخالق�ات وتشر�عات المهنةوالتجفيف، 
  معالجة الغاز الطب�عي ٥٠٧بتغ .هـ

ــــــــان،  ــــــــة لإلســــــــالة، فصــــــــل اإليث ــــــــد ومعالجــــــــة وٕاســــــــالة الغــــــــاز الطب�عــــــــي، فصــــــــل الغــــــــازات القابل ــــــــات تبر� أخالق�
 .�ةز�ارة حقل، كتا�ة فن�ة، وتشر�عات المهنة

 البتروك�ماو�ات ٥٠٨بتغ .هـ
هيـــــدروجين، : إســـــتخدام البخـــــار فـــــي عمل�ـــــات تكســـــير الغـــــاز الطب�عـــــي، المنتجـــــات المشـــــتقة مـــــن الغـــــاز الطب�عـــــي

ــــــولى  ميثــــــانول، أمون�ــــــا، يور�ــــــا، نتــــــرات األمونيــــــوم، التكســــــير االتالفــــــى لاليثــــــان �البخــــــار ، البــــــولى ايثيلــــــين ، الب
رو�ـــــــان، البتروك�ماو�ــــــــات مـــــــن البيوتـــــــان، اإلســـــــالة الك�م�ائ�ـــــــة للغــــــــاز فينيـــــــل كلور�ـــــــد، البتروك�ماو�ـــــــات مـــــــن الب

 .ز�ارة حقل�ة، كتا�ة فن�ة، أخالق�ات وتشر�عات المهنةالطب�عي، 
 إستخدامات الغاز الطب�عي ٥٠٩بتغ .هـ

ــــــات،  ــــــداخلى، التر�ين ــــــراق ال ــــــدات اإلحت ــــــدورات، مول ــــــة، تســــــه�الت الغــــــاز الطب�عــــــى، ال ــــــدينام�كا الحرار� ــــــاه�م ال مف
 .ز�ارة حقل�ة، كتا�ة فن�ة، أخالق�ات وتشر�عات المهنةغط، الم�ادالت الحرار�ة، الضوا 
 المشروع ٥٩٩هبتغ 

ـــــنفط  ـــــول ال ـــــي احـــــد حق ـــــة عل ـــــق المعـــــارف والمهـــــارات المكتســـــ�ة خـــــالل مـــــدة الدراســـــة الجـــــراء دراســـــة تطب�ق� تطبي
 .عيوالغاز الطب�عي بهدف تطو�ر وتحسين اداء العمل�ات في صناعة النفط والغاز الطب�

 



 

 عة القاهرةجام
 

 الئحة الدراسات العل�ا  
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 كل�ة الهندسة
 

 

 ٤٧٦ الدبلومات البينية

 
 هندسة النسج�ات

 مقررات هندسة النسج�ات ):٢٤٦(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة أسم المقرر الكود

 - ٣ خامات نسج�ة ٥٠١غن 
 - ٣ تكنولوج�ا الغزل والنسج ٥٠٢غن 
 - ٣ تكنولوج�ا التجهيز ٥٠٣غن 
 - ٣ تكنولوج�ا الص�اغة والط�اعة ٥٠٤غن 
 - ٣ كترون�ةهندسة كهر��ة، ال ٥٠٥غن 
 - ٣ )١(اخت�ارات معمل�ة  ٥٠٦غن 
 - ٣ م�كان�كا أالت الغزل والنسج ٥٠٧غن 
 ٥٠٦غن  ٣ )٢(اخت�ارات معمل�ة  ٥٠٨غن 
 - ٣ المشروع ٥٩٩غن 

 
 مقررات إخت�ار�ة ):٢٤٧(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة أسم المقرر الكود
 - ٣ الحاسب اآللى فى الغزل والنسيج ٥١٠غن 
 - ٣ مراق�ة الجودة واإلنتاج ٥١١غن 
 - ٣ هندسة بيئ�ة ٥١٢غن 
 - ٣ نظم التحكم الصناعى ٥١٣غن 
 - ٣ اقتصاد�ات صناعة الغزل والنسيج ٥١٤غن 
 - ٣ أمن صناعى ٥١٥غن 

 .يختار الطالب ثالثة مقررات إخت�ار�ة من القائمة
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٧٧ الدبلومات البينية

 
 توصيف المقررات

 خامات نسج�ة ٥٠١غن 
ــــــة،  التقســــــ�م العــــــام ــــــة فــــــى األل�ــــــاف النســــــيج�ة، األل�ــــــاف الطب�ع�ــــــة الن�ات� ــــــاف النســــــيج�ة، الخــــــواص المطلو� لألل�

ـــــــة الحيوان�ـــــــة  ـــــــة(األل�ـــــــاف الطب�ع� ـــــــة ، ) البروتين� ـــــــة ، األل�ـــــــاف الصـــــــناع�ة التحو�ل� ـــــــاف الطب�ع�ـــــــة المعدن� ، األل�
 .األل�اف الصناع�ة التركيب�ة، خلط األل�اف الطب�ع�ة والصناع�ة

 �ا الغزل والنسجتكنولوج ٥٠٢غن 

ـــــة إنتـــــاج الخـــــ�ط : تكنولوج�ـــــا الغـــــزل ـــــى يتعـــــرض لهـــــا القطـــــن حتـــــى مرحل ـــــات التكنولوج�ـــــا الت ـــــيج، ( العمل� الجنـــــى، الحل
 )التفت�ح، التنظيف، الكرد، التنش�ط، البرم، العزل

حســــــا�ات الخيــــــوط واالقمشــــــة، مقدمــــــة عــــــن تحضــــــير النســــــيج، تــــــدو�ر الكــــــون، الســــــدل، البــــــوش، : تكنولوج�ــــــا النســــــيج
 )لفى،التطر�ح، تدو�ر الح�ه، مقدمة عن النسيج، الحركات االساس�ة فى النول، مقدمة عن التر�كوال

 تكنولوج�ا التجهيز ٥٠٣غن 

مقدمـــــــة لخـــــــواص االقمشـــــــة التـــــــى تتعامـــــــل مـــــــع عمل�ـــــــات التجهيـــــــز، مقدمـــــــة وعـــــــرض مخـــــــتص عـــــــن التجهيـــــــز 
لتجفيـــــف، إزالـــــة البـــــوش وحر�ـــــق المختلـــــف الك�مـــــاوى والم�كـــــان�كى لتغيـــــر مظهر�ـــــة القمـــــاش وخواصـــــه، عمل�ـــــات ا

 .الو�رة، عمل�ات الغسيل والتبي�ض المختلفة
 تكنولوج�ا الص�اغة والط�اعة ٥٠٤غن 

 االصناف المختلفة للص�غات وتطب�قاتها المعمل�ة والماكينات المستخدمة: الص�اغة
 .الطرق المختلفة والتطبيق: الط�اعة 

 هندسة كهر��ة، الكترون�ة ٥٠٥غن 

ة، التوز�ــــــع الكهر�ــــــي، نظــــــم الحما�ــــــة، نظــــــم التشــــــغيل، مكونــــــات إلكترون�ــــــة، دوائــــــر إلكترون�ــــــة، االالت الكهر��ــــــ
 .أجهزة ق�اس

 اخت�ارات معمل�ة ٥٠٦غن 

 .طرق الص�اغة المختلفة لجم�ع أنواع االنسجة، الطرق المختلفة للتجهيز، التعرف على أنواع النسيج المختلفة
 م�كان�كا أالت الغزل والنسج ٥٠٧غن 

ات الم�كان�ك�ـــــــة، التصـــــــم�م الم�كـــــــان�كى آلالت الغـــــــزل والنســـــــيج، تشـــــــغيل الماكينـــــــات واثارهـــــــا، دينام�كـــــــا المكونـــــــ
 .المنظومات لعمل�ات التشغيل المختلفة، الدينام�كا الحرار�ة لعمل�ات الغزل والنسيج

 )٢(اخت�ارات معمل�ة  ٥٠٨غن 
ــــــوط ــــــة للخي ــــــوط،: المواصــــــفات الم�كان�ك� ــــــوط، ) ٣(جهــــــاز أوســــــتر  مواصــــــفات أوســــــتر الق�اســــــ�ة للخي النتظــــــام الخي

، )للشـــــــد والضـــــــغط(مشـــــــعر�ة الخيـــــــوط تنســـــــوجيت البرمـــــــان االلـــــــى، جهـــــــاز أوســـــــتر دينـــــــامو�تر، جهـــــــاز ا�ســـــــترون 
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 ٤٧٨ الدبلومات البينية

 اخت�ـــــــار اوســـــــتر كالســـــــ�مات، جهـــــــاز اكســـــــبرت، االخت�ـــــــار الشـــــــامل لخـــــــواص الخـــــــ�ط، اخت�ـــــــار مظهر�ـــــــة الخـــــــ�ط
 ).�الكمبيوتر

 المشروع ٥٩٩غن 

 .تطبيق على أحد المشروعات الصناع�ة فى مجال الغزل والنسيجدراسة نظر�ة وعمل�ة مع ال
 الحاسب اآللى فى الغزل والنسيج ٥١٠غن 

ــــــرامج  نظــــــم االجهــــــزة وشــــــ�كات الحاســــــب، حــــــزم البــــــرامج الخاصــــــة �التصــــــم�م، حــــــزم بــــــرامج التشــــــغيل، حــــــزم الب
 .التفاعل�ة

 مراق�ة الجودة واإلنتاج ٥١١غن 

منــــــتج، الــــــنظم االحصــــــائ�ة فــــــى الــــــتحكم فــــــى الجــــــودة، تكنولوج�ــــــا تعر�فــــــات، جــــــودة المنــــــتج، تحســــــين جــــــودة ال
 .التصم�م العملى

 هندسة بيئ�ة ٥١٢غن 

تعر�ـــــــف الهندســـــــة البيئ�ـــــــة، االدارة البيئ�ـــــــة، قـــــــوانين البيئـــــــة، إدارة المخلفـــــــات الصـــــــل�ة ومعالجـــــــة م�ـــــــاه الصـــــــرف 
 .لمصانع الغزل والنسيج والص�اغة والتجهيز

 نظم التحكم الصناعى ٥١٣غن 
ــــتحكم االلكترون�ــــة مكونــــات ــــتحكم، نظــــم ال ــــل، دوائــــر ال ــــتحكم الصــــناعى، الطــــرق الر�اضــــ�ة للنمذجــــة والتحلي  ال

PLC  نظم تغيير السرعة االلكترون�ة، نظم التحكم �الحاس�ات ،.  
 اقتصاد�ات صناعة الغزل والنسيج ٥١٤غن 

ف والعائـــــــد، نظـــــــم الوضـــــــع االقتصـــــــادى لصـــــــناعة الغـــــــزل والنســـــــيج، التحليـــــــل االقتصـــــــادى للمنشـــــــأت، التكـــــــالي
 .المب�عات، االستثمار وتعظ�م العائد

 أمن صناعى ٥١٥غن 

خطـــــــــــــط االســـــــــــــتجا�ة للحـــــــــــــاالت الحرجـــــــــــــة، النظافـــــــــــــة، مواصـــــــــــــفات األمـــــــــــــان األول�ـــــــــــــة، معـــــــــــــدات األمـــــــــــــان 
ــــــرامج األمــــــان والصــــــحة، المحافظــــــة  لألشــــــخاص،مكافحة الحرائــــــق ، تنــــــاول وتخــــــز�ن والــــــتخلص مــــــن المــــــواد، ب

