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  /األستاذ الدكتور ةالسيد كلمة

 شيرين محيى الدين وهبه

 يل الكلية لشئون التعليم والطالب ــــــــــــــــــــوك
 

 
 :  الهندسة أبنائي وبناتي طالب كلية

، أن أرحب بكم في كلية الهندسة، جامعة القاهرة  في بداية عام دراسي جديد  يسعدني   
وانتظامكم لتقدم والرقى بفضل مجهودكم وحرصكم على العمل الجاد،  يتنا دوام اًا لكم ولكلتمتمني

ًدا  تفي حضور المحاضرات، واإلطالع الدائم على المصادر المتنوعة لتحصيل المادة العلمية مؤك
نه أن يحقق التفوق والتميز لخريجي  أعلى اهتمام وحرص الكلية الدائم على توفير كل ما من ش

العر  الكلية  العملية  هذه  إلنجاح  أجالء  أساتذة  من  وبتعاون مخلص  واأليقة  بيد  التعليمية  خذ 
 أبنائهم الطالب إلي طريق النجاح.

ها، تشرف بانتمائكم لها وتحتاج منكم إلى بذل المزيد من الجهد لرفع شأن   كلية الهندسة 
ة والتطبيقية الخاصة  العزيزة والتي البد من استغالل محرابها العلمي لصقل المهارات المعرفيفكليتنا  

المصري ممثلين في إقليمنا في جميع المؤسسات والشركات  بكم لكي تكونوا ذو فائدة في المجتمع  
 . والمصانع
يهم  و   ما  كل  الدليل  هذا  في  تجدون  تقدمها    الطلبةسوف  التي  وبرامجها  الكلية  عن 

بقضاء فترة الدراسة    والخدمات الطالبية التي يحتاجها كل طالب، مع خالص تمنياتي لكم جميًعا
بعد التخرج تلك األيام الجميلة التي قضيتموها في رحاب    بالكلية بكل سعادة ومحبة وأن تتذكروا

 كلية الهندسة جامعة القاهرة.
فإن هدفنا جميعًا رفع أسم جامعة القاهرة لكي يكون لها موقعًا متميزًا داخل وخارج وطننا   

 حياتكم الحالية والمستقبلية.  فييق والنجاح في دراستكم و العزيز وأخيرًا أدعو هللا لكم بالتوف
لرفع   المتنوعة الموجودة في الكليةالطالبية  في األنشطة  الفعالة  وأخيرًا، أدعوكم للمشاركة   

تمنياتي لكم بحياة علمية  خالص  مع  ة،  أسهم كلية الهندسة داخل جامعة القاهرة والجامعات المصري
 بلد. وعملية مثمرة ومفيدة لهذا ال

 ،،، للا   وفقكم     
 مع خالص تمنياتى القلبية بالنجاح والتوفيق                                             

                                                  
 يرين محيى الدين وهبه ــــــــش أ.د.        

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
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 قيد الطالب 
ــوارد أسمامهم من مكتب تنسيق القبول بالجامعات بعد اجتيا   يتم قيد   الطالب المستجدين الــــــ

ــوة المقررةلب بالكلية بعويتم قيد الطا  .الكشــــط الطبي باةدارة الطبية ــتيفار أوراقد وأدار الرســ  د اســ
ــيل األلكترونى، ــتندات ويعد في الكلية ملط لكل طالب يحتوى على جميع    من خالل التحصـ  المسـ

 ة بالطالب.المتعلق
 

  2018والتحول لالئحة  أهداف التطــوير

 أسباب التطوير
ولكي تستمر الكلية في    -األداء جامعة القاهرة كلية رائدة تنشد التميز في  -كلية الهندسة  

وء العديد من التغيرات المحلية والدولية أصبح لزامًا على األقسام القيام بدور الريادة وفي ض
جهة  العلمية إعادة النظر في البرامج العلمية التي تقدمها هذه المؤسسة التعليمية العريقة لموا

ولن يتسنى القيام بهذا الدور بدون    تحديات حقيقية في االستمرار على هذا المستوى الرائد.
يبدو حتميًا لتسارع وتيرة التعليم في العالم والمنطقة    -وب علمي متناسقالقيام بالتطوير بأسل

 المحيطة بنا لمجابهة العديد من التحديات المتمثلة في: 

 توفير فرص عمل للخريجين في السوق المحلى واإلقليمي والدولي.   -1

 . 2003آخر الئحة عام  مج الهندسة حيث تم صدورمواكبة التطورات في برا -2

 

 التطوير الحالي لالئحة أهداف
 تحديث الالئحة الحالية تمشياً مع االتجاهات المعاصرة في التعليم الهندسي.  •

لزيادة فرص   -توافق مع نظم الدراسة العالميةإعادة صياغة اللوائح الدراسية لت •

 ة. الخريج في أسواق العمل اإلقليمية والدولي

 التواصل والتوافق مع النظم التعليمية الهندسية العالمية.  •

الجامعة • متطلبات  لتشمل  التخرج  متطلبات  الكلية  -تعديل  متطلبات   -متطلبات 

 المتطلبات. التخصص العام والدقيق وبحيث تراعي التوازن بين تلك  

 تقليل ساعات االتصال وتنمية التعلم الذاتي للطالب. •

 البحث العلمي.لمستمر لتطوير منظومة تحقيق وسائل التحسين ا •

 إعداد خريج متميز وقادر على التنافس محلياً وإقليماً.  •

قياسها • طرق  وتعديل  الطالب  مهارات  تنمية  على  مع    -التركيز  يتوافق  بما 

 لى واإلقليمي والدولي. احتياجات سوق العمل المح

 .طالب ( للCreativity & Innovationتنمية مهارات اإلبداع واالبتكار ) •

 ( للطالب.Engineering Senseتنمية الحس الهندسي ) •
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 Problemتنمية مهارات البحث وحل المشكالت المرتبطة بالبيئة والمجتمع ) •

Solving.) 

 )الصناعي والميداني.(االهتمام بمقررات التدريب العملي  •

 االستفادة من كثرة وتنوع وتطور مصادر التعلم المتاحة حالياً.  •

قواعد اإلطار   - عند إعداد الالئحة الجديدة  -القاهرةالهندسة جامعة  وقد راعت كلية  
استرشادًا بمعايير    -المرجعي والمعايير القومية األكاديمية القياسية للجودة واالعتماد

الد االعتماد  المؤسسات جهات  من  للعديد  هامًا  مرجعا  تعتبر  والتي  المختلفة  ولية 
 اإلقليمية والدولية. 

 

   للخريج  المواصفات العامة

في ضوء الغاية االستراتيجية األولي واألساسية للكلية في إعداد خريج متميز وقادر 
تصميم  على التنافس محليًا ودوليًا وفى ضوء المعايير القومية األكاديمية القياسية فان  

 البرامج في الالئحة قد وضع مواصفات للخريج وهي ان يكون لديه القدرة على:  

 
والعلوم والمفاهيم الهندسية إليجاد حلول للمشاكل   ساسية للرياضيات تطبيق المبادئ األ ▪

الهندسية 
 مالحظة وتعريف وإيجاد حلول للمشاكل الهندسية  ▪
 سة الهندسةاستخدام الطرق واألدوات الحديثة والمناسبة لممار ▪
 تصميم النظم والمكونات والعمليات المناسبة لتحقيق هدف هندسي في إطار واقعي  ▪
 طبيقات الهندسية على المجتمع والبيئة ومشاكل الت  إدراك تأثير ▪
 تصميم وتأدية التجارب المعملية المناسبة وتحليل وتفسير بياناتها  ▪
 فهم القضايا الهندسية المعاصرة ▪
 عدد التخصصات  العمل بكفاءة في فريق مت ▪
 االلتزام باخالقيات المهنة والمسئولية االجتماعية والثقافية ▪
 خطيااالتصال الفعال شفويا و ▪
 تقدير أهمية التعلم الذاتي المستمرفى حياته المهنية  ▪
والبيئية واالجتماعية   ▪ االقتصادية  القيود  إطار  في  بنجاح  الهندسية  المشروعات  إدارة 

 المختلفة 
 أصحاب العمل المحتملين تحقيق متطلبات  ▪
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 مواد الئحــة الكليـة  
 : أقسام الكلية 1مــــادة 

 الهندسية قسم الرياضيات والفيزيقا  1–

فى أوائل الخمســينات تم  ــم هيدة تدريم المواد األســاســية بكلية الهندســة في قســم واحد 
إلى ققسـم تم تغيير اسـم القسـم    1978وفى سـنة    -سـمي ققسـم العلوة الريا ـية والطبي"يةق

الريا ـــــــــيات والفيزيقا الهندســـــــــيةق. يتميز القســـــــــم بتقديم األســـــــــم والن ريات الريا ـــــــــية  
ب الهندسـة ليم بصـورتها المجردة فقو ولكن بما يمهد الطريق لتطبيقاتها  والفيزيائية لطال

ــاســــية   التي يدرســــها القســــم باة ــــافة إلى معامل مرحلة الهندســــية. ومقررات العلوة األســ
في الجـامـعات الـعالمـية. كـما أن للقســــــــــــــم دورًا كبيرًا   ماثل ن يرتـها المتواجدةالبـكالوريو  ت

زيائية والطرق الريا ـــية لدراســـة تخصـــصـــات التكنولوجيا  ومتجددًا في مواكبة األســـم الفي
لرئيســــــية بالقســــــم هي الريا ــــــيات الهندســــــية والفيزيقا  الحديثة. والتخصــــــصــــــات العلمية ا

 -ويدخل فى نطاقها المقررات التالية: التحليل العددى -الهندســــــــيةالهندســــــــية والميكانيكا  
علوة   -بحوث العمليات   -اراالحتماالت واةحصــ  -المعادالت التفا ــلية  -الجبر الخطى
ــب  ــا  المتصـــــــــــــــلة -الحـاســــــــــــ اـلديـناميكـا    - أســــــــــــــم ميكـانيكـا الموائع -ميكـانيكـا األوســــــــــــ

البصــــــــــــــرـيات   -فيزـيار النووـيةال -فيزـيار البال مـا  -فيزـيار الجوامـد   -الهـيدرومغـناطيســـــــــــــــية
ــاقــــة المتجــــددة  -الفيزيــــار الحيويــــة  -التطبيقيــــة ــار الطــ ــاليــــة   -فيزيــ ــاقــــة العــ ــار الطــ   -فيزيــ
 وميكانيكا الكم. طيسيات الكهرومغنا

 قسم الهندسة المعمارية –2
ويرجع تاريخ نشــأتد    -من اقدة االقســاة في كلية الهندســة   يعتبر قســم الهندســة المعمارية

. ويهدف القســــــــم إلى إعداد المعماري المصــــــــمم والممار  المبد  القادر 1932الي عاة  
لن م المتطورة في المجتمع  على بنــار العالقــات التفــاعليــة بين الهنــدســـــــــــــــة المعمــاريــة وا
عمل محليًا واقليميًا. ويسعي ومؤسساتد. كما يؤهل الطالب على مواكبد متطلبات سوق ال

القســــــــــــــم إلى توفير فرب االحتكـــا  للطالب والخريجين من خالل توطيـــد التعـــاون مع 
ــم مجاالت متعددة  ــة في القســـ ــمل الدراســـ ــات التعليمية والبحثية والمهنية  . وتشـــ ــســـ المؤســـ

ــميم المعماري. كما وتتن ــتوديو التصـــــ و  بين مقررات ن رية  ومقررات تطبيقية قوامها اســـــ
ــة مجموعات : الدراســـــــــات المعمارية يد    -ر  الطالب المقررات  التي تندرج تحت خمســـــــ

التصــــــــــــميم والتخطيو    -علوة وتكنولوجيا البنار  -التصــــــــــــميم العمراني وتنمية المجتمعات 
 التخطيو العمراني. -البيدي
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 سة اإلنشائيةالهندقسم  –3
علمية الثالثة التى تشـــتر  كأحد األقســـاة ال 1956ُأنشـــس قســـم الهندســـة اةنشـــائية عاة        

فى تدريم برنامج الهندســـة المدنية للطالب بكلية الهندســـة التى كانت مدرســـة الهندســـة 
ــدت عاة   الملكية عندما ــات العلمية   -1916أنشـ ويدخل فى نطاقد المقررات والتخصـــصـ

يل ن رية المرونة واللدونة والتحل  -ة: تحليل وميكانيكا وديناميكا ون رية اةنشـــارات التالي
ــة الزال ل  -الالخطى للمنشـــــــــ ت  خواب ومقاومة واختبار وتكنولوجيا وميكانيكا    -هندســـــــ

ترميم وتأهيل المنشـــــ ت األثرية    -المواد الهندســـــية ومواد التشـــــييد والمواد المركبة والذكية
تحليل وتصــميم المنشــ ت الخرســانية المســلحة وســابقة اةجهاد وســابقة    -والمبانى التراثية

المنشـــ ت   -لخاصـــة وتحت الســـطحية والمبانى من الطوب واألحجارالصـــب والمنشـــ ت ا
تصــــــميم    -هندســــــة وودارة وتكنولوجيا واقتصــــــاديات التشــــــييد   -المعدنية والكبارى بأنواعها

 فحص وصيانة وتـرميم المنش ت. -الشدات 
 والهيدروليكا ى قسم الر   –4

ــدت عاة ــة الري بالقناطر الخيرية التي أنشــــ ــم امتداد لمدرســــ ــم 1858  يعتبر القســــ . يقوة القســــ
بتدريم المقررات التي تتعلق بالمياه ســـــــوار ســـــــاكنة أو متحركة من ناحية الكم والنو ية  

  -ميكانيكا الموائع والهندســـة الهيدروليكية  -والمنشـــ ت المرتبطة بها وهي: الرســـم المدني
هندســة    -تصــميم منشــ ت الري ومنشــ ت التحكم المائية الكبرى  -دســة الري والصــرفهن

الهـيدرولوجيا    -تصــــــــــــــميم المنشــــــــــــــ ت البحرية  -المالحة الداخلـية  -س والســــــــــــــواحلالموان
أعمــال الحمــايــة من أخطــار    -إدارة الموارد المــائيــة - الســــــــــــــطحيــة والجوفيــة وتطبيقــاتهمــا

تصـــميم خطو  وشـــبكات األنابيب    -ا األنهارحركة المواد الرســـو ية وهيدروليك  -الســـيول
ــبكات ومحطات الرفع وهيدروليكا  اةدارة البيدية للن م الحيوية    -الهيدروليكا البيدية  -الشــــ

الن م اةحصـــــــــــــــائيـة الهيـدرولوجيـة وتقييم   -وتقييم اآلثـار البيديـة للمشــــــــــــــروعـات المـائيـة
نـاخيـة وتـأثيراتهـا على  التغيرات الم  -المخـاطر الهيـدرولوجيـة ووســــــــــــــائـل النمـذجـة العـدديـة

 الموارد المائية.
  قسم األشغال العامـة –5

قسم األشغال العامة هوواحد من األقساة اةدارية والعلمية  الثالثة  الذى تشعبت من  
يقوة القسم باةشراف على تدريم المقررات والتخصصات 1956قسم مدنى فى عاة  

صحية والبيدية: هندسة اةمداد وتصميم  فى الهندسة المدنية  ذات العالقة وهى الهندسة ال
رفع وشبكات مياه الصرف المخلفات الصلبة والمعالجة شبكات مياه الشرب ومحطات ال
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وتشمل:  النقل  وهندسة  بها.  التحكم  وسياسات  التلوث  أنوا   ودراسة  البيدية  والمعايير 
مليات هندسة وتخطيو النقل والمرور وعلوة ومشاكل وتخطيو وأمان النقل وهندسة وع

لنمذجة. هندسة الطرق والمرور تن يم وودارة المرور والن م الذكية والتطبيقات البرمجية وا
وتخطيو  الطرق  رصط  وأنوا   تصميم  وأسم  ومعايير  تخطيو  وتشمل  والمطارات 
وتصميم المطارات وهندسة المرور وأيضًا هندسة السكك الحديدية وتشمل أنوا  وتخطيو 

السكة   عناصر  جميع  مرافق وتصميم  يخص  ما  مع م  المقررات  هذه  وتمثل  الحديد 
ضم القسم الهندسة الجيوتقنية واألساسات:والتي تقوة بدراسة خواب الهندسة المدنية. ي

واألساسات  األنفاق  وتنفيذ  وتصميم  وطرق  وأنوا   واألساسات  تحسينها  وكيفية  التر ة 
مساحة المستوية للمنش ت السطحية وتحت السطحية. وهندسة الجيوماتيكم وتشمل ال

   ية واالستشعار عن بعد.والجوية ون م المعلومات وجيوديسيا األقمار الصنا  
 قسم هندسة القوى الميكانيكية –6

 من خمسة أقساة للدراسة في قمدرسة الهندسة   1916تم إنشار قسم ميكانيكا عاة  
كان يضم  و   1928الملكيةق. ولقد أنشىر معمل اآلالت الحرارية بالقسم فى مستهل عاة  

قسم قهندسة القوى  أنشىر    1963أحدث اآلالت الحرارية فى ذلك الحين. وفى عاة  
الميكانيكيةق.  ومنذ ذلك الحين يتم تحديث المقررات الدراسية بالقسم لتتواكب مع التقدة  
العلمي والتكنولوجي. لذا فقد تشعبت التخصصات العلمية بالقسم إلى ثالث مجاالت 

ديناميكا   اةحتراق  رئيسية هى:  وآالت  وتطبيقاتها    -الحرارة  الحرارة  سريان    -إنتقال 
منها: الم هامة  فر ية  تخصصات  المجاالت  هذه  وتشمل  التور ينية.  واآلالت  وائع 

تحلية    -ترشيد إستهال  الطاقة    -التبريد وتكييف الهوار    -الطاقات الجديدة والمتجددة  
البحر   البيدية    - مياه  الميكانيكية  التحكم األوتوم  -الهندسة  الطاقة    –اتيكي في ن م 

والمضخات   األنابيب  البخارية  محط  –خطو   والهندسة  القوى  الطاقة   -ات  هندسة 
المستدامة. ويوجد بالقسم أكثر من عشرة معامل متخصصة تغطى النواحى التطبيقية 

 لكافة هذه المجاالت.
 قسم التصميم الميكانيكي واإلنتاج  –7

أ يف   1926المهنسخانة، فى عاة    فى مدرسة  1916نيكية عاة  أنشس قسم الهندسة الميكا
ٌ مت هذه المدرسة إلى الجامعة المصرية تحت   1935تخصص الكهر ار لد، فى عاة  

مسمى كلية الهندسة. يعد قسم الهندسة الميكانيكية من أوائل األقساة العلمية بالكلية. فى 
ا  1960عاة   التصميم  تغي  1971ةنتاج، فى عاة  أنشس قسم هندسة  إلى قسم  ر أسمد 
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الميكانيكى واةنتاج، ويختص بتدريم علوة الرسم الهندسى، تصميم الماكينات، ديناميكا 
المن ومات ، ميكانيكا المرونة واللدونة، هندسة اةنتاج والمواد والهندسة الصنا ية. ُيأهل 

أ وينافسون  للمعاييرالدولية  وفقًا  القسم  المخريجى  العمل  سوق  فى  والدولى، قرانهم  حلى 
 م تصنيفًا متقدمًا بين األقساة المماثلة لد فى الجامعات العالمية. ويصنط القس 

 قسم هندسة الطيران والفضاء –8
الفيزيائية وتقنيات   القوانين مع تتعاملو   1938بدأت ســـــــنة   والفضـــــــار هندســـــــة الطيران

ــار ىالطيران ف ــا ويهتم مهند والغالف الجوي.   الفضــــ م الن م  لطيران والفضــــــار بأســــ
حيـث يـدر  الـدينـاميكـا الهوائيـة  . للمركبـات الطـائرة اةلكترونيـةة والكهر ـائيـة و الميكـانيكيـ

لتحليل االنســـياب وتصـــميم أســـطا الرفع والتحكم ورين التور ينات والفوهات ون م دفع 
لنفاثة والمهجنة وتحليل  لتحليل وتصــــميم ان مة الدفع التور بينية وا  -الطيران والفضــــار

ــاة الطائرات  وتصـــــــــميم ا واألجنحة واســـــــــطا التحكم والمرونة لمنشـــــــــ ت الخفيفة ألجســـــــ
ــة ــا الطيران لحســــــــــــــــاب أدار واســــــــــــــتقرار ن م التحكم  -الهوائيـ ــانيكـ ــة  -وميكـ  -والمالحـ

لتحليل وتصــــــــميم األقمار الصــــــــنا ية وأن متها    -والتكنولوجيات الفضــــــــائية وتطبيقاتها
ــابـــات مـــد  ممـــا يؤهلـــد   -هـــا وتتبعهـــااراتهـــا وتحـــديـــد وجهتهـــا والتحكم فيالفر يـــة وحســــــــــــــ

 تقليل مخاطر الطيران.األدار و  األمان وكفارةوتحقيق الطيران والفضار أن مة لفهم

 

 قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية –9
االلكترونيات  وتفر  مند قســم هندســة    1932انشــىر قســم الهندســة الكهر ية بالكلية عاة  

وهو   -يات واالتصــــاالت الكهر ية  ســــة اةلكترونيقدة قســــم هند واالتصــــاالت الكهر ية. و 
القســـم الوحيد الحاصـــل على شـــهادة الجودة واالعتماد على مســـتوى األقســـاة في مصـــر 

ــلين  -  2013منذ عاة   ــيًا متميزًا للطلبة الملتحقين بن اة الفصــــــــــ يؤهل    -برنامجًا دراســــــــــ
ــماة لالخريجين الذين يرغ ــية عليا لالنضــــ ــهادات دراســــ كبرى  بون في الحصــــــول على شــــ

ــتوى العالم وكذا كب التي   -رى الشــــــركات المحلية والعالميةالجامعات والمعاهد على مســــ
طالما شـــــهدت بمســـــتوى خريج القســـــم وجاهزيتد للعمل. ويضـــــم البرنامج الدراســـــى حزة 

الــــد يقــــة والتح ــاالت والموجــــات  كم والكترونيــــات مقررات فى االلكترونيــــات واالتصـــــــــــــــ
في قطاعات   يل الخريج للعمل بالصـــــــــناعةواتصـــــــــاالت الحاســـــــــب ويهدف القســـــــــم لتأه

الحاســـــــــــبات الكترونيات واتصـــــــــــاالت   -ةلكترونيات والموجات الد يقةا  -االتصـــــــــــاالت 
 ن م التحكم والن م المدمجة. -وشبكات و رمجيات االتصاالت 
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 قسم هندسة القوى الكهربية –10
الكهر ار عاة   قسم  و   1916أنشس  المهندسخانة.  مدرسة  فى  أقساة  عاة  كأحد خمسة  فى 

ى واالالت الكهر ية  انقسم قسم الكهر ار إلى قسمين علميين هما قسم هندسة القو   1969
 وقسم هندسة اةلكترونيات واالتصاالت الكهر ية.  

أعضار هيدة التدريم   يؤدى القسم رسالتد من خالل االستعانة بجهود ما يفوق المائة من 
تخصصاتد   نطاق  في  العلميين  والمساعدين  في المتميزين  إيجا ها  يمكن  والتي  العلمية، 

ي والتطبيقات الصنا ية للمجاالت الكهرومغناطيسية،  اآلالت الكهر ية ون م التحريك الكهر 
ن   ودراسة  الكهر ية،  الطاقة  وجودة  والمتجددة  والجديدة  التقليدية  التوليد  القوى  وأن مة  م 

ليل وتخطيو وتصميم ن م  الكهر ية وتطبيقاتها من تشغيل وتحكم في الشبكات الكهر ية وتح
حمال الكهر ية وترشيد الطاقة وهندسة الجهد القوى الكهر ية وخطو  النقل المرنة وودارة األ

ية  العالي وأن متد وتطبيقاتد. ويولى القسم أهمية خاصة لدراسة ن ريات التحكم اآللي التقليد 
الك القوى  وولكترونيات  الصناعة  في  بالحاسبات  التحكم  ون م  وتطبيقاتها  والحديثة  هر ية 

 والمواصفات القياسية واألكواد الكهر ية.
 قسم الهندسة الكيميائية –11

يؤهل القسم طالبد إلى التعرف على العمليات الصنا ية وأسم تصميمها والتحكم فى 
والمنتجات داخل المنشأة الصنا ية   التعامل مع المواد الخاةأدار من وماتها من حيث  

إلى ال باة افة  و تصميم  الصناعة  عمليات  مشروعات  اقتصاديات  ودراسة  المصانع 
وغير  العضوية  التصنيع  تكنولوجيات  من  أمثلة  القسم  يقدة  كما  وودارتها.  الكيميائية 

طبيعي واألسمدة، واألسمنت، العضوية مثل تصنيع البترول، والبتروكيماويات، والغا  ال
الحيوي. وتتيا الدراسة تفهم أسم والصناعات السيراميكية، وونتاج الغا  الحيوي والوقود  
إ وأمثلية  الطاقة  ترشيد  توخى  مع  المن ومات  التدوير، تخليق  ووعادة  المعدات  ختيار 

ل الخريجون  ودراسة األبعاد البيدية وتحجيم التلوث والتعامل مع المخلفات بأنواعها. ويعم
البترول تكرير  ومعامل  األسمدة،  ومصانع  الكيميائية،  المصانع  الغا ومعالج في    ة 

البتروكيميائية، وو ارات البيدة ، والصناعة، والبترول، والمن مات  الطبيعي والصناعات 
 الدولية.

 قسم هندسة المناجم والبترول والفلزات – 12
 ويتضمن ثالثة تخصصات علمية رئيسية وهي:

 

 تخصص الهندسة الجيولوجية والتعدين وهندسة البترول وهندسة الفلزات
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مسمى قسم التعدين في تخصصي هندسة المناجم  ب  1944لقسم عاة  بدأت الدراسة با
. وفي 1947وهندسة البترول وتخرجت أول دفعة من مهندسي المناجم البترول عاة  

رجت أول دفعة من برنامج بدأت الدراسة في هندسة الفلزات وتخ  1959أكتو ر من عاة  
الفلزات عاة   الثالث  1962هندسة  القسم في تخصصاتد  وأستمر  حتى حيند على . 

 النحو التالي. 

 برنامج الهندسة الجيولوجية والتعدين

نطاقد المقررات والتخصصات العلمية التالية: الجيولوجيا الهندسية والتعدينية  ويدخل في
هندسة   -مساحة المناجم  -يا المناجم والمحاجرهندسة وتخطيو وتكنولوج  -والتطبيقية 

ميكانيكا   -م األنفاق والمناجم تحت السطحية هندسة وتصمي  -تركيز الخامات ومعالجتها
 صناعي بالمناجم واألنفاق. التهوية واألمن ال -الصخور واختباراتها

  برنامج هندسة البترول

التالية: جيولوجيا البترول والمياه ويدخل في نطاقد المقررات والتخصـــــــــصـــــــــات العلمية  
ــاف  -الجوفية ــتكشـ ــة االسـ ــة حفر اآلبار  -هندسـ ــة إنتاج  -هندسـ هندســـة    -البترول  هندسـ

 هندسة الغا  الطبيعي. -هندسة معالجة وتصنيع البترول -المكامن البترولية

 برنامج هندسة الفلــزات

ال التالية: صناعة  العلمية  المقررات والتخصصات    - حديد والصلبويدخل في نطاقد 
الحديدية غير  الفلزات  الفيزيقية   - استخالب  الفلزات   -الميتالورجيا  سباكة   -تشكيل 

المواد الهندسية غير الفلزية وتطبيقاتها   -ت كل وحماية الفلزات   -لحاة الفلزات   -لفلزات ا
الهندسية  - الحديثة المواد  و  واختبارالفلزات  وفحص  الحيوية   - تقييم  المواد    -المواد 
 دراسات بيدية.  - المواد الر يقة والنانوية -مواد الطاقة المتجددة -النووية 

 طبية والمنظومات قسم الهندسة الحيوية ال –13

التميز في مجاالت الهندسة الطبية على    ى. يسعى القسم إل1976تم إنشار القسم عاة  
صعيد التعليم والبحث العلمي واالبتكار من خالل تخليق ونقل المعرفة أماًل في مستوى  

خريج كفر قادر  القسم إلى يرنو أرقى لصحد الفرد وخدمة من ومد الصحة في المجتمع.
التفا  الطالعلى  قدرات  خالل صقل  من  الصحي  المجال  وتحديات  مشاكل  مع  ب عل 
يتم تدريم مقررات متعددة   ورعاية وتشجيع التفكير المبد  والخالق. والهندسية المعرفية

والحاسو ية   والميكانيكية  الكهر ية  والهندسة  والبيولوجى  والريا يات  والكيميار  للفيزيار 
بالتنو  القسم  .يتميز  الطبية  على صعيد والعلوة  ألعضائد  المختلفة  التخصصات  في    
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تركيز خاب في مجاالت برمجة التطبيقات الطبية والتصوير الطبي    البحث العلمي مع
 والمعلوماتية الحيوية. 

 قسم هندسة الحاسبات –14
يعتبر قسم هندسة الحاسبات من أحدث أقساة الكلية ويشار  مشاركة فعالة في المجتمع 

الم إعداد  إلى  في ويهدف  العمل  على  القادر  والممار   والمصمم  المتخصص  هند  
الت: البحثية/ التنفيذية/ اةشرافية في مختلط جهات العمل و حيث يمكند متابعة المجا

التطور السريع في ن م وتكنولوجيا وشبكات الحاسبات وصياغة الحلول المالئمة ويهدف 
األكاديمي  الرغبات  إشبا   إلي  الدراسي  البرنامج  أسا  تصميم  علي  معتمدا  والمهنية  ة 

( حيث تصدران  ACMو   IEEEديميتين في العالم )عالمي و عتد أكبر مؤسستين أكا
الحاسبات وتهدف الئحة  هندسة  دراسي في  لبرنامج  متكامل  مقترح  كل خمسة سنوات 
المقررات إلي تمكين مهند  الحاسبات من تصميم وتطوير وتنفيذ ن م الحاسبات وشبكات 

لى بنية وتصميم  جانب األن مة الذكية وتركز هذه البرامج في المقاة األول عالمعلومات ب
الحاسبات وشبكات الحاسبات وتصنيع الحاسبات والبرمجيات وهندسة البرمجيات وذكار 
اآللة وهندسة المعرفة والن م الخبيرة وتقنية المعلومات وتشفير وتأمين الحاسبات والشبكات 

 سحابية وتشغيل الصور ون م قواعد البيانات.والن م المدمجة والحوسبة ال
 درجات العلمية ال: 2مــــادة 

تمنح جامعة القاهرة بناًء على طلب مجلس كلية الهندسة درجة البكالوريوس بنظام 
 الفصلين في أحد التخصصات اآلتية: 

 الهندسة المعمارية -1
 الهندسة المدنية -2
 هندسة القوى الميكانيكية -3
 ي واإلنتاجهندسة التصميم الميكانيك -4
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية -5
 القوى الكهربية هندسة -6
 الهندسة الكيميائية -7
 الهندسة الجيولوجية والتعدين -8
 هندسة البترول -9
 هندسة الفلزات -10
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 هندسة الطيران والفضاء -11
 الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات -12
 هندسة الحاسبات -13

 : معادلة بعض المقررات3مــــادة 
اجراء المقاصــــــــات وذلك بعد   -لطالب من بعض المقررات الدراســــــــيةيعفى ا  يجوز أن

ــ ون التعليم   -الالزمــة وطبقــًا لنتيجتهــا ويكون اإلعفــاء بنــاًء على موافقــة لجنــة شـــــــ
وذلــك بمــا ال يتنــافى مع المواد المنــاارة في قــانون تنظيم    -والطالب ومجلس الكليــة

 عات.الجامعات المصرية وقرارات المجلس األعلى للجام
 

 : مدة الدراسة والتخصص4مــــادة 
  -ـساعة   28ة نظام الفصـلين الدراـسيين وعدد ـساعات االتصـال لكل فصـل دراـسي تتبع الكلي –

 تحتسب عن طريق جمع ساعات المحاضرات والتمارين والدروس العملية.
ــدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات فعشرة فصول دراسية    – الحد األدنى لمـــــ

 أ بسنة إعدادية عامة لجميع الطالب. تبد
 مدة الدراسة بما ال يخالف قانون تنظيم الجامعات المصرية.الحد األقصى ل –
ــب مهارات الزمة لكل مهندس   – ــوعات ويكتســـ ــنة اإلعدادية يدرس الطالب موضـــ خالل الســـ

بصــرف النظر عن تخصــصــه. كما تتاح له الفرصــة للتعرف على فروع الهندســة المختلفة  
قســم الرياضــيات والفيزيقا  ويقوم    -االختيار الســليم للبرنامج الذس ســيلتحق به  حتى يمكنه

 الهندسية باإلشراف على الدراسة بالسنة اإلعدادية. 

 يكون التخصص بعد السنة اإلعدادية. –
ــام الكلـية المختلـفة طبـقًا لـما هو وارد في مواد الالئـحة   – ــة في أقســـــــ يقوم الطالب ـباـلدراســـــــ

 ية الواردة بالالئحة ومحتواها.وجداول المقررات الدراس
 متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس: 5مــــادة 

  5للحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية الواردة في مادة ف
 يجب على الطالب أن يحقق اآلتي:

ــية الملحقة   280أن يجتاز بنجاح   -1 ــال طبقًا لجداول المقررات الدراســـ ــاعة اتصـــ ســـ
ــذه ا ــل عن  بهـ يقـ ــة وبمجموع تراكمي ال  ــة    3750لالئحـ   7500% من  50فدرجـ
 درجة .
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 %.50أن يجتاز بنجاح مشروع التخرج بنسبة ال تقل عن  -2

ــها الطالب طبقًا  -3 ــوعات التي يدرســـ ــب الموضـــ وقد أعدت الالئحة بحيث تكون نســـ
 للجدول التالي:

 التخصص م
الحد األدنى  

 ف% 
الحد األقصى  

 ف% 
 12 8 إلنسانيةالعلوم االجتماعية وا 1
 4 2 إدارة األعمال 2
 22 18 الرياضيات والعلوم األساسية 3
 6 4 الثقافة الهندسية 4
 30 25 العلوم الهندسية األساسية 5
 30 25 التطبيقات الهندسية والتصميم 6
 6 4 المشروع والتدريب العملي 7

 ات التالية:الموضوعات التي تشملها الخطة الدراسية لكل تخصص تحقق المتطلب -4

 المتطلبات م
األدنى  الحد 

 ف% 
الحد األقصى  

 ف% 
 10 6 متطلبات الجامعة 1
 30 22 متطلبات الكلية 2
 35 30 متطلبات التخصص العام 3
 30 20 متطلبات التخصص الدقيق 4

  
 

وتنمية    -الخريج الثقافية شخصية  بناء الى تهدف مقررات هى  متطلبات الجامعة:
 واالرتباط  الهوية على والتركيز المجتمع بقضايا العام  واإلدراكالشخصية   مهاراته

التدريس تقل  أال  ويجب -بالوطن من  10إلى    6 عن المقررات لهذه ساعات   %
 ساعات اإلتصال.
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الكلية: من الحد تمثل  متطلبات   لدى توافرها الواجب والمهارات المعارف األدنى 

الهندسية األساسية العلوم من الخريج حول  األساسية الهندسية والعلوم  والثقافة 
 التخصصات. كافة

 التخصص فروع كافة عن  المعارف من  األدنى الحد تمثل  :متطلبات التخصص العام

 التخصص  في والتطبيقات التصميم ومبادئ األساسية الهندسية العلوم العام وتشمل

 العام. 

 الدقيق  بالتخصص مباشرة عالقة لها مقررات تتضمن  :متطلبات التخصص الدقيق
 التخصصية. الهندسية والتطبيقات والتصميمات العلوم فى
 
 : المقررات الدراسية ودرجاتها 6مــــادة 

الفصلين  على  موزعة  الدراسية  المقررات  الالئحة  بهذه  الملحقة  الجداول  تبين 
وعدد الساعات  الدراسيين لسنوات لدراسة والمحاضرات والتمارين والدروس العملية

 اية العظمى للدرجات.  مقرر وساعات االمتحان والنهأسبوعيًا لكل 
 

لـغة الـتدريس هي اللـغة اإلنجليزـية ويجوز ـتدريس بعض مقررات متطلـبات الجـامـعة  •
 أو المواد ذات الطبيعة الخاصة باللغة العربية.

ــل اـلدراســـــــــي الواـحد   • وإجـمالي درـجات   -درـجة  750إجـمالي درـجات مقررات الفصـــــــ
 درجة. 7500ول الدراسية فعشرة فصول  لمجموع التراكمي لجميع الفصا

أقر مجلس الكلية المحتوى العلمي لكل مقرر من المقررات الدراســــــية بعد تحديدها  •
 بواسطة مجالس األقسام المختصة.

وكل مقرر اختيارس له   -جميع المقررات منفصلة ومنتهية في نفس الفصل الدراسي •
 كود خاص به.  

من مجموع درجات االختبار التحريرس ون  يتك إجمالي درجات الطالب في أس مقرر   •
السنة  أعمال  إلى  من   -باإلضافة  كجزء  والعملي  الشفوس  درجات  تعامل  أن  على 

 درجات أعمال السنة.

%  60%  أعمال سنة إلى  30% فأو  40الدرجات المخصصة للمقرر تقسم بنسبة   •
النظرية70فأو   للمواد  تحريرس  فأو  60سبة  ون  -%   إلى %70  سنة  أعمال    %
 %  تحريرس للمواد العملية. 30فأو  40%
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يجب إعالن كافة أجزاء أعمال السنة الخاصة بأس مقرر للطالب قبل موعد انعقاد  •
 االختبار التحريرس لهذا المقرر.

مجموع    في%   50فإذا حصل على درجة النجاح    يعتبر الطالب ناجحًا في المقرر •
ي، على أن يكون قد ختبار تحريرس وأعمال سنة وعملي وشفهالمقرر من ا  درجات

 من درجة الورقة اإلمتحانية على األقل. %    30حصل على ف 

له غائب • المقرر ويرصد  في  التحريرس غائبًا  االختبار  في  الغائب  الطالب   -يعتبر 
طبقا للمادة   -ويحق له االحتفاظ بدرجات أعمال السنة في حال انتقاله للفرقة األعلى

  . 16ف

مشروع في السنة الرابعة تبارًا تحريريًا فمثل مادة الإذا لم يتطلب أحد المقررات اخ •
 في بعض أقسام الكلية  فتعامل اختبارات العملي والشفهي معاملة االختبار التحريرس. 

ال  • العملي   التدريب  مقررات  فمثل  ناجح/راسب  فيها  التقييم  يكون  التي  المقررات 
 راكمي. تحسب ضمن المجموع الت

 

 التدريب العملي: 7مــــادة 
للطالب • عمليًا  تدريبًا  الدراسة  فترة  العملية    -تتضمن  الحياة  على  للتعرف  وذلك 

ويجب أن يؤدى كل طالب    - ولتقليل الفجوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي 
 تدريبًا عمليًا ميدانيًا.  2عدد 

ا بحد أدني  مأحده -نين الدراسةالتدريب الميداني يجب أال يقل عن مرتين خالل س •
واآلخر بحد أدنى   -رقة األولى أو الثانية بعد التخصصبيع خالل صيف الفأسا  4
في مجال من مجاالت أو    - أسابيع خالل صيف الفرقة الثالثة بعد التخصص  4

 تخصصات القسم. 
يقدم الطالب تقريرًا وشهادة معتمدة من مكان التدريب ويعرضه على لجنة تجتمع  •

 جاح الطالب من عدمه في التدريب طبقاً في بداية كل عام دراسي والتي تحدد نمرة  
 للقواعد التي يحددها مجلس الكلية 

 يعتبر التدريب مقررًا يجب أن يجتازه الطالب بتقييم "ناجح" كشرط من شروط التخرج.  •
 مشروع البكالوريوس: 8مــــادة 

األقسام  • مجالس  وتحدد  البكالوريوس  مشروع  بإعداد  الرابعة  السنة  طلبة  يقوم 
موض  القومية    -وعاته المختصة  االهتمامات  نطاق  فى  المشروع  يقع  أن  ويفضل 
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نطاق تخصصات وأن يشجع على    -والمجتمعية  داخل  االبتكار في مجال حديث 
 القسم. 

التخرج في فصل أو فصلين دراسيين،   • يتم مشروع  الثانية يمكن أن  الحالة  وفي 
 تجمع درجات المشروع بالفصلين.

البرامج الخاصة     طبقًا لما هو وارد في البرنامج/يخصص للمشروع حيزًا زمنيًا مناسباً  •
أسابيع بعد نهاية االمتحان التحريرس   4ويمتد العمل في المشروع لفترة    -بالقسم

 للفصل الدراسي الثاني من السنة الرابعة. 

كالوريوس ُمحكمًا من لجان تٌضم على األقل عضوًا من خارج الكلية  يكون مشروع الب •
 اقش الطالب وتضبط مستوى المخرجات وتقنن التقديرات. وعضوًا من داخلها تن

ُمخرجًا مطبوعًا فكتابة تقرير و/أو أطروحة المشروع و/أو  مشروع البكالوريوس يشمل   •
طلبات البرنامج وما تراه مجالس  و/أو نماذج تجريبية ... إلخ  طبقًا لمت   هندسية لوحات  
  . Posterوذلك باإلضافة إلى لوحة توضيحية ف   - األقسام 

وُيكتب تقديره بشهادة التخرج.ويمكن في بعض   -يكون مشروع البكالوريوس فردياً  •
طبقًا لتوصيف المشروع  الحاالت اشتراك أكثر من طالب في مشروع البكالوريوس  

وفى هذه الحاالت يجب أن يقدم كل طالب على ِحدة جزءًا فرديًا قاباًل   -بالبرنامج 
ف مطبوعاً للتحكيم  تقريرًا    مخرجًا  لوحات  فرديًا  يشمل  و/أو  المشروع  أطروحة  و/أو 

وذلك باإلضافة الى المخرج    -فردية   Posterباإلضافة إلى لوحة توضيحية    - هندسية 
 % من درجات المشروع. 60وال تقل درجات الجزء الفردس عن  -المشترك

 مواعيد االمتحانات وإعالن النتائج: 9مــــادة 

البكالو  • وامتحانات  النقـل  امتحانات  في تعقد  دراسي  فصل  كل  نهايـة  في  ريوس 
 المقررات التي درسها الطالب في فرقته.

 دور يناير.  •

 دور مايو.  •

 دور سبتمبر لكافة حاالت التخلف اآلتية فبحد أقصى مقررين : •

المنقول لفرقة أعلى وراسب فى مقررين  فباإلضافة إلى مقرر عام  علي األكثر  •
 بنتيجة نهاية العام. 

راسب أو الغائب بعذر أو بدون عذر في مقرر أو اثنين  طالب البكالوريوس ال •
 باستثناء مقرر المشروع. 
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وفى جميع الحاالت المذكورة يتم إعداد االمتحانات بصفة عامة تبعًا آلخر منهج   •
وبما   -يتم تدريسه بغض النظر عن السنة التي رسب أو غاب فيها الطالب

  . 17يتوافق مع المادة ف

في فرقته أن يكون مستوفيًا نسبة حضور  ان أس مقرر  الطالب امتحيشترط لدخول   •
% من الفترات المخصصة للدروس فمحاضرات وتمارين ودروس  75ال تقل عن  

 عملية . 

يصدر مجلس الكلية بناًء على طلب مجالس األقسام المختصة قرارًا بحرمان الطالب   •
ذلك بعد  بة الحضور و من التقدم لالمتحان في المقررات التي لم يستوف فيها نس

اره مرتين وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسبًا في المقررات التي حرم من التقدم إنذ
وإذا   -لالمتحان فيها إال إذا قدم الطالب عــذرًا يقبله مجلس الكلية فيعتبر غائبــاً 

حضر الطالب أحد االمتحانات أثناء فترة استصدار قرار حرمانه من دخول االمتحان 
 رد صدور القرار.ال غيا بمج  بر االمتحانيعت

 : تقديرات المقررات وحساب التراكمي ومراتب الشرف10مــــادة 
يحصل الطالب على أحد التقديرات اآلتية في نتيجة المقررات النهائية وفى التقدير  •

 العام حسب ما حصل عليه من نسب درجات إلى النهاية العظمى للدرجات: 

 

 النسبـــــــة   التقديـــر 
 % فأكثر 85من  از ـــممت

 % 85% إلى أقل من 75من  جيد جــداً 
 % 75% إلى أقل من 65من  جيــــد

 % 65% إلى أقل من 50من  مقبـــول 
 % 50% إلى أقل من 30من  ضعيــف 

 % 30أقل من   ضعيف جداً 
 

المقررات بحساب يحسب التقدير التراكمي للطالب عند تخرجه بعد نجاحه من كافة   •
دراسة الخمس إلى مجموع حصل عليه من درجات في سنوات ال نسبة مجموع ما  

 النهايات العظمى للدرجات في السنوات الخمس.
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ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائي ممتاز أو جيد جدًا وعلي اال  •
دادية عن جيد جدًا يقل تقديره العام في إية فرقة من فرق الدراسة عدا الفرقة االع

كون قد رسب في أس إمتحان تقدم الطالب علي مرتبة الشرف اال ي  ويشترط حصول
 له وأيه فرق ماعدا الفرقة االعدادية.  

 : تغيير المسار11مــــادة 
 :الدراسي طبقًا لما يحدده مجلس الكلية البرنامج تغييرأو  المسار تغيير للطالب يجوز

 القــــــــواعد الجديدة للتنسيق وتعديل المسار 
                                                                   2020-2019مستجدين بالفرقة األولي العام الجامعى الطلبة التطبق على 

واعد بتلك الق  2019/ 2018عدادية للعام الدراسي  يتم اعالم جميع الطالب في السنة اال  أوال :
خالل الشهر األول من   2018ديدة  والتي سوف يتم فيها البدء في تطبيق الئحة الكلية الج

 الدراسة.  

قسام المختلفة بناء علي مجموع اعتبارس خاص فقط بالتنسيق  يتم التنسيق لدخول األ  ثانيا :
%  من  10درجة ف  150  باإلضافة الي  1500مجموع الطالب من إجمالي الدرجات ف  -:وهو
 درجة.  1650الي الدرجات ليصبح الحد االقصي  اجم

 - مادة من مواد السنة االعدادية أو أكثر بحد أقصي ثالث مواد    قسمل مجلس  يحدد ك  ثالثا : 
  لكي تضاف الي مجموع  150تؤخذ درجاتها منسبة الي الدرجة اإلضافيه ف   -كمواد مؤهلة  

 والمواد المؤهلة .الطالب في السنة االعدادية فيرفق جدول األقسام 

وطالب العام    2017/2018العام الدراسي    تستمر قواعد تعديل المسار الحالية لطالب  رابعا :
 مع اعالنها علي الطالب واعالن اعداد المقبولين. 2019/ 2018دراسي القادم ال

  التمييزبين عدم    تطبق القواعد الجديدة للتنسيق وتعديل المسار علي جميع الطالب مع  خامسا :
أو شهادة معادلة أو فني    التعليم ما قبل الجامعي فثانوية عامةلمرحلة    تهمخلفيطبقا ل  الطالب

% من العدد  10، وتكون طبقا للطاقة اإلستعابية لألقسام على اال تتعدى  خالفه   أو صناعي أو
 المقبول بالقسم. 
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طالب من الخارج،  يسمح للطالب بتقديم طلب تعديل المسار مرة واحدة فقط، وال يتم ل  سادسا : 
 . وال يتم ألس طالب محمل بمقررات من السنة االعدادية

اذا رغب الطالب في تعديل المسار من قسم الي آخر بعد انتظامه لمدة عام دراسي    سابعا : 
فتكون حالته في القسم الجديد باٍق لإلعادة  ،  و تغيب وٌقبل التعديلأو تقدم بعذر  أ واحد ورسوبه  

علي إلى أ  -لتى رسب فيها أو تغيب عن حضور امتحانها بدون عذر  ا  -  موادهوتخفض جميع  
 مع ضرورة إعالم الطالب بذلك اعالنا نافيا للجهالة. ،لالمقبو

اذا كان مجموع الطالب االعتبارس في التنسيق بعد السنة االعدادية يؤهله لتعديل المسار    ثامنا :
و عذره عن الفصل الدراسى الثانى فى من قسم الي آخر بعد قبول ايقاف قيده للعام الجامعى أ

 ه لهذا القسم وتكون حالته مستجد فأى دون تخفيض .العام الجامعى التالى يتم تحويل

اذا كان مجموع الطالب االعتبارس في التنسيق بعد السنة االعدادية ال يؤهله لتعديل    تاسعا :
اإلعتبارى وتدرس امكانية      مائة درجة الي مجموعه100المسار من قسم الي آخر فيتم اضافه ف

 التعديل من عدمه. 