ــــــــى المــــــــواد، اســــــــتراتيج�ة إدا ــــــــة، مكافحــــــــة عل رة األمــــــــان، تطب�قــــــــات إدارة األمــــــــان ومراعــــــــاة العــــــــادات االجتماع�
 .العدوى، مقاومة اإلشاعات، تداخل الموجات الكهرومغناط�س�ة وتأثيرها على الصحة



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٧٩ الدبلومات البينية

 هندسة المخاطر
 مقررات هندسة المخاطر ):٢٤٨(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة أسم المقرر الكود
 - ٣ وتحليل الب�انات فى هندسة المخاطر اإلحصاء ٥٠١دهـ م 
 - ٣ التفكير المنظومى واإلبداعى ٥٠٢دهـ م 
 - ٣ اقتصاد�ات هندسة المخاطر ٥٠٣دهـ م 

 - ٢ تقي�م المخاطر الصناع�ة ٦٠٥هـ م م 
 - ٢ تقي�م المخاطر البيئ�ة ٦٠٦هـ م م 

  ٣ تقي�م المخاطر الطب�ع�ة ٥٠٦دهـ م 
  ٣ عات والمخاطر الهندس�ةإدارة المشرو  ٥٠٧دهـ م 
  ٣ تكنولوج�ا التحكم فى المخاطر ٥٠٨دهـ م 

 - ٢ الجوانب النفس�ة واإلجتماع�ة للمخاطر ٦٠٤ـ م م ه
Pمقرر اخت�ارى  ٥١٠دهـ م 

* ٣ - 
 - ٤ المشروع ٥٩٩دهـ م 

P

*
P تحدد لجنة تسيير الدبلوم الموضوعات المدرجة في أول كل عام دراسي 

 

 
 توصيف المقررات

 
 اإلحصاء وتحليل الب�انات فى هندسة المخاطر ٥٠١هـ م د

اإلحتمال�ـــــــة والمتغيـــــــرات العشـــــــوائ�ة، التوز�ـــــــع الطب�عيـــــــى، الضـــــــ�ط والـــــــتحكم اإلحصـــــــائى، التقـــــــدير اإلحصـــــــائى، 
الب�انــــــات : النمــــــاذج والب�انــــــات اإلحصــــــائ�ة المقارنــــــة، التراجــــــع الخطــــــى، التجــــــارب اإلحصــــــائ�ة، قاعــــــدة الب�انــــــات

قــــــد�م وأخــــــذ العينــــــات، عــــــرض الب�انــــــات بإســــــتخدام الرســــــم الب�ــــــانى، العناصــــــر األساســــــ�ة فــــــى بــــــين التجم�ــــــع والت
، تحليــــــــل )ثنــــــــائى أو متعــــــــدد المتغيــــــــرات(التحليــــــــل، تصــــــــنيف وتجم�ــــــــع الب�انــــــــات، التحليــــــــل التنبــــــــؤى للب�انــــــــات 

 .اإلرت�اط والتنقيب فى الب�انات
 التفكير المنظومى واإلبداعى ٥٠٢دهـ م 

 : المنظومىالتفكير : الجزء األول
ـــــــر المنظـــــــومى فـــــــى مجـــــــال  ـــــــادئ أساســـــــ�ة، اســـــــتخدام التفكي ـــــــاه�م وســـــــمات وم� مقدمـــــــة، مـــــــا هـــــــى المنظومـــــــة، مف
ــــــــب  المخــــــــاطر، إدارة الجــــــــودة الشــــــــاملة والتفكيــــــــر المنظــــــــومى فــــــــى التغييــــــــر المؤسســــــــى، العمــــــــل الجمــــــــاعى كمطل

ـــــــى منظومـــــــة المخـــــــاط ـــــــب المنظومـــــــة وتطب�قـــــــات عل ـــــــة التغييـــــــر المؤسســـــــى، مرات ر، المهـــــــارات نظـــــــامى فـــــــى عمل�
 .آلى الشخص�ة فى تحليل المنظومة وحل المشكالت، دراسات حالة فى المخاطر، تدر��ات و�رامج حاسب
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 ٤٨٠ الدبلومات البينية

 :التفكير اإلبداعى: الجزء الثانى
مقدمــــــة، مفــــــاه�م أساســــــ�ة، تقن�ــــــات اإلبــــــداع، التفكيــــــر الق�اســــــى والمجــــــازى، اســــــتخدام قــــــوائم الصــــــفات والتحليــــــل، 

الــــــــذهن، طــــــــرح تســــــــاؤالت، معاينــــــــات تار�خ�ــــــــة، خماســــــــ�ة الم�حــــــــث، قــــــــوائم ضــــــــ�ط األفكــــــــار، قــــــــدح وعصــــــــف 
ـــــــادات خاطئـــــــة حـــــــول التفكيـــــــر  ـــــــة التفكيـــــــر، اعتق المصـــــــفوفة، طـــــــرق إبداع�ـــــــة أخـــــــرى، اســـــــتيراتيج�ات إدارة عمل�
اإلبــــــداعى وحــــــل المشــــــكالت، تحجــــــ�م الم�ــــــادرات واإلبــــــداع، مواقــــــف إيجاب�ــــــة تجــــــاه التفكيــــــر اإلبــــــداعى، ك�ف�ـــــــة 

 .يدة أو النقدالتعامل مع األفكار الجد
 إقتصاد�ات هندسة المخاطر ٥٠٣دهـ م 

مقدمـــــة لإلقتصـــــاد الهندســـــى، مفـــــاه�م التكلفـــــة، ق�مـــــة الوقـــــت �النســـــ�ة للمـــــال ومـــــا �ســـــاو�ه فـــــى الق�مـــــة، تطب�قـــــات 
علــــــى العالقــــــة بــــــين المــــــال والوقــــــت، إتخــــــاذ القــــــرار مــــــن بــــــين عــــــدة بــــــدائل، اإلهــــــالك، تقن�ــــــات تقــــــدير التكلفــــــة، 

ــــــة المقــــــدرة وعالقتهــــــا �المخــــــاطر، إتخــــــاذ  التضــــــخم وتغيــــــر األســــــعار، تحليــــــل جــــــدوى البــــــدائل، النســــــ�ة أو الكم�
 .القرار ف�ما يتعلق �اإلحتمال�ات حول تمو�ل المشروعات

 تقي�م المخاطر الصناع�ة ٥٠٤دهـ م 

مفــــــاه�م عامــــــة وأساســــــ�ة عــــــن المخــــــاطر، مق�ــــــاس تقيــــــ�م المخــــــاطر، خبــــــرات مكتســــــ�ة مــــــن حــــــوادث ســــــا�قة، أســــــلوب 
FMECA المخـــــــــــاطر، وأســـــــــــلوب ، شـــــــــــجرةHAZOP الظـــــــــــواهر الفيز�ائ�ـــــــــــة المرت�طـــــــــــة �ـــــــــــالحوادث، المخـــــــــــاطر ،

 .ونظر�ة اإلحتماالت، معايير تحليل المخاطر، نماذج األمان المتعارف عليها، إدارة األزمات
 تقي�م المخاطر البيئ�ة ٥٠٥دهـ م 

ـــــة ـــــوازن البيئـــــى وٕادارة البيئ ـــــم البيئـــــة والت ـــــوث الهـــــواء مقدمـــــة لتقيـــــ�م المخـــــاطر البيئ�ـــــة، عل الجـــــوى، ، الملوثـــــات وتل
التفاعـــــل مـــــع المنـــــاخ والمؤشـــــرات البيئ�ـــــة، نقـــــل الك�ماو�ـــــات ومقـــــدارها فـــــى الهـــــواء والتر�ـــــة والمـــــاء، علـــــم الســـــموم 
التطب�قــــــى، مفهــــــوم العوامــــــل التراكم�ــــــة وصــــــعو�ة تقيــــــ�م المشــــــاكل ذات المصــــــادر المتعــــــددة، تحليــــــل دورة الح�ــــــاة 

، الســـــــ�اق الضـــــــا�ط لتقيـــــــ�م المخـــــــاطر، للمخلفـــــــات الصـــــــناع�ة، إعـــــــادة تصـــــــن�ع المخلفـــــــات، األمطـــــــار الحمضـــــــ�ة
إدارة المصــــــادر : ، الهندســــــة البيئ�ــــــة، أســــــاليب عمل�ــــــة لــــــإلدارة البيئ�ــــــة١٤٠٠٠أيــــــزو : منظومــــــات اإلدارة البيئ�ــــــة

الطب�ع�ـــــة بـــــين التطـــــو�ر والتكنولوج�ـــــا، إدارة المخلفـــــات وٕاعـــــادة المواقـــــع الملوثـــــة إلـــــى مـــــا كانـــــت عل�ـــــه، خبـــــرات 
 .فى مجال تقي�م المخاطر البيئ�ة

 تقي�م المخاطر الطب�ع�ة ٥٠٦دهـ م 

ــــــــة، مخــــــــاطر  ــــــــة، المخــــــــاطر الهيدرول�ك� ــــــــاه�م األساســــــــ�ة للمخــــــــاطر الطب�ع� ــــــــة، المف مقدمــــــــة للمخــــــــاطر الطب�ع�
ــــــــراكين، التشــــــــر�عات الخاصــــــــة  ــــــــزالزل مــــــــع التعــــــــرض لمخــــــــاطر الب ــــــــألرض، مخــــــــاطر ال التحركــــــــات الواســــــــعة ل

واإلستشـــــعار عــــــن �عـــــد، المخــــــاطر الطب�ع�ــــــة ) GIS(�المخـــــاطر الطب�ع�ــــــة، تقن�ـــــة نظــــــام المعلومـــــات الجغرافــــــى 
 .األخرى 

 
 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٨١ الدبلومات البينية

 إدارة المشروعات والمخاطر الهندس�ة ٥٠٧دهـ م 

ــــــة، الجــــــودة، اإلتصــــــاالت : مقدمــــــة، معــــــارف إدارة المشــــــروعات، عناصــــــر تكامــــــل المشــــــروع ــــــت، التكلف إدارة الوق
: رة مشــــــــروعات المخــــــــاطروالتواصــــــــل، تور�ــــــــد المعــــــــدات، المــــــــوارد ال�شــــــــر�ة، المخــــــــاطر وٕادارة المشــــــــروعات، إدا

ـــــ�م األداء، إدارة  ـــــة وتقي ـــــوعى، التخطـــــ�ط، الضـــــ�ط والرقا� ـــــل الكمـــــى والن ـــــى مصـــــادر المخـــــاطر، التحلي التعـــــرف عل
 .الكوارث والتصدى لمخاطرها

 تكنولوج�ا التحكم فى المخاطر ٥٠٨دهـ م 

رار، الحــــد مــــن مقدمــــة، آل�ــــة الــــتحكم فــــى المخــــاطر، تحديــــد خــــرائط المخــــاطر، نظــــم المســــاعدة علــــى إتخــــاذ القــــ
الم�ـــــــادئ والتقن�ـــــــات، التقن�ـــــــات الخاصـــــــة �الحـــــــد مـــــــن المخـــــــاطر مـــــــن وقا�ـــــــة وصـــــــ�انة تحـــــــول دون : المخـــــــاطر

حـــــدوث المخـــــاطر، أجهـــــزة الكشـــــف عـــــن المخـــــاطر، الحما�ـــــة مـــــن المخـــــاطر ضـــــد الحـــــوادث الكهر��ـــــة والطب�ع�ـــــة 
 .والك�م�ائ�ة الغير مرغوب فيها، الجوانب اإلقتصاد�ة للتحكم فى المخاطر

 الجوانب النفس�ة واإلجتماع�ة للمخاطر ٦٠٤هـ م م 

 :الجوانب النفس�ة للمخاطر: الجزء األول
تعر�فـــــات للمفـــــاه�م األساســــــ�ة، العالقـــــة بـــــين موضــــــوع المخـــــاطر وموضـــــوعات أخــــــرى ذات صـــــلة، العوامـــــل النفســــــ�ة 

طر، اكتشــــــاف المخــــــا المحــــــددة للمخــــــاطر، التنبــــــؤ �األشــــــخاص والجماعــــــات المعرضــــــة للمخــــــاطر، تحديــــــد  إحتمال�ــــــة
ـــــى تغييـــــر مواقـــــف األفـــــراد مـــــن المخـــــاطر وتغييـــــر  األشـــــخاص المعرضـــــون للمخـــــاطر، تقن�ـــــات تـــــدخل علـــــم الـــــنفس ف

الـــــتحكم العـــــاطفى، تنـــــاول إدارة  ســـــلوكهم تجاههـــــا، تـــــدر�ب األفـــــراد علـــــى تجنـــــب ومواجهـــــة المخـــــاطر، التـــــدر�ب علـــــى
 .نب المخاطرالمخاطر على المستو�ين الفردى والمؤسسى، ز�ادة الوعى الفردى لتج

 

 :الجوانب اإلجتماع�ة للمخاطر: الجزء الثانى
مقدمـــــــة، التقـــــــد�م للمحتـــــــوى �ـــــــالتعر�ف �علـــــــم اإلجتمـــــــاع وأسســـــــه وتداخلـــــــه فـــــــى مشـــــــروعات التنم�ـــــــة والتطـــــــو�ر، 
ـــــــى  ـــــــداع�اتها عل ـــــــة وت ـــــــة والبيئ� ـــــــواع المخـــــــاطر الســـــــلوك�ة والطب�ع� ـــــــة، أن مفهـــــــوم المخـــــــاطر فـــــــى المجتمـــــــع والثقاف

اطر �النشــــــاط اإلقتصــــــادى والنظــــــام األ�كولــــــوجى ودورة العــــــام، ثقافــــــة المجتمــــــع حــــــول المجتمــــــع، ارت�ــــــاط المخــــــ
المخـــــــاطر مـــــــا بـــــــين حـــــــدوثها وعالجهـــــــا والوقا�ـــــــة منهـــــــا، مشـــــــروعات التنم�ـــــــة الحضـــــــر�ة والصـــــــناع�ة، ودراســـــــة 
الجــــــدوى للمخــــــاطر اإلجتماع�ــــــة القائمــــــة والمحتملــــــة، توظيــــــف التــــــراث الشــــــعبى واســــــتخدامه للتوع�ــــــة �المخــــــاطر 

 .ل على درئهاوالعم
 مقرر اخت�ارى  ٥١٠دهـ م 

 .تختار لجنة التسيير من بين الموضوعات التال�ة أو موضوعات أخرى مستجدة
 إدارة الوقت وضغوط العمل: أ ٥١٠دهـ م 

خطــــــة العمــــــل : ، التــــــأثير والفعال�ــــــة، اإلنتاج�ــــــة والترشــــــيد، أدوات وأســــــاليب إدارة الوقــــــت٨٠/٢٠تعر�فــــــات، مبــــــدأ 
ــــــو�ض، اإلرشــــــاد والنصــــــ�حة والتوج�ــــــه قائمــــــة المتا�عــــــة، ال ــــــة مــــــع الوقــــــت، إدارة اإلجتماعــــــات، التف تعامــــــل �فعال�



 

 عة القاهرةجام
 

 الئحة الدراسات العل�ا  
٢٠١٨ 

 كل�ة الهندسة
 

 

 ٤٨٢ الدبلومات البينية

)Coaching(أســـــــــاليب الـــــــــتخلص مـــــــــن اإلجهـــــــــاد، : ، مـــــــــنح الصـــــــــالح�ات، أســـــــــ�اب اإلجهـــــــــاد، إدارة اإلجهـــــــــاد
 .التأمل والتنفس والتمار�ن الروح�ة والبدن�ة

 تطب�قات علم المحاكاة فى هندسة المخاطر: ب ٥١٠دهـ م 
دمـــــة، طـــــرق المحاكـــــاة، التـــــدقيق والتأكيـــــد والتحقـــــق مـــــن الب�انـــــات، تصـــــم�م تجـــــارب المحاكـــــاة، محاكـــــاة نمـــــاذج مق

 .مشروعات المخاطر
 موضوعات أخرى تندرج تحت المقرر االخت�اري : جـ ٥١٠دهـ م 

ـــــة تقـــــار�ر الحـــــوادث  الصـــــحة العامـــــة والصـــــناع�ة، تنم�ـــــة قـــــوة المالحظـــــة وال�حـــــث فـــــى مجـــــاالت المخـــــاطر، كتا�
 .مخاطر، إدارة التغيير، تشر�عات المخاطر، وموضوعات أخرى متعلقة �الدبلومةوال

 المشروع ٥١١دهـ م 

تتنـــــوع الموضـــــوعات التــــــى يـــــتم تدر�ســـــها فــــــى إطـــــار المشــــــروع التطب�قـــــى لتناســـــب المشــــــكالت والمهـــــارات التــــــى 
�محاضـــــر�ن مـــــن و�جـــــوز اإلســـــتعانة ) مـــــن بـــــين المقـــــررات والموضـــــوعات المختـــــارة أو غيرهـــــا(يواجههـــــا الطالـــــب 

 .الصناعة لب�ان �عض المعلومات المتعلقة ب�عض المشروعات
 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٨٣ الدبلومات البينية

 
 

 تكنولوج�ا اإلشعاع
 مقررات تكنولوج�ا اإلشعاع ):٢٤٩(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة أسم المقرر الكود
 - ٣ الدوائر الكهر��ة واإللكترون�ة ٥٢٦كهت 
 - ٣ الفيز�اء اإلشعاع�ة  ٦٣٤ فيز
 - ٣ الوقا�ة والحجز اإلشعاعى )٢( ٥٢٦انش 

 - ٣ تطب�قات اإلشعاع ٥٠١هتا 
 - ٣ أجهزة اإلشعاع ٥٠٢هتا 
 - ٣ موضوعات مختارة ٥٠٣هتا 
 - ٣ التلف اإلشعاعى ٥٠٤هتا 
 - ٣ التطب�قات الصناع�ة ٥٠٥هتا 
 - ٣ الك�م�اء اإلشعاع�ة ٥٠٦هتا 
 - ٣ بيولوج�ة اإلشعاع والتطب�قات ٥٠٧هتا 
 - ٤ المشروع ٥٩٩هتا 

 
 
 

 توصيف المقررات
 الدوائر الكهر��ة واإللكترون�ة ٥٢٦كهت 

ــــــدوائر  ــــــار المتــــــردد والمســــــتمر، مصــــــادر اإلمــــــداد �الطاقــــــة، مكونــــــات ال ــــــدوائر، دوائــــــر الت� العناصــــــر الرئ�ســــــ�ة لل
 .وحما�ة الدوائر ، دوائر التحكم، إنذار"الرقم�ة والتماثل�ة"، أجهزة الق�اس "الرقم�ة والتماثل�ة"اإللكترون�ة 

  الفيز�اء اإلشعاع�ة٤٦٣فيز 
أنواع اإلشعاعات، التفاعل بين اإلشعاع والمادة، كواشف اإلشعاع، التأثيرات البيولوج�ة لإلشعاعات المؤ�نة وغير 

 .المؤ�نة، تطب�قات اإلشعاع
 الوقا�ة والحجز اإلشعاعى) ٢( ٥٢٦انش 

ــــــى للتعــــــرض لإلشــــــعاع، التــــــأثيرات الحي ــــــة لإلشــــــعاع المــــــؤ�ن، ق�ــــــاس اإلشــــــعاع المــــــؤ�ن، األكــــــواد التــــــأثير البيئ و�
الق�اســــــــ�ة للجرعــــــــة المســــــــموح بهــــــــا، الحجــــــــز اإلشــــــــعاعى للمفــــــــاعالت الذر�ــــــــة، الحجــــــــز اإلشــــــــعاعى للمصــــــــادر 

 .المشعة، الحجز اإلشعاعى للنفا�ات الذر�ة، التحكم البيئى فى المنشآت النوو�ة
 الحاسب والر�اض�ات) ٢( ٥٢٦ر�ض 

ة، اخت�ـــــارات الفرضـــــ�ة، العالقـــــات وارت�اطهـــــا، تصـــــم�م وتحليـــــل التجـــــارب، تجر�ـــــة مونـــــت اإلحصـــــاء، حـــــدود الثقـــــ
كــــــارلو، تماثــــــل المتغيــــــرات العشــــــوائ�ة، توليــــــد أرقــــــام عشــــــوائ�ة، تحو�ــــــل المتغيــــــرات العشــــــوائ�ة، تطبيــــــق التمائل�ــــــة 

 .على اختراق النيترون، استخدام حزم الحاسب فى �عض التطب�قات



 

 عة القاهرةجام
 

 الئحة الدراسات العل�ا  
٢٠١٨ 

 كل�ة الهندسة
 

 

 ٤٨٤ الدبلومات البينية

 تطب�قات اإلشعاع ٥٠١هتا 

الجــــــة المــــــواد الغذائ�ــــــة، تعقــــــ�م المــــــواد واألدوات والمســــــتلزمات الطب�ــــــة، تحســــــين خــــــواص البــــــول�مرات، تشــــــع�ع مع
 .الغذاء، التطب�قات الطب�ة فى التشخ�ص والعالج

 أجهزة اإلشعاع ٥٠٢هتا 
لق�ـــــاس الجرعـــــة اإلشـــــعاع�ة، أجهـــــزة كشـــــف ) الـــــدوز�متر(أجهـــــزة الرصـــــد اإلشـــــعاعى، أجهـــــزة الحما�ـــــة اإلشـــــعاع�ة 

 .وث اإلشعاعىالتل
 موضوعات مختارة ٥٠٣هتا 
 التلف اإلشعاعى ٥٠٤هتا 

تفاعــــل الجز�ئــــات النوو�ــــة المشــــحونة مــــع المــــادة، تفاعــــل أشــــعة جامــــا والنيترونــــات مــــع ، أنــــواع اإلشــــعاع، مقدمــــة
 .المادة
 التطب�قات الصناع�ة ٥٠٥هتا 

إنتــــــاج ، تغط�ــــــة ســــــطوح المــــــواد، فــــــةالمعالجــــــة اإلشــــــعاع�ة لألســــــالك والكــــــا�الت الكهر�ائ�ــــــة ذات األقطــــــار المختل
ــــــاج المطــــــاط واألســــــمنت ــــــب التــــــى تــــــنكمش �ــــــالحرارة، إنت ــــــدروج�الت الطب�ــــــة، إنتــــــاج عــــــوازل ، األنابي إنتــــــاج الهي

 .تحسين وتعديل خواص البول�مرات والمطاط، الكشف عن جودة اللحام، الضغط العالى
 الك�م�اء اإلشعاع�ة ٥٠٦هتا 