 و. عديل المسارقبل نهاية شهر يوليلتقدم بطلبات تيسمح للطالب با عاشرا :

 : آلية التنسيق لألقسام بعد السنة اإلعدادية والتشعيب داخل األقسام12مــــادة 
علي أساس المجموع    -اإلعداديةيحدد مجلس الكلية آلية التنسيق للقبول باألقسام بعد السنة   –

اإلعدادية   للسنة  للفصلين  لبع  -درجة  1500الكلى  مواد مرجحة ويمكن  تحديد  األقسام  ض 

وهذه المواد    -ومعامل الضرب لها  ويحدد مجلس القسم المختص هذه المواد   -للقبول في القسم

 هاية العام.المرجحة تستخدم لغرض التنسيق فقط وبشرط موافقة مجلس الكلية وقبل اعالن ن

ى يعلننن مجلننس الكليننة فنني بدايننة العننام الدراسنني آليننة التنسننيق التنني سننتطبق علنن –

 طالب السنة اإلعدادية بعد نجاحهم في نهاية العام. 

وتقننوم بنن عالن آليننة  -تخننتص مجننالس األقسننام بمسننئولية التشننعيب داخننل األقسننام –

 التشعيب في بداية العام الدراسي الذي يسبق التشعيب. 
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 2018المؤهله لألقسام لالئحة الجديدة  المواد

 
فالتن بدوبالتالى  لألقسام  التالى  سيق  األكاديمى  العام  من  تطبيق    2020-2019اية  وبعد 

، وعليه  المجموع اإلعتبارى   –يتم على قاعدة وحيدة هى المجموع    –  2018الالئحة الجديدة  
الدرجات   إجمالى  من  الفعلى  الطالب  مجموع  وهو  بالتنسيق  فقط  اإلعتبارى خاص  فالمجموع 

إل1500ف باإلضافة  ف    ف150ى  درجة  إجمالى10   من  األقصى    %   الحد  ليصبح  الدرجات 
طبقا للمواد المؤهلة لألقسام أعاله   –  درجة  150ف  -  درجة، وتحسب هذه اإلضافة  1650ف

 بشكل نسبى مع عدد المواد المؤهلة وهى تتراوح من مادة إلى ثالث مواد بحد أقصى.
 

 األقسام  م
 المواد المؤهلة 

  3مادة ف   2ف  مادة   1مادة ف 

 الرسم الهندسة   الهندسة المعمارية  1
  0001فمشك 

 التوازن البي ى  
   0002فعام 

 ***** 

   0001استاتيكا فميك  الهندسة المدنية  2
 الرسم الهندسى  

  0001فمشك 
 تحليلية وتكامل هندسة 

   0002فريض  
 *****  *****  *****  هندسة القوى الميكانيكية 3

 *****  *****  *****  ج ميكانيكى واالنتاهندسة التصميم ال 4

 جبر وتفاضل   هندسة الطيران والفضاء  5
  0001فريض 

 هندسة تحليلية وتكامل  
  0002فريض 

  0002ديناميكا الجسم فميك 

 االلكترونيات واالتصاالت هندسة  6
 جبر وتفاضل  

  0001فريض 
 هندسة تحليليلة وتكامل  

  0002فريض 
 كهرومغناطيسية  

   0002ف فيز 

 هندسة القوى الكهربية  7
 جبر وتفاضل  

   0001ف ريض 
 هندسة تحليلية وتكامل  

  0002فريض 
 كهرومغناطيسية  

   0002ففيز 

 الكيمياء العامة للمهندسين   الهندسة الكيميائية  8
   0001فكيم 

 جبر وتفاضل  
   0001فريض  

  0002التوازن البي ى فعام 

 *****  *****  * **** الهندسة الجيولوجية والتعدين  9

 جبر وتفاضل   هندسة البترول  10
  0001فريض 

 هندسة تحليلية وتكامل  
  0002فريض 

الحرارة والخواص الميكانيكية  
   0001للمادة ففيز 

 هندسة الفلزات  11
 الكيمياء العامة للمهندسين  

   0001فكيم 
 أساسيات هندسة التصنيع  

   0001فتمج 
الحرارة والخواص الميكانيكية  

   0001دة ففيز للما 

 جبر وتفاضل  الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات  12
   0001فريض  

 هندسة تحليلية وتكامل  
  0002فريض 

 كهرومغناطيسية  
   0002ففيز 

 جبر وتفاضل   هندسة الحاسبات  13
  0001فريض 

 هندسة تحليلية وتكامل 
  0002ف ريض  

 كهربية ومغناطيسية 
   0002ففيز  
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 الفرقة األعلى: انتقال الطالب من فرقة إلى  13مــــادة 
مننن الفرقننة المقينند بهننا إلننى الفرقننة األعلننى التننى تليهننا إ ا نجننح  لطالننب ينقننل ا •

فننى جميننع المقننررات أو كننان راسننباً أو غائبنناً بعننذر فيمننا ال يزينند علننى مقننررين مننن 

فرقتننأ أو مننن فرقننة أدنننى. كمننا يسننمح للطالننب الراسننب فننى مقننرر عننام واحنند فقننط 

مشننار لمقننرر أو المقننررين الو لننك  باإلفننافة إلننى اباالنتقننال إلننى الفرقننة التاليننة   

 و لنننك بمنننا ال يخنننالا البننننود المعنينننة فننني قنننانون تنظنننيمإليهمنننا بنننالفقرة السنننابقة   

 الجامعات المصرية.

 

يننىدا الطالننب االمتحننان فنني المقننررات التنني رسننب أو غنناب بهننا طبقنناً  •

وبنسننبة مئويننة  ويعتبننر نجاحننأ فنني هننذه الحالننة بتقنندير مقبننول -(17( و)12للمننادتين )

 لب الغائب بعذر الذي يحصل على درجاتأ كاملة.% باستثناء الطا64دا ال تتع
 

 

 التحويل بين نظامى الدراسة بالفصلين الدراسيين والساعات المعتمدة: 14 مــــادة
يجوز التحويل بين نظامي الدراسة بالكلية بناًء على القواعد التي يقرها مجلسي الكلية  

البكالوريوس لالئحةل  وطبقاً   -عام أكاديمي   والجامعة في كل  بنظام الداخلية لمرحلة 

   فإن قواعد التحويل كما يلي:36فمادة  2013سبتمبر   اصدار  - المعتمدة الساعات
 

 -الدراسيين الفصلين نظام إلى المعتمدة الساعات بنظام المقيد الطالب تحويل يجوز
 الساعات % من75 من أكثر نقل  يتم ال وبحيث -معتمدة  ساعة108يجتز   لم  طالما

 الساعات نظام في اجتازها التي للمقررات مقاصة اجراء ويتم -اجتازها التي المعتمدة

 البرنامج في لها المكاف ة المقررات وتحدد الالئحة هذه في الواردة القواعد حسب المعتمدة

 .إليه التحويل المطلوب الدراسي
 بالساعات الدراسة منظا إلى الدراسيين الفصلين بنظام المقيد الطالب تحويل يجوز

 من أو لإلعادة باقياً  يكون  وأال - فقط األولى بالسنة مستجداً  أن يكون  بشرط المعتمدة

 الدراسيين الفصلين نظام في الطالب اجتازها للمقررات التي مقاصة إجراء ويتم -الخارج

 .المكاف ة وتحديد المقررات الالئحة هذه في الواردة المقاصة قواعد حسب
 في الرسوب  الستنفاذ مرات المفصولين الدراسيين الفصلين نظام طالب ل ويتح ال يجوز

 .المعتمدة بالساعات الدراسة نظام إلى الالحقة السنوات  اإلعدادية أو السنة
 يتم -الدراسيين الفصلين نظام إلى المعتمدة الساعات برامج من الطالب تحويل حالة في

 نظام في عليها حصل التي التقديرات بحس اإلعدادية للسنة له مكافئ احتساب مجموع
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 التى للدرجات الدنيا الحدود حسب الكلية بأحد أقسام ويتم تسكينه -المعتمدة الساعات 

 السابقة الدراسية السنة في الكلية اإلعدادية بأقسام السنة طالب تسكين فى استخدمت

كلية من الطالب كان إذا التحاقه القاهرة جامعة الهندسة طالب   الساعات مجرابب قبل 

 .األصلية تحويله لجامعته إعادة يتم أخرى  جامعة  من  محوالً  الطالب كان إذا أما - المعتمدة
 

 تطبيق الالئحة  : 15 مــــادة
ــا ــدء تطبيقهـ ــد بـ ــة عنـ ــنة اإلعداديـ ــى السـ ــة علـ ــذه الالئحـ ــير  -تســـرس هـ ــا ويسـ تطبيقهـ

 بالتتابع إلى أن تعمم على جميع طالب الكلية.
 

 لة االنتقاليـة  : المرح16مــــادة 
وخـــالل المرحلـــة  -المرحلـــة االنتقاليـــة مـــدتها خمـــس ســـنوات مـــن بـــدء تطبيـــق هـــذه الالئحـــة

 االنتقالية يراعى ما يلي:
ــد  – ــة بتحديــ ــام العلميــ ــتص األقســ ــرراتتخــ ــة لم مقــ ــدة المعادلــ ــة الجديــ ــرراتالالئحــ ــة  قــ الالئحــ

 السابقة.
ــواد ال – ــد مـــ ــي أحـــ ــين فـــ ــنة للطـــــالب المتخلفـــ ــال الســـ ــات أعمـــ ــب درجـــ ــبة تنســـ ــة بالنســـ الئحـــ

 ة في الالئحة الجديدة.والتناسب للنهاية العظمى لدرجة أعمال السن
عنــــــد احتســــــاب التقــــــدير النهــــــائي لدرجــــــة البكــــــالوريوس "المجمــــــوع التراكمــــــى" تحتســــــب  –

يــــة العظمــــى لكــــل ســــنة ســــبق وامــــتحن فيهــــا الطالــــب قبــــل تطبيــــق الالئحــــة الجديــــدة النها
ــوع ــى لمجمـــ ــة العظمـــ ــب للنهايـــ ــبة والتناســـ ــة  بالنســـ ــي الالئحـــ ــية فـــ ــنة الدراســـ ــات الســـ درجـــ

 درجة . 1500الجديدة ف
عنـــد انتقـــال الطالـــب للفرقـــة األعلـــى وهـــو محمـــاًل بمقـــرر أو مقـــررين مـــن فـــرق ســـابقة يـــتم  –

 ئحة السابقة.امتحانه فيهما على الال 
 

 إضافية  قواعد: 17مــــادة  
 بأ يرد  لم فيذية فيماالجامعات المصرية والئحتأ التن تنظيم بقانون  الواردة األحكام تطبق •
 .وتعديالتها الالئحة هذه في نص 

 هذه مواد  في نص  شأنها في يرد  لم التي الموفوعات  كافة الكلية مجلس على يعرض  •
 .تنظيم الجامعات المصرية الالئحة أو في قانون  

شروط وقواعد التحويل إلى الكلية تخضع للقرارات التى يعتمدها مجلس الكلية فى بداية  •

الجامعات المصرية والئحتأ   تنظيم بقانون الواردة ديمى بما ال يتعارض مع األحكامكل عام أكا

 التنفيذية. 
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 الباب الثالث      

 النظام الكـودى 
 
 يتكون الكود من ثالثة حروف وأربعة ارقام.  .1

 الجدول التالي يوفح هذه األكواد.  -الحروف الثالثة هي كود للقسم الذي يطرح هذا المقرر

د كما هو موفننح في البنود التالية على السنننة والقسننم الذي ييدرس فيأ ربعة تعتماألرقام األ

خانة اآلالف تمثل السنننة الدراسننية هذا المقرر ورقم )مسننلسننل( المقرر. في جميع الحاالت 

 ( حيث رقم صفر يعنى السنة اإلعدادية.0-4)

 1 2 5 1  ض س ر 

2.  ً  )أي لنفس القسننم( فيوفننع  بالنسننبة للمقرر الذي يقوم أي قسننم بتدريسننأ داخليا

ثالثة حروف(. توفنع السننة الدراسنية في خانة اآلالف ثننننننم رقم الرمز الكودا للقسنم )ال

في خانتي العشنننرات   الفرقةالمقرر فنننمن المقررات التي يقوم القسنننم بتدريسنننها لنفس  

هننننو المقرر  3040ورقم صفر في خانة اآلحاد. وعلى سبيل المثال المقرر مكق   -والمئات 

ننذا يقننوم بتدريسأ قسننم هندسننة القوا الميكانيكية للسنة الثالثة من نفس التخصص ويقع  ال

 مقررات القسم.  فمن  4تحت المسلسل 
 

فيوفنع الرمز الكودا للقسنم  -بالنسنبة للمقرر الذي يطرحأ أي قسنم لقسنم آخر .3

الذي   الذي يطرحأ. يوفننع السنننة الدراسننية في خانة اآلالف ثم رقم ثنائي يدل على القسننم

( في 9-1ييدرس فيأ هذا المقرر في خانتي العشنرات والمئات. يوفنع رقم مسنلسنل للمقرر )

مقررين    لى سنبيل المثال  يقوم قسنم الريافنيات والفيزيقا الهندسنية بتدريسخانة اآلحاد. ع

بينما    2251لذلك يكون كود المقرر األول ريض   -ريافنيات للسننة الثانية في قسنم حاسنبات 

 .2252مقرر الثاني ريض يكون كود ال

يرمز للمقرر الذي يقوم قسننم الهندسننة اإلنشننائية بتدريسننأ للسنننة  2111مثال آخر  انش 

 الثانية في قسم الهندسة المعمارية.

 في تدريسأ أكثر من قسم فيأخذ الرمز "مشك". بالنسبة للمقرر الذي يشترك .4
 

 م". بالنسبة للمقررات العامة مثل اإلنسانيات فتأخذ الرمنز "عا .5

إ ا كان المقرر عاماً ولكنأ خاص بقسنم معين فيجب وفنع كود القسنم في خانتي العشنرات 

سنم  والمئات. على سنبيل المثال  مقرر" القانون والمناقصنات واسنتشنارات المهنة " خاص بق

-1. خانة اآلحاد تمثل رقم مسلسل للمقرر)4251عام    –حاسنبات وييدرس في السنة الرابعة 
9.) 

يوفننع صننفر في خانة المئات ومسننلسننل    -درس في أكثر من قسننمرر عاماً ويي إ ا كان المق

المقرر في خانتي اآلحاد والعشننرات. على سننبيل المثال  مقرر "حقوق االنسننان" وييدرس  

 .2001عام  –السنة الثانية في أكثر من قسم في 
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ويسننبقأ الرمز الكودا   4800بالنسننبة لكود مشننروع البكالوريوس فيأخذ رقم   .6

 و لك في حالة أن المشننروع يدرس بالفصننل الدراسنني الثاني فقط  أما في حالة أن  للقسننم

  4801المشنننروع يدرس بالفصنننلين الدراسنننيين األول والثاني فيصنننبح رقم المشنننروع    

للفصنننل الدراسننني الثاني  وفي الحالتين يسنننبقأ الرمز    4802األول و  للفصنننل الدراسننني

 الكودي للقسم.

 

نة المئات ومسنلسنل المقرر تيارية يوفنع صنفر في خابالنسنبة للمقررات االخ .7

في خانتي اآلحاد والعشنننرات ويسنننبق هذا الرقم الرمز الكودا للقسنننم. على سنننبيل المثال 

)مع مراعناة عندم   3099إلى    3001خنذ األرقنام من  المقررات االختينارينة للسننننننة الثنالثنة تنأ

ية في مجموعات على  في خانة اآلحاد(. على كل قسننم وفننع المقررات االختيار 0وفننع  

حسننب التخصننص الدقيق. على سننبيل المثال المقررات االختيارية للسنننة الثالثة التي تتبع  

االختيارية للسننة والمقررات  -3009إلى   3001لتخصنص الدقيق األول تأخذ األرقام من  ا

 وهكذا. -3019إلى  3011الثالثة التي تتبع التخصص الدقيق الثاني تأخذ األرقام من 
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 النظام الكودى للمقررات الدراسية 
 

 رقم القسم الرمــز  القسم أو الشعبــة مسلسل 
 الرياضيات والفيزيقا الهندسية    فرياضيات  1

 ففـــــيزيـــقا                                  
 فميكانيــــكا                                 

 ريض
 فيز 
 ميك 

 

 11 عمر  الهندسة المعمارية  2
 12 مدن الهندسة المدنية  3
  انش هندسة إنشائية  4
  رهد الرس والموارد المائية  5
  اشغ أشغال عامة 6
 13 مكن هندسة ميكانيكية   7
 14 مكق  هندسة القوى الميكانيكية   8
 15 تمج  هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج  9
 16 طير  هندسة الطيران والفضاء  10
 17 كهت  تصاالت الكهربية  ترونيات واال هندسة اإللك 11
 18 كهق  هندسة القوى الكهربية   12
 19 كيم الهندسة الكيميائية   13
 20 منف  هندسة المناجم والبترول والفلزات 14
 21 منج  الهندسة الجيولوجية والتعدين 15
 22 نفط هندسة البترول  16
 23 فلز  هندسة الفلزات 17
 24 حيو  ية والمنظومات  الهندسة الحيوية الطب 18
 25 حسب هندسة الحاسبات 19
  مشك المواد المشتركة  
  عام  المواد العامة 
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 الباب الرابع  

 متطلبات الجامعة والكلية 
 

  أواًل: متطلبات الجامعة
 من مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية الستكمال متطلبات الجامعة.   %(8)ساعة    22يدرس الطالب   .1

( التاليين ليدرسها الطالب في الفرقة اإلعدادية بناًء علي X000راً واحداً من المقررين )يار مقريتم اخت .2

 موافقة مجلس الكلية   

 التخصص  الساعات  اسم المقرر  الكود م
 2 التوازن البي ي  0002عام  1

(0+1+1) 
 العلوم االجتماعية واإلنسانية 

 2 سية الفكر النقدس وفلسفة العلوم الهند 0003عام  2

(0+1+1) 
 العلوم االجتماعية واإلنسانية 

( ساعة من متطلبات الجامعة من العلوم االجتماعية واإلنسانية أو غيرها في 26-15يدرس الطالب ) .3

 .8-4سنوات التخصص من الفرقة األولى وحتى الفرقة الرابعة طبقاً للبنود 
درجة    25األسبوعية  بحيث تخصص  تحدد الدرجات المخصصة لكل مقرر طبقاً لعدد ساعات االتصال   .4

% تحريري. ومدة االمتحان التحريري 60% أعمال سنة إلى  40لكل ساعة اتصال  ويتم تقسيم الدرجات بنسبة  

 ساعتان لجميع مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية.
 ولي  األقل من الحزمتين التاليين ليدرسها الطالب في الفرقة اال  يتم اختيار مقرراً واحداً على .5

 المهارات الشخصية والمكتسبة -أ

 التخصص  الساعات  اسم المقرر  الكود  م
 العلوم االجتماعية واإلنسانية  (1+1+0) 2 مهارات العرض والتواصل   1001عام 1

 االجتماعية واإلنسانية العلوم  (1+1+0) 2 الكتابة الفنية  1002عام  2

 إلنسانية جتماعية واالعلوم اال (1+1+0) 2 التفكير العلمي    1003عام  3

 العلوم االجتماعية واإلنسانية  (1+3+0) 4 مهارات العرض والتواصل والكتابة الفنية 1004عام  4
 واإلنسانية العلوم االجتماعية  (1+3+0) 4 التفكير العلمي واإلبداعي  1005عام  5

 
 الحضارة والفنون -ب

 التخصص  الساعات  اسم المقرر  الكود  م
 العلوم االجتماعية واإلنسانية  (1+1+0) 2 يخ الحضارات في تار مقدمة  1006عام  1

 العلوم االجتماعية واإلنسانية  (1+3+0) 4 تاريخ الحضارات والفنون  1007عام  2
 العلوم االجتماعية واإلنسانية  (1+1+0) 2 العصورمقدمة في تاريخ العمارة عبر  1008عام  3

 

  



                                                                        

 
 2021-2020دليل الطالب 
 جامعة القاهرة   –كلية الهندسة 

 

27 

 

 لفرقة الثانية  ن الحزمة التالية ليدرسها الطالب في ايتم اختيار مقرراً واحداً على األقل م .6

 القضايا المعاصرة 

 التخصص  الساعات  اسم المقرر  الكود  م
 االجتماعية واإلنسانية العلوم  (1+1+0) 2 المجتمع وقضايا المواطنة  2001عام  1

 العلوم االجتماعية واإلنسانية  (1+1+0) 2 مشاكل الطاقة والتغير المناخي  2002عام  2

 العلوم االجتماعية واإلنسانية  (1+3+0) 4 تقييم األثر البي ي  2003عام  3
 

 الفرقة الثالثة يتم اختيار مقرراً واحداً على األقل من الحزمة التالية ليدرسها الطالب في  .7

 الدراسات التجارية والمالية 
 التخصص  الساعات  اسم المقرر  الكود  م
 عية واإلنسانية االجتما العلوم  (1+1+0) 2 اقتصاد  3001عام  1

 العلوم االجتماعية واإلنسانية  (1+1+0) 2 تسويق 3002عام  2

 واإلنسانية العلوم االجتماعية  (1+1+0) 2 ريادة أعمال  3003عام  3

 العلوم االجتماعية واإلنسانية  (1+3+0) 4 اقتصاد وتسويق  3004عام  4
 انية ماعية واإلنس العلوم االجت (1+3+0) 4 اقتصاد ومحاسبة 3005عام  5
 العلوم االجتماعية واإلنسانية  (1+3+0) 4 ريادة أعمال وتسويق   3006عام  6

 الحزمة التالية ليدرسها الطالب فى الفرقة الرابعة يتم اختيار مقرراً واحداً على األقل من  .8

 المهنية والقانون 

 التخصص  الساعات  اسم المقرر  الكود  م
 العلوم االجتماعية واإلنسانية  (1+1+0) 2 اخالقيات المهنة  4001عام  1

 العلوم االجتماعية واإلنسانية  (1+1+0) 2 المواصفات  4002عام  2

 العلوم االجتماعية واإلنسانية  (1+3+0) 4 واخالقيات المهنة القانون  4003عام  3
 العلوم االجتماعية واإلنسانية  (1+3+0) 4 والمواصفات  العقود 4004عام  4
 العلوم االجتماعية واإلنسانية  (1+3+0) 4 إدارة األزمات والمخاطر في المشروعات الهندسية    4005عام  5

 
  ملحواة:

% على  2ساعة( من مقررات "العلوم االجتماعية واإلنسانية" مطلوب    22)%  8باإلفافة إلى متطلب   •

كمتطلبات تخصص ساعات على األقل( من مقررات "إدارة المشروعات واألعمال" يمكن وفعها    5األقل )

 عام. 
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 ثانيًا: متطلبات الكلية 

 األساسية العلوممن مقررات متطلبات الكلية من موفوعات    %(30-22)ساعة    84-62يدرس الطالب   .1
.الستكمال متطلبات الكلية األساسية الهندسية والثقافة الهندسية والعلوم 

 ساعة:   54يدرس الطالب المقررات التالية في الفرقة اإلعدادية بإجمالي  .2

 التخصص  الساعات  اسم المقرر  الكود  م
 الرياضيات والعلوم األساسية  6  4+2+0ف جبر وتفاضل  0001ريض  1
 الرياضيات والعلوم األساسية  6  3+3+0ف هندسة تحليلية وتكامل  0002ريض  2
 الرياضيات والعلوم األساسية  4  2+1+1ف مقدمة للبرمجة  0003ريض  3
 الرياضيات والعلوم األساسية  6  3+3+0ف كانيكية للمادة لخواص الميالحرارة وا  0001فيز  4
 الرياضيات والعلوم األساسية  6  4+2+0ف كهربية ومغناطيسية  0002فيز  5
 الرياضيات والعلوم األساسية  4  2+2+0ف استاتيكا  0001ميك  6
 الرياضيات والعلوم األساسية  4  2+2+0ف ديناميكا الجسيم  0002ميك  7
 الرياضيات والعلوم األساسية  4  2+1+1ف الكيمياء العامة للمهندسين  0001م يك 8

 والعلوم األساسية الرياضيات  40 إجمالي 
 

 التخصص  الساعات  اسم المقرر  الكود  م
 العلوم الهندسية األساسية  4  2+0+2ف أساسيات هندسة التصنيع  0001تمج  1
 سية األساسية الهند العلوم 6  1+4+1ف الرسم الهندسي  0001مشك  2

 العلوم الهندسية األساسية  10 إجمالي 
 

 التخصص  الساعات  اسم المقرر  الكود  م
 الثقافة الهندسية  4  0+2+2ف معملية و تطبيقات هندسية  * 0001عام  1

المسؤول عنها هو قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية   معمليةو تطبيقات هندسية ف 0001* المادة عام 
 ميكانيكا   -فيزيقا-الثالثة فرياضياتبتخصصاته 
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الريافيات والعلوم األساسية  يدرس ( من  62-50% )عدد ساعات    22-18لتحقيق نسبة   .3 مقررات 

القسم من  يختارها  المقررات  من  عدداً  الثالثة  الفرقة  األولى وحتى  الفرقة  من  التخصص  فى سنوات  الطالب 

" في جداول الالئحة لألقسام المختلفة  و لك حتى يمكن استخدام dd"  الجدول التالي  ويتم كتابة رقم القسم بدالً من

". ويراعى تقسيم الدرجات المخصصة  yمناسبة لكل قسم  كما يتم كتابة رقم الفرقة بدالً من "  أمثلة وتطبيقات

 % تحريري.60% أعمال سنة إلى  40لكل مقرر بنسبة 

 التخصص  الساعات  اسم المقرر  الكود  م
 الرياضيات والعلوم األساسية  4  3+1+0ف الت التفاضلية االعتيادية عادالم ydd1ريض  1
 الرياضيات والعلوم األساسية  4  3+1+0ف الجبر الخطى والتكامل متعدد المتغيرات  ydd2ريض  2
 الرياضيات والعلوم األساسية  4  3+1+0ف االحتماالت واإلحصاء  ydd3ريض  3
 الرياضيات والعلوم األساسية  4  3+1+0ف التحليل العددس  ydd4ريض  4
 الرياضيات والعلوم األساسية  3  2+1+0ف والمعادالت التفاضلية الجزئية الدوال الخاصة  ydd5ريض  5
 الرياضيات والعلوم األساسية  3  2+1+0ف الدوال المركبة ydd6ريض  6
 الرياضيات والعلوم األساسية  4  2+1+1ف فيزياء تطبيقية  1dd1فيز  7
 األساسية الرياضيات والعلوم  4  2+1+1ف بصريات فيزيقية  1dd2فيز  8
 الرياضيات والعلوم األساسية  4  2+1+1ف الفيزيقا الحديثة  1dd3فيز  9
1

 الرياضيات والعلوم األساسية  4  2+2+0ف الميكانيكا المستوية لألجسام الجاس ة 1dd1ميك  0
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 جداول المقررات الدراسية والمحتوى العلمي
 فى الفرقة األولى والثانية والثالثة  لمتطلبات الجامعة

 
 للفرقة اإلعدادية   X000المقررات اإلنسانية ف

 
  1+1+0فالتوازن البي ي - 0002عام 

البيدي التوا ن  لعلم  للحياة  -مقدمة  الحا نة  البيدات  التمثيل الضوئي والتنفم. األرض:   -خصائص  عمليتي 
للغالف الحيوي   الغالف الحيوي. مبادئ علم تصنيف   -والتر ة    – والمائي    –النشور والتطور  وتأثيرهم على 

دورة الكر ون ودورة    -نماذج التفاعل الحيوي بين المخلوقات. الدورة الهيدرولوجية  -الممالك الخمم  -األحيار
الكتلة والطاقة   -ديناميكية تطور أعداد المخلوقات  -النيتروجين ة ألمثلة  تطبيقات هندسية متنوع  -قوانين بقار 

 يجابية وأخري سلبية لتدخل اةنسان مع البيدة.إ
 

  1+1+0فالفكر النقدس وفلسفة العلوم الهندسية  - 0003عام 
التحليل الفكري    – الفكر المو وعي وغير المو وعي    –انوا  الفكر المنطقي العقالني    – تعريف الفكر النقدي  

تطبيقات من العصور    –العلوة وعالقتها باالكتشافات  فة  فلس  – فلسفة فصل المفكر عن االنحيا  لطرفي الفكر    –
الن رية النسبية وعالقتها بتغير من ور االنسان للعلوة علي    – الكالسيكية والعصور االسالمية وعصر النهضة  

 . وجد العموة و االخص العلوة الهندسية
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 الفرقة األولى 
 المهارات الشخصية والمكتسبة 

 

  0+1+1لتواصل فمهارات العرض وا- 1001عام 
التغلب    -التعرف على أنوا  الخطاب والعرض  -اختيار مو و  العرض وأهدافد  -كيفية تحليل خلفية المستمعين

استخداة مهارات كيفية االنتقال   -تصميم أدوات مرئية مصاحبة فعالة  -على التوتر و نار الثقة أثنار تقديم العرض
 ية العرض.  واةجابات في نها مع جزر التسامالت التعامل -من مو و  لمو و 

 

  0+1+ 1الكتابة الفنية ف-1002عام 
  - كيفية كتابة الملخص والنتائج لألبحاث الطويلة  -التخطيو للمقال  -كيفية التعبير عن األفكار واألطروحات

ستخالب ا  -مراجع بأنواعهاكتابة ال  -السيرة الذاتية  -المقال والبحث العلمي  -كتابة الخطابات الرسمية والتقارير
 أنوا  المراجعة.   -مفتاحية والعناوين الرئيسية والفر يةالكلمات ال

 
   0+1+1التفكير العلمي ف-1003عام 

المشاهدة والتجريب واستخالب الفر يات    -تطور التفكير العلمي  - تعريف التفكير العلمي وخصائصد وأهدافد
تطبيقات شهيرة في   -لبياناتت من خالل تحليل ااكتشاف العالقا  -تتحليل البيانا  -التحليل والتجميع -العلمية

 شتى المجاالت الحياتية.
 

   0+3+1مهارات العرض والتواصل والكتابة الفنية ف-1004عام 
التغلب    -التعرف على أنوا  الخطاب والعرض  -اختيار مو و  العرض وأهدافد  -كيفية تحليل خلفية المستمعين

استخداة مهارات كيفية االنتقال   -مرئية مصاحبة فعالةتصميم أدوات    -عرضقة أثنار تقديم العلى التوتر و نار الث
 التعامل مع جزر التسامالت واةجابات في نهاية العرض.   -من مو و  لمو و 

  - الطويلةكيفية كتابة الملخص والنتائج لألبحاث    -التخطيو للمقال  -كيفية التعبير عن األفكار واألطروحات
استخالب   -كتابة المراجع بأنواعها  -السيرة الذاتية  -يالمقال والبحث العلم  -والتقارير  كتابة الخطابات الرسمية

 أنوا  المراجعة.   -الكلمات المفتاحية والعناوين الرئيسية والفر ية
 

  0+3+1التفكير العلمي واإلبداعي ف- 1005عام 

والتجريب واستخالب الفر يات    المشاهدة  -تطور التفكير العلمي  - تعريف التفكير العلمي وخصائصد وأهدافد
تطبيقات شهيرة في   -اكتشاف العالقات من خالل تحليل البيانات  -تحليل البيانات  -التحليل والتجميع -لميةالع

 شتى المجاالت الحياتية.
 - اةبدا  منذ الطفولة المبكرة  كيفية التحفيز على   -اةبدا  األدبي والفرق عن اةبدا  العلمي  -اةبدا  كمفهوة

اكتساب مهارات لكيفية استخراج األفكار المبدعة    -طبيقي في المجاالت الحياتيةحفيز اةبدا  الفني والتقني والتت
 و ياسها واختبار أفضلها.
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 الحضارة والفنون -أ
 

     0+1+1مقدمة في تاريخ الحضارات ف-1006عام 
الحضارة المكان  -وكيفية تكوينها  -تعريف  بالمجتمع واالستقرار في  الهوية  -عالقتها  بالتعبير عن    - عالقتها 

حضارة بالد ما بين -الحضارة الفرعونية    -وأهم إنجا اتها وهوياتها  التعرف على الحضارات التاريخية المختلفة
 رة اليونانية والرومانية. الحضا-النهرين 

 
   0+3+1تاريخ الحضارات والفنون ف- 1007عام 

الحضارة بالمج  -وكيفية تكوينها  -تعريف  المكانعالقتها  بالتعبير ع  -تمع واالستقرار في  الهويةعالقتها    - ن 
د ما بين حضارة بال-الحضارة الفرعونية    -التعرف على الحضارات التاريخية المختلفة وأهم إنجا اتها وهوياتها

 الحضارة اليونانية والرومانية. -النهرين 
 -طرق التعبير الفني  -اةنسان في المكانارتبا  الفن بالحضارة و استقرار    -تعريف الفن واختالفد عن الحرف 

تطبيقات    -المدار  الفنية الحداثية المختلفة وارتباطها بطرق التفكير  - يدي والفن الحداثيمقارنة مفهوة الفن التقل
 تناول أمثلة لكل من المدار  الفنية وتدريب الطالب على التذوق الفني.   - منية
 

   0+1+1العصور ف مقدمة في تاريخ العمارة عبر -1008عام 
التعرف من خالل تسلسل  مني على روائع العمارة وأسباب تشكيلها في الحقب التاريخية المختلفة من العصور  

القديمة المصرية  )الحضارة  النهرين(    العتيقة  بين  ما  والروماني(  -وحضارة  )اليوناني  الكالسيكية  - العصور 
عمارة القرنين الثامن -هضة والبارو ( والشر ية اةسالمية  العصور الوسطى الغر ية )المسيحية مؤدية لعصر الن

  لمعاصرة.العمارة ا-فترة الحداثة وما بعد الحداثة  -عشر والتاسع عشر  
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 الفرقة الثانية 
 القضايا المعاصرة  

 

 
  0+1+1المجتمع وقضايا المواطنة ف- 2001عام 

طنة: )أ( االنتمار والوالر )ب( الحقوق: الحرية  تعريف الموا  -مفهوة المجتمع المدني: مكوناتد وأدواره وأهميتد
توفير:   -واالنتخابحق الترشيا    -وحرية الرأي  -وحرية االعتقاد  -وحرية العمل  -حرية التملك  الشخصية وتشمل

والرعاية الصحية والحياة الكريمة والعدل والمساواة. )ج( الواجبات )د( المشاركة    - الخدمات األساسية والتعليم
 ( القيم العامة. هـ)المجتم"ية 

  - الديمقراطية  -ثقافة الحوار والتعاين المشتر  واحتراة الرأي اآلخر. مفاهيم أساسية: الحرية   -شخصية المواطن  
التميـيز   -تكافؤ الفـرب  -المساواة بين المواطنين أماة القانون   -حقوق االنسان  -المســدولية االجتما ية   -المشاركة

 لفة. مواطنة بالدول المختقضايا ال -والتعصب والتفرقة
 

    0+1+1مشاكل الطاقة والتغير المناخي ف- 2002عام 
الموارمة للتغيرات المناخية ومعرفة   -التنبؤ بالتغيرات المناخية وآثارها المحتملة  -تعريف التغير المناخي وأسبابد

  –  الكهرومائية  –لرياح  ا  –مصادر الطاقة البديلة: الطاقة الشمسية    -طرق مواجهتها في  ور مشاكل الطاقة 
 تطبيقات محلية وعالمية.  -الطاقة الحرارية األر ية

  
  0+3+1تقييم األثر البي ي ف- 2003عام 

البيدة التنمية والنمو  -التعريف بأساسيات الحفاظ على  البيدي  -الفرق بين  التقييم  الخطوات االجرائية   -فلسفة 
  - توصيف الو ع الراهن   -مكونات تقرير تقييم األثر البيدي  -ةلتقييم األثر البيدي بمصر و عض المن مات الدولي

 تطبيقات عملية.   -خطة االدارة البيدية -السلبيةتدابير التخفيف من األثار  -التنبؤ بالتأثيرات المحتملة
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 الفرقة الثالثة 

 الدراسات التجارية والمالية 
 

  0+1+1اقتصاد ف - 3001عام 
العلوة من  كعلم  االقتصاد  االقتص  -االجتما ية  تعريف  في  الموارد    -ادن ريات  ندرة  االقتصادية:  المشكلة 

اةنتاج   -واةنتاج إمكانات  األساسية(  -حدود  )الخيارات  الموارد  الفردي    -استخداة  العرض  العرض والطلب: 
  والتكيف  -توا ن الطلب والتوريد  -العرض مقابل الكمية الموردة  -خصائص منحنيات العرض  -والتوريد للسوق 

 في توا ن السوق. 
  - ارات المدخالتخي  -اةنتاج على المدى الطويل  -المنافسة المثلى واحتكار اةنتاج: وظائط المدى القصير

 االستهال .  -التحليل االقتصادي للمشرو  - التكاليف االقتصادية: دراسات الجدوى 
 

 ( 0+1+1تسويق ) - 3002عام 

كيفية   -وة المبيعاتعملية البيع الشخصية ومن ومة ق  -الستراتيجيةإدارة قوة المبيعات ا  -مقدمة لمجال المبيعات
مكاف ت    -تحفيز قوة المبيعات  -تطوير برنامج المبيعات  -المتقدميناختيار وتوظيف    -توظيف مندو ي المبيعات

  - بيعاتأقاليم الم  -التنبؤ للمبيعات وتطوير الميزانيات  - يادة قوة المبيعات  -قوة المبيعات والمصروفات والنقل
نية والقانونية المسؤوليات واألخال يات المه  -تقييم األدار  - تكلفة التسويق وتحليل الر حية  -تحليل حجم المبيعات
 في كتابة العطارات.

 

  0+1+1ريادة األعمال ف - 3003عام 
العملية وتطبيقاتها  األعمال  ريادة  ومبادئ  أساسيات  الحر  -معرفة  العمل  ثقافة  مفهوة  المسار    تحديد  -تنمية 

  - المصادر المختلفةتطبيق مهارات البحث عن المعلومات من    -المناسب للمشرو  واالستفادة من الفرب المتاحة
إيجاد فرب للمشاريع الناجحة والمفا لة بينها    -إعداد البحوث التجارية والتسويقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

إعداد دراسة   - تابة خطة العمل للمشرو  الريادي في دراستدتطبيق مهارات ك  - باستخداة الطرق العلمية الحديثة
 .واكتساب مهارات إدارة فريق العمل -قية والتشغيلية والمالية الجدوى التي تشتمل على الخطو التسوي

 
  0+3+1اقتصاد وتسويق ف – 0043عام 

  - ديناميكيات السوق  -بهماالعرض والطلب ودور التسويق  -تعريف بانوا  اةقتصاد والتسويق وعالقاتهم البينية
سلو  المنتجين خصائص    -المطروحةكمية  الطلب مقابل ال  -خصائص منحنيات الطلب  -سلو  المستهلكين

والتكيف في توا ن    - توا ن الطلب والتوريد  -العرض مقابل الكمية الموردة  -منحنيات العرض وعالقتها بالسوق 
 السوق.

المثلى ونقيضها    حوالت الطلب. مرونة السعر للطلب: المنافسةت  -تحليل العرض والطلب: التحليل االقتصادي
تطوير    -أدوار مندو ى المبيعات  -عملية البيع ومن ومة قوة المبيعات  -ووسائل إدارتهاأنوا  المبيعات    -االحتكار

كلفة ت  -تحليل حجم المبيعات  -أقاليم المبيعات  -التنبؤ لقوي السوق وتطوير الميزانيات  -وتنو  برامج التسويق
 ات.المسؤوليات المختلفة في كتابة العطار -التقويم المستمر -التسويق وتحليل الر حية
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 ( 0+ 3+ 1اقتصاد ومحاسبة )  – 3005عام 

مبادئ   -مفاهيم االقتصاد والمحاسبة وأهميتها للمشروعات الهندسية وغيرها سوار على المستوى القومى أو الفردى
 - تسويقها  -طريقة إنتاجها أو تصنيعها   -قتصادية: من حيث مواردهاتصنيف للمشاكل اال  - ن ريات االقتصاد  
والطلب:   والدولى العرض  المحلى  اةقتصاد  الطلب  -ديناميكيات  منحنيات  الكمية    -خصائص  مقابل  الطلب 

المفاهيم   -خصائص منحنيات العرض   -العرض الفردي والتوريد للسوق   -سلو  المنتجين: العرض  -المطروحة
يانات الدخل  ب  -سية: الشرو  واالفترا ات المحاسبية ومنهجيتها وكيفية إعداد ميزانية عموميةالمحاسبية األسا
  -  يا  األدار   -أسا  المحاسبة ونسبتد  -تحديد الدخل: اآلثار النقدية وعالقتها باةقتصاد  -والتدفقات النقدية
 التنبؤ. –الميزانيات -الر ا  -الحجم  -تحليل التكلفة  -تو يع التكاليف -تراكم التكاليف -حساب التكلفة

 

 ( 0+ 3+ 1ريادة اعمال وتسويق )   – 3006عام 

تنمية مفهوة ثقافة العمل الحر    -معرفة أساسيات ومبادئ ريادة األعمال وتطبيقاتها العملية وعالقتها بالتسويق
مهارات    توظيف  -دراسة الفرب واةمكانات المتاحة لتحديد المسار المناسب للمشرو   -فى ظل  دراسة السوق 
كيفية كتابة مقترح    -حوث التجارية والتسويقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطةإعداد الب  -البحث عن المعلومات

دور التسويق فى نجاح  -مهارات إدارة فريق العمل -كيفية إعداد دراسة الجدوى  -خطة العمل للمشرو  الريادي
 -بيعاتكيفية توظيف وتدريب مندو ي الم  -مبيعات عملية البيع الشخصية ومن ومة قوة ال  - المشرو  الريادى

المبيعات والمصروفات والنقل المبيعات  - مكاف ت قوة  الميزانيات  -  يادة قوة  للمبيعات وتطوير  تحليل    -التنبؤ 
 تقييم المشرو  بعد الطرح األول للسوق.  -تكلفة التسويق وتحليل الر حية -بيانى لحجم المبيعات
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 الفرقة الرابعة 
 المهنية والقانونية             

 

   0+1+1أخالقيات المهنة ف 4001عام 
المبادئ العامة ألخال يات المهنة في المجال الهندسي من من ور نقابة المهندسين المصرية والهيدات المهنية 

النقد وتقديم نقد بنار لألخرين  -العالقات اةنسانية بين الرمسار والمرمسين  - العالمية   تقبل التساما و -تحمل 
 - المسؤولية اةجتما ية    -االلتزاة بسرية المعلومات الفنية    - تضارب المصالا    -هنى  اةلتزاة الم  -اآلخر  

 اخال يات المهنة في المجال التخصصي.  –حماية بيدة العمل والبيدة الخارجية 
 

   0+ 1+1المواصفات ف 4002عام 
 الهندسية لضمان األمان فى اةنتاج واألدار.والمكونات    المواصفات القياسية العالمية والمحلية الخاصة باألجزار

 
   0+3+1القانون واخالقيات المهنة ف 4003عام 

مسودة الكود    - مدخل إلى اخال يات مهنة الهندسة    - مقدمة للقانون والتشريعات المن مة لألعمال الهندسية  
 ي المجال التخصصي.  تطبيقات ف –المصري ألخال يات وقواعد سلوكيات ممارسة مهنة الهندسة 

  
  0+3+1فالعقود والمواصفات   4004عام 

نماذج    –الشرو  القياسية للعقود    – عناصر العقود    –خطوات طرح العطار    –االعتبارات القانونية  - أنوا  العقود  
تطبيقات في المجال    – إعداد مواصفات المشروعات    – المواصفات القياسية واألكواد    – لبعض العقود الدولية  

 تخصصي. ال
 

  0+3+1فإدارة األزمات والمخاطر في المشروعات الهندسية   4005عام 
إرشادات إ داد    –تقييم المخاطر وتفاعلها مع المشرو  ومخرجاتد    –تصنيف المخاطر    –مفهوة إدارة المخاطر  

لمخاطر على  االستجابة للتغيرات في ا  –تأثير إدارة المخاطر على  من وتكلفة المشرو     –إدارة المخاطر  خ ة  
المشرو    فترة  حدوثها    –مدى  عند  المخاطر  مع  للتعامل  الطوارير  بالمصانع إدار –إنشار خطو  المخاطر  ة 
 .إدارة المخاطر في المجال التخصصي –والمشاريع الهندسية 
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 التقديرات 
ــة فـــــى نتيجـــــة المقـــــررات النهائيـــــة وفـــــى  يحصـــــل الطالـــــب علـــــى أحـــــد التقـــــديرات اآلتيـــ

ــاة حســـــب  ــات إلـــــى النهايـــــة الع مـــــى  التقـــــدير العـــ ــد مـــــن نســـــب درجـــ مـــــا حصـــــل عليـــ
 للدرجات :

 النسبـــــــة التقديـــر
 % فأكثر 85من  ممتـــا 
 % 85% إلى أقل من 75من  جيد جــداً 
 % 75أقل من % إلى 65من  جيــــد
 % 65% إلى أقل من 50من  مقبـــول
 % 50% إلى أقل من 30من   عيــط

 % 30أقل من   "يف جداً 
التقـــــــدير التراكمـــــــى للطالـــــــب عنـــــــد تخرجـــــــد بحســـــــاب نســـــــبة مجمـــــــو  مـــــــا ســـــــب ويح

ــات  ــة الخمـــــم إلـــــى مجمـــــو  النهايـــ ــنوات الدراســـ ــات فـــــى ســـ ــد مـــــن درجـــ حصـــــل عليـــ
 الع مى للدرجات فى السنوات الخمم.

 
 التحويل بين نظامى الدراسة بالفصلين الدراسيين والساعات المعتمدة

جامعة ًر على القواعد التي يقرها مجلسي الكلية واليجو  التحويل بين ن امي الدراسة بالكلية بنا
 ، المعتمدة الساعات  بن اة الداخلية لمرحلة البكالوريو  لالئحةلوطبقًا    ،في كل عاة أكاديمي

 ( فإن قواعد التحويل كما يلي: 36)مادة  2013سبتمبر   اصدار
 

يجتز   لم طالما ،دراسيينلا الفصلين ن اة إلى المعتمدة الساعات  بن اة المقيد  الطالب  تحويل يجو 
 ،اجتا ها التي المعتمدة الساعات  % من75 من  أكثر  نقل يتم  ال و حيث ،  معتمدة ساعة108
 في الواردة القواعد  حسب  المعتمدة الساعات  ن اة في اجتا ها التي للمقررات  مقاصة اجرار ويتم

 .إليد التحويل ب المطلو  الدراسي البرنامج في لها المكافدة المقررات  وتحدد  الالئحة هذه
 

 بشر  المعتمدة بالساعات  الدراسة ن اة  إلى الدراسيين  الفصلين بن اة  المقيد  الطالب  تحويل يجو 

 مقاصة إجرار ويتم ،  الخارج من أو لإلعادة با ياً  يكون  وأال ،  فقو األولى بالسنة مستجداً  أن يكون 
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 في الواردة المقاصة قواعد  ب حس الدراسيين الفصلين ن اة في الطالب  اجتا ها للمقررات التي

 .المكافدة وتحديد المقررات  الالئحة هذه
 

يجو   السنة في الرسوب مرات  الستنفاد  المفصولين الدراسيين الفصلين ن اة طالب  تحويل ال 

 .المعتمدة بالساعات  الدراسة ن اة إلى الالحقة السنوات  اةعدادية أو
 
احتساب  يتم -الدراسيين  الفصلين ن اة إلى تمدةالمع الساعات  برامج من الطالب  تحويل حالة في

 الساعات  ن اة في عليها  حصل التي التقديرات  حسب  اةعدادية للسنة  لد مكافس  مجمو 

تسكيند  -المعتمدة أقساة ويتم   فى استخدمت  التى  للدرجات  الدنيا الحدود  حسب  الكلية بأحد 

طالب  من الطالب  كان إذا السابقة اسيةالدر  السنة في الكلية اةعدادية بأقساة السنة طالب  تسكين
 محوالً  الطالب كان إذا أما ،المعتمدة الساعات  ببرامج قبل التحاقد القاهرة جامعة الهندسة كلية

 .األصلية تحويلد لجامعتد إعادة يتم أخرى  جامعة من
 التحويل ونقل القيد بين الكليات 

ة للجــامعــات الخــا ــــــــــــــعــة لقــانون تن يم  يتم التحويــل ونقــل قيــد الطالب فيمــا بين الكليــات التــابعــ
الكلـية وموافـقة مجلســــــــــــــي  كـاة التي يقرهـا المجلم األعلى للجـامعـات وومكـانـيات  الجـامعـات وفـقًا لألح

 الكليتين.
 إيقاف القيد

يجو  لمجلم الكلية أن يوقط قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين خالل سنوات الدراسة في الكلية إذا 
االنت اة في الدراســـــة . وفي حالة الضـــــرورة لمجلم الجامعة  يادة مدة   تقدة بعذر مقبول يمنعد من

 وقط القيد.
  -تي:ليم والطالب باآلولقد أوصت لجنة شدون التع -
من العاة الجامعي  ـــرورة التقدة في موعد غايتد الشـــهر   إيقاف قيدهعلى الطالب الراغب في  -1

 األول من العاة الجامعي .
ــىبعذر مر التقدم على الطالب الراغب في  -2 ــرورة   ضــ ــيين  ــــ ــلين الدراســــ عن امتحان أحد الفصــــ

 التقدة بطلب خالل شهر من بداية الفصل الدراسي .

ين ر فيها بعد  ياة الطالب بعرض عذره على اةدارة الطبية بالجامعة    جميع األعذار المرضية -3
 وذلك العتماد العذر قبل عر د على لجنة شدون التعليم والطالب.
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 لدراسية للفرق ا  مكافــآت التفوق 
الثانوية  يحصل   • على  الحاصلين  الطالب  وكذلك  اةعدادية(  المستجدين)الفرقة  الطالب 

 الصنا ية والتحقوا بالكلية مكافأة تفوق وتصرف في الفصل الدراسي الثاني. 
كما يمنا طالب سنوات النقل الحاصلين على تقدير )امتيا ، وجيد جدًا( مكافأة تفوق وتصرف  •

 فصل الدراسي الثاني. لية في المن خزينة الك

كل في  هذا باة افة إلى بعض الجوائز )المالية أو العينية( التي تو   على أوائل الطالب   •
 مجال تخصصد في احتفاالت عيد الخريجين السنوي وخالل المؤتمر العلمي للكلية.  

 

 التربية العسكرية 
الفترة المعلن عنها بشدون  في  ف  ها خالل شهور الصيم وهى إجبارية ولمـدة أسبوعين يجـب قضا

الطـالب وأي تأجيل لها البد من تقديم طلب إلى السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية لشدون التعليم  
التخرج   العسكرية قبل  التر ية  أدار  التأجيل والبد من  نتيجة  والطـالب لشـرح سبب  ووال ستحجب 

 . الطالب عند التخرج
 

 ملي التدريب الع
وذلك للتعرف على الحياة العملية ولتقليل الفجوة    ،عمليًا للطالب   دراسة تدريباً تتضمن فترة ال •

 تدريبًا عمليًا ميدانيًا.   2ويجب أن يؤدى كل طالب عدد    ،بين الدراسة الن رية والتطبيق العملي
أسابيع    4ا بحد أدني  مأحده  ،التدريب الميداني يجب أال يقل عن مرتين خالل سنين الدراسة •

أسابيع خالل صيف   4واآلخر بحد أدنى    ،بعد التخصص   ةأو الثاني  ى األول  فرقةلاخالل صيف  
 في مجال من مجاالت أو تخصصات القسم.  ، بعد التخصص  ةالثالث فرقةال

يقدة الطالب تقريرًا وشهادة معتمدة من مكان التدريب ويعر د على لجنة تجتمع مرة في بداية   •
عد التي يحددها  عدمد في التدريب طبقًا للقوا والتي تحدد نجاح الطالب من    كل عاة دراسي
 مجلم الكلية 

 كشر  من شرو  التخرج. يعتبر التدريب مقررًا يجب أن يجتا ه الطالب بتقييم قناجاق  •
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  الثالثة  –الثانية   –لطالب الكلية للفرق االولى  لخطوات المتبعة للتدريب العملى ا
 تمدةالمع الساعات ببرامج وكذلك  بنظام الفصلين الدراسيين

 عن طريق األقساة. -اوأًل : •

 عن طريق المجموعات العلمية. -ثانيــًا: •

 عن طريق التدريب الذاتى .  -ثالثــًا: •

 عن طريق تدريب اليوة الواحد.  -رابعًا:  •

 : عن طريق األقسام -أوأًل: ▪

لجميع الفرق تقوة إدارة التدريب العملى بالتنسيق مع الشركات لتوفير افضل فرب التدريب 
لجميع األقساة وورسال خطابات الى األقساة بعدد ( الثانية والثالثة  ية )األولى والدراس

الطالب وعلى الطالب متابعة لوحة االعالنات بالقسم والمواقع االلكترونية الخاصة بالكلية 
اةسم والبيانات الخاصة بد بالقسم لدى السيد أ.د/ منسق التدريب بالقسم وارسال وتسجيل 

دارة التدريب للمراجعة وارسالها الى الشركات لتحديد موعد ومكان التدريب االسمار الى ا
 طريق االعالنات والمواقع االلكترونية.واعالنها للطلبة عن  

 :عن طريق المجموعات العلمية -ثانيًا: ▪

اد فرب تدريب بواسطة المجموعات العلمية وابالغ إدارة التدريب العملى للتنسق يتم إيج
 طابات الى الشركات لتحديد مواعيد التدريب .معها الرسال الخ

 

 : التدريب الذاتى -ثالثًا: ▪

بالنسبة لطالب الفرقة االولى يكون عن طريق المجهود الذاتى لهم وطالب الفرقتين   •
 . اةدارةالثانية والثالثة التى لم يتاح لهم الحصول على فرب للتدريب عن طريق 

الكلية واعتمادها من شدون الطالب  يتم سحب إستمارتى تدريب وتقييم من مطبعة  •
 دارة التدريب العملى.وكذا إ

لب الراغب فى التدريب الرجو  الى إدارة التدريب العملى بالكلية لوجود على الطا •
قاعدة بيانات عن الجهات والشركات والمصانع المتعاونة مع الكلية فى مجال  

 التدريب العملى. 
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بعد   تمارة التقييم او شهادة اتماة التدريب فى نهاية التدريب على الطالب تقديم اس  •
 قديمها إلى إدارة التدريب العملى استيفائها من جهة التدريب لت

   -عن طريق تدريب اليوم الواحد: -رابعًا: ▪

 إدارة التدريب بالتنسيق مع الشركات لتدريب اليوة الواحد لطالب الكلية . تقوة  •
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 2019/2020 منذ برامج الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس
والعشـــــــــــــرين من مرونة وجودة تعليم وعولمة، بدأ تمهيدًا لمواجهة متطلبات القرن الحادي  

ــاعـات المعتمـدة فى   2006فى عـاة   اســــــــــــــتحـداث اـلدراســــــــــــــة فى مرحـلة البكـالوريو  بن ـاة الســــــــــــ
تخصــصــات حديثة و ينية، ويســاهم فيها الطالب فى تكلفة دراســتد. تقدة الكلية برامج دراســية لنيل  

ــ ــاعات المعتمدة فى تخصـــــــ ــة بن اة الســـــــ ــات حديثة و ينية، و يانها  درجة بكالوريو  الهندســـــــ صـــــــ
 كاآلتي:

 AET Architectural Engineering and Technology 1 هندسة وتكنولوجيا العمارة  1

 CCE Communication and Computer Engineering 2 هندسة االتصاالت والحاسبات  2

 EEE Electrical Energy Engineering 3 هندسة الطاقة الكهربية  3

 HEM Healthcare Engineering & Management 4 وإدارة الرعاية الصحية هندسة  4

 CEM Construction Engineering and Management 5 هندسة وإدارة التشييد  5

 STE Structural Engineering 6 هندسة اإلنشاءات  6

 WEE Water Engineering and Environment 7 هندسة المياه والبي ة  7

 CIE Civil Infrastructure Engineering 8 البنية التحتية المدنية هندسة  8

 PPC Petroleum and Petrochemical Engineering 9 هندسة البترول والبتروكيماويات 9

 AEM Aeronautical Engineering and Aviation هندسة وإدارة الطيران  10
Management 

10 

 MDE Mechanical Design Engineering 11 الميكانيكي هندسة التصميم   11

 MEE Mechatronics Engineering 12 هندسة الميكاترونكس  12

 IEM Industrial Engineering & Management 13 الهندسة الصناعية واإلدارة  13

 MEM Manufacturing Engineering & Materials 14 هندسة التصنيع والمواد  14

 SEE Sustainable Energy Engineering 15 هندسة الطاقة المستدامة  15

 

على مدار األعواة الســــــــــابقة، تزايدت أعداد الطالب في برامج الســــــــــاعات المعتمدة حتى  
طالب وطالبة في مرحلة البكالوريو ، ويقوة بالتدريم   2000وصــــــــــــــلت حاليًا إلى ما يقرب من 

عضـو هيدة معاونة، في حين حصـل ما يزيد   270تدريم وعضـو هيدة    300حاليًا ما يزيد عن  
 خريج على شهادة البكالوريو  بن اة الساعات المعتمدة من الكلية. 2200على 
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 نظام الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة
 .الدراسة باللغة االنجليزية اعتمادًا على أمهات الكتب الدراسية الدولية وتكنولوجيا المعلومات  ▪
ــية   تكافىر درجة ▪ ــنة   180-175البكالوريو  فى العلوة الهندســ ــاعة معتمدة بما فى ذلك ســ ســ

ــرة   المعتمدة ســـــاعة معتمدة، وتعادل الســـــاعة  36إعدادية مكافدة ل    3- 2أو   ســـــاعة محا ـــ
 .تمارين أو معمل ساعات 

 في )فصـــل الر يع(   الثاني أو األول )فصـــل الخريف( الفصـــل في التســـجيل للطالب  يمكن ▪
ســــــــاعة معتمدة للطالب    21ســــــــاعة معتمدة فى المتوســــــــو،  ترتفع الى  18حدود مقررات فى 

ســـــــــــــــاعـة معتمـدة كحـد أدنى،   12المتفوقين، ويجو  أن تنخفض في حـالـة رغبـة الطـالـب إلى  
 مقررين على األكثر. في الصيفي الفصل في التسجيل للطالب  ويمكن

طالب دراســــــة المقررات بما  خمم ســــــنوات، ويتيا ن اة الدراســــــة بالســــــاعات المعتمدة لل  الدراســــــة  ▪
 .يتناسب وقدراتد 

 فصــلين أســاســيين وهما :التالي النحو على دراســية فصــول ثالثة إلى األكاديمية الســنة تقســم ▪
 أســبو ، والر يع ويبدأ فى شــهر  15-14ولمدة   الخريف ويبدأ فى النصــط الثاني من ســبتمبر

ر أســـاســـي( ويبدأ فى الصـــيف )فصـــل غي أســـبو ، باة ـــافة إلي فصـــل  15-14فبراير ولمدة  
 أسابيع. 7-6ولمدة  شهر يونيو 

الدراســـــة فى مجموعات صـــــغيرة من الطالب مع إشـــــراف أكاديمي كامل ون م تقييم مســـــتمرة،   ▪
 أعضار من األكاديميين للبرامج بدر قيدهم عدد من المنسقين عند  حيث يشرف على الطالب 

ــراف على الطالب حتى ويســـتمر هيدة التدريم بالكلية، ــقون   نهاية االشـ ــة، ويقوة المنسـ الدراسـ
 دراسي. فصل كل المقررات  اختيار في الطالب ومعاونتد أدار األكاديميون بمتابعة

الدراســة على أيدي أســاتذة كلية الهندســة جامعة القاهرة، وفى معامل تعد األرقى واألكثر خبرة   ▪
 على المستوى القومى واالقليمي.

ــيفى مكثط ف  ▪ ــ ت  أحد  ي يقوة الطالب بتأدية تدريب صــ ــنا ية  المنشــ المحلية أو   الخدمية  أو  الصــ
بالتخصص، ويشرف عليد أساتذة الكلية ويكافس عدد من الساعات المعتمدة  الصلة  الدولية ذات 

 تحددها الئحة كل برنامج. 
ــول ▪ ــية فى التخصــــــص المطلوب، العلوة في البكالوريو  درجة على للحصــــ أن  البد  الهندســــ

وتحســـب النقا  والتقديرات طبقًا    2.00 تراكمى اليقل عننقا    يحصـــل الطالب على متوســـو
 لما هو منصوب عليد بالالئحة الداخلية لبرامج البكالوريو  بن اة الساعات المعتمدة.



                                                                        

 
 2021-2020دليل الطالب 
 جامعة القاهرة   –كلية الهندسة 

 

44 

 

ممت بحيث تســـــــاعد على إبرا  وصـــــــقل قدرات الطالب على الفهم   ▪ اللوائا ون م الدراســـــــة صـــــــُ
ــتيعاب والتعلم الذاتي وتنمية قدرات االبتكار وا ــافة إلى واالســـــ ــال، إ ـــــ لخلق واةبدا   واالتصـــــ

 تحقيقها للمعايير الدولية للجودة.
االلكتروني   ▪ الموقع  عن طريق  المعتمــــــدة  الســـــــــــــــــــاعــــــات  برامج  مع طالب  التواصـــــــــــــــــــل  يتم 

(www.eng.cu.edu.eg.credithours  حيــث تتم عن طريقــد و ــــــــــــــع جميع البيــانــات )
ــــانات،  الخاصة بالبرامج ، الجداول الدراسية، المخطو الزمني لل ــ ــ ــ ــ ــــائج االمتــــحــ عاة الدراسي،  نتــ

ــميع عمليات التسجيل، بيانات تسديد المصروفات والمراجع الدراسية، نماذج االلتحاق   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ جــــ
 واختيار التخصص  ... الخ.

 

 2020/2021الدراسة للعام الجامعي  رسوم
جنيد( مرة واحدة فقو عند قبولد في برامج السـاعات   3600يدفع الطالب رسـوة إلتحاق ) ▪

 المعتمدة الترد.
جنيد للسـاعة المعتمدة الواحدة   1300تبلغ رسـوة الدراسـة في الفصـول الدراسـية الرئيسـية   ▪

جنيد    2700، باة ـــــــــافة  2020للطالب الجدد الملتحقين بالدراســـــــــة بدًر من ســـــــــبتمبر  
ــافة إلى  ــدد الرســـوة فى بداية كل % كرســـوة إدار 10رســـوة إدارية. باة ـ ية للجامعة. تسـ

 فصل دراسي.
جنيد للســاعة المعتمدة الواحدة   1625تبلغ رســوة الدراســة في الفصــل الدراســي الصــيفي   ▪

، إ ــــــافة إلى رســــــوة إدارية 2020للطالب الجدد الملتحقين بالدراســــــة بدًر من ســــــبتمبر  
ــافة إلى   900والتى تبلغ   ــوة إدارية للجامعة10جنيد. باة ـ ــوة فى % كرسـ ــدد الرسـ . تسـ

 بداية الفصل الدراسي الصيفي.
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 لقواعد الحاكمة للمنح الدراسية ا
للحفـــــــــــــــــــاظ على نجاح برامج البكالوريو  ن اة الســــاعات المعتمدة بالكلية في تحقيق أهدافها  ▪

األكاديمية ولتحفيز الطالب على التفوق الدراســـــــــــي، تقدة الكلية منحًا دراســـــــــــية لطالب برامج  
 الساعات المعتمدة على النحو اآلتي:

ــية كاملة( للطالب يض من  % تخف100 .1 ــية )منا دراســـــ ــوة الدراســـــ  يمة الرســـــ
لثانوية العامة علي مســـــــــتوي الجمهورية تخصـــــــــص الخمســـــــــين األوائل علي ا

 بداية فى  3.60 ≤مع شــر  الحصــول على متوســو نقا  تراكمى    ريا ــيات 
 .الحق رئيسي دراسى فصل كل

على % تخفيض من  يمة الرســـــــوة الدراســـــــية للطالب الخمســـــــين األوائل 50 .2
  3.60 من وأقل  3.50 ≤الثانوية العامة الذين يحققون متوســو نقا  تراكمى  

 .رئيسى دراسى فصل أى بداية فى
ــية للطالب من غير أوائل الثانوية  50 .3 ــوة الدراســـــــ % تخفيض من  يمة الرســـــــ

 فصــــــــــــل أى بداية  فى  3.60 ≤ى  العامة الذين يحققون متوســــــــــــو نقا  تراكم
 راسى رئيسى.د 

ــية للطال% تخفيض من  يمة ا25 .4 ــوة الدراســـــــ ب من غير أوائل الثانوية  لرســـــــ
 فى  3.60  من  وأقـل 3.50  ≤العـامـة الـذين يحققون متوســــــــــــــو نقـا  تراكمى  

 .رئيسى دراسى فصل أى بداية
 

( منحًا دراســـــية تشـــــمل WEEكما ُيقدة للطالب الملتحقين ببرنامج هندســـــة المياه والبيدة ) ▪
لمعلومات حول هذه المنا يرجى تخفيضـــــــــات أكبر على الرســـــــــوة الدراســـــــــية. لمزيد من ا

 .مراجعة مكتب شدون طالب برامج الساعات المعتمدة بالكلية
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 البــــاب الثــــالـــــث

 الخــدمـات الطـالبيـة
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بيان بأعداد الطالب المقيدين بالكلية 

 2020/2021نظام الفصلين في العام الجامعي  

 
 

 

جامعة القاهرة
كلية الهندسة

اجمالى عام
طالبةطالبطالبةطالبطالبةطالبطالبةطالبطالبةطالبطالبةطالب

14674801467480مصرى
4749447494الوافدي
441075881431005777202365مصرى
622241151310الوافدي
722346182624282617291مصرى
83422191237الوافدي
78167513548671527452مصرى
2240الوافدي
244132571850131مصرى
112130الوافدي
18811186837419مصرى
الوافدي

ن
2130

4433587911مصرى
00الوافدي
18437186331563716039686146مصرى
6211100الوافدي
562264195815492322779مصرى
232290الوافدي
6251594861424747229188مصرى
41431112الوافدي
16854168631715819878705253مصرى
251190الوافدي
397323892036278408731556203مصرى
2711028224677الوافدي
33122211111774مصرى
1328861353الوافدي
28611312825911مصرى
2103الوافدي
739716294مصرى
550الوافدي

1467480137336513443181193377126039766371937
4749486114273134311676126

 
اإللكترونيات 

هندسة 
الحاسبات

الهندسة 
المعمارية
الهندسة 
الكيميائية

الهندسة 
الطبية

الهندسة 
الميكانيكية

ميكانيكا قوي

ميكانيكا 
انتاج

اجمالى الوافدين

الهندسة 
المدنية

هندسة بترول

هندسة فلزات

هندسة مناجم

اجمالى المصريين
9376

38

73

119

1833

967

842

330

90

396

545

430

2515

جامعى  عام ال فصلين فى ال الكلية نظام ال مقيدين ب طالب ال بيان بأعداد اجمالى ال
2021/2020

293

590

315

اإلجمالى الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانيةالفرقة األولى الفرقة اإلعداديةالبيان

هندسة 
الطيران 

القسم 

عـــــــــــــــــــــــام

هندسة القوى
 واآلالت 
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 مكتبة الكلية  
لتخدة الســــادة أعضــــار هيدة التدريم والطالب بمرحلة    1935ســــة عاة  كلية الهند   أنشــــدت مكتبة

لخدمة طالب   1967ثم أ ــــــــيفت قاعة )الشــــــــهيد عبد المنعم رياض( للدوريات عاة  ، البكالوريو   
 وتتكون المكتبة من طابقين :البحث والدراسات العليا . 

 
اعـة الكـتب الـقديمـة وـقاعـة الفهـار  ويحتوى على ـقاعـة اةطال  اـلداخلي وـق الـطابق األرضـــــــــي -1

 تصوير وتم إ افة قاعة للرسائل العلمية أعلى قاعة الكتب القديمة .وال
 من الكتب والمراجع الحديثة . 10180(   قاعة االطال  الداخلي تحتوى على   ف أ
كتـاب بـاللغـة  598 ــــــــــــــافـة إلى  كتـاب بـاة  26047قـاعـة الكتـب القـديمـة وتحتوى على  فب    

ــيخ   – ث أن تم نقل الكتب بلغات أخرى )أبحاث العر ية حي فرنســـــــاوي( إلى مكتبة الشـــــ
  ايد.

  1937للماجستير و  6697رسالة علمية منها عدد  8634قاعة الرسائل العلمية عددها  فجـ   
 للدكتوراه.  

عنوان دورية توقفت وأصـــــــــــبحت الدوريات 290و د قاعة الدوريات وتحتوى علىالطابق العلوس    -2
 طريق البحث على مواقع الشبكات وتخدة التخصصات الهندسية المختلفة . اليكترونية عن

حـيث أن المكتـبة انتهـت من إدخـال كـل تقنـياتهـا   Futureالعمـل ببرـنامج ال    ويجرى اآلن •
ــجيل المترددين  ــجيالت على الن اة وتم إجرار عمليات التفعيل برامج تسـ وقامت بمراجعة كل التسـ

 وعمليات االستعارة على الن اة.
 قاعة الدوريات :  •

 الدراسات العليا. تم اقتنار عدد من أجهزة الحاسبات الحديثة لخدمة البحث لطالب 
 قاعة االطال  الداخلي :  •
كتاب حديث في شــــتى مجاالت    9859وتضــــم عدد   1988بدا العمل بهذه القاعة منذ عاة   •

لســلة ومو ــوعة على  مو ــو  فرعى ومرتبة بأرقاة مســ  165العلوة الهندســية المختلفة مقســمة على  
 أرفط مفتوحة و أكواد معينة للتعرف على المو وعات .

يضـــــــــا امتحانات الســـــــــنوات الســـــــــابقة بداية من القســـــــــم االعدادى حتى مرحلة كما تضـــــــــم أ •
البكالوريو  وأ ـــــــــيف إليها امتحانات الســـــــــاعات المعتمدة مو عة على مجلدات وكل مجلد يضـــــــــم  

تاحة للطالب لالســتفادة منها ويتم تزويد القاعة بأحدث امتحانات ســنة واحدة من ســنوات الدراســة وم
ــية ك ل عاة عن طريق المعرض الدولي للكتاب ويقوة القائمون على العمل في الكتب العلمية الهندســ
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هـذه الـقاعـة بخـدمـة الـباحثين والطالب وومـدادهم بكـل مـا يلزمهم من الكـتب والمراجع والبحوث كـل في 
 مجال تخصصد الهندسي .

 تصويـر :هار  والقاعة الف •
 تتكون قاعة الفهار  من قسمين:

اسـتبدال ن اة الفهر  االلكتروني الموجود بن اة حديث اسـمد )ن اة  قسـم خاب بالفهار  يتم   – 1
 (.Futureالمستقبل لإلدارة المكتبة

 قسم خاب بخدمة التصوير . - 2
 ب والمراجع والدوريات.وأصبا حاليًا متاحًا لرواد المكتبة خدمة البحث االلكتروني عن الكت

كليات الهندسة في الجامعات المصرية األخرى مما  وتم أيضًا ر و مكتبة الكلية بجميع مكتبات   -
أتاح إمكانية التعرف على مقتني هذه الكتب . وون كانت مكتبة كلية الهندسة بجامعة القاهرة 

اة اآللي الحالي يسما  جديرة بمسايرة التطورات السريعة في مصر للمعلومات الحالية فان الن 
 ا  المعرفة المتاحة عليها . للوصول إلى االنترنت والحصول على مختلط أنو 

 
 إدارة رعاية الشباب 

 توجد بالكلية إدارة خاصة لرعاية الشباب ويتلخص دورها فيما يلى :
 

 -الرعايـة الطالبية : –أ 
 وتتم عن طريق : 
ة ونفســــــية ودراســــــية ومحاولة إيجاد الحلول دراســــــة ما يعترض الطالب من مشــــــكالت اجتما ي -  1

 الطالب الذين يواجهونها .سبة لها مع المنا
ــادـية عن طريق صـــــــــــــــندوق التكـافـل  -  2 محـاوـلة حـل مـا يعترض الطالب من مشــــــــــــــكالت اقتصــــــــــــ

والمنا األعانات من أعضـــــــــــار هيدة    –وصـــــــــــندوق رعاية الطالب    –االجتماعي لطالب الكلية 
 وخارجية. –التدريم 

وصــرف أجهزة   ،  "بة(جامعة فى مصــروفات العالج )للحاالت المر ــية الصــنة بدعم الاألســتعا  -3
 وسداد الرسوة الدراسية من خالل صندوق التكافل المركزى. ،التعويض 

 
 -األنشطة الطالبية : -ب 

 -وتتم عن طريق :
ــب  وجوالة تتن  ،و ـــع خطة لألنشـــطة المختلفة من ريا ـــية واجتما ية وثقافية وفنية وعلمية -  1 اسـ

 ورغبات الطالب . مع ميول
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تقديم مشــــــروعات فى مجاالت األنشــــــطة المختلفة لمجلم اتحاد طالب الكلية لمســــــاعدتد فيما   -  2
 يقترحد من أنشطة وخدمات لطالب الكلية .

المعاونة اةيجابية فى تنفيذ األنشـــــــطة التى يقرها اتحاد طالب الكلية وتذليل ما يعتر ـــــــها من   -  3
 اسبة .الصورة المنحتى تخرج ب معوقات 

 
 

 -وعن طريق هذه الخطوط العريضة تتحقق األهداف اآلتية :

 تنمية هوايات الطالب عن طريق توفير اةمكانيات الال مة لها .  -أ 
ــا  إنتاجي مثمر يكســـــــب الطالب خبرات وتخلق   -ب  ــتثمار وقت فراغ الطالب وتن يمد فى نشـــــ اســـــ

 مجتمعهم . منهم قادة يستطيعون تفهم مشكالت 
ــكرات   - ج ــجيع روح الخدمة العامة وغر  الروح القيادية بين الطالب وذلك ن طريق )معســـــــــــ تشـــــــــــ

 الرحالت( .–المعسكـرات الترفيهية  –المعسكرات الثقافية  -الخدمة العامـة
بث روح الزمالة والحياة الجام"ية بين الطالب وتوثيق الصـــــــلة بينهم و ين أســـــــاتذتهم . وتعتبر   -د  

 ستوى الجامعة فى مختلط األنشطة الطالبية .القمة على مة من كليات الكلي
 

 اتحاد الطالب
يتم تشـــــكيل مجلم أتحاد طالب الكلية ســـــنويًا عن طريق انتخاب طالبين عن كل فرقد دراســـــية  
لكل لجنة من لجان االتحاد السبعة . ويكون لكل لجــــــــــــــنة أمين وأمين مساعد بين أعضائها من  

يد األسـتاذ الدكتور/ عميد الكلية عضـار هيدة التدريم يختاره السـالطالب،ومسـتشـارًا من السـادة أ 
ن لهم خبره فى مجال عمل اللجنة تحت أشــــــــــراف الســــــــــيد أ.د. وكيل الكلية لشــــــــــدون التعليم  مم

والطالب كرائد ألتحاد الطالب بهدف تقديم الدعم والتوجيد والمشورة للجان األتحاد ويكون مدير 
ــنا ــباب أمينًا لصـــــ ــاطهم من خالل هذه   دوق مجلم االتحاد دارة رعاية الشـــــ ويمار  الطالب نشـــــ

 اللجان وهى :
 

 -لجنة األســر :  - 1
وتمار  نشـــاطها مــــــــــــــــــن خالل األســـرة الطالبية المســـجلة بالكلية وتتمثل أنشـــطتها المتنوعة الريا ـــية  

 والثقافية واالجتما ية والفنية والعلمية .  
 لجنة النشا  الريا ى : -   2

ــابوتقوة بتن يم ال ــترا  بالفرق الجما ية والفردية فى مباريات والمســـــ ــية واالشـــــ قات والمهرجانات الريا ـــــ
 والبطوالت الخارجية .  –مختلط البطوالت التى تن مها الجامعة وكذلك الدورات الهندسية  

 -لجنة النشا  الثقافى واألعالمى :  - 3
البية وكذلك طبع الكتيبات  ـــــــــــــ الط  وتختص بإقامة الندوات والمحا رات والمسابقات الثقافية والصحافة

 والنشرات الثقافية .  
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 -لجنة النشا  الفنى :  - 4
ة  ــــــــــــ ون تشكيليــــــــــــ ن تن يم مسابقات فنــــــــــــ وة بتشجيع الطالب لممارسة األنشطة الفنية والهوايات مــــــــــــ قوت

 ريق المسرح .ـومنوعات وموسيقى وكورال وف
 -لجنة الجوالة والخدمة العامة : -   5

 ومشروعات الخدمة العامة.   - الرحالت الخلوية    - ريبية  كرات الكشفية والتد وتقوة بتن يم المعس 
 

  - لجنة النشا  االجتماعى : - 6
تن يم الرحالت  و تن يم المســـــــــــــابقات اجتما ية  و وتعمل على تنمية الروابو االجتما ية بين الطالب  

 والمعسكرات الترويحية.
 -لجنة النشا  العلمى والتكنولوجى :  -7

لمعرفة محا ــرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية ونشــر االندوات والوتختص بعقد  
وتن يم    ،  أنتاجًا وتطبيقًا عن طريق نوادى العلوة والجم"يات العلمية وتشــــــــجيع األبتكارات الهندســــــــية

 المسابقات العلمية .
 بيــان بأعـــداد الطــالب المستفيدين من األنشطة الطـالبية 

 2017/2018ه األنشطة للعـام الجامعى ـة هذوتكلف
 

                       
 البيــــــان 

 نـوع األنشـطـة 

عــدد  
 فالمستفيدين  

 التكلفـــة بالجنيـه
 مصـــــدر الصــــــــــــرف 

 ج ق

 54621 95 200 النشــــــا  اةجتماعى 
ميزانية صندوق دعم األنشطة الطالبية و إتحاد 

 الطالب
 دعم األنشطة الطالبية ميزانية صندوق  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــا  الجـوالــــة نشال

 ميزانية صندوق دعم األنشطة الطالبية  70790 ــــــ  150 النشــــــا  الـفــنـــى 
 ميزانية صندوق دعم األنشطة الطالبية  700 ــــــ  200 النشــــــا  األســـــــر 
 ميزانية صندوق دعم األنشطة الطالبية  19940 ــــــ  150 فــى النشــــــا  الثقـا

 61905 ــــــ  420 النشــــــا  الريـا ى
 ميزانية صندوق دعم األنشطة الطالبية 

 وحسابات الكلية 
النشا  العلمى  
والتكنولـــوجى 

 والجم"يات العـلميــة
 ميزانية صندوق دعم األنشطة الطالبية  29800 ــــــ  350

) فقو مائتان وسبعة وثالثون ألط سبعمائة وستة  237756 95 1470 مــــالـىجإ
 وخمسون جنيهًا وخمسة وتسعون قرشـــًا ال غيـــر (
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 وجارى دراسة تقديم دعم مستمر لالنشطة الطالبية. 

 

 صندوق التكافل االجتماعى  

 تهدف صناديق التكافل االجتماعى لطالب الجامعات إلى :
 االجتماعى للطالب بصــوره المختلفة مـن تأمين أو رعاية اجتما ية. ق الضمانتحقي -أ 
 المساهمة فى تنفيذ الخدمات للطالب. -ب 
ــ و ين االستمرار الهادئ فى دراستهم  العمل على حل المشاكل التى تواجد الطالب وتحول بينهم   -جــــ

 بسبب ظروفهم االقتصادية واالجتما ية الص"بة.
 

 طالب الكلية  معرض المالبس ل
 

لطالب وذلـك خالل لين م قطـا  شــــــــــــــدون خـدمـة المجتمع وتنميـة البيدـة معرض لمالبم )جـديـدة(  
االجتماعى بالكلية  ويقاة المعرض بصــــالة األلعاب الريا ــــية بالنادى    شــــهر ديســــمبر من كل عاة.

ــندوق التكافل االجتماعى وغيرهم ممن   لمدة ثالثة أياة. ــتفيد من هذا المعرض طالب صــ يتقدة  ويســ
ــدون خدمة المجتمع وتنمية البيدة    من الطالب. ــندوق شــــــــــ ــاب صــــــــــ ويتم تمويل المعرض من حســــــــــ

فى ويقاة المعرض   وصــــــــندوق رعاية الطالب وتبرعات الســــــــادة أعضــــــــار هيدة التدريم والعاملين.
 إطار روح التكافل االجتماعى السائدة بالكلية.
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كليـة للعام الجامعى  دمة للطــالب مــن صندوق التكافل بالإحصــائيـة عـن المســاعــدات المقــ
2017 -2018 

 المصـــــدر 
 

 البنـــــد   

 إجمـــــــــالى  صنـــــدوق رعــايـة الطـالب  صنـدوق التكافـل اإلجتمـاعـى 
عـــــدد  المبلــــــــــغ 

 المستفيدين 
عـــــدد  المبلــــــــــغ 

 المستفيدين 
 المبلــــــــــغ 

 عـــــدد المستفيدين 
 ج ق ج ق ج ق

 306 45632 60 ــــــــ  ــــــــ  ـــــ  306 45632 ـــــ  رســـــــوة دراسـية 

 237 39550 ـــــ  ــــــــ  ــــــــ  ـــــ  237 39550 ـــــ  مســــــاعدات مـالية
 دعم بونات التغذية
 ) مطعم الكلية ( 
(     3بواقع عدد )  

 بونات للطالب 

 1100 23758 ـــــ  ــــــــ  ــــــــ  ـــــ  1100 23758 ـــــ 

 60 إجمــــالـى
10894
 1643 108940 60 ــــــــ  ــــــــ  ـــــ  1643 0

 

 صندوق التكافل المركزى بالجامعة للكلية دعم من 
 المبلغ

 السنوات الدراسية  عدد ف المستفيدين  
 ج ق
 (   15000ج + دفعة ثانية   15000لى  ـة ) دفعة أو دعم الجامعــ ــــــــــ  30000 ــــ 

50 47604 
221 

 طالب وطالبة

 2017/ 2016تســـديد رســـــوة دراســـــية للعاة الجامعى 
 لطالب وطالبات الكليــة جميع الفرق الدراسية 

رابعـــة  -(   38ثالثــــة ) –(  41ثانيـــة )  -(  51أولـى )   -(   58إعدادى ) 
 (33   ) 

 26800 ــــ 
105 

 طالب وطالبة
 ( طالب وطالبة  105منحة المشروعللفرقة الرابعة لعدد )

 2016/2017للعاة الجامعى 
 إجمــــالـى وطالبة طالب   326 109104 50

 

 إعـــانـات خـــارجيـــة مــن
 فاعل خير    –وخريجى الكلية  –أعضاء هي ة التدريس  -ف أ.د وكيل الكلية 

 المبلغ
 نظام الخدمة يدين  عدد ف المستف

 ج ق

80 332725 268 
 طالب وطالبة

 إعانة ماليـة ) دفعة واحدة أو دفعتين أو شهرى (
 دراسية ل روف طارئةأو سداد رسوة 

 يمكــن أن يستفيد الطــالب بأكــثر من خــدمة بعد دراسة حالته واروفه اإلجتماعيــــة واإلقتصاديـــــة.ملحوظــة :
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 ة  ية بكلية الهندسالمجموعات العلم

أهدافها : تجميع الطالب ذوى الميول العلمية والبحثية وصقل موهبتهم وتدريب الطالب على 
ــحاب االبتكارات  البحث  ــجيع الطالب المتميزين وأصـ العلمى الجامعى وتنمية قدرات الطالب وتشـ

لمشـــــاركة فى مختلط . واالهتماة بالزيارات العلمية واســـــتخداة االنترنت واالســـــتفادة العلمية مند وا
االنشــــطة العلمية بالجامعة واالشــــترا  فى المســــابقات الدولية وهذهالمجموعات بكل اقســــاة الكلية 

كـما يـقدة لـها اـلدعم الـمادى  -ميعـها ت لـها لجـنة النشــــــــــــــا  العلمى والتكنولوجى ـباتحـاد الطالب وج
  .من إدارة الكلية عن االشترا  فى المسابقات الدولية وفق طبيعة كل مشرو 

 
 الرحالت العلمية

تن م الكليــة لطالب الســــــــــــــنوات النهــائيــة بمختلط األقســـــــــــــــاة رحالت علميــة لزيــارة المراكز 
واةنشـائية والخدمية تحت أشـراف السـادة أعضـار هيدة التدريم باالقسـاة كاًل فى مجال الصـنا ية  

حميل تكاليف  تخصـــــــــصـــــــــد و دعم من المراكز باالقســـــــــاة او من ادارة الكلية وتقوة إدارة الكلية بت
ــافة إلى تن يم رخالت   ــصـــة لهذه الرحالت العلمية من التمويل الذاتى باأل ـ األتو يســـات المخصـ

 روعات القومية الكبرى والتى تشرف على تنفيذها الهيدة الهندسية بالقوات المسلحة.لزيارة المش
 

 معامل حاسبات

المتنوعة والمتخصـصـة فى تقدة معامل الحاسـبات وشـبكة االنترنت بالكلية عديد من الدورات 
ــب االلى لجميع الطالب بالك ــعار رمزية دعمًا من ادارة الكليمجاالت الحاســــ ة لية والخريجين باســــ

ــار هية   ــادة أعضـــــ ــتوى العلمى والفكرى للطالب ويحا ـــــــر فيها نخبة من الســـــ فى االرتقار بالمســـــ
ــبكة االنترنت  ــافة الى وجود شــــ ــين فى مختلط المجاالت باال ــــ المرتبطد   التدريم والمتخصــــــصــــ

بجميع جــامعــات الجمهوريــة بجــانــب دورهــا الحيوى فى خــدمــة طالب الجمهوريــة وتو يع الطالب 
 المختلفة لما لها من خبرات مميزة فى هذا المجال .لكترونى االبمراحل التنسيق 

كما أصــــــبا بكل قســــــم معمل حاســــــبات يقدة دورات تخصــــــصــــــية لطالبد بما يفيدهم كاًل فى 
 ى الطالب العلمى والمعرفى و أسعار رمزية. مجال تخصصد لرفع مستو 
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 خدمات وأنشطة طالبيـة داخل الكلية 
 مطعم الكلية :

جنيد( وتقوة الكلية بدعم وجبات األســـــــبو  كليًا  20ســـــــعر الوجبد ويقدة وجبد غذائية ســـــــاخنة )
 د األحأياة فى األســـــبو  من    خمســـــةلمدة للطالب ذوى ال روف األقتصـــــادية واالجتما ية الصـــــ"بة  

حتى الخميم للطالب المغتر ين وغير المقيمين ـبالمـديـنة الجـام"ـية ويتم حجز الوجبـات لألســــــــــــــبو   
ــ ــباحة وتبا  هذه البونات أياة األحد واالثنين  التالى من مكتب إدارة رعاية الشــــ باب بجوار حماة الســــ

ثالثة والنصـــط والثالثار من كل أســـبو  ويفتا المطعم أبوابد من الســـاعة الثانية عشـــره ظهرًا وحتى ال
عصـــرًا ومقرة أســـفل مبنى النادى االجتماعى بالكلية بجوار حماة الســـباحة، ويمكن مســـاعدة الطالب 

 سب ظروفد.باألعفار الكامل ح
 

 صالة األلعاب الرياضية :
ــالة تنفرد بها كلية الهندســــــة بين كليات الجامعة ويمكن للطالب أن يمار  فيها كافة  وهى صــــ

ت الفراغ وأياة اةجا ة بالقســـــــــــم ويمكن أن يتم تن يم مباريات فى مختلط  األنشـــــــــــطة خالل فترة أوقا
ـــــــــــــــــــر الاأللعاب الريا ـــية بين أقســـاة الكلية المخ كلية وودارة رعاية الشـــباب ترحب بالطالب  تلفة واسـ

ــافة الى وجود طاوال ــة باال ــــ ــة الريا ــــ ــيين ومحبى ممارســــ ــتثمر  اتنم الطت لالريا ــــ ولة التى يســــ
 واحده.وذلك ن ير اجر رمزى للساعة للطاولة الالطالب اوقات فراغهم 

 

 صالة اللياقة البدنية :
تقع أســــــــــــــفــل مبنى النــادى وهى مزودة بــاألجهزة الريــا ــــــــــــــيــة وهى مجــانيــة للطالب وهى  

ــالحجز فيها عن طريويتم  األجتماعى بالكلية   ــق المشرفيــــ مجانًا  ن الريا يين بإدارة رعاية الشباب ــــ
دمة الطالب والممارســــين وذلك و يادة االجهزة الريا ــــية وتنوعها لخ ودائمًا يتم التحديث والتطوير

 بدعم من إدارة الكلية.
 

 حمـام السباحـة :
بالكلية يخدة الطالب وأعضــار  أماة مبنى األنشــطة  يوجد بالكلية حماة للســباحة خلط النادى االجتماعى  

 ة الصيفية باال افة إلى مدرسة هيدة التدريم والعاملون واسرهم ن ير اشترا  رمزى شهرى خالل األجا 
المنطقة المحيطة ، كما تســــــتخدة  تعليم الســــــباحة للمبتدئين باشــــــترا  رمزى لعدد ثمانى حصــــــص تدريبية 

 بحماة السباحة ألقامة حفل نهاية العاة الجامعى لتكريم السادة أعضار هيدة التدريم والعاملين بالكلية. 
 ضان(. حفالت أفطار شهر رم   – لكلية )حفالت التكريم كما يتم استخدامد فى المناسبات الهامة با   - 
 كلية للمحاف ة عليد وجعلد فى أبهى صوره. وتولى الكلية أهتماة كبير بصيانة هذا المرفق الحيوى بال   - 
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 المكتبة الثقافية :
بجوار حمــاة السباحة وتحتوى على مجموعة   ،وهى مكتبة مقرها مكتب إدارة رعاية لشباب بالكلية  

ــرو  المعرفة يم ويتم االســـتعارة الخارجية بنارًا على اســـتمارة   ة من الكتب الثقافية فى مختلط فـــــــــــــــ
 أياة و حد أقصى كتاب واحد. 10خاصة بذلك ومدة االستعارة للكتاب 

 

 مطبعة الكلية: 
تها المتمثلة فــــــــــــــى اوتقدة للطالب خدم  ( بالكلية1وهى موجودة بجوار البنك االهلى بمبنى مدنى )

لوحات الرســـــم( باســـــتخداة أحدث األجهزة واآلالت و أســـــعار   –الكتب  –ر و يع المال ة )التصـــــوي
ــباحة  ــوير )بجوار حماة الســــــ و ملحق الكلية بجوار مبنى الرى    –رمزية. ويوجد منافذ أخرى للتصــــــ

منـفذ بمبنى   –خلط مبنى المطبعـة منـفذ    –منـفذ ـباـلدور األر ــــــــــــــى بمبنى كهرـ ار  –والهـيدروليكـا 
 (.51، ومنفذ بفر  الكلية بالشيخ  ايد بمبنى )ن(هندسة الطيرا

 

 مسجد الكليـة: 
يتكون من دورين الدور العلوى مخصــــص للطالب ، والدور األر ــــى للطالبات ومقره خلط مبنى  

م الهندســـة  أماة مبنى قســــ  عمارة الجديد ومســــجد آخر بملحق الكلية للطالب و د مصــــلى للطالبات 
 الكيميائية.

 

 ية: منفذ بيع أدوات مكتب
 ويوجد ببدروة مبنى قسم الريا يات والفيزيقا الهندسية ويتمثل نشا  المنفذ فى توفير ما يلى:

 األدوات الهندسية والمكتبية وأجهزة الحاسب اآللي ومستلزماتها. -أ 
 بيع بعض الكتب العلمية. -ب 

 بالشيخ  ايد لخدمة طالب السنة اةعدادية.ويوجد منفذ أخر بفر  الكلية 
 

 لية:يا الككافيتر 
توجــد كــافتيريــا على أحــدث طرا  معمــارى خلط مبنى عمــارة مبــاشــــــــــــــرة وتقــدة كــافــة المــأكوالت  

مبنى إعدادي ومنفذ آخر ر بوالمشــــــــرو ات بأســــــــعار فى متناول جميع الطالب كما يوجد منافذ آخ
 .بملحق الكلية

 

 بوفيه الكلية:
والعاملين    لخدمة ادارة الكلية والطالب  بوفيد الكلية بالدور األر ــــــى بمبنى االدارة ) أنشــــــس حديثًا (

 وأعضار هيدة التدريم.
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 الرعاية الطبية بالكليـة :
 توجد بالكلية  يادة طبية تقدة الخدمات التالية:

 العيادة الباطنية: -أ 
 إسعاف حاالت اةغمار والطوارئ.  -
 األدوية الخاصة بالعالج بالمجان من مستشفى الطلبة.صرف   -
 تشفى الطلبة بميدان الجيزة ةجرار التحاليل الطبية.طلبة إلى مستحويل ال  -
 تحويل الطلبة إلى مستشفى الطلبة ألجرار أى عمليات كبرى أو صغرى بالمجان.  -

 عيادة األسنان : -ب 
 الكشط الدورى وعمل مسا شامل.  -
األمراض المزمنة توفير العالج من حيث الخلع أو الحشـو أو العمليات الجراحية بالفك وعالج   -

 .وال أياة الدراسة والعطلة الصيفيةخاصة باللثة . ويتواجد أطبار األسنان يوميًا بالكلية ط
 االسعاف: سيارة -جـ 

الحرجــد للطالب   ولقــد حرصـــــــــــــــت ادارة الكليــة على توفيرهــا لمواجهــة حــاالت الطوارىر والحــاالت 
ــاهم الســـــــادة أعضـــــــار هيدة التدريم ــرارها   والعاملين بالكلية ولقد ســـــ بالجزر االكبر من تكاليف شـــــ

ــاهمة منهم فى  ــرة الكلية بالجهود الذاتية وذلك مسـ دعم روح التكافل االجتماعى بين جميع أفراد اسـ
 و دعم من ) المراكز والمعامل البحثية بالكلية (.

 
 طالب الكلية بالجامعة خدمات وأنشطة تقدم ل

 الخدمــات الطبية )المجانية(
 مستشفى الطلبة

الجيزة أول كو رى فيصل وتقدة الخدمات العالجية للطالب والعاملين وقد تم اعداد ملط   ميدانتقع ب
طبى لكل طالب بالمســــــتشــــــفى ليمكن متابعة حالتد الصــــــحية عن طريق أطبار المســــــتشــــــفى كما تم  

طوابق وتضـــــــم المســـــــتشـــــــفى احدث اجهزة المناظير والرعاية المركزة  ةخمســـــــافتتاح مبنى جديد من  
 لب إلى جانب غرف عمليات ووحدة طوارئ وصيدلية وحجرات للمر ى . وقسطرة الق

  35721157 - 35721088 -  35739677ت : 
 بالجيزة.ادارة الشدون الطبية )القومسيون الطبى( وتقع فى شار  يافع بن  يد من شار  مراد 
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 المدن الجـامعية
 وتشتمل على :وهى إحدى الخدمات التى تقدمها الجامعة ألبنائها الطالب 

 مبنى للطالب . 15مدينة الطالب )بين السرايات( وتشمل  -
 مبانى للطالبات. 4مدينة رعاية الطالب )بوالق الدكرور( وتشمل  -
 للطالبات .مبانى  10مدينة الطالبات )ميدان الجيزة( وتشمل  -
 مدينة الطالب بالشيخ  ايد لخدمة طالب فر  الكلية بالشيخ  ايد. -
ــمل ) بيت المالبيوت الخارجي  - ــة   ســــاحة و يت الدقـــــــــــــــــــىة وتشــ ــصــ و يت التمريض( وجميعها مخصــ

 فقو. للطالبات 
شـهريًا  وجبات( 3جنيد شـاملة التغذية )  350واةقامة كاملة بالمدن الجام"ية باشـترا  رمزى قدره  -

جنيهًا    550ويشــــتر  النجاح لالســــتمرار باالقامة بالمدن الجام"ية باة ــــافة إلى رســــوة التأمين  
ـــــ    500المستجدين،    للطالب    500جنيهًا للطالب المقيمين، كما يوجد ن اة للتسكين المشرو  بـ

نة ير كخدمة أ افية لبعض الطالب التى ال تنطبق عليهم شرو  المديجنيد خمسمائة جنيد الغ
 ويسكنوا فى محاف ات بعيدة أو المنقولين للفرق األعلى بمواد.