إنتاجهـــــا وتحليلهـــــا، طـــــرق فصـــــل النظـــــائر المشـــــعة، ملصـــــقات المرك�ـــــات  تركيـــــب الـــــذرة، خصـــــائص النظـــــائر المشـــــعة،
اإلشـــــــعاع (العضـــــــو�ة �النظـــــــائر المشـــــــعة، ضـــــــ�ط الجـــــــودة، ك�م�ـــــــاء الـــــــذرة الســـــــاخنة، التـــــــداخل للنيتـــــــرون مـــــــع المـــــــادة 

 .المشعة ، سلوك التركيزات المنخفضة من النظائر المشعة، ت�ادل النظائر، تطب�قات النظائر)المؤ�ن
 لوج�ة اإلشعاع والتطب�قاتبيو  ٥٠٧هتا 

ــــــــة الجرعــــــــة اإلشــــــــعاع�ة، أثــــــــر  ــــــــه، التعــــــــرض اإلشــــــــعاعى، كم� اإلشــــــــعاع المــــــــؤ�ن، أنواعــــــــه، اإلشــــــــعاع ووحدات
 .اإلشعاع الحاد، أعراض اإلشعاع، األعضاء البيولوج�ة، السرطان واألورام، نظام تجديد الخل�ة

 
  المواد المتقدمة وتكنولوجيتها

  متقدمة وتكنولوجيتهاالمواد المقررات  ):٢٥٠(جدول 
 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة أسم المقرر الكود
 - ٣ السلوك الم�كان�كى للمواد ٥٠١ممت 
 - ٣ خصائص المواد وعمل�ة اإلخت�ار ٥٠٢ممت 
 - ٣ محاكاة المواد المتقدمة ٥٠٣ممت 
 - ٣ مقدمة لمواد البلمرات ٥٠٤ممت 
 - ٣ مقدمة لمواد النانو ٥٠٥ممت 
 - ٤ المشروع ٥٩٩ ممت



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٨٥ الدبلومات البينية

يختار الطالب أر�عة مقررات من المقررات التال�ة ط�قًا لما هو متاح فى كل : مقررات إخت�ار�ة ):٢٥١(جدول 
 فصل دراسى  

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة أسم المقرر الكود
 ٥٠٥ممت   ٣ التقن�ات العمل�ة لمواد النانو ٥٠٦ممت 

 - ٣ تقدمةالس�ائك الخف�فة الم  ٦١٤ نمم
 - ٣ اإلخت�ارات العمل�ة للمواد  ٥٠٨ممت 
 - ٣ كسور وٕانه�ار المواد ٥٠٩ممت 
 - ٣ المواد المؤلفة ٥١٠ممت 
 - ٣ التكلفة األمثل لدورة مراحل المواد ٥١١ممت 

 - ٣ الدينام�كا الحرار�ة للمواد ٦٠٧ نمم
 ٥٠٤ممت   ٣ عمل�ات تشغيل البلمرات ٥١٣ممت 
 - ٣ فيز�ق�ةورج�ا الميتالال ٥١٤ممت 
 - ٣ المتقدمةمواد الموضوعات مختارة فى  ٥١٥ممت 
 - ٣ الكتا�ة الفن�ة الهندس�ة ٥١٦ممت 
 - ٣ ك�م�اء المواد المتقدمة ٥١٧ممت 
 - ٣ فيز�اء الجوامد  ٥١٨ممت 

ب من حق لجنة تسيير الدبلوم �الكل�ة فرض مقررات تكميل�ة من مرحلة ال�كالور�وس علي �عض الطال *
 لتأهيلهم لدراسة الدبلوم

 
 
 

  توصيف المقررات

 السلوك الم�كان�كى للمواد:   ٥٠١د م م ت 
التغيـر اللـدن فـى شـكل  - لدونـة البلـورات - القـوى الذر�ـة و الخلـل البلـورى  –الروا�ط الذر�ـة  –البن�ة األساس�ة للذرة 

 الـــدينام�كا الحرار�ـــةطر�قـــة : المـــواد مذجـــة ســلوكن  . منحنـــى االتـــزان - مــواد البلـــورات األحاد�ـــة والمتعـــددة البلــورات
المرونــة تحــت درجــات الحــرارة   - الســلوك المــرن  -ل العكســ�ة ونمذجــة التغيــر فــى الشــك الــدينام�كا الحرار�ــةوطر�قــة 

 .السلوك المرن اللدن - المرونة اللزجة - العال�ة
 خصاثص المواد وعمل�ة اإلخت�ار:  ٥٠٢د م م ت 

الق�اســات  –الم�كروســكوب اإللكترونــى  –دراســة بن�ــة المــواد �الم�كروســكوب الضــوئى  –صــها المــواد الهندســ�ة وخوا
عمل�ــات وأســاليب  –أســس إخت�ــار المــواد  -التحليــل الط�فــى الضــوئى واســتخدمات أشــعة إكــس  –وتحليــل النتــائج 
 . واد والبيئة الم –المواد واإلقتصاد  –) حاالت تطب�ق�ة(إخت�ار المواد والعمل�ات  –وأدوات التصن�ع 



 

 عة القاهرةجام
 

 الئحة الدراسات العل�ا  
٢٠١٨ 

 كل�ة الهندسة
 

 

 ٤٨٦ الدبلومات البينية

 محاكاة المواد المتقدمة:  ٥٠٣د م م ت  

البن�ــة الهشــة والبن�ــة الممطول�ــة : نمذجــة تركي�ــات محــددة  - نمذجــة الســلوك الالخطــى - النمذجــة العدد�ــة الخط�ــة
مقـاي�س النمـوذج المتعـدد ال: حالـة المـواد وتـأثير الشـيخوخة - والمواد الالمتجانسة و�ن�ة الحبي�ات والنمذجة المشتركة

نمذجـــة المعـــادن والســـ�ائك ونمذجـــة : نمذجـــة المـــواد المتقدمـــة نمذجـــة عمل�ـــات التشـــغيل -ومحاكـــاة تغيـــرات الحالـــة 
 .الخزف�ات ومحاكاة سلوك المواد المؤلفة والبلمرات ومحاكاة مواد النانو

  البلمرات لمواد مقدمة:  ٥٠٤د م م ت  

الســلوك  - الســلوك الم�كــان�كى - بن�ــة مــواد البلمــرات -نصــهرة توصــيف مــواد البلمــرات الم - مقدمــة لمــواد البلمــرات
البلمــرات  - مــواد المؤلفــة مــن البلمــرات واألل�ــافال  - الخصــائص الضــوئ�ة  - الخصــائص الكهر�ائ�ــة - الحــرارى 

 .أساس�ات م�ادىء التصم�م -ة المنتجات النسيج�ة النصف مصنع  - الصلدة �الحرارةو المتقاطعة 
  دمة لمواد النانو مق : ٥٠٥د م م ت 

ينــاقش هــذا المقــرر المفهــوم الجديــد لتقن�ــات النــانو والتغيــرات التــى تــؤثر فيهــا ممــا يجعلــه نمــوذج معاصــر لمســتقبل 
كمـا �عــرض األعمــال واأل�حـاث العلم�ــة وتقن�ــات النــانو فـى العــالم ممــا يوضـح قــوة تــأثير علــم  .دراسـات طالــب العلــم

 .الصناع�ة النانو وتقن�ات النانو فى التطب�قات
  اإلخت�ار�ة اتمقرر ال : د م م ت
 التقن�ات العمل�ة لمواد النانو  : ٥٠٦ د م م ت

ـــة البن�ـــة  –مـــواد المقدمـــة عـــن بن�ـــة  إستقصـــاء بن�ـــة الشـــكل واألطـــوار والتركيـــب بإســـتخدام الم�كروســـكوب  –مطا�ق
الخـــــواص  –اص الكهر��ـــــة الخـــــو  –الخـــــواص الحرار�ـــــة للمـــــواد  -الخصـــــائص الم�كان�ك�ـــــة للمـــــواد  - اإلل�كترونـــــي

أســــالك  و قضـــ�ان و تركيـــب وتصـــن�ع جســـ�مات : جســـ�مات النـــانو وتوصــــ�فها -الخـــواص الضـــوئ�ة  –المغناط�ســـ�ة 
 .ق�اسات جس�مات النانو –خصائص جس�مات النانو  - تشتت واندماج جس�مات النانو -أنابيب النانو و 
 الس�ائك الخف�فة المتقدمة :  ٦١٤ نم م  

الســ�اكة : الميتالورج�ــا الفيز�ق�ــة لاللومنيــوم وســ�ائك األلومنيــوم - ومنيــوم والمــاغنيز�وم و التيتــانيومإنتــاج ســ�ائك االل
تقن�ـات  - األداء الهندسـى ومجـاالت التطبيـقو السـ�اكة : التيتـانيوم وسـ�ائك التيتـانيوم - مقاومـة التآكـلو الخصائص و 

المــواد المؤلفــة والمعــادن الرغو�ــة : ة وعمل�ــات التشــغيلالمــواد الجديــد -الــر�ط مثــل التحر�ــك �اإلحتكــاك ولحــام الليــزر
 .وعمل�ات التصلب السر�عة

 اإلخت�ارات العمل�ة للمواد :  ٥٠٨د م م ت  

إخت�ــار الصــالدة  - إخت�ــار الصــالدة - إخت�ــار الشــد: اإلخت�ــارات الم�كان�ك�ــة اإلتالف�ــة وأهم�ــة إســتخدامها: المقدمــة
 –اإلجهـــاد الـــدوري  -الكـــالل إخت�ـــار  - ة بـــين الصـــالدة وخصـــائص الشـــدالعالقـــ –علـــي المســـتوي الم�كروســـكو�ي 

إخت�ـار إجهـاد  –منحنـي الزحـف : إخت�ـار الزحـف - إخت�ـار متانـة الكسـر - إخت�ار متانـة التصـادم –التعب الدوري 
  .التنبؤ �صفات المواد علي المدي الطو�ل –تفسير ب�انات الزحف الهندسي  –التمزق 

 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٨٧ الدبلومات البينية

  ور وٕانه�ار المواد كس:  ٥٠٩د م م ت  

دراســة القــوة والمتانــة للمعــادن والخزف�ــات  - مقدمــة لم�كان�كــا الكســر المــرن الخطــى وم�كان�كــا الكســر المــرن اللــدن
دراســة الكــالل للمــواد الهندســ�ة مــن   -والبلمــرات �النســ�ة الــى خصــائص التشــغيل وعالقتهــا �البن�ــة الم�كروســكو��ة 

مناقشة حاالت الكسـور والكـالل تحـت تـأثير العوامـل البيئ�ـة   - إجهاد ح�اة المواد وطر�قة إتجاه قدرة إحتمال العيوب
 .طر�قتى تحليل اإلنه�ار وعرض اإلنه�ار -

 المواد المؤلفة  : ٥١٠د م م ت 
األل�ـاف واألنسـجة المسـتخدمة لتقو�ـة اللـدائن  –المقـواه �األل�ـاف : تعر�ف وتصنيف المواد المؤلفـة �أنواعهـا المتعـددة 

 –أل�ـاف الكر�ـون  –خصـائص المكونـات الرئ�سـ�ة  –تحليـل اإلجهـادات  –طرق التصن�ع المختلفة للمواد المؤلفـة  –
 . تطب�قات هندس�ة  –الزجاج والخزف�ات  –المواد المؤلفة من البلمرات مع الفلزات 

 التكلفة األمثل لدورة مراحل المواد  : ٥١١د م م ت 
العوامــل الحرجــة فــى تحليــل  - لتشــغيل وتكلفــة التفتــ�ش والصــ�انة وتكلفــة اإلنه�ــارتكلفــة ا: تحليــل دورة مراحــل المــواد