ة مع إدارات  ـلب الجـامعى لجميع مـعامالت الطـاـلب الـمالـيواـلدفع يتم الكترونـيًا من خالل كود الطـا -
ــروفات   ــتند    –الجامعة )مصـ ــتخراج أى مسـ ــوة مدينة أسـ ــهادة قيد  –رسـ ــهادات تقديرات   –شـ  –شـ

 بيان نجاح .........الخ(
 
 -مات ون اة إسكان الطالب:تعلي  •

 ة.تعلن نتائج القبول فى المدن الجام"ية للطلبة من شدون الطالب بالمدينة الجام"ي -1
 يتسلم الطالب المقبول إخطار إسكاند من شدون الطالب بالمدينة الجام"ية. -2
ــكند التماة الكشـــــــط الطبى   -3 يتوجد الطالب إلى مدينة الطلبة فى الموعد المحدد على إخطار ســـــ

 وأستالة غرفتد. –التحليل الطبى بالمدينة الجام"ية وسداد الرسوة المقررة وعمل 
مـدن الجـام"يـة ومعـد صــــــــــــــورة  توجـد إلى مركز الكمبيوتر فى البعـد ثبوت ليـاقـة الطـالـب طبيـًا ي -4

 شخصية حديثة ورسوة االقامة لعمل إجرارات تسكيند.
 ة إلى البطاقة الشخصية .تتم االجرارات بالبطاقة الجام"ية لنفم العاة الجامعى باة اف -5
ية وجزارتها  يطلع الطالب على قائمة المخالفات التى تتعارض مع قوانين اةقامة بالمدن الجام" -6

 ويوقع على تعهد بعدة مخالفتد للقوانين.
 يستخرج للطالب بطاقة اةقامة مو حًا عليها بياناتد ومكان سكند بالمدينة. -7
 ببطاقة اةقامة الستالة الحجرة بمعرفة مشرف المبنى.يتوجد الطالب للسكن المو ا  -8
 تصرف وجبات التغذية للطالب اعتبارًا من اليوة التالى لسكند. -9
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 -المستبعدين:
 الطالب المقيمون فى القاهرة الكبرى طبقًا للخريطة المعمول بها بالمدن الجام"ية. -1
 الطالب المحولين من الجامعات األخرى إلى جامعة القاهرة . -2
الطالب غير مســـــــــــتوفين للشـــــــــــرو  الواجب توافرها فى طالب المدن الجام"ية الواردة بالئحتها   -3

 قو ة تأديبية خالل فترة أقامتهم بالمدينة الجام"ية.الداخلية أو الذين وقع عليهم ع
 

عند   لمرة واحدةالرســوة التى يســددها الطالب فى بداية العاة الدراســى رســوة يســددها   الرســوة:
وكل هذا  ،دارية، باأل ـــافة إلى الرســـوة المقررة شـــهريةاد شـــامل التأمين ورســـوة  بداية إقامت

 يسدد الكترونيًا بكود الطالب الجامعى.
 

 القريــة األولمبيـة بالجامعة:
ــممة على أحدث الطر  ــرايات( ومصــ ــ  ى   المعمار اتقع مالصــــقة للمدينة الجام"ية )بين الســ   ىالريا ــ

وتحوى العديد من المالعب والصــــــــــــاالت المغطاة فى كافة األلعاب الفردية والجما ية وكذلك حماة  
 مع الجامعات األخرى مبى وتقوة فيها جميع المسابقات بين الكليات و يالسباحة االول

 
 األنشطة الصيفية :

ــيفية التى تقدمها اةدارة  - ــطة الصـــ ــة األنشـــ ــترا  وممارســـ العامة لرعاية  للطالب الحق فى االشـــ
الشـــباب بالجامعة فى مختلط المجاالت وخاصـــة المعســـكرات ومشـــروعات التدريب والتشـــغيل 

ة وكافة مجاالت  الصــــــــــــيفى وكذلك الرحالت الشــــــــــــاطدية ومعســــــــــــكرات الجوالة والخدمة العام
 األنشطة التر وية والترفيهية واألنشطة العلمية من خالل نوادى العلوة.

داخـل المـديـنة الرـيا ـــــــــــــــية بجوار المـديـنة الجـام"ـية   –ـية الشــــــــــــــبـاب  بمقر اةدارة العـامـة لرعـا -
 يات(.اللطالب بين السر 

 نادى التجديف:  
را  فى عضـــــويتد يتم  نادى اجتماعى وريا ـــــى يمار  الطالب بد ريا ـــــد التجديف واالشـــــت

 جنيد للعاة الدراسى. 20الرسوة المقررة وقدرها  عن طريق استيفار استمارة االشترا  وسداد 
 شار  النيل خلط فندق شيراتون القاهرة144مقره:             
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 عـــــاب الرابــــــــالب
 نظـام تـأديب الـطالب 
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 نظام تأديب الطالب  
ــعون للن اة  مرخص لهم بتأدية االالطالب المقيدون وال ــتمعون خا ـ متحان من الخارج والمسـ

 التأديبي المبين فيما بعد :
 تأديبية كل إخالل بالقوانين واللوائا والتقاليد الجام"ية وعلى األخص:يعتبر مخالفة 

 األعمال المخلة بن اة الكلية أو المنش ت الجام"ية . - 1
لمحا ـــــرات  و االمتنا  المدبر عن حضـــــور الدرو  واتعطيل الدراســـــة أو التحريض عليد أ -  2

 ها .واألعمال الجام"ية األخرى التي تقضى اللوائا بالمواظبة علي
ــلو  داخل الجامعة أو   -  3 ــير والســـــ ــن الســـــ كل فعل يتنافي مع الشـــــــرف والكرامة أو مخل بحســـــ

 خارجها 
 أو شرو  فيد .كل إخالل بن اة االمتحان أو الهدور الال ة لد وكل غن في امتحان  - 4
 كل أتالف للمنش ت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجام"ية أو تبديدها . - 5
جماعات داخـــــل الجامعـــــة أو االشترا  فيهـــــا بدون ترخيص سابق من السلطات كل تن يم لل -  6

 الجام"ية المختصة .
ت بدون ترخيص  تو يع النشـرات أو إصـدار جرائد حائو بأية صـورة بالكليات أو جمع تو يعا -  7

 سابق من السلطات الجام"ية المختصة .
اهرات مخالفة للن اة العاة أو اآلداب االعتصـاة داخل المباني الجام"ية أو االشـترا  في ت  -  8

 ومخالط للقانون.
ــبو في حالة تلبم يخرجد   ــروعًا فيد ويضـــ ــًا في امتحان أو شـــ كما أن كل طالب يرتكب غشـــ

ة االمتحان ويحرة من دخول االمتحان في باقي المواد العميد أو من ينوب عند مـــــــــــــــــــــن لجن
 ل إلى مجلم التأديب .ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا االمتحان ويحا

أمـا في األحوال األخرى فيبطـل االمتحـان بقرار من مجلم الـتأدـيب أو مجلم الكلـية ويترـتب  
 ن .غكشط العليد بطالن الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل 

  : العقوبات التأديبية هي

 التنبيد الشفهي أو الكتابي. - 1

 اةنـذار. – 2

 بعض الخدمات الطالبية.الحرمان من  - 3

 الحرمان من حضور درو  أحد المقررات لمدة ال تجاو  شهرًا. - 4
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 الفصل من الكلية لمدة ال تجاو  شهرًا. - 5

 الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر. - 6

 دراسي. وقط قيـد الطالب لـدرجـة الماجستير أو الدكتـوراه لمـدة ال تجاو  شهرين أو لمـدة فصل      - 7

 إلغار امتحان الطالب في مقرر أو أكثر. -8

 الفصل من الكلية لمدة ال تجاو  فصاًل دراسيًا. -9

 الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر. -10

 ة فصل دراسي أو أكثر.للماجستير أو الدكتوراه لمد حرمان الطالب من القيد  -11

 فصل دراسي.الفصل من الكلية لمدة ال تزيد على  -12

 الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى. -13

ويترـتب علـيد عـدة صــــــــــــــالحـية الطـاـلب للقـيد أو التـقدة إلى االمتحـان في جـامعـات جمهورية   •
 مصر العر ية .

األمر بإعالن القرار الصــادر بالعقو ة التأديبية داخل الكلية ويجب إبالغ القرار إلى و   ويج •
لى أمر الطالب وتحفظ القرارات الصــادرة بالعقو ات التأديبية عدا التنبيد الشــفوي في ملط و 

 الطالب.
ولمجلم الجامعة أن يعيد الن ر في القرار الصــــــــادر بالفصــــــــل النهائي بعد مضــــــــى ثالث  •

 لى األقل من تاريخ صدور القرار .سنوات ع

 الهي ات المختصة بتوقيع العقوبات هي :

ألســـاتذة المســـاعدين لهم تو يع العقو ات األولى المبينة في المادة الســـابقة عما يقع  األســـاتذة وا -  1
 من الطالب أثنار الدرو  والمحا رات واألنشطة الجام"ية المختلفة .

 لمادة السابقة . ات الثماني األولى المبينة في اعميد الكلية ولد تو يع العقو  - 2

يتســبب عند أو يخشــى مند عدة انت اة الدراســة   وفي حالة حدوث ا ــطراب أو إخالل بالن اة
أو االمتحان يكون لعمـــــــيد الكليـــــــة تو يع جميـــــــع العقو ات المبينة في المادة السابقة ، على أن 

لى مجلم التأديب إذا كانت العقو ة بالفصل  يعرض خالل أسبوعين من تاريخ تو يع العقو ة ع
بة إلى غير ذلك من العقو ات . وذلك للن ر النهائي من الجامعة ، وعلى رئيم الجامعة بالنس

 في تأييد العقو ة أو إلغائها أو تعديلها . 
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ــابقة عدا العقو ة األخيرة ،  -  3 ــد تو يع جميع العقو ات المبينة في المادة الســ رئيم الجامعة ولــــــــــــــــ
وذـلك بعـد أخـذ رأى عمـيد الكلـية ، وـلد أن يمنع الطـاـلب المحـال إلى مجلم الـتأدـيب من دخول 

 كنة الجامعة حتى اليوة المحدد لمحاكمتد .أم

 مجلم التأديب ولد تو يع جميع العقو ات . - 4

ــابقـًا أال بعـد   • وال توقع عقو ـة من العقو ـات الواردة في البنـد الخـامم ومـا بعـده المـذكور ســــــــــــ
ــر في الموعد التحقي ــوب إليد فإذا لم يحضـــ ــما  أقولد فيما هو منســـ ق مع الطالب كتابة وســـ

 للتحقيق سقو حقد في سما  أقوالد ويتولى التحقيق من ينتدبد عميد الكلية .المحدد  
وال يجو  لعضـــــــو هيدة التدريم المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضـــــــوًا في مجلم  •

 التأديب.
  127العقو ات التأديبية وفقًا للمادة الهيدات المختصـــــــــة بتو يع  والقرارات التي تصـــــــــدر من  •

ذلك تجــو  المعار ة في القرار الصادر غيابيًا من مجلم التأديب وذلك تكون نهائية ومع 
ــبوم من تاريإ إعالنه إلى الطالب أو إلى ولى األمر ، ويعتبر القرار حضــوريا    خالل أس

ــخص ال ــور قد أعلن إلى شــ طالب أو ولى أمره وتخلف الطالب عن  إذا كان طلب الحضــ
 الحضور بغير عذر مقبول.

ــة    ويجو  للطـالـب الت لم • من قرار التـأديـب بطلـب يقـدمـد إلى رئيم الجـامعـة خالل خمســــــــــــ
عشــــــــــــــر يومـًا من ـتاريخ إبالغـد ـبالقرار، ويعرض رئيم الجـامعـة مـا يقـدة إلـيد من ت لمـات 

 على مجلم الجامعة للن ر فيها.
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 ســـامــ خاب الـــــالب
 ـــالبإرشــادات للطـ

ــ خ ــــرة ـتـــــالل فــــ
 ـاتـــــانــحــــــتـماإل
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   ات متحاناعد الخاصة بلجان اإلالقو 
عدة التواجد داخل مقار لجان االمتحان دون البطاقة الجام"ية المتضــــــــــمنة رقم الجلو   -  1

 ومكان لجنة االمتحان .
حالة غن    المحمولة داخل اللجنة ووال ســـــــــــــتعتبر  عدة إظهار أو اصـــــــــــــطحاب التليفونات –  2

 التأديبية.ويحال إلى المسارلة 
عدة اصـــــطحاب اآلالت الحاســـــبة المبرمجة ذات الذاكرة داخل لجان االمتحان والمخالفة  -  3

 لة التأديبية .ئلذلك تعتبر حالة غن تعرض مرتكبها للمسا
ــطحاب الكتب والمذكرات وأية متعلقات مكتو ة   -  4 تتعلق بالمادة أو بغيرها داخل عدة اصـــــــــــ

 لجان االمتحان.
عشـر د يقة ويمنع المخالط  ةـــــــــــــــن مواعيد بداية االمتحان أكثر من خمسـعدة التأخير ع -  5

 من دخول االمتحان .
ــة اةجابة و يانات   -  6 تدون بيانات الطالب على الشـــــــريو المعد لذلك فقو الملصـــــــق بكراســـــ

 سية والش"بة المو حة على كراسة اةجابة .المادة وتاريخ االمتحان والسنة الدرا
  ميل داخل مقار لجان االمتحان .عدة التحدث مع أي  - 7
وكذلك    ،ال يسما بالخروج من مقار لجان االمتحان قبل مضى نصط الوقت على األقل  -  8

ال يسـما بالخروج خالل الخمسـة عشـر د يقة األخيرة من االمتحان تن يمًا لعملية اسـتالة  
 اةجابة .كراسات 

 
 القواعد الخاصة باألعذار المرضية 

 ساعة من بداية المرض . 48الطالب بالعذر المر ى في موعد غايتد يتقدة  .1
 لن يسما بقبول أي أعذار مر ية تقدة للكلية بعد انتهار االمتحانات . .2

 بدايـــة المرض 
عاة الدراسي فعليهم  بالنسبة للطلبة الذين يتقدمون بأعذار مر ية عن فترة  ما في أثنار ال .1

 وذلك لتو يع الكشط الطبي عليهم .التقدة خالل فترة مر هم لإلدارة 
  في وقت المرض أو بعده بأســــــبو  على األكثريجب على الطالب الحضــــــور إلى اةدارة  .2

بعد مضــى أســبو  لن يتم    هعلى أن يقدة المســتندات الخاصــة بالمرض وفي حالة حضــور 
 الن ر في العذر .
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عرض نفسـد على اةدارة  على الطالب بخطاب يسـلم لد بضـرورة    كلية التنبيدعلى إدارة ال .3
 العامة للشدون الوقائية للكشط عليد وذلك فور تقديم الشهادة الطبية للكلية.

 من انتهار فترة االمتحان. أعذار مر ية بعد أسبو ال يجو  للكلية قبول أي  .4
ــية ا .5 ــهادة المر ـــــ لتي ترســـــــل من الكلية بعد الفترة  لن تقوة اةدارة بالكشـــــــط أو قبول الشـــــ

 المحددة .
حالة ما إذا كان الطالب خارج الجمهورية عليد أن يتقــــــــــدة بشهادة موقعة من طبيبين  في  .6

ــرية في البلد الموجود بها وذلك حتى تتمكن اةدارة من الن ر   ــفارة المصـ ومعتمدة من السـ
 في الشهادة .

قة بنار على قرار المجلم األعلى  ال ين ر في األعذار المر ــــــــية عن الســــــــنوات الســــــــاب .7
 للجامعات.
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 ـــاب الســــــادسـالبــ
 الب للفرق ــــدليل الط

2020-2021 
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 إدارات معاونة 
  :البـإدارة ش ون الط

 اةدارة المسدولة عن تقديم كافة الخدمات التعليمية واةدارية للطالب. 
   إدارة رعاية الشباب :

المتنوعة التي تساهم في صقل  لطالبية  إعداد وتن يم األنشطة ا  وهى اةدارة المسدولة عن
مالية   الطالب من مساعدات  يحتاجها  قد  التي  الخدمات  تقديم  الطالب وكذلك  وتنمية شخصية 

 وعينية لمواجهة أي مشكالت تعوق مسيرتهم التعليمية. 
 مواعيـد المحاضـرات بالكليــة بالجيزة 

 الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى المحا رة 
 2:00 12:15 10:15 8.30 مــن
 3:30 1:45 11:45 10:00 إلـى

 
 للطالب الوافدين  إرشادات

جامعة القاهرة في تقديم أفضل منتج تعليمي في    -الذس تقوم به كلية الهندسة إستمرارا للدور
ية  جمهورية مصر العربلمصر وفي الدول المجاورة، تهتم بالطلبة الوافدين من الدول الشقيقة  

بالكلي ة.  حيث تتواصل الكلية مع إدارة العالقات الثقافية واإلدارات األخرى بالجامعة للدراسة 
ت إلتحاق الطلبة الوافدين بالكلية بأسرع وقت ممكن. كما أصدر مجلس الكلية لتسهيل إجراءا

ت المتاحة  قرارًا بتشكيل لجنة ومكتب لرعاية ش ون الوافدين. تعرف اللجنة للطلبة الوافدين الخدما
لهم داخل الكلية والجامعة. كما تساعدهم في حل المشكالت الدراسية وحتى المشكالت خارج  

 من إقامة وغيرها.أسوار الجامعة 

 

توفر الكلية للطلبة الوافدين وخاصة طلبة السنة اإلعدادية مرشدا أكاديميا لمساعدة الطلبة أثناء  
في إختيار القسم المناسب لقدراتهم. توفر الكلية السنة الدراسية كما يساعدهم في نهاية السنة  

بعد بداية العام الدراسي لمواكبة  أيضًا محاضرات مساعدة للطلبة الوافدين الذين يلتحقون بالكلية  
زمالئهم المصريين. كما تقوم الكلية بإضافة فصل خصيصًا للوافدين الذين يلتحقوا بالكلية بعد 

 أسابيع من بداية العام الدراسي.
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توفر   الكلية  أن  اال  الكلية  وسنوات  أقسام  كل  في  اإلنجليزية  باللغة  الدراسة  أن  من  بالرغم 
اللغة العربية للراغبين من الطالب الذين اليجيدون اللغة العربية حتى  محاضرات في المحادثة ب

يتم كسر حاجز اللغة بينهم وبين زمالئهم المصريين من طلبة ومن مجتمع خارج الجامعة. كما 
قوم الكلية بتنظيم نشاط ترفيهي للطلبة الوافدين مثل زيارة المعالم السياحية وتنظيم احتفالية ست

 .فيوم دولي للطلبة الوافدين 
 

العدد اإلجمالى من  الوافدين على األقسام كنسبة من  الكلية تحديد نسبة توزيع  قرر مجلس 
لنسبة إلجمالى عدد الطالب فى كل المقبولين بكل قسم فطبقًا لعدد الوافدين المقبول بالكلية با

 عام أكاديمى . 
 

السنة اإلعدادية بنظام الفصلين  تم تعيين منسق أكاديمى للطالب فى فرع الشيخ زايد فلطالب  
والساعات المعتمدة  ومنسق أكاديمى للطالب فى المقر الرئيسى بالجيزة فلطالب سنوات النقل 

 ت العليا  تحت إشراف المنسق العام للوافدين.فى نظام الفصلين والساعات المعتمدة والدراسا
www.http://eng.cu.edu.eg 

 
 بالنسبة للمدن الجام"ية: 

طالب بإحضار استمارة خاصة بالمدن الجامعية للطالب الوافدين المستجدين، وتقديمها  يقوم ال
المختص  المواف  إلى  بتسليمها  يقوم  اعتمادها  وبعد  العتمادها  وذلك  المختص  للمواف 

 دن الجامعية وانتظار رد المدينة بالقبول أو الرفض.بالم
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 جداول المقررات الدراسية

 2018الئحة ال
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 الهندسة المعمارية قسم 
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 الهندسة المعمارية 

الفصل الدراسى األول  -الفرقة األولى   

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   جات توزيع الدر  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  استوديو تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

 6 175 60 ⎯ 115 6 4 ⎯ 2 ( 1التصميم المعمارى ) 1101عمر  1

 1102عمر  2
نظريات  العمارة  

 3 75 35 ⎯ 40 3 1 ⎯ 2 ( 1والتصميم )

 1103عمر 3

الرسم المعمارى  

ية   والمهارات  البصر

(1 ) 

2 1 1 4 60 ⎯ 40 100 4 

 1104عمر  4
مقدمه في االنشاء  

 4 125 50 ⎯ 75 4 2 ⎯ 2 المعماري

 3 75 45 ⎯ 30 4 ⎯ 1 3 االحتماالت واالحصاء 1113ريض  5

 3 100 60 ⎯ 40 3 ⎯ 1 2 نظرية االنشاءات 1111انش  6

 1005عام  7
التفكير العلمي  

 واالبداعي 
1 3 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

  750    28 8 6 14 مالىجاال

 الهندسة المعمارية 

 الفصل الدراسى الثاني  -الفرقة األولى 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  استوديو تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

 6 175 60 ⎯ 115 6 4 ⎯ 2 ( 2معماري )يم الالتصم 1111عمر 1

 3 75 35 ⎯ 40 3 1 ⎯ 2 ( 1تاريخ العمارة      ) 1112عمر  2

3 
الرسم المعمارى والمهارات    1113عمر 

 ( 2البصرية    )
2 2 1 5 75 ⎯ 50 125 4 

 4 125 50 ⎯ 75 4 2 ⎯ 2 اإلنشاء المعمارى والمواد 1114عمر  4

 3 75 45 ⎯ 30 3 ⎯ 1 2 موادخواص ومقاومة ال 1121انش  5

6 
 1111أشغ 

المساحة ونظم المعلومات  

 الجغرافية 
2 1 ⎯ 3 30 ⎯ 45 75 3 

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 3 1 تاريخ الحضارات والفنون  1007عام  7

  750    28 8 7 13 جمالىاال
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 الهندسة المعمارية 

 الفصل الدراسى األول  -الفرقة الثانية 

 م
الرقم  

 الكودى 
 مقرراسم ال

 توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  
عدد  

ساعات  

 اجمالى  استوديو تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى 

أو 

 شفوى 

 اجمالى  تحريرى 

1 
 ( 3التصميم المعماري )  2201عمر 

2 ⎯ 4 6 115 ⎯ 60 175 6 

2 
 والتصميمنظريات العمارة   2202عمر 

(2 ) 
2 ⎯ 1 3 45 ⎯ 30 75 3 

3 
الرسم المعماري والمهارات   2203عمر

 ( 3البصرية )
2 1 1 4 60 ⎯ 40 100 4 

 4 125 50 ⎯ 75 4 1 1 2 تكنولوجيا البناء واالنشاء 2204عمر  4

 4 125 50 ⎯ 75 5 1 2 2 التصميم والتحكم البيئي 2205عمر  5

 3 75 30 ⎯ 45 3 ⎯ 1 2 تاريخ العمران  2206عمر  6

 3 75 45 ⎯ 30 3 ⎯ 1 2 المسلحةالخرسانة  2211انش  7

  750    28 8 6 14  االجمالى

  الهندسة المعمارية

 الفصل الدراسى الثاني  -الفرقة الثانية 

 م
الرقم  

 الكودى 
 اسم المقرر

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  استوديو تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

 6 175 60 ⎯ 115 6 4 ⎯ 2 ( 4ري)المعما التصميم 2211عمر  1

 3 75 35 ⎯ 40 3 1 ⎯ 2 ( 2تاريخ العمارة   ) 2212عمر  2

 2214عمر  3
تكنولوجيا البناء ومواد 

 التشطيب 
2 1  1 4 75 ⎯ 50 125 4 

 2215عمر  4
النظم المتكامله 

 والتركيبات الفنية 
2 2 1 5 75 ⎯ 50 125  4 

 3 75 30 ⎯ 45 3 ⎯ 1 2 (1التصميم العمراني ) 2217عمر  5

 2218عمر  6
الدراسات االنسانية في 

 العمارة 
2 1 ⎯ 3 45 ⎯ 30 75 3 

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 3 1 تقييم األثر البيئى  2003عام  7

  750     28 7 8 13 االجمالى
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 الهندسة المعمارية 

 األول  الفصل الدراسى -الفرقة الثالثة 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  استوديو تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

 6 175 60 ⎯ 115 6 4 ⎯ 2 ( 5التصميم المعمارى ) 3301عمر  1

 3 75 35 ⎯ 40 3 ⎯ 1 2 ( 1نظريات العماره )  3302عمر  2

  3304مر ع 3
الرسومات التنفيذية 

 6 175 60 ⎯ 115 6 4 ⎯ 2 والمواصفات 

 6 150 60 ⎯ 90 6 4 ⎯ 2 ( 1التخطيط العمرانى ) 3306مر ع 4

 3 75 40 ⎯ 35 3 ⎯ 1 2 عماره تنسيق االراضي 3307مر ع 5

 3006عام  6
 ريادةأعمال وتسويق  

 
1 3 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

  750    28 12 5 11 االجمالى

 الهندسة المعمارية 

 الفصل الدراسى الثاني  -الفرقة الثالثة 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  استوديو تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

 6 175 60 ⎯ 115 6 4 ⎯ 2 ( 6)  المعمارىالتصميم  3311عمر  1

 3 75 35 ⎯ 40 3 ⎯ 1 2 ( 2) ةنظريات العمار 3312عمر  2

 5 125 50 ⎯ 75 5 3 ⎯ 2 ( 1التصميمات التنفيذية  ) 3314مر ع 3

 3317عمر  4
اإلسكان وتصميم المناطق  

 5 150 60 ⎯ 90 5 3 ⎯ 2 السكنية

 3 75 45 ⎯ 30 3 ⎯ 1 2 االنشاءات المعدنية  3312انش  5

 3 75 40 ⎯ 35 3 ⎯ 1 2 ( 1مقرر اختياري ) xx30مر ع 6

 3 75 40 ⎯ 35 3 ⎯ 1 2 ( 2مقرر اختياري ) xx30عمر 7

  750    28 10 4 14 جمالىاال
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 الهندسة المعمارية 

 الفصل الدراسى األول  -الفرقة الرابعة 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   لدرجات توزيع ا عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  استوديو تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

 6 225 75 ⎯ 150 8 5 ⎯ 3 ( 7التصميم المعماري  ) 4401عمر  1

 6 150 60 ⎯ 90 6 4 ⎯ 2 ( 2التخطيط العمراني ) 4406عمر  2

 6 150 60 ⎯ 90 5 3 ⎯ 2 ( 2التصميم العمراني )  4407مر ع 3

 ⎯ 50 ⎯ 30 20 3 ⎯ 1 2 أطروحات بحثية 4408مر ع 4

 3 75 30 ⎯ 45 3 ⎯ 1 2 ساسات والتربةاأل 4411شغ ا 5

6 
 xx40مر ع

 
 3 100 60 ⎯ 40 3 ⎯ 1 2 (  3مقرر اختياري )

  750    28 12 3 13 االجمالى

 

 الهندسة المعمارية 

 الفصل الدراسى الثاني -الفرقة الرابعة 

 اسم المقرر دى الكو الرقم م

 توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

عدد  

ساعات  

 االمتحان

 اجمالى  استوديو تمارين  محاضرة 
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
  اجمالى  تحريرى 

 4414عمر  1
التصميمات التنفيذية  

 6 150 60 ⎯ 90 6 4 ⎯ 2 ( و الممارسة المهنية 2)

 3 100 60 ⎯ 40 3 ⎯ 1 2 ( 4مقرر اختياري ) xx40عمر  2

 3 100 60 ⎯ 40 3 ⎯ 1 2 ( 5مقرر اختياري ) xx40عمر  3

 4003عام  4
خالقيات  أ القانون و

 المهنة 
1 3 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 ⎯ 300 ⎯ 100 200 12 8 ⎯ 4 مشروع ال 4800عمر  5

  750    28  12 5 11 الجمالىا
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 المقررات االختيارية للفرقة الثالثة

 (  2و 1اسي الثاني  )مقرر إختياري  الدر الفصل

 

 اوال الدراسات المعمارية: 

 
 ( 1+2) طرق ومناهج التصميم              ( 3001عمر )

 ( 1+2) العمارة والثقافة والتراث ( 3002عمر )

 ( 1+2) عمارة المجتمعات االسالمية          ( 3003عمر )

 ( 1+2)   التشكيل و الجماليات               (  3004عمر )

 ( 1+2) (                1العمارة الداخلية ) ( 3005عمر )

 

 ثانيا مقررات تكنولوجيا البناء و البيئة: 

 
 ( 1+2) (1)مقدمة في علوم تكنــولوجيا البناء  ( 3006عمر)

 ( 1+2) ( 2)  تكنــولوجيا البناء ( 3007عمر )

 ( 1+2) دارة االعمال الهندسية  إ ( 3008عمر )

 ( 1+2)  التصميم والتخطيط البيئى والطاقة ( 3009عمر )

 ( 1+2) مدخل الى الدراسات البيئية          ( 3010عمر )

 ( 1+2)    الزراعة الحضرية ( 3011عمر)

 

 ثالثا مقررات الدراسات العمرانية والتخطيطية: 
 ( 1+2) اإلسكان فى الدول النامية               (  3012عمر )

 ( 1+2)            ات           تصميم المجتمع ( 3013عمر )

 ( 1+2) تاريخ وتطور الفراغات العمرانية ( 3014عمر )

 ( 1+2) تطور العمران                             ( 3015عمر )

 ( 1+2) تشجير المواقع                            ( 3016عمر )

 ( 1+2) التخطيط التفصيلى                        ( 3017عمر )

 اإلرتقاء العمراني    ( 3018عمر )

 

(2+1 ) 

 ( 1+2) نظريات التخطيط العمرانى               ( 3019عمر )

 

  



                                                                        

 
 2021-2020دليل الطالب 
 جامعة القاهرة   –كلية الهندسة 

 

77 

 
 

 ( 3للفصل الدراسي االول: )مقرر اختياري -المقررات االختيارية للسنة الرابعة 

 

 ( 1+2) في العمارة          ةدراسات خاص ( 4001عمر )

 والبيئة   جيا البناءفي تكنولو ةدراسات خاص ( 4002عمر )

 

(2+1 ) 

 ( 4003عمر )

 

 ( 1+2) دراسات خاصة في العمران 
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 ( 5و   4الفصل الدراسي الثاني : )مقرر اختياري -المقررات االختيارية للسنة الرابعة 

 

 اوال الدراسات المعمارية: 

 

 ( 1+2) نظريات األبعاد المعمارية الجديدة    ( 4004عمر )

 ( 1+2)  (2داخلية )العمارة ال (   4005عمر )

 ( 1+2) التصميم التجريبي              ( 4006عمر )

 ( 1+2) العمارة والدراسات السلوكية في المجتمع   ( 4007عمر )

 ( 1+2) النقد المعماري                          ( 4008عمر )

 

 ثانيا مقررات تكنولوجيا البناء والبيئة: 

 

 

 ثالثا مقررات الدراسات العمرانية والتخطيطية: 

 

 ( 1+2) اغات العمرانية والفر الفنون ( 4014عمر )

 ( 1+2) تصميم المناطق  ات الطبيعة الخاصة   ( 4015عمر )

 ( 1+2) تنمية المجتمعات  ( 4016عمر )

 ( 1+2) الحفاظ العمراني وتوفيق االستخدام     ( 4017عمر )

 ( 1+2) هندسة وتنسيق المواقع العمرانية    ( 4018عمر )

 االقتصاد العمراني     ( 4019عمر )
(2+1 ) 

 ( 1+2) المعلومات الجغرافيةوسائل التحليل ونظم  ( 4020عمر )

 ( 1+2) إدارة وتشريعات العمران    ( 4021عمر )

 

 ( 1+2) امة العمارة والتنمية المستد  ( 4009عمر )

 ( 1+2)  العمارة الخضراء   ( 4010عمر )

 ( 1+2) كفاءة الطاقة في المباني  ( 4011عمر )

 ( 1+2) صيانة وترميم المباني    (   4012عمر )

 ( 1+2) اقتصاديات البناء وتقييم وتحليل المشروعات  ( 4013عمر )
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 الهندسة المدنيــة 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هندسة المدنية ال
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الفصل الدراسي األول  –الفرقة األولى    

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  أسبوعيا  عدد ساعات االتصال 

ساعات  

 إجمالي عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريرى 

 1122ريض  1
الجبر الخطى والتكامل  

 متعدد المتغيرات
3 1 0 4 50 ⎯ 75 125 3 

 1121ميك  2
 المستوية  ميكانيكاال

 جسام الجاسئة ألل
2 2 0 4 50 ⎯ 75 125 3 

 3 100 60 ⎯ 40 4 0 2 2 ( 1)نشاءاتالتحليل إ 1110إنش  4

 3 100 60 ⎯ 40 4 0 4 0 (1)رسم مدني 1110رهد  5

 3 200 120 40 40 8 3 2 3 المساحة 1110أشغ  6

 1004عام  7

مهارات العرض  

والتوصل والكتابة 

 الفنية

1 3 0 4 40 ⎯ 60 100 2 

  750    28 3 14 11 اإلجمالي

 ة هندسة المدني ال

الفصل الدراسي الثاني  –األولى  الفرقة   

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريرى 

 3 100 60 ⎯ 40 4 0 1 3 التحليل العددي  1124ريض  1

 1120إنش  2
ميكانيكا  

 (1)نشاءاتالإ
2 2 0 4 40 ⎯ 60 100 3 

 3 100 60 10 30 4 1 1 2 تطبيقية  فيزياء 1121فيز  3

 1410إنش  4
مقاومة وتكنولوجيا  

 (1المواد)
4 1 1 6 50 20 105 175 3 

 3 125 75 ⎯ 50 4 0 4 0 (2)رسم مدني 1120رهد  5

 3 100 60 ⎯ 40 4 0 1 3 االحتماالت واإلحصاء 1123ريض  6

 1008عام  7
مقدمة في تاريخ 

 العمارة عبر العصور 
1 1 0 2 20 ⎯ 30 50 2 

  750    28 2 11 15 اإلجمالي
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 هندسة المدنية ال

الفصل الدراسي األول –الفرقة الثانية    

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريرى 

 2110إنش  1
تحليل  

 (2)اإلنشاءات
2 2 0 4 40 ⎯ 60 100 3 

 2410إنش  2
مقاومة وتكنولوجيا  

 (2)المواد
3 2 1 6 50 20 105 175 3 

 3 200 120 20 60 8 1 3 4 ميكانيكا الموائع 2110رهد  3

 2130أشغ  4
هندسة 

 ( 1)الجيوماتكس
2 1 1 4 40 ⎯ 60 100 3 

  2121عمر  5

تخطيط وإنشاء 

ومواصفات 

 معمارية 

1 3 0 4 50 ⎯ 75 125 3 

 2002عام  6
مشاكل الطاقة  

 والتغير المناخي 
1 1 0 2 20 ⎯ 30 50 2 

  750    28 3 12 13 اإلجمالي

 

 هندسة المدنية ال

الثاني الفصل الدراسي –الفرقة الثانية    

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي 
 اجمالى  تحريرى 

 2120إنش  1
ميكانيكا  

 (2)اإلنشاءات
2 2 0 4 40 ⎯ 60 100 3 

 3 150 90 ⎯ 60 5 0 2 3 ( 1)خرسانة مسلحة 2210إنش  2

 3 200 120 30 50 8 2 2 4 ية يدروليكهندسة ه 2120رهد  3

 2140أشغ  4
هندسة 

 ( 2الجيوماتكس)
2 1 1 4 40 ⎯ 60 100 3 

 3 125 75 20 30 4 0 2 2 إدارة مشروعات 2610مدن  5

 2121مشك  6
التركيبات الكهربية  

 ومعدات اإلنشاء 
1 2 0 3 30 ⎯ 45 75 3 

  750    28 3 11 14 اإلجمالي
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 هندسة المدنية ال

الفصل الدراسي األول –قة الثالثة فرال  

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريرى 

 3110إنش  1
تحليل  

 (3)اإلنشاءات
2 2 0 4 40 ⎯ 60 100 3 

 3 100 60 ⎯ 40 4 0 2 2 ( 2)سانة مسلحةرخ 3210إنش  2

 3 100 60 ⎯ 40 4 0 2 2 (1)منشآت معدنية 3510إنش  3

 3110رهد  4
هندسة الري  

 والصرف
3 3 0 6 70 ⎯ 105 175 3 

 3210أشغ  5
تخطيط نقل وهندسة  

 مرور
4 2 0 6 70 ⎯ 105 175 3 

 2 100 60 ⎯ 40 4 0 3 1 إقتصاد ومحاسبة 3005عام  6

  750    28 0 14 14 اإلجمالي

 

 هندسة المدنية ال

الفصل الدراسي الثاني –الفرقة الثالثة   

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريرى 

 3120إنش  1
ميكانيكا  

 (3)اءاتاإلنش
2 2 0 4 40 ⎯ 60 100 3 

 3 100 60 ⎯ 40 4 0 2 2 ( 3)خرسانة مسلحة 3220إنش  2

 3 125 75 ⎯ 50 4 0 2 2 (2)منشآت معدنية 3520إنش  3

 3120رهد  4
تصميمات اعمال 

 ( 1الري )
3 3 0 6 70 ⎯ 105 175 3 

 3 200 120 20 60 8 2 2 4 ميكانيكا التربة 3310أشغ  5

 2 50 30 ⎯ 20 2 0 1 1 هندسية  وجياجيول 3121منج  6

  750    28 2 12 14 اإلجمالي
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 هندسة المدنية ال

الفصل الدراسي األول –الفرقة الرابعة    

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   الدرجات توزيع  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي أو 

 فوي ش
 إجمالي تحريرى 

 3 100 60 ⎯ 40 4 0 2 2 ( 4)خرسانة مسلحة 4210إنش  1

 4410أشغ  2
هندسة الطرق  

 ( 1)والمطارات
4 2 0 6 70 ⎯ 105 175 3 

 3 200 120 ⎯ 80 8 2 3 3 أساسات 4320أشغ  3

 4510أشغ  4
هندسة صحية 

 ( 1)وبيئية
4 2 0 6 70 ⎯ 105 175 3 

 40xxمدن  5

(  1مقرر اختياري )

-مواني-)كباري

 سكة(

2 2 0 4 40 ⎯ 60 100 3 

  750    28 2 11 15 اإلجمالي

 هندسة المدنية ال

الفصل الدراسي الثاني –الفرقة الرابعة    

 م
الرقم  

 الكودى 
 اسم المقرر

عدد   توزيع الدرجات  أسبوعيا  عدد ساعات االتصال 

ساعات  

 إجمالي عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

أو عملي 

 وي شف
 إجمالي تحريرى 

 4610إنش  1
الكميات ومراقبة 

 تكاليف المشروع 
2 2 0 4 40 ⎯ 60 100 3 

 4110رهد  2
تصميمات أعمال 

 ( 2)الري
2 2 0 4 40 ⎯ 60 100 3 

 3 100 60 ⎯ 40 4 1 2 1 ( 2)اختياريمقرر  40xxمدن  3

 3 100 60 ⎯ 40 4 1 2 1 ( 3)مقرر اختياري 40xxمدن  4

 ⎯ 150 ⎯ 100 50 4 2 2 0 مشروع التخرج 4800مدن  5

 4003عام  6
القانون وأخالقيات  

 المهنة 
1 3 0 4 40 ⎯ 60 100 2 

 2 100 60 ⎯ 40 4 0 3 1 العقود والمواصفات  4004عام  7

  750    28 4 16 8 اإلجمالي
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 الهندسة المدنية 

 المقررات االختياريــــــة 

 

 ( 0+ 2+ 2) ( 1مقرر اختياري ) 40xxمدن 

يتم تقسيم طلبة السنة الرابعة على ثالث مجموعات متساوية وفقا لرغبة الطالب ومجموع درجاتأ  

مجموعأ طالبيأ بدراسة مقرر واحد من وتقوم كل   . وما يتفق عليأ بين اقسام مدنى بالسنة الثالثة

الت  البكالوريوس  مشروعات  فى  المسجلين  للطلبة  يسمح  أن  على  التالية.  الثالثة  الية  المقررات 

المعدنية   والسواحل    -)الكبارا  لهذه   -الموانى  المناظر  المقرر  بدراسة  فقط  الحديدية(  السكك 

 .النظر عن مجموع الدرجات المشروعات الثالثة بصرف  

 

 ( 0+ 2+ 2)(1هندسة السكك الحديدية ) 4061 أشغ

القطار أثناء  القوا المحركة وأنواع المقاومات التي يتعرض لها    -دراسة ديناميكية سير القطارات 

الحديدية  -المسير   السكك  لخطوط  الهندسي  التخطيط  وحسا  – عناصر  في تصميم  اإلجهادات  ب 

نواع التفريعات والتقاطعات وكيفية حساب األشكال المختلفة أل-األجزاء المختلفة لمكونات السكة  

ألنواع المختلفة  ا -المختلفة لمحطات الركاب والعناصر الهامة لتخطيطها    األشكال–أبعادها الهندسية  

  .على الخطوط الطولية والمحطات  لإلشارات المستخدمة بالسكك الحديدية

 

 ( 0+ 2+ 2) كباري معدنية  4051إنش 

اإلنشائية   األرفيات  -للكباريالنظم  التصميم  -أنواع  اللوحية اعتبارات -أحمال  الكمرات   تصميم 

تصميم الكمرات -م الكمرات المركبة  تصمي-تفاصيل اإلنشاء    -تصميم القطاع  -تأثير الكالل  -االنبعاج

 الصندوقية. 

 

 ( 0+2+ 2)هندسة الموانئ والسواحل 4011رهد 

- انتقال األمواج    -تحليل األمواج  - نظرية األمواج  - جاألمواج  التنبى باألموا-تحليل الرياح  -مقدمة  

الشواطئ  أعمال حماية  -التيارات الساحلية وحركة المواد الرسوبية  -التغيرات في مناسيب البحر  

الحماية الحماية    -أنواع  الميناء-تصميم أعمال  لعناصر  الميناء  -الموانئ  مقدمة  تصميم    -تخطيط 

)الركامية  األمواج  )أرصفةرأسية   -(الرأسية-حواجز  األرصفة  البلوكات   -تصميم  - أرصفة 

 تقييم اآلثارالبيئية. - تصميم منشآت خاصة  -الخوازيق(

 

 ( 1+ 2+ 1)  (2قرر اختياري )م  40xxمدن 

الالئحة  تحددها  التي  للشروط  طبقاً  الموفحة  المقررات  قائمة  من  واحداً  مقرراً  الطالب  يختار 

 البكالوريوس  وشروط االلتحاق بمشروع 

 

 ( 1+2+1)تحليل المنشآت باستخدام الحاسب اآللي 4011إنش 

آت المختلفة  اختيار النما ج المناسبة لتحليل المنش  -مقدمة لتحليل المنشآت باستخدام الحاسب األلى  

في المنشآت الفراغية  الهيكلية والكمرات العميقة وحوائط    تطبيقات علىالقويالداخلية والتشكالت   -

تطبيقات علي اللى في المنشآت الفراغية المحددة   -المبسطة    القص والبالطات والقشريات والمباني

الطات في الكباري باستخدام  مقدمة لحساب خطوط التأثير للمنشآت و الب  –و غير المحددة استاتيكيا  

بين المنشأ    ادلتطبيقات على تمثيل نقط االرتكاز في االطارات شامال التأثير المتب – الحاسب األلى

طرق تقريبية لمراجعة التشكالت والقوا الداخلية في المنشآت الناتجة من تحليل المنشآت  - والتربة
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إعداد برامج   -رامج الجاهزة لتحليل المنشآت  التدريب على استخدام الب  –باستخدام الحاسب اآللي  

 . بسيطة لتحليل العناصر اإلنشائية

 

 ( 1+2+ 1)( 1المسلحة الخاصة )المنشآت الخرسانية  4021إنش 

 – تصميم المنشآت الخرسانية تحت تأثير أحمال الزالزل  –التحليل الديناميكى للمنشآت الخرسانية 

 يم الكمرات الخرسانية المستمرة سابقة اإلجهاد.صمت  –تصميم حوائط القص الخرسانية المسلحة  

 

 ( 1+2+1) الخرسانية فحص وصيانة المنشآت  4022إنش 

- التشخيص -األعراض -المنهج واستراتيجية اإلصالح  -مقدمنة  أسنباب التدهور ودواعي اإلصالح  

الخرسانية  -العالج والمنشنآت  العناصر  مقاومة  صالح  إ-طرق اإلصالح  -مواد اإلصالح  -تقييننم 

 حاالت تطبيقية. - فحص وعالج الحوائط-وتدعيم العناصر الخرسانية  

 

 ( 1+2+ 1) التكنولوجيا المتقدمة لمواد التشييد  4041إنش 

للخرسانة   المتقدمة  والعزل    -التكنولوجيا  التشطيب  لمواد  المتقدمة  التكنولوجيا    -التكنولوجيا 

التكلفة   البناء للتشييد منخفض  لبدائل مواد  التطورات الحديثة واالستخدامات المبتكرة   -المطوعة 

  - مواد ومنتجات تشييد غير تقليدية متنوعة   الخزفيات    -مقدمة لميكانيكا الكسر    -تشييد  لمواد ال

األلياف الضوئية    -المواد المركبة    -مواد الحقن وحشو الفواصل    -البوليمرات واللدائن    -الحراريات  

قة بالمواد  انهيارات المنشآت المتعل  - ات المياه والصرف الصحي  مواسير شبك  - األلياف الكربونية    -

المنشآت    - مواد  وترميم  صيانة  اللحام    -أساليب  غير    -تكنولوجيا  لالختبارات  الحديثة  الطرق 

     المتلفة

 

 ( 1+2+ 1)التدهور والديمومة   4042إنش 

رصد -ل وأسنباب العينوب أشكا –أشكال التدهور   –أنواع التدهور  –مصادر تدهور مواد التشييد  

والحركة   اإلنشناء  - الحماية  أساليب  -التشكالت  عمليات  في  الجودة  المختلفنة  -فبط  األسناليب 

الكيميائية االختبارات  الجزئي  -لالختبارات   التحميل  االنبعاث    -االنبعاثالصوتي  -اختبارات 

 مواد وتقنيات الحماية والترميم. -الحراري

 

 ( 1+ 2+ 1) (3منشات معدنية ) 4052إنش 

الصلب   الملحومة  الخاصة   المنشآت  السوائل  خزانات  الكهرباء   أبراج  اإلتصاالت   أبراج 

دراسة النظم اإلنشائية لهذه المنشآت واستقرارها  واألحمال المعرفة لها  وكودات   –الصوامع  

 التصميم المختلفة  وتصميم العناصر والوصالت والتفاصيل. 