 - األاداء �النســ�ة للوقــت والتطــور المــالى وعمل�ــات التــدهور ومعــدل الكســور وعمل�ــات التحســين واإلضــافة: الــدورة
دالـة التكلفـة المتوقعـة والشـروط : تحليل مسائل التكلفة المثلى لدورة المـواد -نظر�ة إتخاذ القرار والتكلفة الكل�ة المثلى

 .المثلى والطرق الق�اس�ة المثلى وطر�قة اإلحتمال األمثل والتطب�قات
 الدينام�كا الحرار�ة للمواد:  ٦٠٧ن م م  

القـــانون  .القـــانون األول للـــدينام�كا الحرار�ـــة وتطب�قاتـــة - الخـــواص المختلفـــة �الـــدينام�كا الحرار�ـــة - الطاقـــة والشـــغل
ــدينام�كا و  جيــ�سو الطاقــة الحــرة هيلمهــولتز و  الــدوال األخــرى مثــل االنثــالبي–نام�كا الحرار�ــة  الثــاني للــدي معــادالت ال
ـــــة ـــــدينام�كا الحرار�ـــــة . الحرار� ـــــانون الثالـــــث لل ـــــزان التفاعـــــل الك�مإ –الق ـــــت ـــــة للمحاليـــــل  - ىئا�  –الـــــدينام�كا الحرار�

 .)اللدائن( الدينام�كا الحرار�ة للبول�مرات  - ك�م�اءو الكهر 
 عمل�ات تشغيل البلمرات : ٥١٣د م م ت 

  - القول�ـه �ـالحقن و القول�ـه �الضـغط  - تقن�ـات البثـق  - أساسـ�ات سـلوك المـواد عنـد التشـغيل  - تحضير اللدائن
 .تقن�ات الوصل  - الرغو�ات – تقن�ات المواد المرك�ة ذات األل�اف

  الميتالورج�ا الفيز�ق�ة : ٥١٤ ت د م م
إخت�ار عينات المساحيق وحجم الحبي�ات وتقن�ات الق�اس والغر�لة والترسيب وطرق تناثر : توصيف المساحيق 

والم�كان�ك�ة واإلل�كترون�ة  الطرق االساس�ة :تصن�ع المساحيق - الضوء وحجب الضوء وطر�قة أشعة أكس
خلط واإلحتكاك طرق المزج وال  -مناولة المساحيق المدمجة   -طرق التحكم الم�كروسكو�ى  - والك�م�ائ�ة

 .الكثافة الكاملة اإلل�كترون�ة –طرق التشغيل  –التلبيد اإلل�كترونى  –الدمج اإلل�كترونى   - وٕاعت�ارات األمان
 موضوعات مختارة فى المواد المتقدمة : ٥١٥د م م ت 

خزف�ات والتطب�قات الخصائص الم�كان�ك�ة والحرار�ة والكهر�ائ�ة والمغناط�س�ة والضوئ�ة �النس�ة إلى بن�ة مواد ال
الخزف�ات فى درجات الحرارة العال�ة ومقاومتها لعوامل التآكل الشديد فى التطب�قات الم�كان�ك�ة تحت  - العلم�ة



 

 عة القاهرةجام
 

 الئحة الدراسات العل�ا  
٢٠١٨ 

 كل�ة الهندسة
 

 

 ٤٨٨ الدبلومات البينية

اإلحتماالت والحدود إلستخدام الخزف�ات فى الظروف  - لتطب�قات فى مجال اإلل�كترون�اتا - الضغوط العال�ة
 .�ات وعمل�ات اإلنجاز النهائ�ة ودراستهاعمل�ات إنتاج الخزف - البيئ�ة القاس�ة

  الكتا�ة الفن�ة الهندس�ة  : ٥١٦ت  د م م
الكتا�ات الهندس�ة الفعالة  –مراجعة قواعد اللغة وم�كان�كا اإلسلوب  –أهم�ة التقار�ر الهندس�ة وأنواعها ومتطل�اتها 

 –لمعلومات الهندس�ة على اإلنترنت ال�حث عن ا –مهارة اإللقاء  –تنم�ة مهارات اإلتصال  –بناء الفقرات  –
 . إستخدام الحاسب فى كتا�ة التقار�ر 

  ك�م�اء المواد المتقدمة    : ٥١٧ت  د م م
اإلتزان الدينام�كى فى العمل�ات الفيز�ائ�ة  –خواص المحاليل  –الميزان المادى والحرارى  –الحالة الغاز�ة 

خواص  –التركيب الذرى  –المقطوعات الصناع�ة  –تلوث ومعالجتة ال –التأكل  –الك�م�اء الكهر��ة  –والك�م�ائ�ة 
 .اإلتزان الك�م�ائى  –الر�اط الك�م�ائى  –العناصر 

  فيز�اء الجوامد  :  ٥١٨ت  د م م
 . اإلستقطاب  –الحيود  –التداخل  –خواص الموجات  –طب�عة وٕانتشار الضوء : ال�صر�ات الفيز�ائ�ة 

 إنعكاس وٕانكسار وحيود   –ظاهرة دو�الر  –الن�ضات  –شدة الصوت  – الموجات الصوت�ة: الصوت�ات 
 .م�ادىء علم فوق الصوت�ات وتطب�قاتة واستخدامه فى التشخ�ص والق�اسات  –الصوت              

 .الموجات والضوء  –الطيف الكهرومغناط�سى : الكهرومغناط�س�ة 
           –النسب�ة  –الفيز�قا النوو�ة  –الفوتونات واإللكترون�ات  –تفاعل الذرات  –تركيب الذرة : الحديثة  الفيز�اء

 .   التوصيل الفائق السرعة  –الليزر  -فيز�قا وم�كان�كا الكم                        

 المشروع  : ٥٩٩د م م ت 
التى يواجهها تتنوع الموضوعات التى يتم تدر�سها فى إطار المشروع التطب�قى لتناسب المشكالت والمهارات 

وسيتم  اإلستعانة �محاضر�ن من الدول األورو��ة أو ) من بين المقررات والموضوعات المختارة أو غيرها (الطالب 
 .ذا لزم األمر لب�ان �عض المعلومات المتعلقة ب�عض المشروعاتإالصناعة 



 

 جامعة القاهرة
 

 الئحة الدراسات العل�ا
 كل�ة الهندسة ٢٠١٨

 

 

 ٤٨٩ الدبلومات البينية

 
 ص�انة المنشآت  ):٢٥٢(جدول 

 ؤهلمقرر م عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود
 - ٢ )١(هندسة جيوتقن�ة  ٥٠١تصم
 ٥٠١تصم  ٢ )٢(هندسة جيوتقن�ة  ٥٠٢تصم 
 - ٢ المؤثرات المعمار�ة والبيئ�ة 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(ة مسلحة خرسان ٥٠٨تصم 
 ٥٠٨تصم  ٢ )٢(خرسانة مسلحة  ٥٠٩تصم 
 - ٢ المنشآت الصلب ٥١٠تصم 
 - ٢ القوانين والتشر�عات ٥١١تصم 
 - ٢ إدارة أعمال اإلصالح والتدع�م ٥١٢تصم 
 * ٦ المشروع ٥٩٩تصم

 ساعة على األقل من المقررات عال�ه ١٦اإلنتهاء من * 
 

 توصيف المقررات
 )١(هندسة جيوتقن�ة 

 إستكشاف الموقع، تقر�ر أ�حاث التر�ة، التر�ة ذات المشاكل، قدرة تحمل التر�ة، هبوط المنشآت
 )٢(هندسة جيوتقن�ة 

 .األساسات الضحلة، األساسات العم�قة، سد جوانب الحفر، التحكم فى الم�اه الجوف�ة، تقو�ة وتدع�م األساسات
 المؤثرات المعمار�ة والبيئ�ة

ر�ة التراث�ة وأسس الص�انة والترم�م والحفاظ، و�شمل ذلـك دراسـة الحالـة الراهنـة للمبنـى والفتحـات دراسة النظم المعما
ونظــم العــزل للرطو�ــة والحــرارة والصــوت، دراســة نظــم التركي�ــات الفن�ــة �الم�ــانى والتــأثيرات البئ�ــة لمكونــات المبنــى 

ذه األعمــال والمــردود اإلقتصــادى لهــا، ودراســة واإلضــافات والترم�مــات والتحســينات والصــ�انة، والق�مــة المضــافة لهــ
 .ق�مة اإلضافات على العمر اإلفتراضى للمبنى

 )١(تحليل إنشاءات 
، طــرق حســاب األحمــال وتوز�ــع اإلجهــادات فــى العناصــر )نظــام ه�كلــى، حــوائط حاملــة(الــنظم المختلفــة للمنشــآت 

 .اإلنشائ�ة فى المنشآت



 

 عة القاهرةجام
 

 الئحة الدراسات العل�ا  
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 كل�ة الهندسة
 

 

 ٤٩٠ الدبلومات البينية

 )٢(تحليل إنشاءات 
رأســ�ًا (اصــر اإلنشــائ�ة لتحمــل األحمــال الرأســ�ة، طــرق ز�ــادة قــدرة العناصــر اإلنشــائ�ة �ــالمبنى طــرق ز�ــادة قــدرة العن

 .على تحمل األحمال الجانب�ة الناشئة عن الزالزل أوالر�اح) وأفق�اً 
 )١(خواص مواد 

ـــائى للعوامـــل البيئ�ـــة علـــى خـــواص مـــواد اإلنشـــا ء، الفحـــص أنـــواع وتركيـــب مـــواد اإلنشـــاء، التـــأثير الك�م�ـــائى والفيز�
 .ال�صرى وأعراض تدهور المواد، تقي�م مقاومة المواد فى المنشآت القائمة

 )٢(خواص مواد 
ترم�م وتدع�م مواد اإلنشاء، مـواد التـرم�م والتـدع�م، اخت�ـارات مـواد التـرم�م والتـدع�م، تـأثير عمل�ـات التـرم�م والتـدع�م 

 .على اختالف خواص المواد موضع�اً 
 )١(خرسانة مسلحة 

ع وأشكال العيوب فى المنشآت، طـرق الفحـص، تشـخ�ص العيـوب، إعـداد تقر�ـر المعاينـة، إخت�ـار وتقيـ�م مقاومـة أنوا 
 .العناصر والمنشآت القائمة، الص�انة الوقائ�ة

 )٢(خرسانة مسلحة 
المـنهج واسـتراتيج�ة اإلصـالح، األعــراض، التشـخ�ص، العـالج، طـرق اإلصــالح وتـدع�م العناصـر الخرسـان�ة، تقيــ�م 

 .داء المنشآت �عد الترم�م، حاالت دراس�ةأ
 المنشآت الصلب

التفت�ش على المنشآت الصـلب أثنـاء التصـن�ع، التفتـ�ش علـى المنشـآت الصـلب أثنـاء التركيـب، ز�ـادة قـدرة العناصـر 
اإلنشــائ�ة علــى مقاومــة األحمـــال �اســتخدام الصــلب اإلنشـــائى، ز�ــادة قــدرة النظــام اإلنشـــائى علــى مقاومــة األحمـــال 

 . رأس�ة أو الجانب�ة �استخدام الصلب اإلنشائىال
 القوانين والتشر�عات

مقدمــة عــن م�ــادئ القـــانون، مقدمــة عــن قــانون التجـــارة، عقــد المقاولــة، مســئول�ة الضـــمان المعمــارى، لــوائح تنظـــ�م 
 .أعمال البناء

 إدارة أعمال اإلصالح والترم�م
ـــــز البـــــرامج ـــــات وتكنولوج�ـــــات اإلصـــــالح والتـــــدع�م، تجهي ـــــة لعمل�ـــــات اإلصـــــالح، التكـــــاليف التقدير�ـــــة  عمل� الزمن�

 .والتفصيل�ة، إنتاج�ة وتكاليف العمالة، إدارة مراق�ة الجودة، تقن�ات ق�اس الجودة، متا�عة األداء للزمن والتكلفة
يـتم تقسـ�م . يتناول المشروع عدد من الحاالت الواقع�ة مـن الطب�عـة واقتـراح طـرق تـدع�م وٕاصـالح للمنشـأة :المشروع

الطالب إلى مجموعات كل مجموعة تتناول دراسـة حالـة واقع�ـة و�ـتم عـرض المواضـ�ع ومناقشـة الطـالب فـى نها�ـة 
 .مدة المشروع
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 ٤٩١ الدبلومات البينية

 
 والبيئة تكنولوج�ا تجهيز الخامات ):٢٥٣(جدول 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررإ الكود
 - ٣ المخلفات و معالجتها  ٥٦١منج 
 - ٣ الطب�ع�ةالموارد  ٥٦٢منج 
 - ٣ للمخلفاتالتعو�م الفصل � ٥٦٣منج 
 - ٣ للعلوم البيئ�ة �ةحطسالك�م�اء ال ٥٦٤منج 
 - ٣ كتا�ة التقار�ر �اللغة اإلنجليز�ة ٥٦٥منج 
 - ٣ عناصر البيئ�ةالتحليل الك�م�ائي لل ٥٦٦منج 
 - ٣ معالجة المخلفاتالمتقدمة في  تقن�اتال ٥٦٧منج 
 - ٣ الصناعة والبيئةفي  �ةتطب�قال�ة الخامات م�كروسكو� 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  النفا�ات مختلف ومعالجة فا�ات وتوص�فهاالن المصادر المقرر مختلف هذا �غطي
 .معالجتها وفوائد النفا�ات من التخلص وخ�ارات اآلثار مختلف علي الطالب يتعرف أن المتوقع
 الموارد الطب�ع�ة ٢٦٥منج 
 الموارد. الطب�ع�ة اردللمو  االقتصادي واألثر المائ�ة، والموارد والمعادن، والنفط، الطب�ع�ة، الثروات دراسة �قدم

 .الطب�ع�ة للموارد بدائل. متجددة غير مصادرك الطب�ع�ة
 للمخلفاتالتعو�م الفصل � ٣٦٥منج 
و خاصة  م�اهال من النفط فصل. النفا�ات معالجة في المستخدمة التعو�م التقن�ات أنواع - لتعو�معن ا مقدمة
و  األكسجين - األوزون  - التعو�م الكهر�ي– �ة الم�اهو تنق تعو�م أساس�ات -الهوائي التعو�م طر�ق عن الموثة
 .الم�اه استخدام إلعادة الترش�ح-التعو�م نظم - األكسدة� التعو�م
 للعلوم البيئ�ة �ةحطسالك�م�اء ال ٤٦٥منج 

 الكر�ون، أوكسيد - الثقيلة المعادن ايونات إلزالة المعادناستخدام  – الغرو�ة السطوح على الم�اه تركيب
المتراك�ات – والتطب�قات والخصائص التوليف - والمخدرات والمتفجرات، سامة، للمرك�ات المعدن�ة توممتصا
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 ٤٩٢ الدبلومات البينية

من  الممتزات خصائص واالمتزاز اله�كل�ة - ك�م�ائ�ا معدلةال السيل�كا� مليئة المسام�ةذات  �ه النانومتر�ةالبول�مر 
 .الكر�ون المعالج حرار�ا و المعادن

 �اللغة اإلنجليز�ةكتا�ة التقار�ر  ٥٦٥منج  
 ةنحو�التعد�الت و القواعد ال – االخت�ار كلمة - ك�ف�ة البدء – وأنماط ه�كل كتا�ة - التقار�ر لماذا - فن�ة تقار�ر

 .مناقشة - النتائج - كتا�ةال طرق  – مقدمةالكتا�ة  - كتا�ة الخالصة - الترق�م عالمات -
 عناصر البيئ�ةالتحليل الك�م�ائي لل ٦٦٥منج 
 - والنفا�ات الصل�ة والمواد األراضي تحليل - الم�اه تحليل - تحليلهم طرق و  البيئة يال الملوثات نقل - ةمقدم

 .والجس�مات الغازات - الجوي  الغالفالغازات و حبي�ات  تحليل
 معالجة المخلفاتالمتقدمة في  تقن�اتال ٦٧٥منج 
 متناه�ة الي احجام طحنال – المغناط�سي لفصلا - التقليد�ة المعالجة طرق  - المعالجة تقن�اتفي  مقدمة

تطب�قات تجهيز الخامات  في  – والتلبد التخثر - الدق�قة تكنولوج�ا الجس�مات - يكهر�ال فصلال - الصغر
 .البيولوج�ة المعالجة - التعو�م - سيرام�كال و الورق  صناعات

 الصناعة والبيئةفي  �ةتطب�قالم�كروسكو��ة الخامات  ٥٦٨منج 
 المعدن�ة تحليل - وآثارها المعدن�ة التحوالت - المعادن خصائص - المعادن علم أساس�ات - المعادن لعلم مةمقد

 و البيئة  المعادن - الصناع�ة المعادن - المعدن�ة الرواسب استكشاف في المعادن - والبيئة والصناعة
 التلوث وأثره البيئي ٥٦٩منج 

 - الصل�ة�المواد  والتلوث والمائي ئيالهواالتلوث  – التلوث التعرف علي أهم�ة – التلوث أنواع - التلوث تعر�ف
 .التلوث تأثير من الحد/  تجنب طرق . والبيئة ال�شر�ة على التلوث آثار
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 ٤٩٣ الدبلومات البينية

 
 

 المعادن الصناع�ة ):٢٥٤(جدول 
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررإ الكود

 - ٣  �ةتطب�قالم�كروسكو��ة الخامات  ٥٤١منج 
 - ٣ المعادن الصناع�ة  ٥٤٢منج 
 - ٣ صناعة االسمنت وموادها االول�ة ٥٤٣منج 
 - ٣ صناعة الزجاج وموادها االول�ة ٥٤٤منج 
 - ٣ المعادن الصناع�ة وتطب�قاتها في صناعة البترول ٥٤٥منج 
 - ٣ تطب�قات المعادن الصناع�ة في المجاالت الطب�ة ٥٤٦منج 
 - ٣ معادن الصناع�ة في الزراعةتطب�قات ال ٥٤٧منج 
 - ٣ موضوعات مختارة ٥٤٨منج 
 - ٣ المشروع ٥٩٩منج 

 . ساعة معتمدة من المقررات المطروحة على ان تتضمن المشروع ٣٠يختار الطالب مقررات 
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٢٠١٨ 

 كل�ة الهندسة
 

 

 ٤٩٤ الدبلومات البينية

 
 توصيف المقررات

 
 �ةتطب�قالم�كروسكو��ة الخامات  ١٤٥منج 

  - االلكتروني المجهرو  الضوئي سحاالم - الضوئي مجهرال - ات المعدن�ةخاملل ي المجهر الفحص  م�ادئ
 ات الفحصتطب�ق – والمعادن التعدين تجهيز في المجهر دور - والهندسة العلوم في ي المجهر الفحص  اتتطب�ق

 .البيئ�ة القضا�ا لحل ي المجهر 
 المعادن الصناع�ة ٢٤٥منج 

تجهيز  –دن الصناع�ة في المجاالت المختلفة تطب�قات المعا –المعادن الصناع�ة  –انواع المعادن  –مقدمة 
 .امثلة و نماذج –المعادن الصناع�ة لتحقق المواصفات الصناع�ة 

 صناعة االسمنت وموادها االول�ة  ٣٤٥منج 

في صناعة  الخام المواد تجهيز ،االسمنت  في صناعةالمطلو�ة  والمواصفاتفي صناعة االسمنت  الخام لموادا
 .حالة دراسات ،ة االسمنت مراحل صناع –االسمنت 

 صناعة الزجاج وموادها االول�ة ٤٤٥منج 

في صناعة  الخام المواد تجهيز ،الزجاج  في صناعةالمطلو�ة  والمواصفاتفي صناعة الزجاج  الخام لموادا
 .حالة دراسات ،مراحل صناعة الزجاج  -الزجاج 

 المعادن الصناع�ة وتطب�قاتها في صناعة البترول ٥٤٥منج 

تجهيز المعادن لتالئم صناعة  –المواصفات المطلو�ة  –عادن الصناع�ة المستخدمة في صناعة البترول الم
 دراسة حاالت –ك�ف�ة استخدامها و مجاالت استخدامها  -البترول 

 تطب�قات المعادن الصناع�ة في المجاالت الطب�ة ٦٤٥منج 

 -تجهيز المعادن للمجاالت الطب�ة  –فات المطلو�ة المواص – المعادن الصناع�ة المستخدمة في المجاالت الطب�ة
 دراسة حاالت –ك�ف�ة استخدامها و مجاالت استخدامها 

 تطب�قات المعادن الصناع�ة في الزراعة ٤٧٥منج 

ك�ف�ة  -تجهيز المعادن للمجاالت الزراع�ة  –المواصفات المطلو�ة  – المعادن الصناع�ة المستخدمة في الزراعة
 دراسة حاالت –تصن�ع االسمدة  –الت استخدامها استخدامها و مجا

 موضوعات مختارة ٥٤٨منج 
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 ٤٩٥ الدبلومات البينية

 
 الغازفي هندسة إنتاج  البيني الدراسات العل�اادبلوم ) ٢٥٥(جدول 

 الفصل الدراسي االول
 

 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود
 - ٣ تقو�م الط�قات و الفيز�اء البترول�ة خواص الصخور ٥٠١غاز
 - ٢ الهندس�ة تحليل المخاطر والمنافع ٥٠٢غاز
 - ٣ هندسة مكامن الغاز ٥٠٣غاز

 الفصل الدراسي الثاني
 مقرر مؤهل عدد الساعات المعتمدة سم المقررا الكود

 - ٣ هندسة إنتاج الغاز ٥٠٤ غاز
 - ٢ الحفر أساس�ات هندسة ٥٠٥ غاز
 - ٢ التحكم فى ّا�ار الغاز ٥٠٦ غاز

 لدراسي الثالثالفصل ا
 - ٢ نقل الغاز و هيدرول�كا خطوط الغاز ٥٠٧ غاز
 - ٣ و السمنتة وتكملة اّال�ار/ تصم�م مواسير التغليف  ٥٠٨ غاز
 - ٢ تنش�ط ّا�ار الغاز ٥٠٩ غاز

 الفصل الدراسي الرا�ع
 - ٣ مشروع التخرج ٥١٠ غاز
ــــات إدراة الم ٥١١ غاز ــــة و عمل� ــــات الغــــاز الطب�عــــي الحقل� حطــــات عمل�

 المتكاملة

٣ 
- 

  ٥١٢غاز 
 

 مكامن متكثفات الغاز المتقدمة
 

٢ - 

 الم�ادالت الحرار�ة وتبر�د الغاز الطب�عي   ٥١٣غاز 
 

٢ - 

 ةمتطلب سابق  لخر�جي الهندسة الكهر�ائ�ة والم�كان�ك�ة والك�م�ائ�

 ٥٠٠غاز 
ــــــع المكــــــامن وســــــر�ان الموائــــــع خــــــالل األوســــــاط  خــــــواص موائ