 

 ( 1+2+1) (2شروعات )تخطيط ومراقبة الم 4061مدن 

التخطيط   الحرجمفهوم  المسار  المشروع   -األسبقية-بالشبكات   وتقييم  األشعة    -مراجعة  -طريقة 

 متابعة المشروع -تخصيص الموارد -فغط وتعديل البرامج الزمنية -خطاالتزان

 

 ( 1+ 2+ 1)  إدارة الموارد 4062مدن 

إنتاجية العمال    –التحكم في الموارد  –اجية  مقاييس األداء و اإلنت –إدارة الموارد  -موارد  التشييد 

إدارة الفضاء )األرض المقام عليها    –إدارةالمعلومات    –إدارة المخزون    -إدارة مواد التشييد    –

 مشروع بحثي.  –المشروع(  
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 ( 1+ 2+ 1الهيدرولوجيا السطحية وتصميم الحمايات من السيول)  4212رهد 

في تحليل بيانات األمطار استخدام برامج الحاسب األلى    -مقدمة عن الهيدرولوجيا والدورة المائية 

الشدة منحنيات  وخصائصها    -التكرار  –المدة  –وإنشاء  الصرف  أحواض  حدود  تحديد 

تطبيقات على تصميم منشآت    -النمذجة الهيدرولوجية الستنتاج الجريان السطحي  -المورفولوجية

)الجسور   السيول  أخطار  مياه  تخطي   -العقوم(  –العبارات    –درء  تصريا  شبكات  وتصميم  ط 

 ألمطار. ا

 ( 1+ 2+ 1) هيدروليكا بيئية  4222رهد 

خصائص السريان  -أنواع الملوثات وأفرارها وثباتها وتغير تركيزها في األوساط المائية-مقدمة

الجوفية والخزانات  والبحيرات  األنهار  في  الملوثات  وانتشار  نقل  على  انتشار  -والقدرة  معادلة 

الطرق العددية والحلول الجبرية  -والخزانات الجوفية  والمعلقة في المجاري المائيةالملوثات الذائبة  

على تقدير نوعية المياه وتركيز الملوثات في المجاري أحادية    تطبيقات -لمعادلة انتشار الملوثات 

 تطبيقات باستخدام نما ج الحاسب- األبعاد والبحيرات )ثنائية وثالثية األبعاد( والخزانات الجوفية  

 اآللي في مجال نوعية المياه والتحكم في التلوث. 

 

 ( 1+ 2+ 1) هيدروليكا الشبكات 4232رهد 

هيدروليكا نظم صرف المياه في شبكات -وتوزيع المياه في الشبكات المضغوطة هيدروليكا نظم نقل  

الشبكات -االنحدار لتصميم  الهيدروليكية  للشبكات -األسس  الهيدروليكي  والتصميم  التحليل 

التصميم الهيدروليكي آلبار المياه الجوفية  -طة وشبكات االنحدار باستخدام الحاسب اآلليالمضغو

 وخزانات التجميع. 

 ( 1+ 2+ 1تصميم نظم الري المتطور)  4242 رهد

 - أنواع وخصائص الرشاشات   -التخطيط  -كفاءة وانتظام التوزيع  -نظم الري بالرش  األنواع-مقدمة

نظام الري بالتنقيط   -احتياجات الضخ   -ية والخطوط الرئيسيةالتصميم الهيدروليكي للخطوط الفرع

المرشحات وظاهرة    -تصميم الشبكة  -خطيطالت  -اختيار النقاطات وأسس التصميم  -عناصر النظام

تصميم المساقي المتطورة  شبكات المواسير  ات الضغط  - اختيار نظام الري المتطور-االنسداد 

 المنشآت الحقلية. -لضخ والمآخذ أعمال ا -القنوات الخرسانية -المنخفض 

 

 ( 1+2+1)  تصميم موانئ خدمة القوارب الصغيرة 4252رهد 

الموانئ     -مقدمة الصيد أنواع  )موانئ  واستخداماتها  الصغير  العمق  الخدمات   – ات  أرصفة 

نهرية  –البترولية  بحرية(   –المارينات   –موانئ  المطلوبة    -مماشي  والهندسية  الفنية  الدراسات 

تخطيط الموانئ والعناصر   - أنواع القوارب واليخوت واحتياجاتها التصميمية  -الصلةواألكواد  ات  

  - خدمات أرفية ومرافق عمومية(   –حواجز أمواج  –ض الدوران حو  –التصميمية )قنوات مالحية 

تصميم    -حسابات القوا المىثرة على األرصفة الثابتة والعائمة  -مواد اإلنشاء في البيئة البحرية

ال من  الخرسانيةاألرصفة  خوازيق  -بلوكات  على  األلسنة  العائمة   -تصميم  السقاالت  تصميم 

المي  -والشمندروات  تجدد  معدالت  المحصورةدراسة  المناطق  في  البيئي    -اه  اآلثر  تقييم  دراسة 

 للموانئ الصغيرة والمارينات.

 

 ( 1+ 2+ 1) تطبيقات هندسة الجيوماتكس في الهندسة المدنية 4015أشغ 

والرأسي( لتحركات المنشآت الهامة   د الدقيق والمتتابع )األفقيالرص-المساحية    مواصفات األعمال

ومن ثم يتم استعراض فروع هندسة الجيوماتكس واختيار -التخطيط والتوقيع المساحي للمنشآت  -

تشمل   الفروع  وهذه  المدنية  الهندسة  في  التطبيقات  وتحديد  األنفاق  -بعضها  المساحة  -مساحة 
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- نظم المعلومات الجغرافية - ن بعد االستشعار م-باستخدام أجهزة الليزر  المساحة –الهيدروجرافية  

 جيوديسيا األقمار الصناعية وتطبيقاتها  –التطبيقات المتقدمة في المساحة التصويرية 

 

     ( 1+ 2+ 1) ميكانيكا التربة واألساسات 4033أشغ 

- ميم وتنفيذ االساسات العميقة  دراسات متقدمة في تص-أسس عامة لنظرية قدرة التحمل للتربة  

التربنة التي تسبب مش التربة  أنواع  التأسيس طرق تحسين خواص  استخدام المنسوجات  -اكل في 

 النواحي التنفيذية في األساسات والحوائط الساندة. -األرفية في الهندسة الجيوتكنيكية 
 

     ( 1+ 2+ 1)(2هندسة صحية وبيئية )  4052أشغ

أساليب متطورة لتصميم الهيدروليكي لشبكات    –مياه  شبكات توزيع ال-البيئي نظم التحكم في التلوث  

الشرب   وملحقاتها  -مياه  المياه  مواسير  المالحة  -أنواع  المياه  معالجة  متطورة -  –نظم  أساليب 

بحيرات -ة مياه الصرف الصحي  نظم معالج-لتصميم شبكات الصرف الصحي وخطوط الطرد  

أساليب اعادة االستخدام لمياه   .انين المنظمة لصرف المخلفات السائلةالقو -معالجة الحمأة  -األكسدة  

 المعاييرالحاكمة ألساليب ادارة ومعالجة مياه الصرف الصناعي. -الصرف والمعايير الحاكمة
 

      ( 1+ 2+ 1)هندسة وتخطيط النقل والمرور 4022أشغ 

تخطيط  -صائص الهندسية لنظم النقل  الخ-النقل والتنمية التي تتحمل االستمرار  -مشكلة النقل  -مقدمة  

- أسس وتطبيقات البرمجة الخطية ونما ج األمثلية في مجال النقل  -وتوقيع محاور النقل والكباري

المرور   نمذجة  المرور  -مبادئ  أمان  الذكية    –إدارة  النقل  تطبيقات    لمحاكاة   جنمو    –أمثلة على 

 موفوعات مستحدثة. -الطيران  شركات  بين المنافسة
 

    ( 1+ 2+1)( 2هندسة السكك الحديدية ) 4062أشغ 

زيادة المسافة بين محاور السكك المتوازية واختبار وتعديل وفع    –حساب زمن المسير للقطارات  

األساسية لتخطيط خطوط السكك  العناصر    –المنحنيات األفقية عن طريق قياس ارتفاعات األسهم  

تخطيط أحواش  -تخطيط محطات البضائع  -عالية  أنواع التفريعات المتقدمة للسرعات ال-الحديدية  

العناصر الهندسية واالقتصادية عند عمل مشروع إنشاء خط -تخطيط محطات الحاويات  -القاطرات  

 .حديدي جديد أو تحسين مسار خط قائم
 

     ( 1+2+1)  هندسة بيئية 4053أشغ 

المياه   تلوث  والتربة    –تعريا  الهواء  البيئية  –تلوث  الكيمياء  الميكروبيولوجيا    –  مبادئ  مبادئ 

نظريات    –مبادئ النمذجة البيئية    –تدامة والهندسة الخضراء  مبادئ االس  – القياسات البيئية    –البيئية  

البيئي    –االتزانالكمي األثر  تقييم  ا  –دراسات  والمعايير  مياه    –لبيئية  التشريعات  استخدام  اعادة 

 الصرف المعالجة.
 

 ( 1+ 2+ 1) ( 3مقرر اختياري ) 40xxمدن 

الالئحة  تحددها  التي  للشروط  طبقا   الموضحة  المقررات  قائمة  من  واحدا   مقررا   الطالب  يختار 

 وشروط االلتحاق بمشروع البكالوريوس: 
 

 ( 1+ 2+1)مقدمة لهندسة الزالزل   4012إنش   

السيزمية  -األسباب الزالزل    المناطق   -المقاييس  - الموجات  لألنظمة    –تقسيم  الزلزالي  السلوك 

 تطبيقات. –احتياطات الزالزل في أكواد المباني  –ية  ات درجة الحرية المتعددةالخط
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 ( 1+ 2+ 1) موضوعات خاصة في هندسة اإلنشاءات 4013إنش 

لل الطاقة واالنهيار واالستقرار  وموفوعات جديدة في   منشآت موفوعات خاصة مثل نظريات 

التطبيقية   القدرات  تنمية  بهدف  تختار  تحليل مجال هندسة اإلنشاءات  والمهنية للطالب في مجال 

 .وتصميم المنشآت 

 

 ( 1+ 2+ 1)( 2المنشأت الخرسانية المسلحة الخاصة )   4022إنش 

الخرسانية اإلجهاد  تصميم      -  الكباري  سابقة  الخرسانية  الخرسانية  تصميم    –العناصر  اللبشة 

الخوازيق    –لألساسات   هامات  العميقة    –تصميم  الكمرات  األعم   –تصميم  المعرفة  تصميم  دة 

 المنحنية  ات اإلتجاة الواحد.  تصميم البالطات  –عزوم مزدوجة  ل
 

 ( 1+2+1)مواد وتكنولوجيا تشييد غير تقليدية  4043إنش 

النانو    –البوليمرات واللدائن    –المواد الذكية    –المواد المركبة  -األلياف   مواد    –مواد تكنولوجيا 

التكلفة   منخفضة  التشييد  والصناعية    تجالنوا–وتكنولوجيا  الزراعية  للعمليات  أنواع    – الثانوية 

 خرسانات خاصة. 

 

 ( 1+ 2+ 1) موضوعات مختارة في مواد وتكنولوجيا التشييد  4044إنش 

وفقاً لما هو سائد وحديث    -يتناول هذا المقرر ما هو جديد وهام في مجال مواد وتكنولوجيا التشييد 

المدنية  الهندسة  تطبيقات  مقرراً   -في  يعتبر  لمشروع  كما  المتقدمين  البكالوريوس  لطالب  تمهيدياً   

 خواص ومقاومة المواد. 
 

 ( 1+ 2+ 1) (4منشآت معدنية ) 4052إنش 

االحمال وحسابات    –   LRFDمقدمة ل    –(  LRFDتصميم المنشآت الصلب وأعضائها طبقا لمبدأ ) 

ات من الكمر  - األعمدة  - أعضاء الضغط  -أعضاء الشد -LRFDالمقاومة القصوا لألعضاء طبقا ل  

 .LRFDة والوصالت طبقا ل األعمدة الكمري -القطاعات المدرفلنة
 

 ( 1+ 2+ 1) طرق التشييد   4063إنش 

التشييد   طرق  في  الترابية  -مقدمة  األساسات  - األعمال   - المىقتة الشدات   المنشآت –تكنولوجيا 

 ت المعدنية. التصنيع والتركيب للمنشآ-ة سابقة اإلجهاد الخرسان-الخرسانة سابقة الصب -السقاالت 
 

 ( 1+ 2+ 1) تطبيقات علم االقتصاد في هندسة التشييد  4064إنش 

المادة على تطبيقات االقتصاد الهندسي واتخا  القرارات المالية في مجال هندسة التشييد.    تركزهذه

الموفوعات التي يتم تناولها في هذه المادة هي  القيمة الزمنية للنقود  مبادئ تحليل التدفق النقدي  

لتحد أث االقتصادي  التقييم  أساليب  النقدية   التدفقات  تحليل  على  والضرائب  التضخم  جدوا  ر  يد 

القطاع   مشاريع  وتقييم  واالستقاللية   المتبادلة  التشييد  االعتبارالفوائد   العامأخذامشاريع  في 

يل    وأساليب استهالك األصول  وتحليل استبدال األصول  وتحل  المجتمععلى    العائدةاالقتصادية  

 يقينية  ات بيان وجود التشييد  واتخا  القرارات في ظل عدم  البناءوالوفع المالي لشركات 
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 ( 1+2+1)تصميم محطات الطلمبات للري والصرف 4312رهد 

أعمال األتربة حول محطات  -تصميم قنوات المص والطرد -تصميم محطات الرفع للريوالصرف

- الساندة الخاصة بمداخل ومخارج المنشآت المائية  اتزان الحوائط-اتزان المنشآت المائية -الرفع

 والتدبيش حول المنشآت المائية. أعمال التبطين للترع 

 

 ( 1+ 2+ 1) تصميم خطوط األنابيب ومحطات الرفع 4322رهد 

الموقع في  وكيفية تركيبها  األنبوبة  مادة  اختيار  األنابيب   نقطة  -تصميم  وتحديد  الطلمبات  أنواع 

الرفع التحليل االقت -التشغيل لنظم  الشمسية-صادي  بالطاقة  الرفع  استخدام نما ج  -تصميم محطات 

الرقميةاال األنواع  محابس-رتفاعات  الهواء   ومحابس  التركيب   -التحكم  - التشغيل-أماكن 

الحسابات -الموجاتاالنتقالية المائية   الحماية  -المطرقة  الحاسب - طرق  برامج  باستخدام  تطبيقات 

 اآللي.

 

 ( 1+ 2+ 1)ت الري الكبرىتصميم منشآ  4332رهد 

األفقي التخطيط  والتفريغنظم    -أنواعها  -األهوسة   والفرشات   -الملء  الحوائط  السدود  -تصميم 

والقرني   -أغرافها   -أنواعها السنوي  الخزانات -التخزين  وتشغيل  السدود -تصميم  تصميم 

مفيضات  -الرشحتصميم السدود الترابية والركامية والتحكم في  -الخرسانية وتأثير الزالزل عليها

 أحواض التهدئة.   -تصميمها -السدود  أنواعها

 

 ( 1+ 2+ 1)تصميم األعمال الساحلية والموانئ 4342رهد 

حساب وتقييم نوعية المياه في  -هيدروديناميكية المناطق الساحلية وحركة المواد الرسوبية -مقدمة

المياه تجدد  المحصورة ومعدالت  بالرمال   –المناطق  الشواطئ  التكريك أعما  –تغذية  ل ومعدات 

تصميم الواجهات  -ى الحواجز المغمورة أو المنخفضةحركة األمواج أعل - وتكوين الجزر الصناعية

)الكورنيش(  الحجرية  –البحرية  والرؤوس  البحرية  الحوائط  األنابيب  -تصميم  خطوط  تصميم 

تقييم التأثير - ة  تصميم المآخذ والمصبات البحرية لمياه التبريد أو محطات التحلي-والكابالت البحرية 

 البيئي للمنشآت واألعمال البحرية. 

 

      ( 1+ 2+ 1) ( 2هندسة الطرق والمطارات ) 4042أشغ 

الهندسي لمهابط الطائرات وطرق الوصل وأماكن االنتظار    التصميم–مبادئ تخطيط المطارات  

والمطارات   مواصفات مواد إنشاء الطرق- مبادئ التصميم اإلنشائي للمطارات  -والمباني الرئيسية  

 أماكن االنتظار بالمطارات.تصميم -معدات إنشاء الطرق والمطارات -

 

      ( 1+2+ 1) تصميم وانشاء المرافق 4054أشغ 

حساب   -تقدير كميات المياه التصميمية    –متطلبات مياه الشرب في المدن السكنية    -مصادر المياه  

ملحقات    –ياه الشرب وتجميع األمطار  أنواع المواسير المستخدمة في شبكات م  –كميات األمطار  

ال من  الخاصة  الشبكات  والقطع  والغرف  الشبكات    -محابس  لتصميم  الهيدروليكية   – المبادئ 

الحاسب اآللي   باستخدام  الناقلة  الشرب والخطوط  الهيدروليكي لشبكات مياه  تصميم    –التصميم 

تجميع مياه المطر بالجريان    -مطرالتصميم الهيدروليكي شبكات مواسير مياه ال  –خزانات الموازنة  
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ت  –السطحي   االنحدارمقدمة  وتصميم شبكات  الصحي  الصرف  مياه  الالزمة    -جميع  الدراسات 

 –سند جوانب الحفر    –طرق انشاء الشبكات واختبار المواسير    –لدراسة مواقع انشاء الشبكات  

 نزح المياه الجوفية. 

 

      ( 1+ 2+1)مبادئ ادارة المخلفات الصلبة 4055أشغ 

الصلبة   النفايات  ا  –مصادر  المخلفات  الصلبة    –لصلبة  تصنيا  المخلفات  جمع  تدوير    –طرق 

 طرق التخلص من المخلفات الصلبة.  –تصميم المدافن الصحية    –وإعادة استخدام المخلفات الصلبة  
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 الهندسة المدنيــة 
 

 )هندسة إنشائية(*  
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ة الهندسة المدنيــ  

)هندسة إنشائية(* الفصل الدراسي األول -الفرقة الثالثة   

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 االمتحان
 إجمالي عملى تمارين  محاضرة 

أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريرى 

 3110إنش  1
تحليل  

 (3)اإلنشاءات
2 2 0 4 40 ⎯ 60 100 3 

 3 125 75 ⎯ 50 4 0 2 2 ( 2)خرسانة مسلحة 3210إنش  2

 3 125 75 ⎯ 50 4 0 2 2 (1)منشآت معدنية 3510إنش  3

 3120رهد  4
تصميمات أعمال 

 ( 1) الرى
3 3 0 6 60 ⎯ 90 150 3 

   3210أشغ  5
تخطيط النقل  

 وهندسة المرور
4 2 0 6 60 ⎯ 90 150 3 

 2 100 60 ⎯ 40 4 0 3 1 إقتصاد ومحاسبة 3005عام  6

  750    28 0 14 14 اإلجمالي

 الهندسة المدنيــة 

 الفصل الدراسي الثاني )هندسة إنشائية(* -الفرقة الثالثة 

 

 م
الرقم  

 الكودى 
 اسم المقرر

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

و عملي أ

 شفوي 
 إجمالي تحريرى 

1 
إنش 

3120 
 3 125 75 ⎯ 50 4 0 2 2 ( 3)ميكانيكا اإلنشاءات

2 
إنش 

3220 
 3 125 75 ⎯ 50 4 0 2 2 ( 3)خرسانة مسلحة

3 
إنش 

3520 
 3 125 75 ⎯ 50 4 0 2 2 (2)منشآت معدنية

4 
إنش 

4041 

التكنولوجيا المتقدمة  

 لمواد التشييد  
1 2 1 4 50 ⎯ 75 125 3 

5 
أشغ  

3310 
 3 200 120 20 60 8 2 2 4 ميكانيكا التربة

6 
منج 

3121 
 2 50 30 ⎯ 20 2 0 1 1 جيولوجيا هندسية 

  750    26 3 11 12 اإلجمالي

 

 * السنة األولى والثانية مشتركة مع بكالوريوس الهندسة المدنية دون  كر التشعيب        
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 الهندسة المدنيــة 

األول )هندسة إنشائية*(الفصل الدراسي -الفرقة الرابعة   

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 االمتحان
 إجمالي عملى تمارين  محاضرة 

أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريرى 

 3 125 75 ⎯ 50 4 0 2 2 ( 4)خرسانة مسلحة 4210إنش  1

 4110إنش  2

  - ت ديناميكا المنشا 

ت  تحليل المنشآ 

باستخدام الحاسب  

 اآللى 

4 2 0 6 60 ⎯ 90 150 3 

 3 200 120 ⎯ 80 8 2 3 3 أساسات 4320أشغ  3

 3 125 75 ⎯ 50 4 0 2 2 كبارى معدنية  4051إنش  4

 4510أشغ  5
هندسة صحية 

 ( 1وبيئية )
4 2 0 6 60 ⎯ 90 150 3 

  750    28 2 11 15 اإلجمالي

 الهندسة المدنيــة 

الفصل الدراسي الثاني )هندسة إنشائية*( -قة الرابعة فرال  

 م
الرقم  

 الكودى 
 اسم المقرر

عدد   توزيع الدرجات  أسبوعيا  عدد ساعات االتصال 

ساعات  

 إجمالي عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريرى 

 4610إنش  1
الكميات ومراقبة 

 تكاليف المشروع 
2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 3 

 4022إنش   2

المنشآت الخرسانية  

المسلحة الخاصة  

 (2 ) 

1 2 1 4 40 ⎯ 60 100 3 

 3 100 60 ⎯ 40 4 1 2 1 ( 1)مقرر اختياري 40xxإنش  3

 3 100 60 ⎯ 40 4 1 2 1 ( 2)مقرر اختياري 40xxإنش  4

 ⎯ 150 ⎯ 100 50 4 2 2 ⎯ مشروع التخرج 4800إنش   5

 4003عام  6
ت  وأخالقياالقانون 

 المهنة 
1 3 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 3 1 العقود والمواصفات  4004عام  7

  750    28 5 16 7 اإلجمالي

 
 

 * السنة األولى والثانية مشتركة مع بكالوريوس الهندسة المدنية دون  كر التشعيب        
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 الهندسة المدنيــة 

 )هندسة إنشائية*( 

 ياريــــــة المقررات االخت

 
 ( 1+2+ 1) ( 1مقرر اختياري   ) 40xxإنش 

المقررات الموفحة طبقاً لالئحة وشروط االلتحاق بمشروع  يختار الطالب مقرراً واحداً من قائمة 

 البكالوريوس  

 

ــوـعات تطبيقـية فى تحلـيل وميـكانيـكا اإلنشــــاءات    4011إنش   تحلـيل منشــــآت متـقدم و موضــ

(1+2+1) 

مبادا الطاقة  –عالقات اإلجهاد واالنفعال   –فى المسننتوا وفى الفرا    حاالت اإلجهاد واالنفعال

معادالت   –قة العناصر المحدوده )مصفوفة الكزازة للعناصر ومتجأ القوا  مقدمة لطري  –والتغير  

تحليل   –هندسننننة الزالزل  –برمجة على الحاسننننب اآللى    – (تحديد االجهادات   –االتزان العامة 

 تحليل المنشآت القشرية. –تحليل األنفاق  –ل الكبارا تحلي –المبانى العالية 

 

 (1+2+1)( 1ة الخاصة )المنشآت الخرسانية المسلح 4021إنش 

  –تحت تأثير الزالزل الخرسننانية   تصننميم المنشننآت  -التحليل الديناميكى للمنشننآت الخرسننانية   

  مرة سابقة اإلجهاد.تصميم الكمرات الخرسانية المست –تصميم حوائط القص الخرسانية المسلحة 

 

 (1+2+1)الخرسانية فحص وصيانة المنشآت  4022إنش 

  –األعراض    –المنهج واسنتراتيجية اإلصنالح  –أسننننننباب التدهور ودواعي اإلصنالح  مقدمنننننة   

طرق   –مواد اإلصالح   –تقييننننننم مقاومة العناصر والمنشنننآت الخرسانية  –العالج  –التشخيص  

 حاالت تطبيقية. –فحص وعالج الحوائط  –صر الخرسانية إصالح وتدعيم العنا –اإلصالح 

 

 (1+2+1)مة  التدهور والديمو 4042إنش 

  –أشكال وأسننننباب العيننننوب    –أشكال التدهور   –أنواع التدهور   –مصادر تدهور مواد التشييد  

األسنننناليب   –فبط الجودة في عمليات اإلنشنننناء   –أساليب الحماية   –رصد التشكالت والحركة 

  -الصننوتي االنبعاث    -اختبارات التحميل الجزئي  -تلفنننننننة لالختبارات  االختبارات الكيميائيةالمخ

 مواد وتقنيات الحماية والترميم. –االنبعاث الحراري 

 

 (1+2+1)( 3منشات معدنية ) 4053إنش 

االحمال   –  LRFDمقدمة ل   –(  LRFDتصنننميم المنشنننآت الصنننلب وأعضنننائها طبقا لمبدأ )

  -األعمدة  -أعضناء الضنغط -أعضناء الشند -LRFDالقصنوا لألعضناء طبقا ل   وحسنابات المقاومة

 .LRFDاألعمدة الكمرية والوصالت طبقا ل  -قطاعات المدرفلنةالكمرات من ال

 

 (1+2+1)( 2تخطيط ومراقبة المشروعات ) 4061مدن 

  –شنعة  طريقة األ  -مراجعة وتقييم المشنروع  -األسنبقية -مفهوم التخطيط بالشنبكات  المسنار الحرج

 متابعة المشروع –تخصيص الموارد  –فغط وتعديل البرامج الزمنية –خط االتزان 
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 (1+2+1)إدارة الموارد    4062أنش 

إنتناجينة    –التحكم في الموارد    –مقناييس األداء و اإلنتناجينة    –إدارة الموارد    -موارد  التشننننييند  

إدارة الفضناء )األرض المقام   –معلومات إدارةال –إدارة المخزون   -إدارة مواد التشنييد   –العمال 

 .مشروع بحثي –عليها المشروع( 
 

 ( 1+2+ 1) (  2قرر اختياري  )م 40xxإنش 

يختار الطالب مقرراً واحداً من قائمة المقررات الموفحة طبقاً لالئحة وشروط االلتحاق بمشروع  

 البكالوريوس  

 

 ( 1+2+1) مقدمة لهندسة الزالزل   4012إنش   

األ السيزميةالمو   -سباب الزالزل   المناطق    -المقاييس  -جات  لألنظمة  السلوك    –تقسيم  الزلزالي 

 تطبيقات.  –احتياطات الزالزل في أكواد المباني  –الخطية  ات درجة الحرية المتعددة 
 

 ( 1+ 2+ 1) موضوعات خاصة في هندسة اإلنشاءات 4013إنش 

ل الطاقة واالنهيار واالستقرار  لمنشآت وموفوعات جديدة في موفوعات خاصة مثل نظريات 

تختار   تحليل مجال هندسة اإلنشاءات  التطبيقية والمهنية للطالب في مجال  القدرات  تنمية  بهدف 

 وتصميم المنشآت 

 

 ( 1+ 2+ 1)( 3المنشآت الخرسانية المسلحة الخاصة ) 4021إنش 

نشاّت  يم المتصم  –  سلبقة الصب ت الخرسانية  آتصميم المنش  –البالطات الخرسانية سابقة اإلجهاد  

 المركبة. ة الخرساني

 

 ( 1+2+1)مواد وتكنولوجيا تشييد غير تقليدية  4043إنش 

النانو    –البوليمرات واللدائن    –المواد الذكية    –المواد المركبة  -األلياف   مواد    –مواد تكنولوجيا 

التكلفة   منخفضة  التشييد  والصناعية  -وتكنولوجيا  الزراعية  للعمليات  الثانوية  أنواع    – النواتج 

 خرسانات خاصة. 

 

 ( 1+ 2+ 1) موضوعات مختارة في مواد وتكنولوجيا التشييد  4044إنش 

وفقاً لما هو سائد وحديث    -يتناول هذا المقرر ما هو جديد وهام في مجال مواد وتكنولوجيا التشييد 

المدنية  الهندسة  تطبيقات  ل  -في  المتقدمين  البكالوريوس  لطالب  تمهيدياً  مقرراً  يعتبر  مشروع  كما 

 اد.  خواص ومقاومة المو

 

 ( 1+ 2+ 1) ( 4منشآت معدنية ) 4052إنش 

  - الحية  -أحمال التصميم )الميتة –المباني الصلب العالية  النظم اإلنشائية لمقاومة االحمال الجانبية  

قواعد   -الوصالت الخاصة بالمباني العالية )االعمدة  –إختبارات أنفاق الرياح   –الزالزل(   -الرياح

 تصميم االعمدة والكمرات المركبة –يل  نظم التحو  –الساللم(  -ةاالعمد 
 

 ( 1+ 2+ 1) طرق التشييد   4063إنش 

التشييد   الترابية    –مقدمة في طرق  الشدات   –تكنولوجيا األساسات  -األعمال  المىقتة    - المنشآت 

الصب    –السقاالت   سابقة  اإلجهاد    –الخرسانة  سابقة  للمن  –الخرسانة  والتركيب  شآت  التصنيع 

 المعدنية.
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 الهندسة الميكانيكية 
 السنة االولى والثانية  – توزيع مقررات الهندسة الميكانيكية 

"هندسة القوى الميكانيكية" وقسم "التصميم الميكانيكي  قسميشارك فيهما 

 واإلنتاج" 
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 هندسة الميكانيكية ال

 الدراسى األول  الفصل-الفرقة األولى 

 م
الرقم  

 الكودى 
 رراسم المق

عدد   توزيع الدرجات  االتصال أسبوعيا  عدد ساعات 

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

1 
تمج 

1110 
 3 125 50 25 50 4 3 ⎯ 1 رسم الماكينات 

2 
مج ت

1210 
 3 150 90 20 40 6 2 1 3 علم المواد

3 
يض  ر

1132 

كامل  الجبر الخطي والت

 يراتمتعدد المتغ
3 1 ⎯ 4 50 ⎯ 75 125 3 

4 
ميك 

1131 

المستوية ميكانيكا ال

 ة م الجاسئاجسلأل
2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 3 

5 
يز  ف 

1131 
 3 100 60 10 30 4 1 1 2 تطبيقية  فيزياء

6 
دن م

1131 
 2 50 30 ⎯ 20 2 ⎯ 1 1 هندسة مدنية 

7 
عام  

1004 

مهارات العرض والتواصل  

 ة والكتابة الفني
1 3 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

  750    28 6 9 13 جمالىاال

 

 هندسة الميكانيكية ال

 ثانىالدراسى ال الفصل-الفرقة األولى 

 م
الرقم  

 الكودى 
 اسم المقرر

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  ى تحرير 

1 
تمج 

1120 

الرسم بمعاونة الحاسب  

 األلى
⎯ ⎯ 4 4 40 20 40 100 3 

2 
تمج 

1220 

تشغيل  أساليب ال

 ومترولوجيا 
3 ⎯ 3 6 40 20 90 150 3 

3 
مج ت

1510 
 3 125 75 ⎯ 50 5 ⎯ 2 3 تحليل اإلجهادات

4 
مكق 

1131 

أساسيات الديناميكا  

 الحرارية
3 2 ⎯ 5 50 ⎯ 75 125 3 

5 
يض  ر

1131 

المعادالت التفاضلية 

 االعتيادية
3 1 ⎯ 4 50 ⎯ 75 125 3 

6 
1يضر

133 
 3 125 75 ⎯ 50 4 ⎯ 1 3 اإلحتماالت اإلحصاء 

  750    28 7 6 15 االجمالى

 % من درجات أعمال السنة لهذا المقرر.50درجات اختبار منتصا الفصل الدراسي ألي مقرر هي * 
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 هندسة الميكانيكية ال

 الدراسى األول  الفصل-الفرقة الثانية 

 م
الرقم  

 الكودى 
 اسم المقرر

عدد   توزيع الدرجات  االتصال أسبوعيا  عدد ساعات 

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

1 
213تمج

0 

ماكينات  التصميم 

(1( 
1 ⎯ 3 4 50 25 50 125 3 

2 
تمج 

2240 

ع  أساليب التصني

 للحام بالسباكة وا
3 ⎯ 2 5 40 20 90 150 3 

3 
مج ت

2410 

كينماتيكا  اآلليات  

 والروبوت 
2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

4 
تمج 

2520 
 3 125 75 ⎯ 50 5 ⎯ 2 3 ميكانيكا الهياكل 

5 
 كقم

2131 

ديناميكا حرارية 

 هندسية
2 2 1 5 30 20 75 125 3 

6 
 كقم

2132 

مبادئ ميكانيكا  

 الموائع 
2 2 1 5 30 20 75 125 3 

  750    28 7 8 13 االجمالى

 هندسة الميكانيكية ال

 ثانىالفصل الدراسى ال -الفرقة الثانية 

 م
الرقم  

 الكودى 
 اسم المقرر

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

1 
تمج 

2140 

ماكينات  التصميم 

(2( 
1 ⎯ 2 3 40 20 40 100 3 

2 
مج ت

2230 
 3 125 75 ⎯ 50 5 ⎯ 2 3 تكنولوجيا المواد 

3 
مج ت

2420 
 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 2 2 ديناميكا اآلالت 

4 
مكق 

2133 

ميكانيكا الموائع 

 الهندسية
2 2 ⎯ 4 50 ⎯ 75 125 3 

5 
21كهق

31 

هندسة كهربية 

 واليكترونية 
2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

6 
ريض  

2134 
 3 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 1 3 التحليل العددي 

7 
عام  

2003 
 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 3 1 تقييم األثر البيئي 

  750    28 2 12 14 جمالىاال

 % من درجات أعمال السنة لهذا المقرر.50درجات اختبار منتصا الفصل الدراسي ألي مقرر هي * 
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 الميكانيكية  القوي ةندسه
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 الميكانيكية  القوي ندسةه
 الفصل الدراسي األول -الثالثة   الفرقة

 

ساعات االمتحان  

 التحريري
 إجمالي 
 الدرجات 

 توزيع الدرجات 
عدد ساعات االتصال  

 أسبوعيا  
 اسم المقرر

 الرقم  
 الكودى 

 م
 تحريري

 عملي 

 وشفوي

 أعمال 

 السنة 
 محاضرة  تمارين معمل  المجموع 

 1 3010مكق  نتقال الحرارة إ 3 2 --  5 60 --  90 150 3

 2 3020مكق  1-تطبيقات ميكانيكا الموائع 2 2 1 5 60 --  90 150 3

 3 3030مكق  القياسات وأجهزة القياس  1 --  3 4 40 10 50 100 3

 4 3040مكق  ديناميكا حرارية تطبيقية 2 2 --  4 40 --  60 100 3

3 75 45  -- 30 3 1 1 1 
اديات هندسية وإدارة  تصاق 

 المشروعات واألعمال
 5 3050مكق

 6 3141تمج  هتزازات ميكانيكيةإ 2 1 --  3 30 --  45 75 3

 7 3005عام  قتصاد ومحاسبةإ 1 3 --  4 40 --  60 100 2

 اإلجمالي 12 11 5 28  750 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني -الفرقة الثالثة  
 

ساعات االمتحان  

 التحريري
 إجمالي 
 الدرجات 

 توزيع الدرجات 
عدد ساعات االتصال  

 أسبوعيا  
 اسم المقرر

 الرقم  
 الكودى 

 م
 تحريري

 عملي 

 وشفوي

 أعمال 

 السنة 
 محاضرة  تمارين معمل  المجموع 

2 75 45 - 30 3  -- 1 2 
 ديناميكا الموائع الحسابية

 في علوم الطاقة 
 1 3060مكق 

 2 3070مكق  كتلةنتقال الحرارة والإ 2 2 1 5 60 --  90 150 3

 3 3080مكق  أساسيات نظم االحتراق  2 2 1 5 60 --  90 150 3

3 100 60  -- 40 4  -- 2 2 
 تطبيقات ميكانيكا 

 2-الموائع
 4 3090مكق 

3 100 60  -- 40 4  -- 2 2 
هندسة القوى واآلالت 

 الكهربائية 
 5 3141كهق 

2 75 45  -- 30 3 1 1 1 
 مقررإختيارى 

 * (1تخصصي)

 30XXمكق 
6 

 7 3006عام  ريادة أعمال وتسويق  1 3 --  4 40 --  60 100 2

 اإلجمالي 12 13 3 28  750 
 

 ( 1االختيارية التخصصية ) 30XXانظر قائمة المقررات مكق  *
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 قسم هندسة القوى الميكانيكية
 الفصل الدراسي األول - الفرقة الرابعة 

ساعات االمتحان  

 التحريري
 إجمالي 
 الدرجات 

 عدد ساعات االتصال أسبوعيا   درجات توزيع ال
 اسم المقرر

 الرقم  
 الكودى 

 م
 تحريري

 عملي 

 وشفوي

 أعمال 

 السنة 
 محاضرة  تمارين معمل  المجموع 

 1 4010مكق  التبريد وتكييف الهواء 3 1 1 5 50 --  75 125 3

 2 4020مكق  أساسيات اآلالت التور بينية 3 1 1 5 50 --  75 125 3

 3 4030مكق  التحكم اآللي في أنظمة الطاقة   3 1 1 5 50 --  75 125 3

 4 4040مكق ترشيد الطاقة وحماية البيئة  2 1 --  3 40 --  60 100 3

2 75 45 -- 30 3 1 1 1 
 مقرر اختياري تخصصي

40XX- (2 *) 
 40xx 5مكق 

 6 4003عام  القانون وأخالقيات المهنة 1 3 --  4 40 --  60 100 2

 7 4801مكق I**مشروع  - 2 1 3 40 60 --  100 -- 

 اإلجمالي 13 10 5 28  750 

  ( 2االختيارية التخصصية ) 40XX * انظر قائمة المقررات

 في الفصل الدراسي الثاني  4800مكق  -II-المشروع تجمع مع المشروعدرجات * *

 
 

 

 الفصل الدراسي الثاني  - الفرقة الرابعة 

ساعات االمتحان  

 التحريري
 إجمالي 
 الدرجات 

 عدد ساعات االتصال أسبوعيا   توزيع الدرجات 
 اسم المقرر

 الرقم  
 الكودى 

 م
 تحريري

 عملي 

 وشفوي

 أعمال 

 السنة 
 محاضرة  تمارين معمل  المجموع 

 1 4050مكق  المحطات الحرارية لتوليد الطاقة  3 1 1 5 50 --  75 125 3

 2  4060مكق الطاقات الجديدة والمتجددة  2 - 1 3 40 --  60 100 3

 3 4070مكق  تطبيقات اآلالت التور بينية  3 1 1 5 50 --  75 125 3

 4 4080مكق  معامل الهندسة الميكانيكية --  --  3 3 30 20 50 100 3

 5 4090مكق  محركات االحتراق الداخلي  2 1 1 4 40 --  60 100 3

3 100 60 -- 40 4 1 2 1 
 40XXمقررإختياري تخصصي 

(3 * ) 
 0XX 4 6مكق

 7 4802مكق II** مشروع  --  2 2 4 40 60 --  100 --- 

 اإلجمالي 11 7 10 28  750 

  ( 3االختيارية التخصصية ) 40XX-3* انظر قائمة المقررات

 فى الفصل الدراسى األول4800مكق-I-درجات هذا المقرر تجمع مع المشروع **
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 المقررات اإلختيارية التخصصية بقسم هندسة القوى الميكانيكية 

 السنة الثالثة والرابعة  
 

 1- اختيارية تخصصية30XXقائمة المقررات مكق    

 فصل دراسي الثاني -الفرقة الثالثة

 3001مكق   الهيدروليكية والنيوماتية أساسيات النظم 

 3002مكق   تصميم وأداء توربينات الرياح

 3003مكق   تصميم وتحليل نظم القوى والطاقة

 3004مكق   في نظم التحكم األتوماتيكي  PLCرمج  تطبيقات الحاكم المنطقي المب

 

 

 2-االختيارية التخصصية 40XXقائمة المقررات مكق  

 دراسي اول فصل  -الفرقة الرابعة 

 كود المقرر  إسم المقرر 

نووية المحطات والمفاعالت الهندسة   4001مكق   

 4002مكق   الحرائق واالنفجارات 

 4003مكق   محطات قوى هيدروليكية 

لمياه تحلية ا  4004مكق   

 4005مكق   تصميم شبكات األنابيب 

الميكانيكية تطبيقات المعامل االفتراضية في نظم هندسة القوى   4006مكق   

 4007مكق   موضوعات مختارة في أساليب التحكم في نظم القوى الميكانيكية 

 4008مكق   موضوعات مختارة في الصوتيات 

 4009مكق   الطاقة الشمسية ومعداتها

 

 

 3-االختيارية التخصصية 40XXئمة المقررات مكق  اق

 فصل دراسي ثاني  -الفرقة الرابعة 

 المقرر كود  إسم المقرر 

 4011مكق   محركات  التطبيقات 

 4012مكق   تطبيقات تلوث البيئة 

 4013مكق   تطبيقات تكييف الهواء 

 4014مكق   التبريد وهندسة درجات الحرارة المنخفضة 

 4015  مكق تطبيقات االحتراق 

 4016مكق   موضوعات مختارة في تطبيقات هندسة القوى الميكانيكية 

 4017مكق   انتقال الحرارة في نظم القوى والطاقةتطبيقات معدات 

 4018مكق   صيانة المحركات 

 4019مكق   استخدام الحاسب اآللي في التحكم األتوماتيكي 
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 جقسم هندسة التصميم الميكانيكى واإلنتا
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 هندسة التصميم الميكانيكى واإلنتاج  

 الفصل الدراسى األول  -الفرقة الثالثة 

 م
الرقم  

 الكودى 
 اسم المقرر

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو  

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

1 
تمج 

3150 

ات  تصميم الماكين

(3( 
2 ⎯ 3 5 60 30 60 150 3 

2 
تمج 

3320 
 3 125 75 ⎯ 50 5 ⎯ 2 3 إدارة الجودة 

3 
تمج 

3250 

تشكيل  هندسة

 وقطع المعادن 
3 ⎯ 2 5 40 20 90 150 3 

4 
تمج 

3430 
 3 125 75 ⎯ 50 5 ⎯ 2 3 ديناميكا المنظومات 

5 
تمج 

3610 
 ⎯ 50 ⎯ 30 20 2 2 ⎯ ⎯ القياسات الهندسية 

6 
كق م

3151 

الحرارة   قالإنت

والتبريد وتكييف  

 هواء

2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 3 

7 
عام  

3002 
 2 50 30 ⎯ 20 2 ⎯ 1 1 تسويق 

  750    28 7 7 14 جمالىاال

 هندسة التصميم الميكانيكى واإلنتاج 

 ثانىالفصل الدراسى ال -الفرقة الثالثة 

 م
الرقم  

 الكودى 
 اسم المقرر

عدد   درجات توزيع ال عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو  

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

1 
تمج 

3530 

ميكانيكا الجوامد 

 الهندسية
3 2 ⎯ 5 50 ⎯ 75 125 3 

2 
تمج 

3310 

تخطيط واقتصاديات  

 المشروعات
2 3 ⎯ 5 50 ⎯ 75 125 3 

3 
تمج 

3440 
 3 125 75 10 40 5 1 1 3 أهتزازات ميكانيكية

4 
مكق 

3152 

ت حرارية اآل

 وهيدرولكية 
2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 3 

5 
هق ك

3151 

هندسة القوى  

 الكهربائية 
2 1 ⎯ 3 40 ⎯ 60 100 2 

6 
مج ت

××30 
 2 75 50 ⎯ 25 2 ⎯ ⎯ 2 )1اختيارى )

7 
ام  ع

3005 
 3 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 3 1 اقتصاد ومحاسبة

  750    28 1 12 15 جمالىاال



                                                                        

 
 2021-2020دليل الطالب 
 جامعة القاهرة   –كلية الهندسة 

 

105 

 

 التصميم الميكانيكى واإلنتاج سة هند

 الفصل الدراسى األول  -الفرقة الرابعة 

 م
الرقم  

 الكودى 
 اسم المقرر

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

1 
400تمج

1 

مختبر الهندسة 

 ( 1الميكانيكية )
⎯ ⎯ 3 3 50 25 ⎯ 75 2 

2 
مج ت

4160 

ساعدة  التصميم بم

 لى الحاسب اآل
1 ⎯ 3 4 50 25 50 125 3 

3 
مج ت

4330 

تصميم منظومات 

 االنتاج
3 2 ⎯ 5 50 ⎯ 75 125 3 

4 
تمج 

4450 
 3 125 75 10 40 5 2 1 2 التحكم التلقائى 

5 
مج ت

4540 

تحليل األنهيارات 

 انيكيةالميك
2 2 1 5 40 10 75 125 3 

6 
تمج 

××40 
 3 100 60 ⎯ 40 3 ⎯ 1 2 )2مقرر إختياري )

7 
480مجت

1 
 ⎯ 75 ⎯ 25 50 3 3 ⎯ ⎯ )1مشروع )ال*

  750    28 12 6 10 جمالىاال

 هندسة التصميم الميكانيكى واإلنتاج 

 ثانىالفصل الدراسى ال -الفرقة الرابعة 

 م
الرقم  

 الكودى 
 اسم المقرر

عدد   توزيع الدرجات  د ساعات االتصال أسبوعيا  عد

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

 4002تمج 1
هندسة المختبر 

 ( 2) ميكانيكيةال
⎯ ⎯ 3 3 50 25 ⎯ 75 ⎯ 

 4170مجت 2
هندسة وصيانة 

 المنشأت والمعدات
2 1 ⎯ 3 40 ⎯ 60 100 3 

 4260مجت 3
األساليب الحديثة  

 للتصنيع 
2 ⎯ 3 5 40 10 75 125 3 

 4340تمج 4
تخطيط و مراقبة 

 االنتاج
3 2 ⎯ 5 50 ⎯ 75 125 3 

5 
4××مجت

0 

مقرر اختيارى  

(3( 
2 1 ⎯ 3 40 ⎯ 60 100 3 

6 
ام  ع

4004 

العقود  

 المواصفات و
1 3 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 ⎯ 125 ⎯ 75 50 5 5 ⎯ ⎯ )2مشروع )ال* 4802مجت 7

  750    28 11 7 10 جمالىاال

 ( فى الفصل الدراسى الثانى 2( تجمع  على درجات مشروع )1*درجات مشروع )
بكل   - % من درجات أعمال السنة لهذا المقرر50درجات اختبار منتصا الفصل الدراسي ألي مقرر هي * 

 المقررات.
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 ة المقررات االختياري

 نيكي واالنتاجالفرقة الثالثة هندسة التصميم الميكا 
 

 ( 0+ 0+ 2الهندسة العكسية في التصميم الميكانيكي )  3011تمج 

االتصال وعدم االتصال  -عملية الهندسة العكسية  - تأثير الهندسة العكسية في التصميم الميكانيكي  

تحديد -تركيب األسطح لألشكال القياسية والحرة  -إجراء النمذجة الهندسية  -للمسح الثالثي االبعاد  

 .CAD/CAMنقل البيانات الهندسية إلى أنظمة - التصميم األخرا عوامل 

 

 ( 0+ 0+ 2يم النظم الميكانيكية ) تصم 3012تمج 

المنظومة الميكانيكية كتركيب أو توصيل المكونات على التوالي/التوازي من وجهة نظر االداء  

ءمة مكونات النظم   موا  –مخطط وايبول    –مقدمة العتمادية المكونات والنظم  -الوظيفي أو التوافقية

الحمل   تقاسم  المعوقة   الدوران   ا  –سرعات  النظم  والهيدروميكنيكية   مقارنة  لميكانيكية  

 .دراسات حالة –والكهروميكانيكية  

 

 ( 0+0+ 2) المواد المركبة و البوليمرات  3021تمج 

فاصلة’ المواد مقدمة عن المواد المركبة و البوليمرات "مواد التدعيم" المواد المالئة و االسطح ال

المواد المركبة الخزفية "المواد المركبة الكربونية"  المركبة البوليمرية’ المواد المركبة المعدنية’  

ميكانيكا المواد المركبة واختبارتها. مقاومة المواد المركبة و انهيارها’ التصيم باستخدام المواد 

 المركبة.

 

 ( 0+0+ 2موضوعات حديثة في هندسة المواد )  3022تمج 
 لم يتم تدريسها فى أا مقررات سابقة . مقرر متخصص يتناول الموفوعات الحديثة فى هندسة المواد التى

 

 ( 0+ 0+ 2بحوث عمليات صناعية ) 3031تمج 

النما ج  الخطية  صياغة  البرمجة  نما ج  الهندسية   التطبيقات  في  الريافية  النمذجة  و  األمثلية 

نما ج  ستخدام حزم البرامج  تحليل الحساسية للحلول المثلى   الريافية و تطبيقاتها  أساليب الحل با

النقل المباشر و النقل على مراحل  نما ج التخصيص  نما ج التدفق األقصى و أقصر المسارات  

 و أقصر شجرة توصيل  تطبيقات البرمجة الصحيحة  تطبيقات حزم البرامج. 