 *المسام�ة
٣ - 
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 ٤٩٦ الدبلومات البينية

 
 

المقررات توصيف  

 انتاج الغازدبلوم الدراسات العل�ا في هندسة 
فـى فصـل دراسـى منفصـل  هالمقرر االج�اري  لخر�جي الهندسة الم�كان�ك�ة، الكهر��ة و الك�م�ائ�ة المطلوب دراسـت*

 او مع مقررات الفصل الدراسى االول للدبلوم حسب قدرة المتقدم
 *لموائع خالل األوساط المسام�ةن اخواص موائع المكامن وسر�ا ٥٠٠غاز 

، صــــرف الطــــوري للــــنظم الهيدروكر�ون�ــــةخــــواص الغــــازات ، التصــــرف الطــــوري للســــوائل ، التوصــــيف النــــوعي للت
 المعــادالت األساســ�ة لســر�ان الموائــع، التوصــيف الكمــي  للتصــرف الطــوري ، خصــائص موائــع المكــامن البترول�ــة

 .رمعادلة اإلنتشا، حلول عادلة اإلنتشار، م االوساط المسام�ةفي  المتعددة االطوار
 تقو�م الط�قات و الفيز�اء البترول�ة خواص الصخور ٥٠١غاز 

أساســــ�ات خــــواص صــــجور المكــــامن، اساســــ�ات تســــج�الت اال�ــــار، تســــج�الت الط�قــــات، تســــج�الت المســــام�ة، 
 تسج�الت المقاومة، التش�ع، تحاليل تسج�الت اال�ار وتفسيراتها 

 الهندس�ة  خاطر والمنافعتحليل الم ٥٠٢غاز 
). CBA(، وتحليــــل التكلفــــة و المنــــافع )DA(، وتحليــــل القــــرارات )RPRA(الموثوق�ــــة واحتمال�ــــة تقيــــ�م المخــــاطر 

 .المخاطر المرت�طة �المشار�ع الهندس�ة الكبيرة مثل تصم�م العمل�ات ور�ط العمل�ات مع العوامل البيئ�ة الخارج�ة
 هندسة مكامن الغاز ٥٠٣غاز 
ر إحت�اط�ات الغاز،  حسا�ات كم�ة الغاز �المكمن �الطر�قة الحجم�ة، حسـا�ات كم�ـة الغـاز �ـالمكمن �اسـتخدام تقدي

معادلة االتزان، أداء مكامن الغاز، التنبؤ �اداء المكمن، مكامن متكثفات الغاز، منحن�ات تنـاقص معـدالت االنتـاج، 
 اخت�ارات ط�قات الغاز، تنمن�ة مكامن الغاز

 دسة إنتاج الغازهن ٥٠٤غاز 
خــواص الغــاز الطب�عــي، ســلوك الغــاز فــي وجــود المــاء والمتكثفــات، مكــامن الغــاز، إحت�ــاطي الغــاز داخــل الط�قــات 
المسـام�ة، إخت�ــارات ا�ــار الغــاز، سـر�ان الغــاز داخــل ّا�ــار االنتـاج، ســر�ان الغــاز فــى االنابيـب، ســر�ان الغــاز خــالل 

غـاز، ضـغط الغـاز �اسـتخدام الضـواغط ، ق�اسـات الغـاز، تحاليـل نظـام االختناقات، حسا�ات الضغط فى قـاع بئـر ال
 .االنتاج �استخدام نظم تحاليل العقدة

 أساس�ات هندسة الحفر٥٠٥غاز 
دققــات  .نظــام وحــدات الق�ــاس، العالقــة بــين ضــغط قــاع البئــر ودرجــة الحــرارة، تصــم�م عمــود الحفــر، انظمــة الرفــع

الوظـائف، : سـوائل الحفـر. اخت�ـار الـدقاقات  ،bit Diamond and PDCوالـدقاقات الدوران�ـة المخروط�ـة : الحفر
 .والخصائص، واخت�ار أنواع سائل الحفر، واخت�ارات سوائل الحفر، هيدرول�كا الدقاقات
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 ٤٩٧ الدبلومات البينية

 

 التحكم فى ّا�ار الغاز ٥٠٦غاز 
البئـــر،  ط فـــيضـــغط المكمـــن، طـــرق الـــتحكم األول�ـــة فـــي البئـــر، دينامك�ـــة الضـــغ الـــتحكم فـــي البئـــر، أصـــول إدارة

لفــوران  التحــذير تحــت ســطح ال�حــر، عالمــات أنظمــة الــتحكم الــتحكم ، ومعــدات االنفجــار فــوران البئــر، منــع أســ�اب
فـي اال�ـار المائلـه، معالجـة الفـوران  الـتحكم غاز الفوران، إجراءات غلـق البئـر، طـرق الـتحكم، البئر، عمل�ات تحو�ل

وجــود الــدقاق �عيــدا عــن قــاع البئــر، عمل�ــات الــتخلص مــن الغــاز، فــي حــاالت وجــود الــدقاق فــي قــاع البئــر وحــاالت 
معالجة الفوران في حاالت وجود الدقاق خـارج البئـر، معالجـة الفـوران فـي حـاالت خاصـة، مشـاكل المعـدات السـفل�ة 

 .خالل التحكم في البئر
 نقل الغاز و هيدرول�كا خطوط الغاز ٥٠٧غاز 

ة االحتكــاك، الضــغط المطلــوب لنقــل الغــاز، محطــات ضــغط الغــاز، خــواص الغــاز الطب�ع�ــة، تنــاقص الضــغط نتيجــ
. حلقـــات االنابيـــب مقابـــل التضـــاغط ، تحاليـــل االنابيـــب، الهيـــدرول�كا الحرار�ـــة، التحاليـــل االنتقال�ـــة وحـــاالت دراســـ�ة

 .الصمامات وق�اسات معدالت التدفق، اقتصاد�ات النقل �االنابيب
 نتة وتكملة اّال�ارو السم/ تصم�م مواسير التغليف  ٥٠٨غاز 

ضــغوط الط�قـــات، المنشـــأ، والتنبـــؤ وتحديــد الضـــغوط الغيـــر طب�ع�ـــة، ومشـــكالت الحفــر المرت�طـــة �الضـــغوط الغيـــر طب�ع�ـــة، 
وظــائف وخصــائص : االســمنت. إخت�ــار أعمــاق وضــع مواســير التغليــف، تصــم�م مواســير التغليــف.وضــغط كســر الط�قــات

تكملـــة  .ة ومتعـــددة، وعمل�ــات اخت�ـــار االســـمنت وتقيـــ�م غــالف األســـمنتاإلســمنت، وعمل�ـــات اســـمتت اال�ــار مرحلـــة واحـــد
: انــواع اكملــة اال�ــار.  تعر�ــف، التــار�خ والتطــور، م�كان�ك�ــة قــوة دفــع المكــامن، تصــنيف اكملــة اال�ــار: نظــرة عامــة -اال�ــار

 .، امثلة الكملة اال�اراكملة الط�قة الواحدة، االكملة لط�قات متعددة، علمل�ات الص�انة والمعالجة الكملة اال�ار
 تنش�ط ّا�ار الغاز  ٥٠٩غاز 

ــــد اال�ــــار المرشــــحة للكســــر  ــــدرول�ك�ا، تحدي ــــات، نظر�ــــات كســــر الط�قــــات هي ــــف الط�ق ــــار المنتجــــة، تل مشــــاكل اال�
الهيــدرول�كي، مســاحة الكســر، الموائــع المســتخدمة فــى الكســر الهيــدرول�كي واالضــافات، م�كان�كــا الصــخور واشــكال 

�كي، إقتصاد�ات الكسر الهيدرول�كي، نتـائج الكسـر وأثرهـا علـي ز�ـادة إنتاج�ـة البئـر، طـرق تحمـ�ض الكسر الهيدرول
ومعالجــة الط�قــات، أنـــواع االحمــاض وك�م�ائ�ـــة تفاعالتهــا، اساســ�ات كســـر الط�قــة �الحـــامض، تحمــ�ض الصـــخور 

 .الرمل�ة و الكر�ون�ة، إضافات االحماض، إقتصاد�ات التحم�ض
 جمشروع التخر  ٥١٠غاز 

الهدف مـن المشـروع هـو توز�ـع الطـالب فـي مجموعـات مـع اعطـائهم الفرصـة لتنفيـذ المفـاه�م والتقن�ـات التـي درسـها 
 �قدم كل طالب اطروحة مكتو�ة للمشروع مع االمتحان الشفوي . لعمل تصم�م  لمشكلة خاصة

 عمل�ات الغاز الطب�عي الحقل�ة و عمل�ات إدراة المحطات المتكاملة ٥١١غاز 
فصــل الغــاز والســوائل، مراحــل الفصــل، عمل�ــات الفصــل عنــد درجــات الحــرارة المنخفضــة، نظــم الغــاز مــع  عمل�ــات

الماء، تجفيف الغاز، المحتـوى المـائي للغـاز الطب�عـي، هيـدرات الغـاز، مـانع الهيـدرات، تحل�ـة الغـاز وٕازالـة مرسـ�ات 



 

 عة القاهرةجام
 

 الئحة الدراسات العل�ا  
٢٠١٨ 

 كل�ة الهندسة
 

 

 ٤٩٨ الدبلومات البينية

عنصر الكبر�ـت، اسـتخالص سـوائل الغـاز الكبر�ت من الغاز الطب�عي، وحدة كالوس لتحو�ل مرس�ات الكبر�ت الى 
إدارة التّاكــل، فحــص المــواد،  .وطــرق إزالتهــا) الهليــوم –النيتــروجين  -الزئبــق(الطب�عــي، شــوائب اخــرى فــى الغــاز 

 .عيوب وانه�ار المرك�ات، خطط مكتو�ة للفحص، خدمات العوازل، خدمات اللحام، الفحص على اساس المخاطر
 المتقدمة مكامن متكثفات الغاز ٥١٢غاز 

مقدمة و مراجعة مكامن متكثفات الغاز، طرق اخذ العينـات و طـرق الق�ـاس المعمل�ـة التـى تحـاكي ظـروف الضـغط 
الحجم، معادلة الحالة وتشـخ�ص المـائع، طـرق معادلـة االتـزان شـاملة معامـل الحيـود للطـور�ن، الفـ�ض  –الحرارة  –

غاط�ة المـاء، أداء البئـر الـداخلي واالنسـداد �المتكثفـات حـول المائي، إحت�اس الغاز و المتكثفات، تأثير معامـل انضـ
البئـــر داخـــل الط�قـــة، أداء الرفـــع داخـــل انابيـــب االنتـــاج، تحاليـــل العينـــات الصـــخر�ة والنفاذ�ـــة النســـب�ة، إعـــادة تـــدو�ر 

 . الغاز، نظم حقن الغاز و إعادة التبخير للمتكثفات، المكامن متعددة الط�قات واداء اّال�ار
 الم�ادالت الحرار�ة وتبر�د الغاز الطب�عي  ٥١٣غاز 

 م�ـــــــــادل العمل�ــــــــة ،ئ م�ــــــــاد .الم�ـــــــــادالت الحرار�ــــــــة أنــــــــواع ،الغــــــــاز تور�ينــــــــات فــــــــي وحـــــــــدات  لحــــــــرارةا م�ــــــــادل
حـراري،  خـالل م�ـادل ضـغط انخفـاض الغـاز، تور�ينـات المنشـآت وقـدرة على كفـاءة انخفاض الضغط تأثيرو  لحرارةا