 

 ( 0+ 0+ 2تصميم العمل و اإلرجنوميا) 3032تمج 

األنثروبومترية بتصميم المنتج  المبادئ هندسة العوامل البشرية  عالقة اإلرجنوميا و    مفاهيم في

المراجعات   اآلالت   و  العدد  وبتصميم  العمل  وبمكان  اإلنسان  بجسم  الخاصة  اإلرجنومية  

الزمن  وتقدير  العمل  قياس  العمل   مفاهيم تصميم  األنثروبومترية   البيانات  قواعد  اإلرجنومية  

 . دراسة الحركة و األسلوب  تطبيقات حالة  مشروعالقياسي  

 

 ( 0+0+2قياس و تحليل اإلنتاجية )  3033تمج 

مفاهيم أساسية و تعريفات  قياس اإلنتاجية  نما ج تحليل اإلنتاجية و أساليبها  تحسين اإلنتاجية  

 دراسات حالة.
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 ( 0+0+2)اإلدارة الصناعية  3034تمج

  سريان  م الصناعيالتنظي دورة حياة المنتج   الصناعية   اإلدارة    مفاهيم و وظائا اإلدارة  بيئة

سياسات  المعلومات في المصنع  نطاق صناعة القرار  تقييم و متابعة األداء  نظريات التحفيز و  

 تخطيط االحتياجات البشرية  إدارة التكنولوجيا  دراسات حالة األجور والحوافز  

 

 ( 0+0+2ة )األخطار، السالمة و البيئ  3035تمج 

نونية و المالية  أطر منظومة إدارة الصحة و السالمة  مخاطر نظرة عامة  الحجج األخالقية و القا 

 – اإلجهاد    -الكهربائية و الميكانيكية    -السالمة و الصحة في البيئات الصناعية  السقوط و الرفع  

ط   مخاطر الحرائق  إجهادات الرؤية و الضوفاء و االهتزاز و الحرارة و الضغ -اإلرجنومية 

يولوجية  نظريات أسباب الحوادث  تحقيق وتسجيل وتقارير الحوادث   المخاطر الكيميائية و الب

و   القوانين  و  التشريعات  األخطار   في  التحكم  المخاطرات   تقييم  الشخصية   الوقاية  معدات 

 االتفاقات المجمع عليها  دراسات حالة.

 

 ( 0+0+ 2هندسة الروبوتات ) 3041تمج 

تكنولوجيا    وأساسيات  للروبوتات    –الروبوتات  مقدمة  المكونة  النمذجة   –العناصر  تقنيات 

المتجانسة(   التحويل  المتجهات  مصفوفات  باستخدام  )التحليل  للروبوتات  كينماتيكا    –الريافية 

 استخدام الحاسوب في نمذجة ومحاكاة الروبوتات  مشروع.  –وديناميكا الروبوتات 

 

 ( 0+ 0+ 2ف اآلليات ) تولي 3042تمج 

 - تحول الربط    -إيسوميرس    -شروط الحدود    -أهداف توليا اآلليات    -ميم لآلليات  فلسفة التص

معيار التدوير من  -أشرطة  4روابط أكثر من  -بار  4تصنيا ربط  -حالة غراشوف  -انعكاس 

التوليا    -تحليلية    توليا آلية  -توليا الربط الهندسي توليا    -وصالت للتدوير    -أعلى ربط النظام  

 مشروع.  -المحاكاة الحاسوبية  -تطبيقات  -لية مستوية األمثل آل

 

 ( 0+ 0+ 2الميكاترونيات)  3043تمج 

والكهربية   والهوائية  والهيدروليكية  الميكانيكية  المكونات  الميكاترونكس   وأساسيات  مقدمة 

ت   المىقتات والقالبات والعدادا    بوابات المنطق  التحكم التتابعى    واإللكترونية أشباه الموصالت 

المشغالت   المخرجات   الحساساتوتضبيط  التحكم   التشغيل وأجهزة  أشباه موصالت    –مكبرات 

القيادة   نظم  فى  وتطبيقات  المفاتيح   تشغيل  الرقمية  –القدرة    على   - الدوائر  الحصول 

للبرمجة المتحكمات    - مجسات  - البيانات  ميكان  - القابلة  ألنظمة  إلكترونية صغيرةمقدمة    - يكية 

 ب ستخدام الحاسوب  تطبيقات ودراسات حالة.  التحكم

 

 ( 0+ 0+ 2)أوعية الضغط واألنابيب  3051تمج 

مقدمة عن أكواد الهيئة األمريكية للهندسة الميكانيكية الخاصة بالغليات  أوعية الضغط واألنابيب  

في  التصميم – نظريات األنهيار  – أنواع األحمال –أسس التصميم األساسية  -أختيار الخامات  -

والخارجية   الداخلية  الضغوط  أحمال  المتنوعة    –حالة  األشكال  األوعية  ات  نهايات    – تصميم 

األجهادات في   –الفحص واألختبار غير المهلك    –متطلبات التصنيع    – تصميم الفتحات والفوهات  

رامج تطبيقات الحاسب وإستخدام الب –تصميم وأختيار دعائم األنابيب  -األنابيب وتحليل المرونة 

 مشروع المقرر.    –المتخصصة  
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 المقررات األختيارية 

 الفرقة الرابعة هندسة التصميم الميكانيكي واالنتاج

 
 ( 0+1+2ترايبولوجي )  4011تمج 

االحتكاك   التآكل    –نظريات  التآكل    –ظاهرة  التزليق    –آليات  المحاور   –نظريات  كراسي 

  – المزلقات    – المائلة(    –الهيدروديناميكية الدافعة )الوسادة  كراسي المحاور    – الهيدروديناميكية  

 كراسي المحاور الهيدروستاتيكية وتطبيقاتها.  –موانع التسرب 

 

 ( 0+1+2)تصميم ادوات المعدات  4012تمج 

محركات -قطع ومعدالت تغذية مغزل األدوات اآللية  -صالبة وجسائة األجزاء  -أساسيات التصميم  

الماكينة  ربائية  كه لعمليات  وهيدروليكية  االنزالقات  -ميكانيكية  اإلطارات   العناصر   تصميم 

 أجهزة التحكم والتشغيل.-محركاتالتغذية  –المغزل والمحامل 

 

 ( 0+1+2تصميم المعدات الميكانيكية )  4013تمج 

الزراعية   المعدات   –تصميم المعدات الميكانيكية واجزاء الماكينات لتطبيقات مختلفة  )السيارات  

اإلنتاج    – التربة(    – معدات  تحريك  التحميل  - معدات  واعتبارات  خاصة  أنظمة  اآلليات -تحليل 

 ممارسة األكواد الهندسية في التصميم.  –خصائص المواد خاصة  –والهياكل 

 

 ( 0+ 1+2) التشكيل بمساعدة الحاسب  4021تمج 

الحالة   فى  )التشكيل  المعادن  تشكيل  عمليات  الطرق  اتقسيم   . الصلبة(  الحالة  و  لسائلة 

التشكيل بمساعدة الحاسب. نمذجة عمليات التشكيل بمساعدة الحاسب  لعمليات   والعددية   الحسابية 

عمليات التشكيل فى الحالة السائلة    ) تصميم القوالب واالسطمبات و العدد(. تطبيقات الحاسب فى

 و الحالة الصلبة. 

 

 ( 0+1+ 2)طبيقاتها تمواد النانونية وال 4022تمج  

الكيمياء الفيزيقية لالسطح الجامدة’ التركيب البللوري للمواد النانونية صفرية البعد ) الجزيئات  

’المواد  النانونية(  الرقيقة  )الشرائح  البعد  ثنائية  و  النانونية(  االسالك   ( البعد  واحادية  النانونية( 

خو  و  توصيا  الفيزيقية’  بالتقنيات  المصنعة  المواد  االنانونية  تطبيقات  النانونية’  المواد  ص 

 النانونية. 

 

 ( 0+1+2موضوعات حديثة في هندسة االنتاج )  4023تمج 

أا  فى  تدريسها  يتم  لم  التى  اإلنتاج  هندسة  فى  الحديثة  الموفوعات  يتناول  متخصص  مقرر 

 مقررات سابقة . 

 

 ( 0+ 1+ 2أساسيات هندسة الجودة ) 4031تمج 

جودة المنتج  تصميم و فبط العمليات  تحليل و معايرة أنظمة  الجودة  تخطيط  منظومات توثيق  

القياس  خصائص التكرار وإعادة القياس لألجهزة  تشخيص مشاكل الجودة  أسلوب انماط الفشل 

   نظم معلومات الجودة.اءوتحليل التأ ثيرات   تحليل شجرة األخط
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 (0+ 1+2التصنيع )محاكاة منظومات مبادئ   4032تمج 

التصنيع مذجة  ون مفاهيم   أساليب    منظومات  كارلو   مونت  محاكاة  األحداث أساليب  محاكاة 

االنتظار  صفوف  أنظمة  المحاكاة  المتغيرات  التوليد  مبادئ    المتقطعة  و  النمذجة  عشوائية    

  اعية و صنالمخرجات  تطبيقات  اإلحصائي للمدخالت و  تحليلالباستخدام حزم البرامج الحديثة   

 .دراسات حالة  مشروع

 

 ( 0+ 1+ 2)الصيانة مراقبة خطيط وت 4033تمج 

  ادارة الصيانة  السياسات مقاييس اإلتاحية  المعولية  مفهوم    الصيانة وتعريفات وتصنيا  مفهوم  

التنظيمي  تكاليا الصيانة  تخطيط و جدولة الصيانة  ادارة    تدفق معلومات الصيانة و الهيكل 

منظومات الصيانة على الحاسب اآللي     البشريةالطاقة  إحتياجات  مخزون قطع الغيار  تخطيط  

 أداء الصيانأ. تقييم وتقارير 

 

 ( 0+ 1+ 2) تطبيقات الحاسب في الهندسة الصناعية  4034تمج 

للمدخالات  و معايي المعلومات  ادارة اإلنتاج  متطلبات  البرامج االحترافية في  ر مجاالت حزم 

البرامج في تخطيط تقييم األداء و تخطيط و    األداء الرئيسية  تطبيقات حزم  و فبط اإلنتاج و 

وتصميم   العمليات  فبط  اإلحصائية   البيانات  تمثيل  القياسية   وتقديراألزمنة  الصيانة  فبط 

 التجارب   دراسات حالة مختارة و تطبيقات. 

 

 ( 0+ 1+2)التصنيع الخالي من الهدر  4035تمج 

من   التخلص  مفهوم  الفاقد    من  التخلص  ومصطلحات  مكونات  أساسيات  السبع   الفاقد  أسباب 

أسلوب التخلص من الهدر  تحليل سريان القيمة  ممارسات التخزين قليلة الهدر  مفهوم كايزن   

س    -5سيجما  مبادئ    -6اإلنتاج في الوقت المناسب  أسلوب تغيير اإلسطمبأ في دقيقة واحدة   

 المستمر  دراسات حالة  مشروع.  التحسين

 

 ( 0+1+ 2الماكينات و التشخيص )مراقبة حالة   4041تمج 

البيانات   - الماكينات  اهتزاز في مقدمة على  األعطال     -وتجهيزها   الحصول  تشخيص  تقنيات 

الماكينات   تقييم  -األساسية   الماكينات    -الحالأ   رصد  تقنيات  -حالة  تشخيص 

 .موافيع متقدمة  -المحا اة  -اإلتزان -االهتزاز تصحيح  -

 

 ( 0+1+ 2الهيدروليكي )  أنظمة التحكم  4042تمج 

خصائص الموائع المستخدمة واختيارالمناسب منها    -مقدمة لنظم التحكم الهيدروليكى والنيوماتيكى

تطبيق الهيدروليكية  -لكل  واألسطوانات   -المضخات  الضغط   -المحركات  فى  التحكم  صمامات 

دوائر   -والقوةطرق التحكم فى الموفع و السرعة    -صمامات التحكم التوجيهية  -التدفقومعدل  

مقدمة    -الملحقات   -مقدمة للتحكم التناسبى والمىازر  -التحكم بالمضخات ودوائر التحكم بالصمامات 

  -تداخل االشارات   -مخططات تحكم االزاحة الخطوية -لتصميم نظم التحكم النيوماتيكى المنطقى

 

 ( 0+1+ 2أنظمة التحكم الرقمي )  4043تمج 

  نظرية أخذ    zأنظمة الوقت المنفصل  معادالت الفرق   تحويل    -مقدمة في أنظمة التحكم الرقمي  

 -استقرار أنظمة التحكم الرقمية  -نمذجة أنظمة التحكم الرقمية  -نما ج أنظمة البيانات  -العينات 

 دراسات الحالة.  -تطبيقات  -تحليل فضاء الحالة  -تصميم نظام التحكم الرقمي 
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 ( 0+1+ 2ديناميكا الدوارات ) 4044تمج 

أنظمة كراسي التحميل.   –ت الدوارة. نمذجة الدوار  مقدمة في ديناميكا الدوارات. استقرار اآلال

نما ج بسيطة. النما ج الحسابية. خصائص كراسي التحميل  ات الغشاء السائل. تحليل االستقرار. 

زان ب ستخدام إتزان الدوارات الجاسئة. األتزان في مستوا واحد ومستويين. معامالت اإلتزان. األت

أتزان   والعزوم.  األستاتيكي  دون طريقة  األتزان  األشكال.  ب ستخدام  األتزان  المرنة.  الدوارات 

 األوزان األولية. التحكم في اهتزازات الدوارات. دراسات الحالة.

 

 ( 0+ 1+ 2ميكانيكا الهياكل التطبيقية )   4051تمج 

األلواح   األس  –ميكانيكا  للكمر   اللدن  المرن  الكروية  التحليل  األوعية  المضغوطة   طوانات 

الوصالت    –عدم األستقرار اللدن    -الحدي     التحليل  -األجهادات المتبقية    –واألقراص الدوارة  

 .تطبيقات باستخدام الحاسب   –األجهادات الصادمة )الفجائية(  –األجهادات الحرارية  –اللدنة 

 

 ( 0+ 1+2التحليل التجريبي والعددي لإلجهادات ) 4052تمج 

التحليل  األجهادات   دهان  األنفعال   حساسات  واألزاحة   األنفعال  قياسات  التجريبية   الطرق 

الطرق العددية  الفروق المحدودة   العناصر المحدودة   أنواع    -األحصائي للنتائج والتطبيقات  

 سب ومجموعات البرامج المتخصصة. العناصر   تطبيقات باستخدام الحا
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 هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية 
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 هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية  

 الفصل الدراسى األول -   األولى الفرقة

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 فوى ش
 اجمالى  تحريرى 

 3 150 90 20 40 6 1 2 3 ( 1الدوائرالكهربية ) 1010كهت 1

 3 150 90 20 40 6 2 2 2 الدوائر المنطقية  1020كهت 2

 1171يضر 3
المعادالت التفاضلية 

 االعتيادية
3 1 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 2 150 70 40 40 4 1 1 2 بصريات فيزيقية 1172فيز  4

 1171كن م 5
في الهندسة  مقدمة 

 الميكانيكية
2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 1005عام  6
التفكير العلمي 

 واإلبداعي 
1 3 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

  750    28 4 11 13 االجمالى

 هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية  

 الثاني الفصل الدراسى  -   الفرقة األولى

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  أسبوعيا  عدد ساعات االتصال 

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

 1030كهت 1
الدوائر الكهربية  

(2 ) 
3 2 1 6 40 20 90 150 3 

 1040هتك 2

في الدوائر مقدمة 

اإللكترونية 

 والقياسات 

2 2 1 5 40 20 90 150 3 

 1171سبح 3
وهياكل   البرمجة

 البيانات 
2 2 2 6 40 40 70 150 2 

 1172يضر 4

الجبرالخطى  

والتكامل 

 متعددالمتغيرات

3 1 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 الفيزياء الحديثة  1173يزف  5

 1171دن م 6
مقدمة في الهندسة  

 المدنية
2 1 ⎯ 3 40 ⎯ 60 100 2 

  750    28 5 9 14 جمالىاال
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 هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية  

 الفصل الدراسى األول  -الثانية الفرقة 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  االتصال أسبوعيا   عدد ساعات

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

 2010كهت  1

موضوعات متقدمة 

في الدوائر  

 والقياسات

2 1 1 4 30 10 60 100 2 

 2020كهت  2
الدوائر اإللكترونية  

 (1)األساسية 
3 2 1 6 40 20 90 150 3 

 2030هت ك 3
تحليل إشارات  

 الزمن المستمر 
2 1 ⎯ 3 40 ⎯ 60 100 2 

 3 150 90 20 40 6 2 2 2 بنية المشغالت 2040كهت  4

 2050هتك 5
وانتشار  المجاالت 

 الموجات
3 2 1 6 40 20 90 150 3 

 2175ريض 6

الدوال الخاصة  

والمعادالت 

 التفاضلية الجزئية 

2 1 ⎯ 3 40 ⎯ 60 100 2 

  750    28 5 9 14 لىاالجما

 هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية  

 الثاني الفصل الدراسى -الثانية الفرقة 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

 2060كهت 1
الدوائر اإللكترونية  

 (2)األساسية 
2 2 1 5 40 40 70 150 3 

 2070كهت 2
تحليل إشارات  

 الزمن المتقطع
2 1 1 4 30 10 60 100 2 

 3 150 90 20 40 6 1 2 3 جةالنظم المدم 2080كهت 3

 2090كهت 4
هندسة الموجات 

 الدقيقة 
3 2 1 6 40 20 90 150 3 

 2 100 60 ⎯ 40 3 ⎯ 1 2 الدوال المركبة 2176ريض 5

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 3 1 تقييم األثر البيئي  2003عام 6

  750    28 4 11 13 جمالىاال
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 ة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية  هندس

 الفصل الدراسى األول  -الثالثةالفرقة 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

 3010كهت  1
مقدمة في الدوائر 

 المتكاملة
2 2 1 5 40 40 70 150 2 

 3020هت ك 2
مقدمة في نظم 

 اإلتصاالت
2 1 1 4 30 10 60 100 2 

 3030هت ك 3
 بنية المشغالت  

 المتقدمة 
2 2 1 5 40 40 70 150 2 

 3040هت ك 4
التحكم التقليدي في  

 نظم الزمن المستمر
2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 3050هت ك 5
الهوائيات ودالئل  

 الموجات 
2 2 2 6 40 20 90 150 3 

 3173ريض  6
  االحتماالت

 واإلحصاء
3 1 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

  750    28 5 10 13 جمالىاال

 

 هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية  

 الثانيالفصل الدراسى -الثالثةالفرقة 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

 3060كهت  1
الدوائر المتكاملة 

 التماثلية
3 2 1 6 60 ⎯ 90 150 3 

 3070هت ك 2
نظم اإلتصاالت 

 الرقمية
2 2 1 5 40 40 70 150 2 

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 1 3 شبكات اإلتصاالت 3080كهت  3

 3090كهت  4

تحكم فراغ الحالة  

في نظم الزمن  

 المستمر 

2 1 1 4 30 10 60 100 2 

 3171هق ك 5
مقدمة في هندسة  

 ةالقوى الكهربي
2 2 1 5 40 20 90 150 3 

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 3 1 وتسويق  اقتصاد 3004امع 6

  750    28 4 11 13 جمالىاال
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 هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية  

 الفصل الدراسى األول  -الرابعة الفرقة 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  تصال أسبوعيا  عدد ساعات اال

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

 4010كهت  1
الدوائر المتكاملة 

 الرقمية
3 2 1 6 40 20 90 150 3 

 4020هت ك 2
تصاالت النظم ا

 المتقدمة 
3 2 1 6 40 20 90 150 3 

 4030هت ك 3
النظم المدمجة 

 المتقدمة 
2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 4040هت ك 4
التحكم في نظم  

 الزمن المتقطع
2 1 1 4 30 10 60 100 2 

 2 100 60 ⎯ 40 3 ⎯ 1 2 ( 1قرر اختياري)م 40هت **ك 5

 2 100 60 ⎯ 40 3 ⎯ 1 2 ( 2مقرر اختياري) 40هت **ك 6

 - 50 0 30 20 2 1 ⎯ 1 ( 1)مشروع ال 4801هت ك 7

  750    28 4 9 15 جمالىاال

 اإلتصاالت الكهربية  هندسة اإللكترونيات و

 الثاني الفصل الدراسى -الرابعة الفرقة 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

 2 125 75 ⎯ 50 4 ⎯ 2 2 ( 3مقرر اختياري ) 40كهت ** 1

 2 125 75 ⎯ 50 4 ⎯ 2 2 ( 4مقرر اختياري ) 40كهت ** 2

 2 125 75 ⎯ 50 4 ⎯ 2 2 ( 5مقرر اختياري ) 40كهت ** 3

 4003عام  4
وأخالقيات   القانون

 المهنة 
1 3 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 3 1 العقود والمواصفات  4004عام  5

 ⎯ 175 ⎯ 100 75 8 7 ⎯ 1 ( 2)مشروع ال 4802هت ك 6

  750    28 7 12 9 جمالىاال
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 ( 0+ 1+ 2)  40** تكه: (2و)  (1)  اختيارى مقرر

 :اآلتية  مقررين من المقررات  الطالب  يختار

 .كبيرة االتساع المتكاملة الدوائر 4001 كهت 

 . االلكترونية المتعددة الوسائط نظم  4002 كهت 

 .النانو تكنولوجيا  4003 كهت 

 . الصناعية االلكترونيات  4004 كهت 

 1اإللكترونيات  في مختارة موفوعات  4005 كهت 

 .الرقمية اإلشارات  معالجة تطبيقات  في مقدمة 4011 كهت 

 .الالسلكية االتصاالت  نظم  4012 كهت 

 . الصناعية األقمار اتصاالت  نظم  4013 كهت 

 .الهاتا نظم  4014 كهت 

 1 االتصاالت  في مختارة موفوعات  4015 كهت 

 ربط المشغالت وطرفياتها.  4022 كهت 

 . األنماط على  التعرف 4023 كهت 

 1 تصاالت الحاسب إ كترونيات وي االموفوعات مختارة ف 4025 كهت 

 .الصوتيات  هندسة  4031 كهت 

 . الضوئية األلياف اتصاالت  نظم  4032 كهت 

 .القدرة عالية الدقيقة الموجات  نبائط  4033 كهت 

 1الموجات   في مختارة موفوعات  4034 كهت 

 .المبرمج المنطقي التحكم نظم  4041 كهت 

 .العمليات  في التحكم 4042 كهت 

 1 التحكم في مختارة عات موفو 4043 كهت 

 تأمين نظم المعلومات  4071 حسب 

 االصطناعي  الذكاء 4074 حسب 

 

 

 ( 0+ 2+ 2) 40**   كهت: (5( و) 4و)  (3)  اختيارى مقرر

 :اآلتية مقررات من المقررات  3 الطالب  يختار

 .االتساع كبيرة التماثلية المتكاملة الدوائر 4006 كهت 

 2 ات االلكتروني في مختارة موفوعات  4007 كهت 

 3 االلكترونيات  في مختارة موفوعات  4008 كهت 

 .األشكال على والتعرف المصنفات  4016 كهت 

 .المحمولة اإلتصاالت  نظم  4017 كهت 

 .المعلومات  نظرية في متقدمة موفوعات  4018 كهت 

 2االتصاالت   في مختارة موفوعات  4019 كهت 

 .الشبكات الالسلكية 4026 كهت 

 .الحقيقي الزمن نظم  4027 كهت 

 .االصطناعية العصبية الشبكات  تطبيقات   4028 كهت 

 2 الحاسب  االكترونيات واتصاالت  في مختارة موفوعات  4029 كهت 

 .الهوائيات  في متقدمة موفوعات  4036 كهت 
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 .الراديو وترددات  الدقيقة الموجات  دوائر تصميم  4037 كهت 

 .وتطبيقاتها الحسابية الكهرومغناطيسية 4038 كهت 

 2  الموجات  في مختارة ات موفوع 4039 كهت 

 .الدقيقة التحكم أجهزة 4044 كهت 

 .الروبوت  نظم  4045 كهت 

 2 التحكم في مختارة موفوعات  4046 كهت 

 3 التحكم في مختارة موفوعات  4047 كهت 
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 هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكهربية  

 المقررات االختيارية 
 ( 0+ 1+2) االتساع كبيرة المتكاملة ائرالدو: 4001 كهت

التصميم   منهجية  التصميم   طرق  التصميم   مستويات  االتساع   كبيرة  الدوائر  لتصميم  مقدمة 

التصميم. تكنولوجيا تصنيع الدوائر المتكاملة ومخطط التصنيع. نسق الدوائر المتكاملة   أدوات  

النس من  الدائرة  إستخالص  الكامل   والنسق  الرمزا  الدائرة    ق.النسق  خصائص  إستخراج 

 مشروع.  -مصفوفات البوابات المبرمجة حقليا    ومحاكاتها. التصميم الشامل للدوائر المتكاملة.
 

 ( 0+ 1+2)  االلكترونية المتعددة الوسائط نظم: 4002 كهت

 للمجال   التحويل  اشكال  –  الرقميين  والصورة  الصوت   –  المتعددة   الوسائل  اتصاالت   ونقل  تمثيل

 بالقمر  التلفاز  –  الالسلكية  الشبكات   –  والفيديو   الصوت   فغط  –  الرقمي  التلفاز  –  الرقمي

  أجهزة   –  بالرادار  التصوير  –  بعد   عن  االستشعار  –  العالمية  المواقع  تحديد   نظم  –  الصناعي

 .األبعاد  ثالثي والعرض   التصوير – االفترافي الواقع – العرض 

 

 ( 0+ 1+ 2) النانو تكنولوجيا: 4003 كهت

 SET الن  –  الجهد   في  األنفاق  بشق  االنتقال  –  التكميم  –  الكمية  النقاط  –  الكمية  والنبائط   يرات التأث

  المغناطيسية  المقاومة   –  االلكتروني  الدوران  انتقال  –  اآللي  التصرف   ات   الكمية  الخليات  –

  البيانات   تخزين  –  الكمي  الحاسب   –  النانو  في  الرام   اكرة  –  االلكتروني  الدوران  صمام  –  العمالقة

  الكربون  أنابيب   –  ملليبيد   الطيارة  غير  الذاكرة  تكنولوجيا – AFM ال  –  الطور  تغير  باستخدام

 .والمستقبليات  المستحدثة التطبيقات  – الصناعة حال – الفوتونية البللورات  – الجزيئية

 

 ( 0+1+2) الصناعية اإللكترونيات: 4004 كهت

  المدخالت اكتساب  في( مايكروبروسسور) لمعالجات ا على  المبنية النظم استخدام خطط – مقدمة

 –  النظام  اكرة و المستخدم المعالج متطلبات  تحديد   – السكادا لنظام  الصندوقي الرسم – التماثلية

  دوائر   –  المستمر  النطاق  الى  التماثلي  النطاق  من  التحويل  –  االشارات   معالجة  و  تكييا وظائا

 اإلشارات   تكييا  وحدة  –  االستشعار   أجهزة  –  المستمرة  ات االشار  اختيار  –  القبض   ثم  العينة  أخذ 

  بالمنظمات   المقارنة  القفل   و  الفتح   ات   الطاقة  منابع  تصميم  –  التداخل  و  الضوفاء  تقليل  –

 في  المستخدمة  العوامل  –  والمغناطيسيات   المعزولة  األشكال  والطرح   الدفع  منظمات   الخطية 

  االستشعار   ألجهزة  مدروسة  حاالت   –  الصناعية  سترجاعيةاال  التغذية  حلقات   في  المفعالت   اختيار

 التحكم  وظيفة  لتنفيذ  منصة اختيار – االختبار لقابلية التصميم في مقدمة – الكهربي التفعيل –

 

 ( 0+ 1+ 2)  1 اإللكترونيات في مختارة موضوعات:  4005 كهت

 اإللكترونيات  في مختارة موفوعات 

 

 ( 0+1+2)  الرقمية اإلشارات معالجة تطبيقات في مقدمة:  4011 كهت

  على   التلقائي  التعرف  األحرف   على  الضوئي  التعرف)  –  األنماط  على  التعرف  أساسيات 

 فغط –  البيانات   تخفيض   طرق  –  الديناميكي  الزمن  التواء  –  المالمح  استخالص   –(الصوت 

  .مشروع – الصوت  تحليل –  الفيديو و الصور
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 ( 0+ 1+ 2) الالسلكية االتصاالت نظم: 4012 كهت

 طرق   –  لالشارات   السير  حركة  –  كفاءة الطيا  –  االستخدام  اعادة  مفهوم  –  التاريخية  الخلفية

للنظم   الصندوقي  الرسم  –  الوقت   تقسيم  طريق  عن  المشترك  الوصول  اطار  بنية  –  السعة  زيادة

 .التداخل تخفيا طرق  – التداخل أنواع – الرقمية

 

 (0+ 1+ 2)  الصناعية األقمار  اتصاالت نظم: 4013 كهت

 –  الوصلة  في   القوة  ميزانية  –  االتصال  في  الفقد   –  الفضائية  الوصلة  –  جغرافيا  الثابت   المدار

 ما   الضوفاء  –  الهابطة  و  الصاعدة  الوصلة  في  للضوفاء  الحامل  نسبة   –  النظام  في  الضوفاء

  الوصول   -  الطلب   عند   أو  مسبقة  بصفة   الطيا  تقسيم  طريق  عن  المشترك  الوصول  –  التعديل  بين

 طريق  عن  المشترك  الوصول  –  القناة  سعة  و  اإلطار  كفاءة  –  الوقت   تقسيم  طريق  عن  المشترك

 طيا  في  التداخل  –  الهوائيات   تكبير  دوال  –  الصناعية  األقمار  دوائر  بين  التداخل  –  الشفرة  تقسيم

  الوصول    -  منخفض   مدار  على  الصناعية  األقمار  –  التنسيق  معيار  –  الحماية   نسبة   –  المرور

 اإلشارة  نسبة –  منخفض  مدار على  الصناعية األقمار  نظم في الشفرة تقسيم   طريق عن شتركالم

 مدار  على  الصناعية  األقمار  في (ALOHA)  الوها  المنتشرة  الشقوق  بروتوكول  –  التداخل  الى

 .البث  إ ن طريق عن   التحكم خطة –  القوا في المعدل التحكم – منخفض 

 

 ( 0+ 1+ 2)  الهاتف نظم: 4014 كهت

  اتصاالت   نظم  –   الرقمية   المحوالت  (SS7)–اإلشارةنظم    –  التحويل  طرق  –   الهاتا   كات شب

 في  ISDN ال –(ATM) المتزامن  غير  النقل  محوالت  (ISDN) –الرقمية  المتكاملة  الخدمات 

 الشبكة  تخطيط (xDSL)- الرقمية  المشترك  حلقة  –  المحمولة GSM ال  شبكة  –  العريض   النطاق

 IP) اإلنترنت   بروتوكول  على  المبنية  الهواتا  نظم  -االتصال  ر سي  حركة  ونظرية  العامة

Telephony) 

 

 ( 0+ 1+ 2)  1 االتصاالت في مختارة موضوعات:  4015 كهت

 .االتصاالت  في مختارة موفوعات 

 

 ( 0+ 1+2) : ربط المشغالت وطرفياتها4022 كهت

  التحكيم   –  الباص   بروتوكوالت   –  المتزامن  وغير  المتزامن   الربط  –   المتوازي /المتسلسل  الربط

  مع   المباشر  التعامل  –  والتفعيل  االستشعار  أجهزة  –  والطابعات   العارفات   –  الباصات   بين

 .التخزين اجهزة DMA–  الذاكرة

 

 ( 0+ 1+ 2) األنماط على التعرف: 4023 كهت

 الجار   قواعد   –  اآلداء  تقدير  –  عليأ  المشرف  التعلم  –  الخطية  التمييز  دوال   -  التصنيا  تقنيات 

  الشبكات   باستخدام  والتجميع  التصنيا   –  المالمح   واستخالص   اختيار   –  التجميع  تقنيات   –  رب األق

 العصبية 

 

 ( 0+ 1+ 2)  المعلومات نظم تأمين: 4071 حسب

  –   التأمين  سياسة   –  الحماية  أجراءات   –  المخاطر  أنواع  –  النظم  تأمين  في  أساسية  مفاهيم

   –   الشخصية من التحقق أساليب   - لالتماثليا التشفير خوارزمات  –  التماثلي التشفير خوارزمات 

 .المختلفة األنظمة في المعلومات  لتأمين عملية  تطبيقات 
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 ( 0+ 1+2) االصطناعي الذكاء: 4174 حسب

  –  االرشادي  البحث   –  الحالة  فضاء  في  البحث   –  اآللي  التفكير  –  المعرفة  تمثيل  –  العامة  المفاهيم

 االنتاج  نظم  –  العصبية  الشبكات   باستخدام  اآللي  التعلم  –  اللعبة  مشكلة  حل  في  االسترشاد   استخدام

  –   الصناعي  الذكاء  لغات   –  مىكدة  غير  معلومات   وجود   مع  المنطقي  التفكير  –  الخبراء  نظم  –

 .الطبيعية اللغات  تفهم

 

 ( 0+ 1+2) 1  كترونيات وإتصاالت الحاسبل: موضوعات مختارة في اال4025 كهت

 .ات وإتصاالت الحاسب كترونيلموفوعات مختارة في اال

 

 ( 0+1+ 2) الصوتيات هندسة: 4031 كهت

 الدوائر   –  وتجميعاتها  البسيطة  الصوتية  المصادر  –  والكروية  المستوية   الصوت   موجات 

ً   المتماثلة  والصوتية  الميكانيكية   الصوت   مكبرات )  الصوتية  الطاقة  محوالت   –  ديناميكيا

 المفتوحة   األماكن  في  الصوتية  البيئة  –  ةالسمعي  البيئة  –  الصوت   قياسات   –(  والميكروفونات 

 .سمعية الفوق التطبيقات  – الصوتية النظم في التصميمية االعتبارات  – والمغلقة

 

 ( 0+ 1+ 2)  الضوئية األلياف  اتصاالت نظم: 4032 كهت

 باستخدام  التحليل  –  الضوئية  األلياف  –  الضوئية  واالتصاالت   الراديو  موجات   اتصاالت   عن  مقدمة

  –   األلياف  على  المرسلة  اإلشارات   فعا  –  األطوار  باستخدام  التحليل  –  وئيةالض  الحزم

 المصادر  –  والخماسية  الثالثية   الموصالت   ألشباه  الضوئية  الخواص   –  الضوئية  المستقبالت 

 .الضوئية الكاشفات  – الضوئية

 

 ( 0+ 1+ 2) القدرة عالية الدقيقة الموجات نبائط: 4033 كهت

  –   تشيرينكوف  نبائط  –  المتقاطعة  المجاالت   نبائط  –  القدرة  عالية  دقيقةال  الموجات   منابع  تطبيقات 

  .النسبوي الكليسترون – الميزر سيكلوترون  – الحرة االلكترونات  ليزر

 

 ( 0+ 1+ 2) 1 الموجات في مختارة موضوعات:  4034 كهت

 .الموجات  في مختارة موفوعات 

 

 ( 0+ 1+2) المبرمج المنطقي التحكم نظم: 4041 كهت

 األساسية   المكونات   –  اآللي  الصناعي  التشغيل  في  المبرمج  المنطقي  التحكم   نظم  استخدام  ت مميزا

  المبرمج   المنطقي  التحكم  بنظم  والتفعيل  االستشعار  أجهزة  توصيل  –  المبرمج  المنطقي  التحكم  لنظم

  العالمات  –  المنطقي   الدرجي  التخطيطي  الرسم   طريق  عن  المبرمج  المنطقي  التحكم  نظم  برمجة  –

  تطوير   –  المبرمج   المنطقي  التحكم  نظم  برمجيات   تصميم  –  والموقتات   والعدادات  لداخليةا

 .التتابعية التحكم وطرق التشابك – التحكم لتطبيقات  المبرمج المنطقي التحكم نظم  برمجيات 

 

 ( 0+1+2) العمليات في التحكم: 4042 كهت

  التجاوز  –   المتتالي  التحكم  –  سترجاعيةاال  بالتغذية  التحكم  فبط  –  التحكم  لنظم  األساسية  المكونات 

 .متعددة بمتغيرات  العمليات  في  التحكم – األمامية والتغذية النسبة –  االنتقائي والتحكم

 

 ( 0+ 1+ 2)  1 التحكم في مختارة موضوعات:  4043 كهت

 .التحكم  نظم في مختارة موفوعات 
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 ( 0+2+ 2) االتساع كبيرة التماثلية المتكاملة الدوائر: 4006 كهت

  –   المتقدمة  التماثلية  الدوائر  بعض   دراسة  –  الدوائر  محاكاة  –  التماثلية  المتكاملة  الدوائر  مخطط

 .التماثلية المتكاملة الدوائر تصميم في مشروع

 

 ( 0+ 2+ 2)  2 اإللكترونيات في مختارة موضوعات:  4007 كهت

 .اإللكترونيات  في مختارة موفوعات 

 

 ( 0+ 2+ 2)  3 ونياتاإللكتر في مختارة موضوعات:  4008 كهت

 .اإللكترونيات  في مختارة موفوعات 

 

 ( 0+ 2+ 2)  األشكال على والتعرف المصنفات: 4016 كهت

  المصنفات   –  الخطي  والجبر  واالحصاء  االحتماالت   في  مختارة   موافيع  –  واستعراض   مقدمة

 المساندة   المتجهية   الماكينات   المخفي   ماركوف   نمو ج  بايز   )مصنا ® Matlabباستخدام

 اللغة   في  التلقائي  الحركات   فبط  جرام -ان )  الطبيعية  اللغات   معالجة  –(  العصبية  بكات الش

 .مشروع –(  العربية

 

 ( 0+ 2+ 2)  المحمولة االتصاالت نظم: 4017 كهت

 من  التداخل  –  المرور  ونظرية  الخلية  تغطية – GSM وال  الخليوية  المحمولة  النظم  في  مقدمة

 الى  مقدمة  –  الراديو  موارد   ادارة  –  الراديو  مجال  في  الربط  –  المجاورة  القناة  ومن  القناة  داخل

 .التشفير – المعادالت  –  الخفوت  – الالسلكية القناة خصائص  – الجديدة األجيال

 

 ( 0+2+ 2)  المعلومات نظرية في  متقدمة موضوعات:  4018 كهت

 فرات ش  خصائص   –  المنبع  تشفير  –  شانون   عند   اليقين  عدم  ومقياس  والمعلومات   اليقين  عدم

 –  كرافت   تفاوتية  الفورية   الشفرات   تكوين  الفورية   الشفرات   الفك   وحيدة  الشفرات    المنبع 

  –   القناة   سعة  –  المشتركة  المعلومات   –  الذاكرة  عديمة  المتقطعة  القنوات   –  وفانو  هفمان  شفرات 

 ة شجر  –  الملتا  التشفير  –  الدورية  الشفرات   –  المتالزمة  حساب   –  الكتلية  الخطية  الشفرات 

  فيتربي  خوارزمية   الملتفة  للشفرات   أرجحية  أقصى   و  الشفرة  فك  –  الشفرة  حالة  وبيان  وتعريشة

 .الملتفة للشفرات  الحرة المسافة –

 

 ( 0+ 2+ 2)  2 االتصاالت في مختارة موضوعات:  4019 كهت

 .االتصاالت  في مختارة موفوعات 

 

 ( 0+2+ 2) : الشبكات الالسلكية 4026 كهت

 في   التحكم  طبقة  هيكل  –  IEEE 802.11 (a,b,g,n)بروتوكول    –  لمحليةا  الالسلكية  الشبكات 

 شبكات   –  الالسلكية   االستشعار  أجهزة  شبكات   –    IEEE 802.11 في    للوسط  الوصول

 الالسلكية  االستشعار  شبكات   بنية  –  الجوالة  التلقائية  بالشبكات   بالمقارنة  الالسلكية  االستشعار

  –   العنونة  و   التسمية  –  الوصلة  طبقة  –   للوسط  الوصول  في  مالتحك  طبقة  –  الفيزيائية  الطبقة)

  و  التوصيل طبقة  –   التوجيأ  – الطوبولوجيا  في  التحكم  –  المكان  تحديد  و الموقع  – الوقت   تزامن

 الخدمة(. جودة
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 ( 0+2+ 2)  الحقيقي الزمن نظم: 4027 كهت

 في  التشغيل نظم – األسوأ ةالحال في التنفيذ  وقت   تقدير – التوقيت  وقيود  الحقيقي الزمن متطلبات 

 بروتوكوالت   –  الحقيقي  الوقت   في  البرمجة  –  الحقيقي  الوقت   في  الجدولة  –  الحقيقي  الوقت 

 .الخدمة جودة متطلبات  –  الحقيقي الوقت  في االتصال

 

 ( 0+ 2+ 2)  االصطناعية العصبية تطبيقات الشبكات :4028 كهت

 شبكات   –  بيرسيبترون   العصبية  الشبكة  امباستخد   واحدة  طبقة  على  التصنيا  –  العامة  المفاهيم

  الذاكرة   –  الواحدة  الطبقة   ات   الخلفية  التغذية  شبكات   –  المتعددة  الطبقات    ات   األمامية  التغذية

 .لنفسها والمنظمة الموائمة الشبكات  –  الترابطية

 

 ( 0+ 2+2) 2كترونيات وإتصاالت الحاسب ل: موضوعات مختارة في اال4029 كهت

 .كترونيات وإتصاالت الحاسب لفي اال موفوعات مختارة

 

 ( 0+ 2+2) الهوائيات في  متقدمة موضوعات:  4036 كهت

  المصفوفات   تغذية  –  الهوائيات   مصفوفات   تخليق  –  والمستوية  الخطية  الهوائيات   مصفوفات 

  موافيع   –  الميكرومترية  الشريطية  الهوائيات   –  العاكسة  الهوائيات   نظم  –  الشبكات   وتصميم

 للهوائيات  الحاسب  بمساعدة  التصميم أدوات  – ائيات الهو في مختارة

 

 ( 0+ 2+ 2)  الراديو وترددات الدقيقة الموجات  دوائر تصميم: 4037 كهت

  موافيع   –  الدقيقة  الموجات   مكبرات   –   الدقيقة  الموجات   مرشحات   تصميم  –  الدورية  الهياكل

 الحاسب  مساعدةب التصميم أدوات  – الراديو ترددات  ودوائر  الدقيقة الموجات  في مختارة

 

 ( 0+ 2+ 2) وتطبيقاتها الحسابية الكهرومغناطيسية: 4038 كهت

  بعدين   في  مسائل  في  وتطبيقها  العزم  طريقة  –  التكافى  مبدأ  –  الحسابية  الكهرومغناطيسية  في  مقدمة

 المحدود   الفرق  طريقة  في  مقدمة  –  الساكنة  الكهربية  مسائل  في  وتطبيقها  المحدود   الفرق  تقنية  –

 .الحسابية الكهرومغناطيسية في مختارة موفوعات  – لزمنا مجال في

 

 ( 0+ 2+ 2) 4 الموجات في مختارة موضوعات:  4039 كهت

 .الموجات  في مختارة موفوعات 

 

 ( 0+ 2+ 2)  الدقيقة التحكم أجهزة: 4044 كهت

  بنية   – الدقيقة التحكم أجهزة رقائق عائالت   – المدمجة النظم في وتطبيقاتها الدقيقة التحكم أجهزة

  –   العالي  والمستوا  التجميع  مستوا  على  البرمجة  –  تقليدي  دقيق  لمتحكم  األوامر  ومجموعة

 والمخرجات  المدخالت   –  التوقيت   ودوال  المفاجئة  االشارات   –  والمتتالية  المتوازية  المدخالت 

 .التقليدية التطبيقات  –( القوا  واعتبارات  والذاكرة  التكلفة) التماثلية

 

 ( 0+2+ 2)  تالروبو نظم: 4045 كهت

  المتجانسة  التحويالت   –  الروبوت   وتكوينات   والمصطلحات   التطبيقات   –  الروبوت   نظم  في  مقدمة

 باستخدام  الديناميكا  –  االنعكاسية  المجردة  الحركة  –  أمامي  تحكم  اتجاه  في  المجردة  الحركة  –

 .المسار تخطيط  – والتحكم العكسية  الديناميكا – الجرانج منهاج
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 ( 0+ 2+ 2)  2 التحكم مختارة في تموضوعا:  4046 كهت

 .التحكم  نظم في مختارة موفوعات 

 

 ( 0+ 2+ 2)  3 التحكم في مختارة موضوعات:  4047 كهت

 .التحكم  نظم في مختارة موفوعات 
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 هندسـة القوى الكهربية
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 هندسـة القوى الكهربية 

 الفصل الدراسى األول  - الفرقة األولى 
 

 

 هندسـة القوى الكهربية 

 الفصل الدراسى الثانى   - الفرقة األولى 

 

 م المقرراس الرقم الكودى  م

 توزيع الدرجات  أسبوعيا  عدد ساعات االتصال 
عدد  

ساعات  

 االمتحان
 إجمالي عملي تمارين  محاضرة 

أعمال 

 السنة

عملي 

أو 

 شفوي 

 إجمالي تحريري 

 3 150 100 10 40 6 1 2 3 كهربية  الدوائر ال 1010كهق  1

 3 150 100 10 40 6 1 2 3 أسس تحويل الطاقة 1020كهق  2

 2 100 70 ⎯ 30 3 ⎯ 1 2 ميكانيكا   1182ميك  3

 2 100 70 ⎯ 30 4 ⎯ 2 2 هندسة مدنية   1181مدن  4

 1187ريض  5

المعادالت التفاضلية 

االعتيادية والتكامل  

 متعدد المتغيرات 

3 2 ⎯ 5 50 ⎯ 100 150 3 

 1004عام  6

مهارات العرض  

والتواصل والكتابة  

 الفنية

1 3 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

   750       28 2 12 14 اإلجمالي

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

 توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  
عدد  

ساعات  

 االمتحان
 إجمالى  عملى تمارين  محاضرة 

أعمال 

 السنة

عملي 

أو 

 شفوي 

 إجمالي تحريري 

 1030كهق  1
االت الكهربية المج

 والمغناطيسية
2 2 2 6 40 10 100 150 3 

 1040كهق  2
تطبيقات الحاسب في  

 انظمة القوي الكهربية 
2 2 2 6 30 30 90 150 3 

 2 100 70 ⎯ 30 3 ⎯ 1 2 كهربيةالمواد ال 1181مشك  3

 2 100 70 ⎯ 30 4 ⎯ 2 2 إلكترونيات   1181كهت  4

 1188ريض  5
الجبر الخطى ومقدمة 

 لدوال المركبة  فى ا
3 2 ⎯ 5 50 ⎯ 100 150 3 

 2 100 70 10 20 4 1 1 2 بصريات فيزيقية 1182فيز  6

   750       28 5 10 13 اإلجمالي
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 هندسـة القوى الكهربية 

 الفصل الدراسى األول  - الفرقة الثانية 

 هندسـة القوى الكهربية 

 الفصل الدراسى الثانى   - الفرقة الثانية 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

 توزيع الدرجات  االتصال أسبوعيا  عدد ساعات 
عدد  

اعات  س

 إجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي 

أو 

 شفوي 

 إجمالي تحريري 

1 
 2010كهق 

 3 150 100 10 40 5 1 1 3 كهربية الدوائر القوى 
 

2 
المجاالت  2020كهق 

الكهرومغناطيسية  

 المتغيرة مع الزمن

2 2 2 6 40 10 100 150 3 
 

3 
دوائر المنطق   2030ق كه

 والمعالج الدقيق 
3 1 1 5 40 10 100 150 3 

 

4 
 2184ريض 

 2 100 70 ⎯ 30 4 ⎯ 1 3 التحليل العددى  
 

 2 100 70 ⎯ 30 4 ⎯ 2 2 التصميم الميكانيكى  2181تمج  5

6 
 تقييم االثر البيئي  2003عام 

 

1 

 

3 

 
⎯ 

4 

 

40 

 
⎯ 

60 

 

100 

 

2 

  

   750       28 4 10 14 اإلجمالي

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

 توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  
عدد  

ساعات  

 إجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي 

أو 

 شفوي 

 إجمالي تحريري 

 3 150 100 10 40 5 1 2 2 اشارات ونظم  2040كهق  1
 

 3 150 90 20 40 6 2 2 2 ( 1) كهربيةالت آلا 2050ق كه 2
 

3 
القياسات الكهربائية  2060كهق 

 وااللكترونية 
3 2 1 6 40 10 100 150 3 

 

 2 100 70 ⎯ 30 3 ⎯ 2 1 بحوث عمليات  2070كهق 4
 

 2181ق مك 5
ديناميكا حرارية 

 وميكانيكا موائع
2 2 ⎯ 4 30 ⎯ 70 100 2 

 2183ريض  6
االحتماالت  

 واإلحصاء 
3 1 ⎯ 4 30 ⎯ 70 100 2 

   750       28 4 11 13 اإلجمالي
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 هندسـة القوى الكهربية 

الفصل الدراسى األول  -الفرقة الثالثة    

 

 هندسـة القوى الكهربية 

 الفصل الدراسى الثانى -الفرقة الثالثة  

 

  

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  اعات االتصال أسبوعيا  عدد س

ساعات  

 إجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي  

أو  

 شفوي
 إجمالي تحريري 

1 
نظم القوى الكهربية  3010كهق 

(1 ) 
2 1 1 4 20 10 70 100 2 

 

2 
 3020كهق 

 3 150 90 20 40 6 1 2 3 (2)آالت كهربية 
 

3 
 3030كهق 

 3 150 100 10 40 5 1 2 2 ( 1)إلكترونيات القوى 
 

4 
 3040كهق 

 3 125 85 10 30 4.5 0.5 1 3 هندسة الجهد العالى 
 

5 
 3050كهق 

 3 125 85 10 30 4.5 0.5 1 3 نظم التحكم االلى 
 

6 
  3006عام 

  2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 3 1 ريادة أعمال وتسويق 

   750       28 4 10 14 اإلجمالي

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي  

أو  

 شفوي
 إجمالي تحريري 

1 
نظم القوى الكهربية  3060كهق 

(2 ) 
2 1 1 4 20 10 70 100 2 

 

2 
 3070كهق 

 3 150 90 20 40 5 1 2 2  (3)الت كهربية آ
 

3 
 3080كهق 

 3 150 100 10 40 5 1 2 2 توليد قوى كهربية 
 

4 
 3090كهق 

 2 100 70 10 20 4 1 1 2 نظم التحكم الرقمى 
 

5 
أجهزة القطع ونظم   3100كهق 

 الوقاية 
3 1 1 5 40 10 100 150 3 

 

6 
أنظمة االتصاالت   3181كهت 

 الكهربية
2 1 ⎯ 3 15 ⎯ 35 50 2 

 

7 
 xx30كهق 

 2 50 35 ⎯ 15 2 ⎯ 1 1 ( 1)مقرر اختيارى 
 

   750       28 5 9 14 جمالياإل
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 هندسـة القوى الكهربية 

 الفصل الدراسى األول  - الفرقة الرابعة 
 

 

 هندسـة القوى الكهربية 

 الفرقة الرابعة  الفصل الدراسى الثانى

 م المقرراس الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي  

أو  

 شفوي
 إجمالي تحريري 

1 
نظم القوى الكهربية  4050كهق 

(4 ) 
2 2 1 5 40 10 100 150 3 

 

2 
 4060كهق

 2 100 70 10 20 4 1 1 2 التحكم بالحاسبات  
 

3 

 4070كهق
استخدام وإدارة الطاقة 

 الكهربية
2 2 1 5 40 10 100 150 3  

 

4 
 xx40كهق 

 2 100 70 ⎯ 30 4 ⎯ 2 2 ( 3)مقرر اختيارى 
 

5 
 xx40 كهق 

 2 100 70 ⎯ 30 4 ⎯ 2 2 ( 4)مقرر اختيارى 
 

 4005عام  6

رة األزمات إدا

والمخاطر في 

 المشروعات الهندسية  

1 3 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 ⎯ 50 ⎯ 50 ⎯ 2 2 ⎯ ⎯ ( 2)  المشروع 4802كهق  7

   750       28 5 12 11 اإلجمالي

 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي  

أو  

 شفوي
 إجمالي تحريري 

1 
قوى الكهربية نظم ال 4010كهق 

(3 ) 
2 2 1 5 40 10 100 150 3 

 

2 
 4020كهق 

 2 50 30 10 10 3 1 ⎯ 2 نظم التحريك الكهربى 
 

3 
 4030كهق 

 2 100 70 ⎯ 30 4 ⎯ 2 2 التركيبات الكهربية 
 

 3 150 100 10 40 5 1 2 2 ( 2)إلكترونيات القوى  4040كهق  4

 3 100 70 ⎯ 30 4 ⎯ 2 2 ( 2)مقرر اختيارى  xx40كهق  5

 4003عام  6
 وأخالقيات القانون

 المهنة 
1 3 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 ⎯ 100 ⎯ 100 ⎯ 3 3 ⎯ ⎯ ( 1)  المشروع 4801كهق  7

   750       28 6 11 11 جمالياإل
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 هندسـة القوى الكهربية 

 xx40كهق   –قائمة المقررات االختيارية الفرقة الرابعة 

 (  0+ 2+2تخطيط نظم القوى الكهربية ) - 4001كهق 

 االعتمادية.  –الطرق الريافية المثلى للتخطيط   –التنبى باالحمال  –تحديد االحمال  

 

 ( 0+2+ 2دراسات متقدمة فى نظم القوى الكهربية ) - 4002كهق 

تمثيل خطوط النقل بالتيار    – FACTSخطوط النقل المرنة وتطبيقات ال    –تحسين معامل القدرة  

 تقليل الفاقد والتحكم فى الجهد. –المستمر فى دراسات نظم القوا  

 

 ( 0+ 2+ 2تأثير جودة القدرة علي نظم االستخدام الكهربية )  - 4011كهق 

الكهربية  مق القدرة  لجودة  االنتقالية   –دمة  )المراحل  الكهربية  القدرة  جودة  تغيرات   - تصنيا 

تشوه    -ير الجهد تغ  -عدم االتزان  -التغيرات  ات الفترات الطويلة  -التغيرات  ات الفترات القصيرة

تأثير جودة القدرة الكهربية  –نظرة عامة عن البنود المختلفة لجودة القدرة الكهربية  –الموجات( 

)اللمبات   الكهربية  المعدات  إلخ(    –المحوالت    –الكابالت    –على   ...... مصادر    –المحركات 

 –وافقي الكلي ...... إلخ(  معامل التشوه الت  –مىشرات التوافقيات )معامل التوافقيات    –التوافقيات  

انخفاض وارتفاع الجهود    –إخماد التوافقيات وأساسيات المرشحات الفعالة وغير الفعالة والمهجنة  

 لحظيا )االسباب والمىشرات وطرق التغلب(.

 

 ( 0+ 2+ 2محطات التغذية الكهربية )   - 4012كهق 

وأنواعها   الرئيسية  ووظائفها  الفرعية  المحطات  عن  للمحطات المكو   –مقدمة  المختلفة  نات 

التوصيل   دوائر  –طات المحوالت فى محطات التوليد والمنظومات المختلفة لقضبان التوزيع  مح –

 –... إلخ(    -المكثفات   -قضبان التوزيع  -المحوالت   -أنظمة حماية المحطات)الخطوط  –والفصل  

لمحطات )أنظمة التيار  األنظمة المساعدة في ا – منظومة المراقبة واإلدارة داخل محطات التغذية

  –نظم التغذية    –تصميم مكونات المحطات   –... إلخ(   -الطلمبات  -أنظمة التيار المتردد  -تمرالمس

)المحوالت  واإلستالم  واالختبارات  الحماية  - الصيانة  التوزيع  -البطاريات   - مرحالت    - قضبان 

 ... إلخ(.  -خاليا التغذية

 

 ( 0+2+ 2الجديدة بالشبكة )منظومات ربط مصادر الطاقات   - 4013كهق 

لمتطلبات والمكونات واللوائح الخاصة بمنظومات ربط أنظمة الرياح والخاليا الفوتوفولطية على ا

توليا تيار الشبكة وتصميم فلتر   –طرق التزامن على الشبكة لوحدات معالجة القدرة    –الشبكة  

بالشبكة   بم  –الربط  الخاصة  القدرة  معالجة  وحدات  ومكونات  بالشبكة  أنواع  الربط    –نظومة 

تشغيل وحدات معالجة    –اعتمادية ونقاط تصميم وحدات معالجة القدرة للربط بالشبكة    -توصيا

طرق تحديد التحول    –القدرة للربط بالشبكة اثناء ظروف التشغيل غير الطبيعية واالخطاء بالشبكة  

لربط الطاقات الجديدة  أنظمة المرحالت    -طرق عدم التحول الكهربي لجزيرة   -الكهربي لجزيرة

التقييم االقتصادي للطاقات الجديدة المربوطة   –اختبار واستالم منظومات الربط بالشبكة    –بالشبكة  

 .بالشبكة
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 ( 0+2+ 2إدارة األحمال الكهربية )  - 4014كهق 

التعريفة الكهربية    –أغراض وطرق التحكم فى الطلب    –معامالت المستهلكين    –خواص االحمال  

المحركات    –االفاءة عالية الكفاءة    – التوليد الموزع    –المشترك    التوليد   –دارة الطاقة  نظم ا  –

 عالية الكفاءة.

 ( 0+2+2تطبيقات هندسة الجهد العالي ) - 4022كهق 

والتلفزيون   الراديو  موجات  مع  المتأينة  الهالة  موجات  للمجاالت   –تدخل  البيولوجية  اآلثار 

الصناعة    –لكتروستاتيكية  اإلالمرسبات    –الكهرومغناطيسية   في  اإللكتروستاتيكية   – الشحنات 

 التصوير الجاف الكهروستاتيكي.  –الطالء الكهروستاتيكي واألشعة السينية 

 ( 0+2+ 2موضوعات خاصة في هندسة الجهد العالي )  - 4023كهق 

االنهيار   –ية  ائحساب المجاالت الكهرب  – نقل الطاقة الكهربائية باستخدام الجهود العالية المستمرة  

الغازات   في  كهربياً    –الكهربي  السالبة  معزول    –الغازات  الغاز  التوصيل   –أنظمة  نظريات 

السوائل   في  الكهربي  والموادالغير مصنعة    –واالنهيار  الصلبة  في   –المواد  الكهربي  االنهيار 

وتطبيقات    –ت  الاالنهيار الكهربي العاز   –قياس الخصائص الطبيعية للعازالت    –المواد الصلبة  

 الليزر في هندسة الجهد العالي.

 ( 0+ 2+ 2األمن السيبرانى وتطبيقاته في الشبكة القوميه للكهرباء )  - 4024كهق 

السيبراني )الفضاء  السيبراني – تعريفات   الخارجي   – األمن  الداخلية(    –الهجوم   –الحوادث 

المبرمج  المنطقي  )الحاكم  الصناعية   التحكم  ال  – أنظمة  الموزعةأنظمة    –سكادا(   – تحكم 

)أنواعها الخبيثة   األرفى    –المعالجة(   – الوقاية – البرمجيات  نوع.  متجأ,  )سطح,  الهجوم  

 – الدمار – نوع الهجوم  – الحوادث العالمية والمحلية  )البرمجيات الخبيثة  –واألمن السيبراني(  

   –سالسل التوريدات  )الصانع   –ستهلك(  الم  –التوزيع    –النقل     –الثغرات  )التوليد   –...(   – التكلفة

 – CIP – IEEEالمواصفات القياسية  )  –...(    –تعديل األنظمة     –تحديث األنظمة    –المورد 

IEC–  مشروعات صغيرة وتوفيحات معملية –... ( – محلية. 

 ( 0+ 2+ 2نقل البيانات في القياس والتحكم )شبكات االتصاالت ل - 4031كهق 

المواصفات القياسية لشبكة    – واع المختلفة لشبكات االتصاالت لنقل البيانات  األن   –مبادئ أساسية 

 الشبكة الواسعة. –الشبكة المحلية  –البروتوكوالت الصناعية   –النظام المفتوح للربط  –البيانات 

 ( 0+ 2+ 2التحكم اآللي )موضوعات خاصة في   - 4032كهق 

الفازي   والتحكم  الخبير  الترك   –التحكم  المتغير  التحكم  و  العصبية    –يب  بالشبكات  التحكم 

 االصطناعية. 

 ( 0+ 2+2مكونات نظم التحكم الصناعي )  - 4033كهق 

الصناعي   التحكم  النهاية    – تقنيات  التشغيل  المتحكمات    – وحدات  العمليات   –أنواع  نمذجة 

  وبوتات.الر –الصناعية  
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 ( 0+ 2+ 2تطبيقات إلكترونيات القوى فى الطاقة المتجددة ) - 4041كهق 

الطاقة    –نظم خاليا الوقود    –مصادر الطاقة المتجددة  نظم تحويل طاقة الرياح لطاقة كهربية  

 الشمسية.

التحكم في توربينات الرياح   وسائل تعظيم    –نظم تحويل طاقة الرياح لطاقة كهربية  أساسيات 

الرياح  الطاق توربينات  المنتجة من  الكهربية  الم  –ة  الكهربية  المولدات  لمحطات أنواع  ستخدمة 

الجهد   –الرياح   )مناوبات  الطاقة  في ) محوالت  والتحكم  بالشبكة  المولدات  لربط  المستخدمة 

سرعتها. نظم تحويل الطاقة الشمسية لطاقة كهربية  وسائل تعظيم الطاقة الكهربية المنتجة من  

وبات الجهد  طرق التحكم في منا  –طرق ربط محطات الطاقة الشمسية بالشبكة    –الشمسية    الخاليا

شحن   –متعددة المراحل. طرق تخزين الطاقة الكهربية  التخزين عن طريق محطات كهرومائية 

تقنيات التخزين عن طريق    –شحن الطاقة وتفريغها عن طريق الحذافات    –وتفريغ البطاريات  

 لمغناطيسية للمواد الكهربية فائقة التوصيل.تأثير المجاالت ا

 ( 0+ 2+ 2نيات القوى فى نظم القوى )تطبيقات إلكترو - 4042كهق 

التقليدية   الطرق  الثايرستور   دوائر  باستخدام   الكهربية  الطاقة  نقل  خطوط  كفاءة  تحسين  نظم 

لمكثا متغير السعة  ا  –الملا متغير المفاعلة باستخدام الثيارستور    –لتعويض القدرة غير الفعالة  

والملا متغير المفاعلة باستخدام الثيارستور    الجمع بين المكثا ثابت السعة  –باستخدام الثايرستور  

خطوط نقل القدرة الكهربية   –المكثا متغير السعة باستخدام الثيارستور الموصل على التوالي    –

منا  الثيارستور.تطبيقات  دوائر  باستخدام  مستمر(  عالي/تيار  القوا  )جهد  نظم  في  الجهد  وبات 

معوض القدرة غير الفعالة الموصل   –ى التوازي  الكهربية  معوض القدرة غير الفعالة الموصل عل

التوالي   التوازي    –على  وعلى  التوالي  على  الموصلة  الفعالة  القدرة  بين    – مرشحات  الجمع 

الفعالة   وغير  الفعالة  القدرة  )جه  –مرشحات  الكهربية  القدرة  نقل  مستمر(  خطوط  عالي/تيار  د 

 ربية بال انقطاع. دوائر تغذية الطاقة الكه –باستخدام مناوبات الجهد 

 (  0+2+ 2تطبيقات النظم المدمجة فى الكترونيات القوى ) - 4043كهق 

الدوائر األساسية للمتحكمات الدقيقة   –تصميم النظم المدمجة  البنيات الشائعة للمعالجات الدقيقة  

  برمجة المتحكمات الدقيقة باستخدام   –   Cمجة المتحكمات الدقيقة بلغة النبر  –طرق االتصال    –

تطوير البرامج واكتشاف األخطاء بها واختبارها. تطبيقات الكترونيات   –الماتالب والسيميولينك  

الرقمية   النظم  فى  المستخدمة  األساسية  التناظرية  الدوائر  الطور   –القوا   فى  التحكم  دوائر 

المتحك لمستمر  باستخدام  متردد  تيار  من  التحويل  )موحدات  الدقيق  الجه  –م  فى  التحكم  د  دوئر 

دوائر التحكم بطريقة تعديل عرض النبضة باستخدام المتحكم الدقيق )محوالت التيار    –المتردد(  

حساسات    –تقنية التحويل من النظام التناظرا للنظام الرقمى    –عواكس التيار المتردد(    –المستمر  

  –لعزل  الطرق الشائعة ل  –حساسات السرعة وقياسها    –حساسات التيار وقياسأ    –سأ  الجهد وقيا

 مشروع مصغر.  – تنفيذ طرق التحكم الرقمية والمرشحات الرقمية الشائعة 

 ( 0+2+ 2)  2موضوعات مختارة فى اآلالت الكهربية   - 4051كهق 

غير   المصادر  من  المغذاة  الكهربية  االتزان  اآلالت  عدم  مصادر  الجيبية   المتوازنة/غير 

طرق فبط محددات    –فاع درجة الحرارة  حساب ارت  –الدوائر المكافئة للمحركات    –والتوافقيات  

  –تشغيل المحركات ثالثية األوجأ من مصدر أحادي الوجأ    –ظاهرة الطور الواحد    –التشغيل  

 تصميم موازنات األطوار.

  – لآلالت الكهربية والمحوالت  التحويالت من ثالثة أطوار لطورين    التحليل العابر والديناميكى

وإع للبدء  العابر  األداء  التوصيل  تحليل  العابر    –ادة  الجهد  النخفاض  المختلفة  األنواع    – تأثير 

أداء الآلالت الكهربية في حاالت دوائر   –طريق تقليل مركبات التيارات المندفعة والعزم اإللتوائي  

 ة. القصر المختلف
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 ( 0+ 2+ 2تطبيقات الحاسب في تصميم اآلالت الكهربية ) - 4052كهق 

القياسية لكثافأ    –معادلة الخرج    –ت الكهربية والمحوالت  المبادئ االساسية لتصميم اآلال القيم 

تأثير التوافقيات    –ترتيب الملفات    –كثافة التيار الكهربى وطرق حسابها    –الفيض المغناطيسى  

 مبادئ استخدام الحاسب كوسيلأ للتصميم.  –الملفات وطرق تجنبها  الناتجة عن ترتيب 

 ( 0+ 2+2)نظم التحريك المتقدمة  - 4053كهق 

مقدمة إلى تمثيل اآلالت الكهربية فى محاور اسناد متعددة  المعادالت التفافلية للجهد والمعادالت 

لطورين لآلالت الكهربية    طريقة التحويل  –الميكانيكية لآلالت الكهربية في محور االسناد أ ب ج  

ادالت التفافلية  المع  –طريقة تحويل بارك    –طريقة تحويل عضو التوحيد لآلالت الكهربية    –

للجهد والمعادالت الميكانيكية لآلالت الكهربية في محور االسناد في االتجاهات الحديثة المستخدمة 

القياس بالحكم  التحريك  المتردد   التيار  محركات  تحريك  نظم  وبدون  فى  ى/االتجاهى/بحساسات 

 ستخدام محركات التحريك ب  –مبدء توفير الطاقة لنظم تحريك المراوح والمضخات    –حساسات  

 تيار مستمر بدون فرش.
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 الهندسة الكيميائية
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 هندسة الكيميائية ال

 الفصل الدراسى األول - الفرقة األولى 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  ساعات االتصال أسبوعيا  عدد 

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 سنةال
 اجمالى  تحريرى  عملى

 1011كيم  1
مدخل الهندسة  

 الكيميائية
2 3 0 5 60 0 90 150 3 

 3 150 90 25 35 6 3 2 1 كيمياء غير عضوية 1031كيم  2

 3 125 75 25 25 3 1 0 2 كيمياء عضوية 1041يم ك 3

 3 100 60 10 30 4 1 1 2 الفيزيقا الحديثة 1193فيز  4

 1191يض ر 5
 التفافليةالمعادالت 

 االعتيادية 
3 1 0 4 40 0 60 100 3 

 1191يك م 6
الميكانيكا المستوية 

 الجاسئة  لألجسام
2 2 0 4 30 0 45 75 2 

 2 50 30 0 20 2 0 1 1 الكتابة الفنية 1002ام ع 7

  750    28 5 10 13 االجمالى

 الثانىالفصل الدراسى  - الفرقة األولى 

 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  دد ساعات االتصال أسبوعيا  ع

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة
 اجمالى  تحريرى  عملى 

 1012كيم  1

تطبيقات الحاسب  

اآللى في الهندسة  

 الكيميائية

1 0 5 6 60 90 0 150 0 

 1032كيم  2
كيمياء غير عضوية 

 وتحليلية
2 2 2 6 40 20 90 150 3 

 3 100 60 0 40 4 0 1 3 التحليل العددا  1194يض ر 3

 3 100 60 0 40 3 0 1 2 هندسة مدنية 1191مدن  4

 3 100 60 0 40 4 0 2 2 تصميم ماكينات  1191مج ت 5

 3 100 60 0 40 3 0 1 2 هندسة كهربية  1191مشك  6

 1006ام ع 7
مقدمة فى تاريخ 

 الحضارات 
1 1 0 2 20 0 30 50 2 

  750    28 7 8 13 مالىاالج
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 هندسة الكيميائية ال

 الفصل الدراسى األول - الفرقة الثانية 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة
 اجمالى  تحريرى  عملى 

 2013كيم  1
دسة أساسيات الهن

 الكيميائية
3 4 0 7 70 0 105 175 3 

 2 100 60 0 40 4 0 2 2 ( 1ميكانيكا الموائع ) 2021يم ك 2

 2051يم ك 3
الديناميكا الحرارية 

 للهندسة الكيميائية  
3 3 1 7 50 30 120 200 3 

 2195يض ر 4

الدوال الخاصة  

والمعادالت  

 التفافلية الجزئية 

2 1 0 3 40 0 60 100 2 

 2191كق م 5
هندسة قوا 

 ميكانيكية
2 1 0 3 30 0 45 75 2 

 2 100 60 0 40 4 0 3 1 تقييم األثر البيئي  2003ام ع 6

  750    28 1 14 13 جمالىاال
 

 هندسة الكيميائية ال

 الثاني*الفصل الدراسى  - الفرقة الثانية 
 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

  عدد توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة
 اجمالى  تحريرى  عملى 

 2014كيم  1
التطبيقات الرقمية فى  

 الهندسة الكيميائية
1 3 2 6 20 40 90 150 3 

 3 100 60 0 40 3 0 1 2 ( 2ميكانيكا الموائع ) 2022كيم  2

 3 100 60 0 40 4 0 2 2 هندسة مواد 2033يم ك 3

 2042كيم  4
كيمياء عضوية 

 وحيوية 
3 0 3 6 20 40 90 150 3 

 2052يم ك 5
كيمياء فيزيائية  

 وإتزان أطوار 
2 3 0 5 60 0 90 150 3 

 2 50 30 0 20 2 0 0 2 ( 1إختياري ) 206*كيم  6

 2002ام ع 7
مشاكل الطاقة  

 والتغير المناخى 
1 1 0 2 20 0 30 50 2 

  750    28 5 10 13 االجمالى

 بعد نهاية السنة الثانية.  -(  2043كيم ) -( 1صيفى )التدريب ىدا  الي *
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 هندسة الكيميائية ال

 الفصل الدراسى األول -الفرقة الثالثة  

 م
الرقم  

 الكودى 
 اسم المقرر

عدد   توزيع الدرجات  االتصال أسبوعيا  عدد ساعات 

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة
 اجمالى  تحريرى  عملى 

 3023كيم  1
العمليات المشتركة  

 ( 1الميكانيكية )
2 2 0 4 50 0 75 125 3 

 3 150 90 0 60 5 0 3 2 إنتقال حرارة 3024يم ك 2

 3034يم ك 3
صناعات كيميائية  

 غيرعضوية 
3 0 2 5 30 30 90 150 3 

 3044يم ك 4
صناعات كيميائية  

 عضوية 
2 0 2 4 20 30 75 125 3 

 3053يم ك 5
كيمياء كهربية  

 تطبيقية وتآكل
2 1 0 3 40 0 60 100 3 

 2 100 60 0 40 4 0 3 1 إقتصاد ومحاسبة 3005ام ع 6

 3054يم ك 7
سمينار الهندسة  

 الكيميائية
0 0 3 3 0 0 0 0 0 

  750    28 7 9 12 االجمالى
 

 هندسة الكيميائية ال

 الثاني*الفصل الدراسى  -الفرقة الثالثة  
 

 م
الرقم  

 الكودى 
 اسم المقرر

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة
 اجمالى  تحريرى  شفوى 

 3015كيم  1
نمذجة منظومات  

 العمليات الصناعية
2 3 0 5 50 0 75 125 3 

 3025يم ك 2
العمليات المشتركة  

 ( 2الميكانيكية )
2 2 0 4 40 0 60 100 3 

 3026يم ك 3
تطبيقات انتقال 

 الحرارة 
2 1 0 3 40 0 60 100 3 

 3027كيم  4
انتقال مادة وعمليات  

 (1الفصل )
2 3 0 5 30 20 75 125 3 

 3035يم ك 5
صناعات عالية  

 الحرارة 
2 1 0 3 40 0 60 100 3 

 3045كيم  6
هندسة 

 البتروكيماويات 
3 2  5 30 20 75 125 3 

 3062م يك 7
مشروع هندسة  

 كيميائية 
0 0 3 3 30 45 0 75 0 

  750    28 3 12 13 االجمالى

 بعد نهاية السنة الثالثة. -(  3055كيم ) -( 2صيفى )التدريب يىدا  ال *
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 هندسة الكيميائية ال

 الفصل الدراسى األول - الفرقة الرابعة 

 م
الرقم  

 الكودى 
 اسم المقرر

عدد   توزيع الدرجات  أسبوعيا  عدد ساعات االتصال 

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة
 اجمالى  تحريرى  شفوى 

 4016كيم  1
تصميم العمليات  

 والمصانع
3 3 0 6 60 0 90 150 3 

 4017يم ك 2
تصميم المفاعالت  

 واألجهزة 
3 3 0 6 60 0 90 150 3 

 4021يم ك 3
معمل الهندسة 

 ( 1الكيميائية )
0 0 2 2 20 30 0 50 0 

 4028كيم  4
انتقال مادة وعمليات  

 (2الفصل )
2 3 0 5 30 20 75 125 3 

 4046يم ك 5

مقدمة فى هندسة 

تكرير البترول  

 وتصنيعأ 

2 2 0 4 30 20 75 125 3 

 3 100 60 0 40 3 0 1 2 تلوث البيئة  4063كيم  6

 2 50 30 0 20 2 0 1 1 أخالقيات المهنة 4001ام ع 7

  750    28 2 13 13 الىاالجم

 

 هندسة الكيميائية ال

 الثاني الفصل الدراسى  - الفرقة الرابعة 
 

 م
الرقم  

 الكودى 
 اسم المقرر

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة
 اجمالى  تحريرى  شفوى 

 4018كيم  1
مليات التحكم في الع

 الصناعية 
4 2 0 6 60 0 90 150 3 

 4022كيم  2
معمل الهندسة 

 ( 2الكيميائية )
0 0 3 3 20 30 0 50 0 

 4047يم ك 3
هندسة تكرير  

 البترول وتصنيعأ 
2 0 1 3 20 10 45 75 2 

 4048كيم  4
هندسة الغاز  

 الطبيعي 
2 1 0 3 30 0 45 75 2 

 3 100 60 0 40 4 0 2 2 ( 2) إختياري 406يم *ك 5

 2 100 60 0 40 4 0 3 1 العقود والمواصفات 4004عام  6

 0 200 0 120 80 5 4 0 1 مشروع التخرج  4800يم ك 7

  750    28 8 8 12 االجمالى
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 الهندسة الكيميائية 

 (206)* الثانية مقررات اختيارية للسنة  
 

 (0+0+2معالجة المياه وازالة الملوحة ) 2061كيم 

حرارينة و ظواهر االنتقنال التى تحكم الحصننننول على ميناه عنذبنة من الميناه مبنادئ الندينناميكنا ال

حسننننابنات و تصننننميم األجهزة   –معنالجنة الميناه لألغراض المختلفنة  –تحليالت الميناه   -المنالحنة  

العوامنل التى تحند من أداء    – الطرق المختلفنة إلزالنة الملوحنة  –خواص الميناه    –المسننننتخندمنة  

التكنولوجينات النناشننننئنة فى    -ة الطناقنة فى عملينات إزالنة الملوحنة  كفناء  –زالنة الملوحنة  طرق إ

 عمليات تحلية المياه مثل الترشيح الدقيق جدا )النانو(

 

 (0+0+2) صناعات بيوكيميائية 2062كيم 

  ة اإلنزيمية والبكتريولوجي تصميم المفاعالت  –التخمر  -االنزيمات  -الكائنات الدقيقة  -الخواص 

 . تعقيم  -الفصل والضبط  -

 

 (0+0+2) الطاقة المتجددة 2063كيم 

مجمعات الطاقة  -المد والجزر وغيرها من مصنننادر الطاقة   -طاقة الرياح   -الطاقة الشنننمسنننية 

 .الخاليا الضوئية -الشمسية 

 

 الهندسة الكيميائية 

 (406مقررات اختيارية للسنة الرابعة )*
 ترشيد الطاقة  4064كيم 

تحسين كفاءة المنظومات البخارية    -نظم إدارة الطاقة    -فى الصناعة  تقنيات تحسين كفاءة الطاقة  

 المبانى الخضراء  -تحسين كفاءة أنظمة المحركات  -

 

 المواد النانوية   4065كيم 

 التطبيقات  –طرقالتصنيع  -التفاعالت -التوصيا  -الخواص  -تعريا الموادالنانوية 

 

 هندسة نووية  4066كيم 

النووية   والتنقية  الفص  -المواد  الوقود    -ل  االستخدام    -تصنيع  النفايات    -اعادة  من   -النخلص 

 النووية  المفاعالت 

 

 المواد الجديدة   4067كيم 

 تصميم المفاعالت.   –طرق التصنيع    –التفاعالت    –الخواص    –لمرات  الب  –مفهوم المواد الجديدة  

 

 إستخراج الطاقة من الكتلة الحيوية  4068كيم 

 تصنيع الديزل الحيوي.   -عمليات التخمير    -عمليات التغييز    -المخلفات الزراعية    -الكتلة الحيوية  
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 المناجم والبترول والفلزات  هندسة
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 الهندسة الجيولوجية والتعدين 
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 الهندسة الجيولوجية والتعدين

   الفصل الدراسى األول -السنة األولى 

 إسم المقرر الرقم الكودي  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي عملي تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 1211كيم  1
 كيمياء

 عضوية وغيرعضوية 
2 2 2 6 40 20 90 150 3 

 3 125 85 20 20 4 1 1 2 بصريات فيزيقية 1212فيز  2

 1211ريض  3
دالت التفاضلية المعا

 اإلعتيادية
3 1 ⎯ 4 40 ⎯ 85 125 3 

  1211 ميك 4
الميكانيكا المستوية 

 لألجسام الجاسئة 
2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 2 100 70 ⎯ 30 4 ⎯ 2 2 نظرية اإلنشاءات 1211انش  5

 1001عام  6
 مهارات 

 العرض والتواصل 
1 1 ⎯ 2 20 ⎯ 30 50 2 

بداعي التفكير العلمي واإل   1005عام  7  1 3 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

  750    28 3 12 13 اإلجمالي

 

 الهندسة الجيولوجية والتعدين

 الفصل الدراسي الثاني  -السنة األولى 

 إسم المقرر الرقم الكودي  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي عملي تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 السنة

أو  عملي

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 3 150 90 ⎯ 60 5 1 2 2 جيولوجيا هندسية  1010منج  1

 1214فيز  2
 الفيزيقا الحديثة  

 وفيزيقا البلورات 
2 2 1 5 40 20 90 150 3 

 1212  ريض   3
الجبر الخطي والتكامل  

 متعدد المتغيرات
3 1 ⎯ 4 30 ⎯ 70 100 2 

 1212ميك  4
 ديناميكا الجسم الجاسئ 

 لمستوىفي ا
2 2 ⎯ 4 30 ⎯ 70 100 2 

 3 150 90 ⎯ 60 5 1 2 2 رسم وتصميم ماكينات  1211تمج  5

 1211فلز  6
 علوم أسس 

 وهندسة المــواد 
2 2 1 5 30 10 60 100 2 

  750    28 4 11 13 اإلجمالي

 
 

  



                                                                        

 
 2021-2020دليل الطالب 
 جامعة القاهرة   –كلية الهندسة 

 

142 

 

 الهندسة الجيولوجية والتعدين

 الفصل الدراسي األول  -السنة الثانية 

 إسم المقرر الرقم الكودي  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي عملي تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 2010منج  1
أساسيات هندسة 

 وتكنولوجيا الخامات 
2 2 2 6 50 30 70 150 3 

 2211كهق  2
 أسس  

 الهندسة الكهربية
2 2 ⎯ 4 30 ⎯ 70 100 2 

 2215ريض  3

الدوال الخاصة  

والمعادالت التفاضلية 

 الجزئية 

2 1 ⎯ 3 40 ⎯ 60 100 2 

 3 150 90 ⎯ 60 6 1 2 3 ميكانيكا الموائع 2211رهد  4

 3 150 90 ⎯ 60 5 1 2 2 كيمياء فيزيائية 2211فلز  5

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 3 1 تقييم االثر البيئي  2003عام  6

  750    28 4 12 12 اإلجمالي

 

 الهندسة الجيولوجية والتعدين

 الفصل الدراسى الثاني  -السنة الثانية 

 إسم المقرر الرقم الكودي  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالى  عملى تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 2211اشغ  1
توية  مساحة مس

 وطبوغرافية 
2 2 1 5 30 40 80 150 3 

 3 100 50 20 30 4 1 1 2 معادن وصخور  2020منج  2

 3 100 60 20 20 4 ⎯ 1 3 اإلحتماالت واإلحصاء 2213ريض  3

 2030منج  4
أساسيات ميكانيكا  

 الصخور 
2 2 2 6 50 20 80 150 3 

 2211مكق  5
تصميم الماكينات  

 والديناميكا الحرارية 
3 2 ⎯ 5 60 ⎯ 90 150 3 

 3 100 70 ⎯ 30 4 ⎯ 2 2 هندسة إنشائية 2212انش  6

  750    28 4 10 14 اإلجمالى
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 الهندسة الجيولوجية والتعدين

 الفصل الدراسى األول  -ة لثالسنة الثا

 إسم المقرر الرقم الكودي  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالى  عملى تمارين  رة محاض اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

3010منج  1  3 100 70 ⎯ 30 3 ⎯ 1 2 رواسب معدنية  

 3212أشغ  2
جيوديسيا ال  

التصويرية والمساحة   
2 2 ⎯ 4 20 20 85 125 3 

3020منج  3  
 هندسة وتصميم

 المناجم السطحية 
3 2 ⎯ 5 40 25 60 125 3 

3030منج  4  
كا الصخور  ميكاني

 التطبيقية 
2 2 2 6 30 30 90 150 3 

3040منج  5  3 150 90 30 30 6 2 2 2 طرق اإلستخالص  

 308xمنج  6
 مقرر إختيارى 

( 1تخصصى )  
2 2 ⎯ 4 30 ⎯ 70 100 2 

  750    28 4 11 13 اإلجمالى

   

 الهندسة الجيولوجية والتعدين

 الفصل الدراسى الثاني  -ة لثالسنة الثا

 إسم المقرر لكودي الرقم ا م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالى  عملى تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

3050منج  1  
 تكنولوجيا تجهيز 

 الخامات المعملية
3 1 1 5 40 20 90 150 3 

3060منج  2  
مساحة المناجم 

 ومشروعها 
3 1 2 6 50 25 75 150 3 

3070منج  3  
 هندسة وتصميم

 المناجم تحت السطحية
2 2 1 5 50 25 75 150 3 

3080منج  4  
 هندسة

 اإلستكشاف الجيوفيزيقى 
2 2 ⎯ 4 25 ⎯ 75 100 3 

 309xمنج  5
 مقرر إختيارى 

( 2تخصصى )  
2 2 ⎯ 4 30 ⎯ 70 100 2 

3005عام  6  2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 3 1 إقتصاد ومحاسبة 

  750    28 4 11 13 جمالىاإل
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 الهندسة الجيولوجية والتعدين

 الفصل الدراسى األول  -السنة الرابعة 

 إسم المقرر الرقم الكودي  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالى  عملى تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

4010منج  1  
 تكنولوجيا 

 الحبيبات الدقيقة
2 2 1 5 40 20 90 150 3 

4020منج  2  

تقييم الخامات  

واإلقتصاديات 

 الهندسية

2 2 ⎯ 4 20 20 60 100 3 

4030منج  3  3 150 100 ⎯ 50 5 1 1 3 هندسة الحفر والتفجير  

4040منج  4  
مقدمة في الطاقة 

 الجيوحرارية 
1 1 ⎯ 2 25 25 50 100 2 

 408xمنج  5
مقرر إختيارى  

( 3تخصصى )  
2 2 ⎯ 4 30 ⎯ 70 100 2 

 4003عام  6
 القانون 

 وأخالقيات المهنة 
1 3 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

( 1المشروع ) 4801منج  7  2 2 ⎯ 4 50 ⎯ ⎯ 50 ⎯ 

  750    28 2 13 13 اإلجمالى

 الهندسة الجيولوجية والتعدين

 الفصل الدراسى الثاني  -السنة الرابعة 

 الكودي الرقم  م

 

 إسم المقرر

 

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالى  عملى تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

4050منج  1  3 125 80 ⎯ 45 5 1 1 3 تصميم العمليات التعدينية 

4060منج  2  3 125 70 25 30 5 1 1 3 تصميم وهندسة األنفاق 

4070منج  3  
تصميم نظم تهوية وتبريد  

 المناجم واألنفاق 
2 2 1 5 30 30 90 150 3 

 409xمنج  4
 مقرر إختيارى  

( 4تخصصى )  
2 2 ⎯ 4 30 ⎯ 70 100 2 

4004عام  5  2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 3 1 العقود والمواصفات  

( 2المشروع )   4802منج  6  2 1 2 5 50 100 ⎯ 150 ⎯ 

  750    28 5 10 13 اإلجمالى

 يتم إختيار المقررات اإلختيارية من قائمة المقررات اإلختيارية المرفقة .                                     -

يتم إخطار الكلية بمسميات المقررات اإلختيارية قبل أداء اإلمتحان وتسجيل أسماء المقررات فى شهادة تقديرات المواد    -

 مع  

 ع للطالب . ذكر إسم المشرو  
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 الهندسة الجيولوجية والتعدين

 

 المقررات اإلختيارية 
 

ثالثةالسنة ال  لسنة الرابعة ا 

( 1مقرر إختياري ) ( 2مقرر إختياري )  ( 3مقرر إختياري )  ( 4مقرر إختياري )   

منج 

3081 

إدارة 

المشروعات 

 التعدينية 

منج 

3091 

 جيولوجيا 

إنشائية  

 وطبقية 

منج 

4081 

تصميم عمليات  

الخامات يز ترك  

منج 

4091 

إنتاج الخامات  

والمعادن  

 النانومترية 

منج 

3082 

اإلحصاء 

وتحليل  

المخاطر  

 الهندسية

منج 

3092 

دراسات 

الجدوى  

للمشروعات  

 التعدينية 

منج 

4082 

صيانة ومعالجة  

 السطوح االثرية

منج 

4092 

الطرق الحديثة  

والمتقدمة في 

 فصل الخامات 

منج 

3083 

 تكنولوجيا  

 طويل الالحائط 

منج 

3093 

تصميم مناجم 

الخامات  

 الطبقية 

منج 

4083 

جيوتكنولوجيا  

 الفحم وتجهيزه 

منج 

4093 

 أساسيات

 هندسة اآلثار

منج 

3084 

ميكروسكوبية 

 الخامات 

منج 

3094 

تشريعات  

 المناجم 

منج 

4084 

التأثيرالبيئي  

للعمليات  

 التعدينية 

منج 

4094 

تصميم وتحليل  

شبكات 

 التهوية

منج 

3085 

جيا  جيولو 

 الفحم 

منج 

3095 

تصميم 

المواقع 

 وإختبارها 

منج 

4085 

بحوث العمليات  

 التطبيقية 

منج 

4095 

معالجة 

النفايات  

الفلزية  

منج  والالفلزية

3086 

المواد المعدنية  

المالئة 

 والبلمرات

منج 

3096 

ديناميكية 

عمليات الحفر  

 والتفجير 

منج 

4086 

تكنولوجيا  

تصنيع الخامات  

فلزيةالغير   

منج 

940 6 

التأثير البيئى  

للمخلفات  

 التعدينية 

منج 

3087 

الظواهر 

 السطحية

منج 

3097 

تكنولوجيا  

صناعة 

 الفوسفات 

رهد 

4087 

الجيولوجيا  

المائية 

 وهيدروليكا 

 المياه الجوفية

منج 

4097 
 تدعيم المناجم 

منج 

3088 

هندسة المواد  

 الجيولوجية

اشغ  

3098 

الخواص  

الهندسية 

 للتربة 

منج 

4088 

ية طحن  ميكانيك

 الخامات 

منج 

4098 

تجهيز  

الخامات  

للتطبيقات 

  الطبية
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 الهندسة الجيولوجية والتعدين

 المقررات اإلختيارية 

 ( 1مقرر إختياري )  -الفصل الدراسي األول  -ثالثة السنة ال

 
 ( 0+2+2دينية )إدارة المشروعات التع - 3081منج 

المشروعات     -القيادة    –ادارة االفراد    –مقدمة فى االدارة العامأ   التخطيط والتنظيم   مدخل لالدارة 

  - طريقة جانت  - شبكات التتابع المنطقى لالنشطة    - توزيع المسىليات على االفراد    - االهداف وتدرجها  

االسس العامة   -الجداول الخطية الزمنية  -قييم ومراجعة البرامج )بيرت(طريقة ت  -طريقة المسار الحرج

التنفيذ اعمال  )العمالة    -الدارة  االعمال  تنفيذ  النقدية.   -المعدات(  –المواد    –برامج  والتدفقات  التمويل 

استخدام   -طرق تحديد االهمية النسبية للمعايير  -اساليب ومراحل اتخا  القرارات   مفاهيم ومعايير التقييم 

 يب وتطبيقات بحوث العمليات. اسال  -شبكات التقييم 

  

 (0+2+2اإلحصاء وتحليل المخاطر الهندسية )  - 3082منج 

طريقة    –التحليل التركيبى    – النمذجة    –مباداء الجيواحصاء    –نظرية المتغير العام    –مباداء االحصاء  

 ات. تطبيق –واحصائية الغير خطية مقدمة فى الجي  –نما ج المحاكاه الجيو احصائية   –الكريجنج 

طريقة بى آر   -مباداء تحليل المخاطر الصناعية و طرق تحديدها    –تعاريا المخاطر    -نبذة تاريخية  

سالسل    –طرق تحليل النظم  الطريق اإلحتمالية لتحليل المخاطر  –طريق فيمكا    –طريقة هازوب    –آيأ  

بترا    –ماركوف   للنمذ   –شبكات  كارلو  الشبكات    –جة  طريقة مونت  القابلية  مقدمة    –تحليل  لتحليل 

 تحليل المخاطر لبعض التطبيقات التعدينية.  –للتعرض للمخاطر 

 

  ( 0+2+2تكنولوجيا الحائط الطويل ) - 3083منج 

مميزات    –معالم الطريقة    –الظروف الطبيعية والجيولوجية إلستخدام طريقة الحائط الطويل    –مقدمة  

الطريقة   ومستويات  تقسيم   – وعيوب  شرائح  إلى  الطويل    –  الطبقات  الحائط  إختيار    –تصميم شرائح 

مشاكل التحكم فى   –السير المرحلى(    – ماكينة الحش    –السير المدرع    –المعدات ) الدعائم  اتية الحركة  

 دراسة حاالت لمناجم الفحم بسيناء والفوسفات بأبوطرطور.  –الصرف   –النقل  –التهوية   –الطبقات 

 

 ( 0+2+2ميكروسكوبية الخامات ) - 3084منج 

ميكروسكوب االنعكاس  –تحضير العينات الميكروسكوبية المصقولة لقطاعات الخامات ونواتج التركيز 

قياسات المنحى الموجى لالنعكاس الضوئى    – الخواص الفيزيائية والضوئية لخامات المعادن    – الضوئى  

  –اللتصاق واختباراتها  يكروكيميائى وكروماتجرافية االتحليل الم  –وطرق الصالدة الدقيقة باالختراق  

التركيب والنسيج لخامات    –الفصل على المقياس المتناهى فى الصغر للمعادن    –الطرق االتوراختراقية  

تطبيقات ميكروسكوبية الخامات    –المعادن وعالقتها بالخواص الوراثية االصل وطرق معالجة المعادن  

 المعادن و الخامات.   واستخداماتها فى طرق تركيز

 

 (0+2+2جيولوجيا الفحم  ) - 3085منج 

الدراسات    –التصنيا العالمى للفحم    -المكونات االساسية في الفحم    – تعريا برواسب الفحم    –مقدمة  

عمل قطاعات مصقولة ورقيقة بغرض الدراسة الميكروسكوبية وتحديد   –الجيوتقنية وتحديد جودة الفحم  

واجدة مع رواسب الفحم اثناء تكوينأ وكذلك بعد تكوينأ  دراسة المعادن المت  –البتروجرافى للفحم  التركيب  

 . تأثير العوامل الجوية على الفحم )االكسدة(. 
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 ( 0+2+2المواد المعدنية المالئة والبلمرات ) - 3086منج 

لبلمرات المستخدمة مع الخامات كمواد  اكثر ا  –التلك والسيليكا  – المواد الملونة    -المواد المالئة  –مقدمة  

المواد الكيميائية المستخدمة لزيادة    –التجانس بين البلمر والمعدن    –الطبيعة السطحية للمعدن    –ئة  مال

السطحي   من    –التجانس  الناتج  للخليط  الميكانيكية  و  الفيزيائية  الخواص  السطحي علي  التجانس  تأثير 

 الورق و البالستيك و البويات.  تطبيقات في صناعة  –البلمر والمعدن 

 

 ( 0+2+2الظواهر السطحية ) - 3087منج 

الشد    – صلب(  - غاز  - صلب    –سائل    -سائل  – سائل    - غاز    – تالمس السطوح المختلفة )سائل    –السطوح  

جهد    –كهربية السطوح    –معامل االنتشار  – طاقة التماسك او االلتصاق    –زاوية التالمس    –السطحي  

الدهانات و    -المستحلبات و انتاج النانو    –حبيبي  الحجم ال  –تطبيقات )التبلر    –التحكم في السطح    –الزيتا  

 المعادن والبلمرات ..الخ(.   –البويات 

 

 ( 0+2+2هندسة المواد الجيولوجية ) - 3088منج 

التطبيقات    واستخدامها في  –التوصيا الفني للمواد الجيولوجية     -المواد الجيولوجية واهميتها    –مقدمة  

صناعة   – صناعة االسمنت    -مواد البناء    –الصناعات الكيميائية    – ك  الهندسية المختلفة )صناعة السيرامي

لوحات    –المواد المستخدمة في سوائل حفرابار البترول(    –الخامات المالئة للبالستيك    -البويات    – االسمدة  

ة  تجهيز خامات الباريت والمعادن الطينية المختلفتصنيع و  -التشغيل و التركيز للخامات المعدنية والفحم  

 دراسة حاالت. -بنتونيت( والفلسبارات والجبس والتلك  –)كاولين 
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 الهندسة الجيولوجية والتعدين

 المقررات اإلختيارية 

 ( 2مقرر إختياري ) -الفصل الدراسي الثاني  -السنة الثالثة 
 

 ( 0+2+2)جيولوجيا إنشائية وطبقية  - 3091منج 

الطبقية الجيولوجيا  مجال  الطبقية   الجيولوجية    -الجيولوجيا  على    –العصور  التركيز  مع  الحفريات 

نظرة عامة على الجيولوجيا الطبقية    –الخرائط الطبقية وتحليلها    –العالقات الطبقية    –الحفريات الدقيقة  

ئية   الخواص الميكانيكية للصخور  الجيولوجيا االنشا   -التراكيب الصخرية الرئيسية وتوزيعها    –لمصر  

للصخور  ميكاني  – واالجهادات   المرن  االنسياب  االرفية    – كا  القشرة  فى  التغيير  التراكيب    –مراحل 

والنارية   الرسوبية  للصخور  الفواصل    –االولية  فى   –الفوالق    –الطيات  الجيولوجية  التراكيب  اهمية 

 التعرف على الرواسب المعدنية وعمليات تعدينها. 
 