الم�ـادالت  السـطح�ة، تصـم�م نقـل الحـرارة مـن خـالل انتقال الحـرارة لم�ادالت الحرار�ة، السطح�ة أنواع انتقال الحرارة
ـــــــــــــــة، ـــــــــــــــي  الحرار� ـــــــــــــــال الحـــــــــــــــرارة المحـــــــــــــــدد مســـــــــــــــ�قامع الم�ـــــــــــــــادل الحـــــــــــــــراري  التـــــــــــــــدفق ف الســـــــــــــــطح�ة،  انتق

 التوسع درجة الحرارة تعو�ض غير الم�اشرة، نظام نوع الحرار�ة الم�ادالت اقترن  السائل
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	طبيعة تصميم الصناعات الكيميائية والتكامل ، مقدمة للمخطط التدريجي في التصميم - التسلسل الهرمي لعملية التصميم: مراحل التصميم، التكامل العملياتي، استهداف عملية التصميم والتكامل، فرز بدائل التصميم والتكامل، المنحنيات المركبة لاستهداف الطاقة، و قرصة استرجا...
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	الاقتصاد: العرض والطلب ، مفهوم الهامشية و التحسين، صيغ الفوائد و التكافؤ، التحليل الاقتصادي للبدائل. التقييم و معايير المشروع: فترة الاسترداد، صنع القرار بين البدائل، الاستهلاك و محاسبة الاستنفاد، المخاطر واتخاذ القرارات، تقنيات المحاكاة، دراسة جدوى ا...
	2Tهخق 610: تصميم التجارب المعملية وتحليل البيانات (2 ساعة معتمدة)
	مقدمة في تحليل الاجهزة المعملية، تقنيات الكروماتوجرافي، أجهزة التحليل عالية الأداء اللوني  في الحالة السائلة، تقنيات التحليل الطيفي، تحويل فورييه  باستخدام الأشعة تحت الحمراء، الامتصاص الذري (AA)، البلازما بالحث (ICP ) ، الأشعة فوق البنفسجية المرئية(U...
	2Tهخق 611: ندوات ومواضيع صناعية (2 ساعة معتمدة)
	مواضيع مختارة من الصناعات وتغطي الصناعات الصناعات الكيماوية و البتروكيماوية،صناعات تكريرية، الاسمنت، الأسمدة ، الخ وتشمل المواضيع المختارة بدء التشغيل، إيقاف التشعيل، الصيانة، التكليف، التحكم ومراقبة النفايات، الخ.
	2Tهخق 612:  القوانين البيئية وادارة المخلفات (2 ساعة معتمدة)
	مقدمة، القوانين واللوائح البيئية، المفهوم العام للتلوث ، مصادر التلوث والوائح لمياه الصرف الصحي، لوائح الانبعاثات الغازية، اللائحة التنفيذية لمكان العمل، اللوائح والقوانين للنفايات الصلبة والخطرة، التدقيق، توصيف النفايات والحد من النفايات، معالجة النف...
	2Tهخق 614: التصميم البيئي الواعي للمنتج والعمليات (3 ساعة معتمدة)
	الإنتاج النظيف، مفاهيم المخاطر، دورة حياة المنتج، الأخطار المهنية، نماذج التشتت للملوثات، استعاشة المسطحات المائية، الكيمياء الخضراء، المراجعات البيئية، محاسبة التكاليف البيئية، الإيكولوجيا الصناعية، تكامل الطاقه والكتله في وقت واحد، القبول البيئي لمس...
	2Tهخق 615: مقدمة التحكم البيئى للعمليات (2 ساعة معتمدة)
	التحكم بالحاسب فى العمليات الصناعية (مقدمة، الحواسب ذات الغرض المحدود، المنظومات المتكاملة)، نظم التحكم المتقطع وتحويلاتها، تحليل المنظومات اللاخطية، التحكم فى عمليات الإحتراق، فصل الأتربة والملوثات الغازية، منظومات المبخرات، عمليات التجفيف، المفاعلات...
	2Tهخق 618  التحكم البيئي للعمليات المتقدم (2ساعة معتمدة)
	ديناميكيات العملية والتحكم لأنظمة الطاقة المتجددة: مراجعة سريعة لبعض القضايا الأساسية للتحكم ، نمذجة النظم الكهربائية و الميكانيكية، تمثيل الحالة في الفراغ، الاستقرار، تحديد المتغيرات، ملاحظة الحالة، نظام التحكم ذات رد الفعل، التحسين. تطبيقات لأنظمة ا...
	2Tهخق 616: الصناعات الكيميائية ذات الحرارة العالية (2ساعة معتمدة)
	صناعة السيراميك: مقدمة موجزة عن تصنيف منتجات السيراميك ، المواد الخام وأساليب الإنتاج العام، أنواع الملوثات و الانبعاثات و أساليب الحد من التلوث ، والحفاظ على الطاقة في صناعة السيراميك .
	صناعة الإسمنت: المواد الخام ، الإنتاج الصناعي ، المشاكل التقنية ، الانبعاثات الغازية و الصلبة وطرق الحد منها، اعتبارات الطاقة وطرق التوفير. أنواع الوقود: الاعتبارات البيئية والعملية.
	صناعة الزجاج: المواد الخام، طرق التصنيع والانبعاثات الصلبة و الغازية و أساليب التخفيف منها، توفير الطاقة في صناعة الزجاج.
	2Tهخق 617: التكنولوجيا الحيوية (2ساعة معتمدة)
	تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في صناعة البترول: مقدمة في تكوين النفط الخام، مصادر التلوث النفطي، أنواع الملوثات الناتجة عن صناعة النفط، العلاج الحيوي، ازالة الكبريت بالطرق الحيوية ، إزالة النيتروجين بالطرق الحيوية، الامتصاص الحيوي، المواد السطحية لتنظيف...
	2Tهخق 618: الطاقة الشمسية وتطبيقاتها (2ساعة معتمدة)
	توافر الطاقة الشمسية، تقييم الإشعاع، التطبيقات الحرارية وتحلية المياه ، التجفيف ، تصميم مجمعات الطاقة الشمسية ، وأنظمة التخزين ، التصميم و تقييم الأداء للاجزاء المختلفة لمصانع الطاقة الشمسية، مبادئ الطاقة الكهروضوئية، مواد الخلايا الشمسية، وحدة التصمي...
	2Tهخق 619:الطاقة من الكتلة الحيوية ومنتجاتها  (2ساعة معتمدة)
	الاقتصاديات الناشئة عن الكتلة الحيوية ، أنواع المواد الأولية للكتلة الحيوية و اللجنوسليلوزية ، الخصائص، التحليل الاقتصادي لامدادات المواد الخام، عمليات خفض الحجم ، عمليات المعالجة والتخزين، توصيف الخصائص الفيزيائية للمواد الأولية من الكتلة الحيوية وال...
	2Tهخق625 معالجة المياه   (2  ساعات معتمدة)
	مقدمة , توصيف نوعية المياه والملوثات الهامة في مياه الصرف، مياه الصرف الصناعي / الصرف الصحي، معالجه المياه في نهايه الأنابيب، وأنواع شائعة من طرق المعالجه، الطرق الابتدائيه / الثانويه, إدارة النفايات الثانوية , تصميم وتقييم محطات معالجة مياه الصرف الص...
	مقدمة - الغرض و الهدف من تقييم الأثر البيئي ، وإدارة ال EIA والممارسة، و مفهوم عمليات التقييم المرتبطة بها، العناصر الرئيسية لعملية تقييم الأثر البيئي، تفعيل تقييم الأثر البيئي ، دور المشاركة الشعبية ، التي تتبع مراحل تقييم الأثر البيئي، و تكاليف وفوا...
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	 اجمالى عدد الساعات الأوروبية المكافئة للمقررات الاجبارية  = 42 س أ م.
	 اجمالى عدد الساعات المعتمده المكافئة للمقررات الاجبارية  = 21  س أ م.
	 لا توجد مقررات مؤهلة لأى من مقررات هذا البرنامج.
	جدول (237):
	 اجمالى عدد الساعات الأوروبية المكافئة للبرنامج = 120 (42 س أ م مقررات اجبارية + 48 س أ م مقررات اختيارية + 30 س أ م رسالة الماجستير).
	 إجمالى عدد الساعات المعتمدة لمكافئة للبرنامج = 63  (21 س م مقررات إجباريه + 24  س م مقررات إختيارية + 18 ساعه للرسالة )

	25-  دبلومات بينية
	غاز 500 خواص موائع المكامن وسريان الموائع خلال الأوساط المسامية*
	غاز 501 تقويم الطبقات و الفيزياء البترولية خواص الصخور
	غاز 502 تحليل المخاطر والمنافع الهندسية
	غاز 503 هندسة مكامن الغاز
	تقدير إحتياطيات الغاز،  حسابات كمية الغاز بالمكمن بالطريقة الحجمية، حسابات كمية الغاز بالمكمن باستخدام معادلة الاتزان، أداء مكامن الغاز، التنبؤ باداء المكمن، مكامن متكثفات الغاز، منحنيات تناقص معدلات الانتاج، اختبارات طبقات الغاز، تنمنية مكامن الغاز
	غاز 504 هندسة إنتاج الغاز
	خواص الغاز الطبيعي، سلوك الغاز في وجود الماء والمتكثفات، مكامن الغاز، إحتياطي الغاز داخل الطبقات المسامية، إختبارات ابار الغاز، سريان الغاز داخل اّبار الانتاج، سريان الغاز فى الانابيب، سريان الغاز خلال الاختناقات، حسابات الضغط فى قاع بئر الغاز، ضغط ال...
	غاز 505أساسيات هندسة الحفر
	نظام وحدات القياس، العلاقة بين ضغط قاع البئر ودرجة الحرارة، تصميم عمود الحفر، انظمة الرفع. دققات الحفر: الدقاقات الدورانية المخروطية وbit Diamond and PDC،  اختيار الدقاقات. سوائل الحفر: الوظائف، والخصائص، واختيار أنواع سائل الحفر، واختبارات سوائل الحف...
	غاز 506 التحكم فى اّبار الغاز
	غاز 507 نقل الغاز و هيدروليكا خطوط الغاز
	خواص الغاز الطبيعية، تناقص الضغط نتيجة الاحتكاك، الضغط المطلوب لنقل الغاز، محطات ضغط الغاز، حلقات الانابيب مقابل التضاغط ، تحاليل الانابيب، الهيدروليكا الحرارية، التحاليل الانتقالية وحالات دراسية. الصمامات وقياسات معدلات التدفق، اقتصاديات النقل بالانا...
	غاز 508 تصميم مواسير التغليف / و السمنتة وتكملة الاّبار
	ضغوط الطبقات، المنشأ، والتنبؤ وتحديد الضغوط الغير طبيعية، ومشكلات الحفر المرتبطة بالضغوط الغير طبيعية، وضغط كسر الطبقات.إختيار أعماق وضع مواسير التغليف، تصميم مواسير التغليف. الاسمنت: وظائف وخصائص الإسمنت، وعمليات اسمتت الابار مرحلة واحدة ومتعددة، وعم...
	غاز 509  تنشيط اّبار الغاز
	غاز 510 مشروع التخرج
	غاز 511 عمليات الغاز الطبيعي الحقلية و عمليات إدراة المحطات المتكاملة
	غاز 512 مكامن متكثفات الغاز المتقدمة
	غاز 513 المبادلات الحرارية وتبريد الغاز الطبيعي