 (0+2+ 2دراسات الجدوى للمشروعات التعدينية ) - 3092منج 

  –االستنفا     –االهالك    –القيمة الزمنية لالموال    –الفائدة المركبة    –اقتصاديات الموارد القابلة للنضوب  

تحليل    – القيمة الحالية    –تحليل الربحية   فترة االسترداد    –االتاوه فرائب الدخل    –استهالك راس المال  

التحليل االقتصادا    – تحليل المخاطر    – حساسية  تحليل ال  – معدل العائد الداخلى    – دفق النقدا المخصوم  الت 

 للبدائل دراسة حاالت. 
 

 ( 0+2+2تصميم مناجم الخامات الطبقية ) - 3093منج 

الطبقية   للخامات  الرئيسية  والفتحات    –السمات  التعدين  طريقة  اختيار    –تخطيط  فى  المىثرة  العوامل 

تصميم طريقة الغرفة   –ومناطق التشغيل  حساب فغط الصخور حول الفتحات المنجمية    – يقة التعدين  طر

اختيار المعدات لكل من   –تصميم طريقة الحائط القصير    –تصميم طريقة الحائط الطويل    –والعمود  

 دراسة حاالت.  –الطرق السابقة 
 

  (0+2+2تشريعات المناجم ) - 3094منج 

  –مصادر القانون(    -اسس القانون    -االهداف العامة للقانون    -للقانون )خصائص القاعدة القانونية  مقدمة  

)طبيعتها   (    -انواعها    -التعاقدات  والتجارا    –مكونتها  المدنى  )القانون  للتعاقدات  الحاكمة   -القوانين 

  - ادارة التعاقدات )التأمين    –(    العقود الدولية  -قوانين المناقصات والمزايدات فى الحكومة والمال العام  

دراسة لبعض القوانين المتعلقة بالتعدين ) قانون المناجم والمحاجر و  –(  التحكيم  -المطالبات    -الضمان  

دراسة    –تشريعات االمن الصناعى والصحة المهنية(    –التشريعات البيئية    – قانون اإلستثمار    –المالحات  

 حالة.
 

 ( 0+2+2وإختبارها  ) تصميم المواقع   - 3095منج 

المواقع االساسات  -تصميم  التصم   -نظم  االقتصاداعوامل  الموقع  -يم  الموقع  -تجهيز  دراسة   -صيانة 

 استخدام برامج الكمبيوتر الخاصة.  -محاكاة عملية -الصخور و التربة
 

 ( 0+2+2ديناميكية عمليات الحفر والتفجير ) - 3096منج 

يطة  تاثير الموجة االنفجارية علي البيئة المح   –يات الحفر والتفجير  االهتزازات االرفية الناتجة عن عمل

االجهزة المستخدمة لتتبع وقياس هذه    –قياس الموجة االنفجارية المتولدة في االرض او الهواء او الماء    –

 الربط بين تكرار هذه العمليات و سالمة المنشأت المحيطة.  -تحليل قراءات اجهزة القياس   –الموجات 
 

 ( 0+2+2تكنولوجيا صناعة الفوسفات ) - 3097نج م

دراسة عمليات تركيز خامات   –الفوسفات فى مصر ومواصفاتأ    –بصناعة الفوسفات  التعريفات الخاصة  

 صناعة االسمدة الفوسفاتية و عنصرالفوسفور.  –الفوسفات محليا و عالميا 
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 ( 0+2+2الهندسية للتربة )  الخواص  - 3098اشغ 

للتربة الجيوهندسية  التربة  –الخصائص  ميكانيكا  التربة    –تعاريا  الفعلى  اإلجها  –انسياب  نظرية   –د 

 اإلختبارات المعملية والحلقية للتربة.   –العينات الحلقية   –اتزان المنحدرات    –التصلد 

 

 الهندسة الجيولوجية والتعدين

 المقررات اإلختيارية 

 ( 3مقرر إختياري )  -الفصل الدراسي األول  -السنة الرابعة 

 
 ( 0+2+2تصميم عمليات تركيز الخامات )  - 4081منج

 –مناولة ونقل الخامات والركازات    –تقييم االداء وكفاءة الفصل فى عمليات التركيز  –ن الفلزا والمادااالتزا

العمليات   –االختبارات المعملية والنصا صناعية    –المعدنية والفحم  لوحات التشغيل للخامات    –العمليات الموحدة  

 االفافية والتحكم اآللى. 

 

 (0+2+2االثرية ) صيانة ومعالجة السطوح  - 4082منج 

االلوان    –اهميتها و اختالفها عن السطوح االخري    –السطوح االثرية  -مقدمة عن انواع االحجار والمعادن االثرية  

معوقات    –المعالجة بالمواد الكيميائية  ات النشاط السطحي    –الجة السطحية لالسطح االثرية  المع  –و النقوش  

 استخدام الحبيبات النانومترية في معالجة االثار. –استخدام بعض البلمرات في المعالجة 

 

 ( 0+2+2جيوتكنولوجيا الفحم وتجهيزه ) - 4083منج 

مصر   فى  الفحم  الحاوية  – انواع  الطبقات  للفحم    - للفحم    توصيا  الكيميائية  والتحاليل    – الخصائصالفيزيائية 

للفحم   البتروجرافية  للمكونات  المجهرية  التقنية    –الدراسات  الفحم    –للفحم واعداده  الخصائص   –طرق تركيز 

 الشوائب الضارة للبيئة و المصاحبة للفحم و طرق فصلها. 

 

 ( 0+2+2التأثير البيئي للعمليات التعدينية ) - 4084منج 

تلوث    –التأثير البصرا    –مدا وأهمية المشاكل البيئية    –التعدين والبيئة    –المنظومات البيئية    –تعريا البيئة  

التجوية    –هبوط سطح االرض    –إهتزازات االرض نتيجة العمال التفجير  –الضوفاء    – ث الماء  تلو  –الهواء  

اإلستصالح    –والتعرية   النفايات    –عمليات  والتحكم  التشر  –استخدام  البيئية  البيئى    –يعات  التقييم  دراسات 

ل المناطق التعدينية بعد  استغال  –دراسة حاالت )المناجم والمحاجر ومصانع االسمنت(  –للمشروعات التعدينية  

 انتهاء االعمال التعدينية بها. 

 

 ( 0+2+2بحوث العمليات التطبيقية ) - 4085منج 

النما ج المبنية علي االحتماالت   نظرية    –تحليل الشبكة ونظرية االلعاب    –الخطية  البرمجة الريافية   البرمجة  

تطبيقات على   –تحليل القرار والمحاكاه    –لعول  نظرية الموجودات وا  –نظرية صفوف االنتظار    –االحتماالت  

 المشاكل المصاحبة للمشروعات التعدينية.

 

  ( 0+2+2لزية )تكنولوجيا تصنيع الخامات الغير ف - 4086منج 

)كاولين المختلفة  والطينات  الباريت  خامات  وتجهيز  والتلك-تصنيع  والجبس  استخدامها  -بنتونيت(والفلدسبارات 

 دراسة لعمليات تركيز هذه الخامات فى العالم. -البويات-كمواد مضافة لسوائل الحفر-ستيك كمادة مالئة في البال

 

 (0+2+2لمياه الجوفية )الجيولوجيا المائية وهيدروليكا ا - 4087رهد 

معدالت االنسياب االختبارات الهيدروليكا    –المسامية والنفا ية  –دورة الهيدروجيولوجى    –مباداء الهيدرولوجى  

التحليل    -اقتصاديات الضخ بالطلمبات  -تشغيل الطلمبات مع خطوط األنابيب  -ات  أنواعها وخصائصهاالمضخ  -

و المضغوط  السريان  لشبكات  االنحدار  الهيدروليكي  للشبكات    -شبكات  الهيدروليكي  التصميم  المياه    - أسس 

مقدمة فى تلوث المياه الجوفيأ    –-يةحركة المياه الجوف  -أنواع الخزانات الجوفية  –الجوفية  مصادر المياه الجوفيأ  

 هيدروليكا اآلبار. -
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 ( 0+2+2ميكانيكية طحن الخامات ) - 4088منج 

نظريات تكون الشقوق  -تحليل االجهادات-القوي المىثرة علي عملية الطحن-احينانواع الطو -طحن الخامات-مقدمة

الصخور تصدع  بالطحن-و  نانومترية  حبيبات  علي  الحصول   البلوري الت-امكانية  و  البنائي  التركيب  في  غير 

  – ر الطحنتصميم دوائ-ترشيد طاقة الطحن–انبعاث الحرارة اثناء الطحن و كيفية استغاللها–للخامات اثناء الطحن

 دراسة حاالت.

 

 

 الهندسة الجيولوجية والتعدين

 المقررات اإلختيارية 

 ( 4مقرر إختياري ) - فصل الدراسي الثانيال -السنة الرابعة 

 
 ( 0+2+2إنتاج الخامات والمعادن النانومترية ) - 4091ج من

النانومترية    –مقدمة   المواد  النانومترية من    –أهمية  المواد  المعدنية  انتاج  الميكانيكية النتاج    –الخامات  الطرق 

والورق و تطبيقات المواد النانومترية في البالستيك    –الطرق الحرارية    –الطرق الكيميائية    –المواد النانومترية  

 دراسة حاالت. –البويات 

 

 (0+2+2الطرق الحديثة والمتقدمة في فصل الخامات ) - 4092منج 

  - تقارب الخواص الفيزيائية أو السطحية    –نعومة الحجم  –تشابك الحبيبات  –الحاجة الي طرق حديثة     –مقدمة

تكنولوجيا    –تزان االلكتروستاتيكى  اال  –الطحن    –تصنيا الحبيبات    –الفصل المغناطيسي عالي االنحدار والشدة  

البيولوجية و   –تجميع الحبيبات    –فصل الحبيبات الدقيقة بالجا بية )اجهزة الفالكون ونيلسون وموزلي(   اال ابة 

إزالة االحبار من    –تجهيز الخامات فى صناعة الورق والسيراميك    -التعويم في وجود البكتيريا و الكائنات الدقيقة  

 تدويرالبالستيك والمخلفات المعدنية.  –في الخواص السطحية  التحكم –الورق 

 

 ( 0+2+2أساسيات هندسة اآلثار ) - 4093منج 

البناء  احجار  و  االثرية  للمواقع  الهندسية  المساحى-الخصائص  التوثيق  االثرا   الفرتوغرافى-التوثيق   - التوثيق 

 الطرق الهندسية للحفاظ على االثار. -الهندسى لالثرالترميم -تحليل االثر البيئى-التحليل الرقمى للمواقع االثرية

 

 ( 0+2+2تصميم وتحليل شبكات التهوية )  - 4094منج 

طريقة جاوس   – الطرق العددية      –طريقة هاردا كورس الريافية لشبكات التهوية     –حليل شبكات الموائع  ت

المعدلأ   المميز الداء المروحأ    –سيدل  المنحنى  طرق الحصول على تفرع –لتخطيطيةنظرية الرسوم ا–توفيق 

محاكاه التعديالت    –وزيع المحكمنمو ج الت  –نمو ج التوزيع شبأ المحكم   –نمو ج التوزيع الطبيعى  –غير مقفل

اقتصاديات -}االنهيارات   –االنفجارات–الحرائق{تحليل استقرار الشبكة فى حاالت الطواراء    –وبدائل الشبكة  

 لكترونى فى تحليل وتصميم والتحكم فى شبكات التهوية.استخدام الحاسب اإل–شبكات التهويأ

 

 ( 0+2+2) معالجة النفايات الفلزية والالفلزية - 4095منج 

النفايات  –مقدمة   النفايات  –طبيعة  النفايات    –خواص  الغازية اختيار انسب -السائلة-النفايات الصلبة    –تصنيا 

 دراسة حاالت. –امثلة تطبيقية –للنفايات بعد معالجتهاالصناعات المستخدمة –الطرق لمعاجتها واعادة تدويرها 

 

 ( 0+2+2)التأثير البيئى للمخلفات التعدينية  - 4096منج 

 –التخلص من النفايات    –خطر المخلفات التعدينية علي البيئة    –المخلفات الناتجة عن مصانع التركيز  –مقدمة  

الحلول المقترحة والخطط البديلة الختيار    –البيئية الحاكمة  القوانين    –معالجة النفايات التعدينية    –تقليل خطرها  

 دراسة حاالت.  -طرق معالجة صديقة للبيئة 
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 (0+2+2تدعيم المناجم ) - 4097منج 

بمافي  -سواء فوق أو تحت األرض-استعراض مفصل للتدعيم األرفي االصطناعي –انواع الدعامات و اهميتها 

استقرارالمنحدرات   تقنيات  استخدام   لك  التعدينية.  االنفاق  و  والممرات  لالبار  المناسبة  البطانات  واستخدام 

التثبيت بالمسامير والتصلد الكيميائي اختيار التدعيم وفقا -الدعامات الهيدروليكية  –ية  الدعامات الخشبية و المعدن

التعدين المستخدمة )الحائط الطويل   الع  –الغرفة و العمود...الخ(    –لطريقة  القة بين الطبقات الصخرية  دراسة 

 المطلوب حملها و نوع التدعيم.

 

 ( 0+2+2) تجهيز الخامات للتطبيقات الطبية  - 4098منج 

التطبيقات الطبية–مقدمة للتطبيقات الطبية    –الخامات المستخدمة في  المناسب  تركيز الخامات    –الحجم الحبيبي 

االدوية لصناعة  ا  –ومعالجتها  االدوات  في  التعويضيةاستخداماتها  واالجهزة  االسنان  وطب  تطبيقات    –لطبية 

 اخري. 
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 هندسة البترول 
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 هندسة البترول 
 الفصل الدراسي األول  -السنة األولى 

 

 هندسة البترول 

 الفصل الدراسي الثاني  -السنة األولى 

 م الكودي الرق  م

 

 إسم المقرر

 

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالى  عملى تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوي 
 إجمالى  تحريرى 

 1222ريض  1
 الجبر الخطي والتكامل 

 متعدد المتغيرات
3 1 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 1224فيز  2
 الفيزيقا الحديثة 

 يقا البلورات وفيز
2 2 1 5 40 20 90 150 3 

 1222ميك  3
 ديناميكا الجسم الجاسئ 

 في المستوى
2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 2 100 60 ⎯ 40 4 1 1 2 جيولوجيا هندسية  1221منج  4

5 
 1221 انش

 
 2 100 60 ⎯ 40 3 ⎯ 1 2 نظرية اإلنشاءات

6 
 1004عام 

 

مهارات العرض والتواصل  

 والكتابة الفنية 
1 3 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 3 1 التفكير العلمي واإلبداعي  1005عام  7

  750    28 2 13 13 اإلجمالى

 

  

 الرقم الكودي  م

 

 إسم المقرر

 

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالى  عملى تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوي 
 إجمالى  تحريرى 

 1221كيم  1
 كيمياء

 عضوية وغير عضوية 
2 2 2 6 40 20 90 150 3 

 1221ريض  2
المعادالت التفاضلية 

 اإلعتيادية
3 1 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 بصريات فيزيقية 1222فيز  3

 1221ميك  4
 يكانيكا المستويةالم

 لألجسام الجاسئة 
2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 3 150 90 ⎯ 60 5 ⎯ 3 2 رسم وتصميم ماكينات  1221تمج  5

 3 150 90 20 40 5 1 2 2 أسس علوم وهندسة المــواد    1221فلز  6

  750    28 4 11 13 اإلجمالى
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 هندسة البترول 

 الفصل الدراسي األول  -السنة الثانية 

 هندسة البترول 

 الفصل الدراسي الثانى  -السنة الثانية 

 الرقم الكودي  م

 

 إسم المقرر

 

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالى  عملى تمارين  حاضرة م اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوي 
 إجمالى  تحريري 

 2 100 60 20 20 4 ⎯ 1 3 اإلحتماالت واإلحصاء 2223ريض  1

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 1 3 أسس الهندسة الكهربية 2221كهق  2

 3 150 90 ⎯ 60 5 ⎯ 3 2 ميكانيكا الموائع 2221رهد  3

 2222كيم  4
ة  الديناميكا الحراري

 للهندسة الكيميائية 
2 3 ⎯ 5 60 ⎯ 90 150 3 

 2010نفط  5
إدارة وإستدامة موارد 

 الطاقة والمواد 
1 1 ⎯ 2 15 ⎯ 35 50 2 

 2020نفط  6
 هندسة حفر 

 ( ** 1آبار البترول )
2 3 1 6 40 20 90 150 3 

 2002عام  7
 مشاكل الطاقة  

 والتغير المناخي 
1 1 ⎯ 2 20 ⎯ 30 50 2 

  750    28 1 13 14 اإلجمالى

 الرقم الكودي  م

 

 إسم المقرر

 

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالى  عملى تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوي 
 إجمالى  تحريري 

 2 100 60 20 20 4 ⎯ 1 3 التحليل العددي  2224ريض  1

 2221اشغ  2
مساحة مستوية  

 وطبوغرافية 
2 1 1 4 20 20 60 100 2 

 2222منج  3
 أساسيات

 ميكانيكا الصخور 
2 1 ⎯ 3 20 20 60 100 3 

 2 100 60 ⎯ 40 3 ⎯ 1 2 الجيولوجيا الطبقية  2030نفط  4

 2040نفط  5
 هندسة حفر آبار 

 ( ** 2البترول )
2 2 1 5 20 20 60 100 3 

 2050نفط  6
 خواص موائع

 وصخور المكامن** 
2 2 1 5 30 30 90 150 3 

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 3 1 تقييم األثر البيئي  2003عام  7

  750    28 3 11 14 اإلجمالى

 ** بها امتحان شفوس 
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هندسة البترول       

 الفصل الدراسي االول  -السنة الثالثة                              

 هندسة البترول 
 الفصل الدراسي الثاني  -الفرقة الثالثة 

 ** بها إمتحان شفوي 

 

  

 الرقم الكودي  م

 

 إسم المقرر

 

عدد   توزيع الدرجات  دد ساعات اإلتصال أسبوعيا  ع

ساعات  

 إجمالى  عملى تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوي 
 إجمالى  تحريري 

 3 100 60 15 25 4 ⎯ 2 2 هندسة إنتاج البترول**  3010نفط  1

 3 150 90 20 40 5 ⎯ 3 2 تسجيالت اآلبار**  3020نفط  2

 3 150 90 20 40 5 ⎯ 3 2 المكامن** هندسة  3030نفط  3

 3040نفط  4
 هندسة 

 إستكشاف البترول** 
2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 3 100 60 15 25 3 ⎯ 1 2 ( 2ميكانيكا الموائع ) 3222رهد  5

 30xxعام  6
 1مقرر إختياري 

 )مجموعة أ( 
2 1 ⎯ 3 20 ⎯ 30 50 2 

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 3 1 إقتصاد وتسويق  3004عام  7

  750    28 ⎯ 15 13 اإلجمالى

 الرقم الكودي  م

 

 إسم المقرر

 

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالى  عملى تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوي 
 إجمالى  تحريري 

 3050نفط  1
فع الزيت  طرق ر 

 اإلصطناعية **
2 4 ⎯ 6 40 20 90 150 3 

 3060نفط  2
 هندسة إنتاج

 الغاز الطبيعي **
2 4 ⎯ 6 40 20 90 150 3 

 3 150 90 20 40 5 1 2 2 إكمال وصيانة اآلبار **  3070نفط  3

 3080نفط  4
 هندسة حفر آبار 

 ( ** 3البترول )
2 4 ⎯ 6 40 20 90 150 3 

 0xx3مشك  5
 2ي مقرر إختيار 

 )مجموعة ب(
1 2 ⎯ 3 40 ⎯ 60 100 2 

 2 50 30 ⎯ 20 2 ⎯ 1 1 ريادة أعمال  3003عام  6

  750    28 1 17 10 االجمالى
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 هندسة البترول 
 الفصل الدراسي األول  -الفرقة الرابعة 

 هندسة البترول 

 الفصل الدراسي الثاني  -الفرقة الرابعة 

 ** بها إمتحان شفوي 

ي الثاني منها  درجة ضمن درجات الفصل الدراس  150درجة في الفصل الدراسي األول و  50* درجة المشروع    

120    

 أسابيع بعد إمتحانات الفصل الدراسي الثاني. 4المشروع  -درجة للمناقشة     

 الرقم الكودي  م

 

 إسم المقرر

 

دد  ع توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالى  عملى تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 3 150 90 20 40 5 1 2 2 **  محاكاة المكامن    4010نفط  1

 2 100 60 15 25 4 ⎯ 2 2 جيولوجيا البترول **  4020نفط  2

 4030نفط  3
عمليات المعالجة  

 السطحية للغاز ** 
2 3 ⎯ 5 40 20 90 150 3 

 2 100 60 15 25 4 ⎯ 2 2 إدارة عمليات الحفر **  4040نفط  4

 2 100 60 15 25 4 ⎯ 2 2 تصميم شبكات االنابيب  4221مكق  5

 40xxنفط  6
3مقرر إختياري   

 )مجموعة ج(  
2 1 ⎯ 3 40 ⎯ 60 100 3 

 ⎯ 50 ⎯ ⎯ 50 3 ⎯ 1 2 ( * 1المشروع ) 4801نفط  7

  750    28 1 13 14 اإلجمالى

 الرقم الكودي  م

 

 إسم المقرر

 

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالى  عملى تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 4050نفط  1
 اإلستخالص 

 المحفز للزيت** 
2 2 1 5 40 20 90 150 3 

 3 100 60 15 25 4 ⎯ 2 2 تحليل إختبارات اآلبار **  4060نفط  2

 4070نفط  3
 تنشيط اّبار  

 الغاز والزيت **
1 1 1 3 25 15 60 100 3 

 4080نفط  4
تشريعات وإقتصاديات  

 البترول 
2 ⎯ ⎯ 2 20 ⎯ 30 50 2 

 4090نفط  5
 عمليات المعالجة  

 السطحية للزيت **  
2 1 ⎯ 3 25 15 60 100 3 

  40xx نفط 6
 4مقرر إختياري 

 )مجموعة د(
2 1 ⎯ 3 40 ⎯ 60 100 3 

 ⎯ 150 ⎯ 120 30 8 3 3 2 ( * 2المشروع ) 4802نفط  7

  750    28 5 10 13 اإلجمالى
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 ل هندسة البترو

 

 اإلختيارية  المقررات

 

 

 مجموعة )أ( 

 عام 

 

 مجموعة )ب(

 

 مجموعة )ج( 

 

 مجموعة )د(

 عام  3011

 

 إدارة المخاطر الهندسية

 مشك  3021

 

 نظم التحكم 

 

 4031نفط      

 

 الغمر بالماء     

 

 4041نفط 

 

 هندسة الحفر التطبيقية      

 

 عام  3012

 

 هندسة البيئة واالمن الصناعي

 

مشك   3022  

 

 التآكل وحماية االنابيب 

  4032نفط

 

 طرق معالجة اآلبار     

 

 4042نفط 

 

 الذكاء االصطناعي وتطبيقاته 

 في هندسة البترول 

 

 عام  3013

 

  ترشيد الطاقة وحماية البيئة 

   نفط 4033

 

 موضوعات مختارة 

 في هندسة البترول 

 

 

 

 المقررات االختيارية:  

 إدارة المخاطرالهندسية   3011 عام   

 هندسة البيئة واالمن الصناعي   3012عام   

 ترشيد الطاقة وحماية البيئة  3013  عام   

 نظم التحكم   3021مشك  

 التآكل وحماية االنابيب    3022 مشك 

 

 الغمر بالماء    4031نفط  

 طرق معالجة اآلبار  4032  نفط  

 موضوعات مختارة في هندسة البترول     4033نفط  

 الحفر التطبيقية هندسة    4041نفط   

 الذكاءاالصطناعي وتطبيقاته في هندسة البترول    4042  نفط 
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 هندسة البترول 

 المقررات اإلختيارية 

 
 ( 0+1+2إدارة المخاطر الهندسية )  - 3011عام 

الحادثة  -مقدمة ونظرية  المخاطر  المخاطر  -تعريا  إدارة  األولي    -أساسيات  التحليل  المخاطر   تحديد 

طريقة ها وب    - (FMECAالتأثير والتحليل الحرج )  - أسلوب االنهيار أو اإلخفاق  -(PRAللمخاطر )

(HAZOP)-  المنظومة تحليل  المخاطر  -طرق  بالمخاطر  -تقدير  التسلسل    -التحطن  في طرق  تطبيق 

والمراجعة والمتابعة  المجتمع  -التحكم  ومنظمات  ومىسساتها  أنظمتها  و  الحرائق  مخاطر  إدارة  عملية 

دراسة حالأ من حاالت البترول والتي من خاللها يقوم الطالب  -الحرائق واالنفجارات-المدني المنوط بها

 ر والعمل علي منعها مسبقاً. بتطبيق أساسيات إدارة المخاطر.والهدف من هذا المقرر علي تعميم المخاط

 

 ( 0+1+2هندسة البيئة واألمن الصناعي ) - 3012عام 

 -عالمات وإرشادات األمان  -التعرف على الحوادث والوقائع -الحوادث والوقائعأسباب  -أساسيات األمان

 -بيئةالحوادث الضخمة في صناعة البترول.  التأثيرات المحلية والقطرية والدولية لتلوث الهواء على ال 

ير مواد  إعادة تدو- منع التلوث  -إدارة دفع الملوثات  -النفايات الخطرة   -النفايات الصناعية  -ملوثات الماء

النفايات- النفايات معالجة  النفايات-تقنيات  من  للتخلص  األقصى  المياه - الحد  معالجة  في  -تقنيات  التحكم 

الهواء ومعالجتها-ملوثات  التربة  البيئية-تلوث  المخاطر  البيئية  -تقدير  المخاطر  تقدير  تقدير  -طرق 

والدولية. والهدف من هذا المقرر هو    األنظمة المحلية-تقدير المخاطر الصحية البيئية  -التأثيرات البيئية

التعرف علي ملوثات البيئة وكيفية المحافظة على البيئة واإلرشادات األساسية لمنع الحوادث في صناعة 

 البترول . 

 

 ( 0+1+2طاقة وحماية البيئة )ترشيد ال  - 3013عام  

الطرق المختلفة   –ىثرة فيها  تعريا كفاءة االحتراق والعوامل الم  - ترشيد الطاقة مقدمة عن نظم االحتراق

استرجاع    –نظم التحكم في االحتراق وفبط أداء االحتراق لنظم مختلفة    –لترشيد الطاقة لنظم االحتراق 

 نظم إدارة الطاقة.- ترشيد نظم اإلفاءة  - الطاقة في المبانيحرارة العادم. تطبيقات وأمثلة على ترشيد  

تيجة محطات توليد القوا ومحركات االحتراق الداخلي  حماية البيئة  مصادر تلوث الهواء وباألخص ن

الصلبة...(   والجزيئات  والنيتروجين  الكربون  الغالف  -)اكاسيد  في  الملوثات  انتشار  ونما ج  ديناميكا 

  - ي تلوث الهواء نتيجة محطات القوا ومحركات االحتراق الداخلي )معالجة الوقود وسائل التحكم ف-الجوي

 القياسية للبيئة. المواصفات – الفالتر...( 

 

 (0+2+1نظم التحكم )  -  3021مشك 

التحليل    –تحليل تغير األقطاب    –النظم الخطية  ات الزمن المتصل  تحليل االستجابة العابرة والنهائية  

تصميم نظم التحكم باستخدام منحنيات    –تصميم نظم التحكم باستخدام منحنيات األقطاب    – في نطاق التردد  

مالحظ  –تصميم النظم المتبعة  –اختيار أماكن األقطاب  –التحكم باستخدام متغيرات الحالةتحليل نظم    –بود  

 تصميم نظم التحكم باستخدام مالحظ الحالة. –الحالة

 

 (0+2+1ب ) التآكل وحماية األنابي -  3022مشك 

طرق الحماية    -اتالفية (قياس معدالت التآكل ) طرق اتالفية وغير    -انواع التآكل  -التآكل الكهروكيمائى

 المثبطات(. –الحماية الكاثودية  –تعديل التصميم   –)إختيار المواد 
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 (0+1+2الغمر بالماء )  -4031نفط 

عناصر    -مراجعة خواص الصخور والموائع  - عوامل يجب اعتبارها في حالة الغمر بالماء  -حقن الماء

معادلة السريان    -اعتبارات اإلزاحة االمامية  -اإلزاحية كفاء الوحدة   -الكفاءة الحجمية للكسح  - كفاء الكسح

للكسح  -الجزئي الرأسية  الرأسي  -الكفاءة  الالتجانس  الرأسي  -وصا  الكسح  النفا ية   - حساب  طرق 

 - هندسة شكل اإلزاحة -الكفاءة االمامية للكسح -بارسون-دايكسترا طريقة - كتلون-طريقة استيل -التبادلية

متتاليات الريان القطري حول  -ويت-معدل توصيل كوديل  -ن وفع أنماط مختلفةمعدل الحق  -حقن الموائع

الطرق    -االداء متعدد الطبقات  -جفن ومورس  -طريقة كراج  -توقع أداء عملية الغمر بالماء    -بئر الحقن

قها  توقع. والهدف من هذا المقرر هو معرفة طرق زيادة اإلنتاجية بالغمر بالماء وامكانية تطبيالتجريبية لل

. 

 

 ( 0+1+2طرق معالجة اآلبار ) - 4032نفط 

معالجة الحجر    -معالجة الصخور الكربونية باألحماض  -أنواع األحماض  - التقنية العامة لتنشيط اآلبار

  - سوائل التشقيق  -كفاءة التشقيق الهيدروليكي  -زيادة اإلنتاجية  -التشقيق الهيدروليكي  -الرملي باألحماض

تخطيط وتصميم عمليات   -التنشيط بمواد الشد السطحي -وسائل التحويل -ماضالتشقيق باألح - الدعامات

البرافينات  -التنشيط ترسب  ومنع  هو   -إزالة  المقرر  هذا  من  والهدف  الكلسية.  الترسبات  منع  او  ازالة 

 يات تنشيط اآلبار وكيفية تصميمها وتنفيذها.الوقوف على عمل 

 

 (0+1+2ول )موضوعات مختارة في هندسة البتر - 4033نفط 

 يحدد موفوع في هندسة البترول حسب إحتياجات الطالب. 

 

 ( 0+1+2هندسة الحفر التطبيقية ) - 4041نفط 

أين يتم استخدام هذا  الهدف من هذا المقرر هو دراسة متى و  -عمليات الحفر عند الضغط تحت المتوازن

 - انواع سوائل الحفر المستخدمة  -نمشاكل الحفر المختلفة عن الحفر فوق الضغط المتواز  - النوع من الحفر

دراسة استقرار جدران البئر.تطبيقات    -طرق الحسابات الهيدروليكيأ لكل انواع موائع الحفر المستخدمة

توجيأ الحفر    -نظم الحفر األفقي  - ات ميكانيكا الصخوراساسي  -مىشرات االختيار  -اآلبار األفقية والمتشعبة

سوائل الحفر لآلبار األفقية. والهدف من هذا المقرر    -مالأ اآلبار األفقية()آ  -تخيالت اآلبار األفقية  -األفقي

 هو تصميم تكنولوجيا الحفر األفقي في صناعة البترول.

 

 (0+1+2رول )الذكاء االصطناعي وتطبيقاته في هندسة البت  - 4042نفط 

إستخدام    –البحث اإلرشادي    –البحث في فضاء الحالة    –التفكير اآللي    –تمثيل المعرفة    –المفاهيم العامة  

نظم الخبراء    –نظم اإلنتاج    –التعلم اآللي باستخدام الشبكات العصبية    –اإلسترشاد في حل مشكلة اللعبة  

 تفهم اللغات الطبيعية.  –ت الذكاء الصناعي لغا –التفكير المنطقي مع وجود معلومات غير مىكدة  –
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 هندسة الفلزات 
 الفصل الدراسي األول  -السنة األولى 

 هندسة الفلزات 

 الفصل الدراسي الثاني  -السنة األولى 

 

  

 م
 

 الرقم الكودي 
 إسم المقرر

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي عملي تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 ةالسن

عملى أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

   1231ريض 1
المعادالت التفاضلية 

 اإلعتيادية
3 1  --- 4 40  --- 60 100 2 

 2 100 60 20 20 4 1 1 2 بصريات فيزيقية 1232فيز  2

 1231ميك  3
 الميكانيكا المستوية

 لألجسام الجاسئة 
2 2  --- 4 40 --- 60 100 2 

-- - 2 2 نظرية اإلنشاءات 1231انش  4  4 30 --- 70 100 2 

 1231كيم  5
 عضوية  كيمياء

 وغير عضوية 
2 1 2 5 40 20 90 150 3 

 1010فلز  6
 علوم أسس 

 وهندسة المــواد 
2 2 1 5 40 20 90 150 3 

 2 50 30 ---  20 2 ---  1 1 التفكير العلمي 1003عام  7

  750    28 4 10 14 اإلجمالي

 المقرر إسم الرقم الكودي  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي عملي تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 1232ريض   1
 يالجبر الخط

 والتكامل متعدد المتغيرات 
3 1  --- 4 40  --- 60 100 2 

 1234فيز  2
 الفيزيقا الحديثة 

 ورات وفيزيقا البل
2 2 1 5 40 20 90 150 3 

 1232ميك  3
 ديناميكا الجسم الجاسئ 

 فى المستوى 
2 2  --- 4 40  --- 60 100 2 

 3 150 90 ---  60 5 1 2 2 رسم وتصميم ماكينات  1231تمج  4

 1231منج  5
 أساسيات هندسة

 وتكنولوجيا الخامات 
1 2 1 4 30 --- 70 100 2 

 1020فلز  6
 إدارة وإستدامة 

 الطاقة والمواد موارد 
1 1  --- 2 15  --- 35 50 2 

 1004عام  7
مهارات العرض والتواصل  

 والكتابة الفنية 
1 3  --- 4 40  -- 60 100 2 

  750    28 3 13 12 اإلجمالي
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 هندسة الفلزات 

  الفصل الدراسي األول  -السنة الثانية 

 

 هندسة الفلزات 

 الفصل الدراسي الثاني  -السنة الثانية 

 مقررإسم ال الرقم الكودي  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي عملي تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 3 150 90 ---  60 5 1 2 2 كيمياء فيزيقية 2010فلز  1

 2020فلز  2
 أساسيات

 الميتالورجيا الفيزيقية
3 2  --- 5 30 30 90 150 3 

 2 100 60 20 20 4 ---  1 3 اإلحتماالت واإلحصاء 2233ريض  3

 2 100 70 ---  30 4 1 1 2 ميكانيكا الموائع 2231رهد  4

 2 100 70 ---  30 4 1 1 2 أسس الهندسة الكهربية 2231كهق  5

 2 100 60 ---  40 4 ---  1 3 التحليل العددي  2234ريض  6

 2002عام  7
 مشاكل الطاقة 

 خي والتغير المنا
1 1  --- 2 20  --- 30 50 2 

  750    28 3 9 16 اإلجمالي

 إسم المقرر الرقم الكودي  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي عملي تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 2 50 30 10 10 2 ---  1 1 للمواد كتابة التقارير الفنية  2030فلز  1

   2040فلز   2
 كيمياء كهربية

 ومبادئ التآكل الكيميائي 
3 2 1 6 60  --- 90 150 3 

 2 100 70 ---  30 4 ---  2 2 منحنيات األطوار 2050فلز  3

 2 100 60 20 20 4 1 1 2 الميتالوجرافيا الضوئية 2060فلز  4

 2232منج  5
العمليات الموحدة في 

 الصناعات الميتالورجية 
2 2  --- 4 30  --- 70 100 2 

 2232مكق  6
 تصميم الماكينات 

 والديناميكا الحرارية 
2 2 1 5 60  --- 90 150 3 

 2235ريض  7

 الدوال الخاصة 

والمعادالت التفاضلية 

 الجزئية 

2 1  --- 3 40  --- 60 100 2 

  750    28 3 11 14 اإلجمالي
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 هندسة الفلزات 

 الفصل الدراسي األول  -السنة الثالثة 

 هندسة الفلزات 

 الفصل الدراسي الثاني  -السنة الثالثة 

 

 إسم المقرر الرقم الكودي  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي عملي تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 3 150 90 ---  60 5 ---  2 3 ميتالورجيا فيزيقية 3010فلز  1

للمواد  الديناميكا الحرارية 3020فلز  2  3 2  --- 5 60  --- 90 150 3 

 3030فلز  3
 اإلختبارات 

 اإلتالفية وغيراإلتالفية
3 2 1 6 40 20 90 150 3 

 2 100 70 ---  30 4 ---  2 2 ميكانيكا الجوامد للمواد 3040فلز  4

 2 100 70 ---  30 4 1 1 2 المواد البوليميرية 3050فلز  5

 2 100 60 ---  40 4 ---  3 1 إقتصاد ومحاسبة 3005عام  6

  750    28 2 12 14 اإلجمالي

 إسم المقرر  الرقم الكودي  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي  عملي  تمارين  محاضرة  اإلمتحان 
أعمال  

 السنة 

عملى أو  

 شفوي 
 إجمالى  تحريري 

 3 150 90 ---  60 6 1 3 2 الخواص الفيزيقية للمواد 3060فلز  1

 3070فلز  2
نظرية العمليات  

 الميتالورجية
2 2 1 5 60  --- 90 150 3 

 3 150 90 ---  60 6 ---  3 3 إنتقال الحرارة  3080فلز  3

 2 100 70 ---  30 4 ---  2 2 وتطبيقاتها  المواد الخزفية 3090فلز  4

 3100فلز  5
 الميتالوجرافيا 

 السينية واإللكترونية
2 1  --- 3 30  --- 70 100 2 

 xx30فلز   6
   1مقرر إختياري 

 )مجموعة أ( 
1 1  --- 2 20  --- 30 50 2 

 xx30فلز  7
   2مقرر إختياري 

 )مجموعة ب(
1 1  --- 2 20  --- 30 50 2 

  750    28 2 13 13 اإلجمالي 
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 هندسة الفلزات 

 الفصل الدراسي األول  -السنة الرابعة 

 هندسة الفلزات 

 الفصل الدراسي الثاني  -السنة الرابعة 

درجة    100درجة ضمن درجات الفصل الدراسي الثاني منها   150درجة في الفصل الدراسي األول و    50درجة المشروع  * 

 للمناقشة.  

 

 إسم المقرر الرقم الكودي  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي عملي تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 4010فلز  1
ة الميتالورجيا الفيزيقي

 للصلب 
3 2  --- 5 40 20 90 150 3 

 3 150 90 ---  60 5 ---  2 3 التشكيل اللدن للفلزات  4020فلز  2

 4030فلز  3
 التشكيل بالسباكة 

 وميتالورجيا المساحيق 
2 2  --- 4 20 10 70 100 2 

 2 100 70 ---  30 4 ---  2 2 صناعة الحديد والصلب  4040فلز  4

 xx40فلز  5
    3مقرر إختياري 

 )مجموعة ج( 
1 1 1 3 30  --- 70 100 2 

 4003عام  6
 القانون  

 وأخالقيات المهنة 
1 3  --- 4 40  --- 60 100 2 

 ---  50 ---  ---  50 3 3 ---  ---  ( * 1المشروع ) 4801فلز  7

  750    28 4 12 12 اإلجمالي

 م
الرقم  

 الكودي 

 

 المقررإسم 

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات اإلتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي عملي تمارين  محاضرة  اإلمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 2 100 70 10 20 4 ---  2 2 بناء وتطبيقات المواد  4050فلز  1

 2 100 70 ---  30 3 1 ---  2 اللحام  4060فلز  2

 4070فلز  3
الص الفلزات إستخ  

 غير الحديدية
2 1  --- 3 30  --- 70 100 2 

 4236عام  4
تطبيقات الحاسب في  

 هندسة المواد والفلزات
1 1 1 3 20 20 60 100 2 

 xx40فلز  5
   4مقرر إختياري 

 مجموعة د()
1 2  --- 3 30  --- 70 100 2 

 4005عام  6
 إدارة األزمات والمخاطر 

 في المشروعات الصناعية
1 3  --- 4 40  --- 60 100 2 

 ---  150 --- 100 50 8 8 ---  ---  ( * 2المشروع ) 4802فلز  7

  750    28 10 9 9 اإلجمالي
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 هندسة الفلزات 

 

 المقررات اإلختيارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة )أ( 

 

 

 مجموعة )ب(

 

 

 مجموعة )ج( 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة )د(

 

 3001فلز 

إدارة وتخطيط  

 المصانع

 3011فلز 

المواد ل تآك

 الهندسية

 و حمايتها 

 4001فلز 

 المواد المؤلفة

 4011فلز 

ومواصفات اللحام التفتيش   

 3002 فلز

 ريادة األعمال 

وإدارة الصناعات  

 المعدنية

 3012فلز 

 تأكسد الفلزات 

 4002فلز 

 المواد النووية

 4012فلز 

المعالجات الحرارية  

 للسبائك 

 
 4003فلز  

 المواد المتقدمة 

    4013فلز 

 طرق التصنيع الحديثة

 
 4004فلز  

 المواد الحيوية

 4014فلز 

 قراءات حرة 

في موضوع مشروع 

 التخرج 



                                                                        

 
 2021-2020دليل الطالب 
 جامعة القاهرة   –كلية الهندسة 

 

166 

 

 هندسة الفلزات 
 

 ( 0+ 1+ 1)    )مجموعة  أ(     1المقررات اإلختيارية  

 

 
 ( 0+1+1)إدارة وتخطيط المصانع    - 3001فلز 

حساب وتقويم وتطوير معدل    -الخطوات المتبعة لتخطيط المصانع     -أهداف تخطيط المصانع    -تعريا  

 دراسة حالة.  -تحليل تدفق المنتج داخل المصنع  -العالقات بين العمليات  -متطلبات التدفق  -اإلنتاج 

 

 (0+1+1) األعمال وإدارة الصناعات المعدنية   ريادة - 3002فلز 

رؤية تاريخية للتطور في صناعة المواد والفلزات في مصر   -المصريين الصناعات المعدنية عند قدماء  

دراسة    -هيكل االنتاج الصناعي وارتباطأ بالصناعات المعدنية    -الصناعات المعدنية والتنمية    -والعالم  

المع المشروعات   حاالت تطور في الصناعات  إدارة  الجديدة والمتطورة.     - التخطيط      -دنية والمواد 

اإلتجاهات    - ريادة األعمال    -المراقبة والتحكم فى إدارة المشروعات    -القيادة    -تشغيل االفراد  -م التنظي 

 الحديثة في االدارة. 
 

 

 

 

 ( 0+ 1+ 1)مجموعة ب(  )      2المقررات اإلختيارية  

 

 
 ( 0+1+1)د الهندسية وحمايتها تآكل الموا   - 3011فلز 

مقاومة التآكل وتشمل التغليا    -س الكهروكيمائية والميتالورجية  األس  -أنواع التآكل  -المبادئ العامة للتآكل  

والبويات   والجلفنأ  السبائك  -بالطالء  المثبطات    -إختيار  وإفافة  المياه  الكاثودية    -معالجة    - الحماية 

 (.إختبارات التآكل )معملية وحقلية

 

 (0+1+1) تأكسد الفلزات    - 3012فلز 

بين   التفاعالت  للتأكسد     - اإلدمصاص    -الجوامد والغازات  كيناتيكية  فاجنر  التنويأ والتكوين    -نظرية 

 التكسيات الواقية.  -األكسدة المنتقاة   -بناء طبقة االكسيد -كيمياء العيوب  -االبتدائى لألكسيد 
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 ( 1+ 1+1)مجموعة ج(      )    3اإلختيارية  المقررات 

 
 (1+1+ 1المواد المؤلفة ) -  4001فلز 

مع   البلمرات  ومىلفات  الكربون  والياف  المزدوجة  والفلزية  باأللياف  )المقواة  المتعددة  بأنواعها  المىلفة  المواد 

 تطبيقات.  -الفلزات والزجاج مع الخزفيات( 

     

 (1+1+ 1المواد النووية ) -  4002فلز 

النووية   المفاعالت  في  والتخصيب  الوقود  والثوريوم  -مواد  والبلوتونيوم    اليورانيوم    الكربيدات -خواص   

المفاعالت واختيار المواد  - والسليسيدات واالكاسيد   االخطار    -سلوك الوقود النووا والمواد االخرا    -تصميم 

 والتحكم في النفايات واالمان البيئي.

 

 (1+1+1المتقدمة ) المواد -  4003فلز 

المواد  ات    المغناطيسية و  اللدنة وااللكترونية  والمواد  الخزفيات  النانو و  المتقدمة مثل   المواد  بناء وخواص 

 الذاكرة والبلمرات المتقدمة.

 

 (1+1+ 1المواد الحيوية ) -  4004فلز 

  - ة للمواد  الحيوية  الخواص الميكانيكي -المواد الحيوية الفلزية -التوافق الحيوي - تعريا المواد الحيوية وتصنيفها

الخزفيات  الحيوية     -تعديل سطوح المواد الحيوية الفلزية    -تآكل المواد الحيوية    -تحمليأ المواد الحيوية الفلزية  

 تطبيقات الحيوية الطبية للمواد المىلفة.   -البوليمرات الحيوية  -

 

 

 ( 0+ 2+ 1)مجموعة د(      )    4المقررات اإلختيارية  

 
 ( 0+2+1التفتيش ومواصفات اللحام ) -  4011فلز 

رموز    -األمان والسالمة المهنية فى عمليات الكشا والتفتيش الهندسي.  مراجعة   على   طرق اللحام والقطع

التفتيش  -اللحام عمليات  فى  الميكانيكية  التفتيش  -االختبارات  بعمليات  المرتبطة  والوثائق  عيوب    -المواصفات 

مراجعة طرق االختبارات غير اإلتالفية.  الجوانب   العملية وقياسات ومقاييس اللحام وفقا  -واللحامات  المنتجات

الوصالت -  AWSمواصفة-ASME. مواصفة  API 1104. مواصفة لحام أنابيب البترول  AWSD1.1لكود  

اللحام  -المعتمدة   طريقة  اللحامين  -تأهيل  اللحام  -تأهيل  طريقة  تأهيل  التقس-إختبارات  انواع  التابعة يم  صلب 

 التسخين االبتدائي قبل اللحام. -للمواصفة 

 

 ( 0+2+1المعالجات الحرارية للسبائك ) -  4012فلز  

دور التركيب الكيميائي  -تفاصيل عمليات التسخين والتبريد والتقسية وتطبيع    وتأثير المعدالت   ودرجات الحرارة  

السطحية  -للصلب   التقسية  العدةت  المعالجا-عمليات  مثل صلب  الصلب  خاصة من  الصلب   -الحرارية ألنواع 

 المعالجات الحرارية الميكانيكية.-اإلنشائي ... الخ 

 

 (0+2+1طرق التصنيع الحديثة ) -  4013فلز 

المواد    لتطوير  الحديثة  التصنيع  الرقيقة    -متطلبات طرق  الطبقات  تصنيع  األسطح    -طرق  التقليب     -معالجة 

 . 3D Printingطرق التصنيع الحديثة  - طحاالحتكاكي  لألس

 

 (0+2+1)قراءات حرة في موضوع مشروع التخرج   - 4014فلز  

يقوم المشرف بتحديد مجموعة من رؤوس الموافيع تناسب مشروع التخرج ويحدد مصادر الدراسة من كتب أو  

ويعقد    -كمال أعمال السنة  الستمراجع أو أوراق علمية أو مواصفات ويطلب من الطالب تقديم تقرير ومحافرة  

 امتحان تحريري في نهاية الفصل الدراسي. 
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 هندسة الطيران والفضاء 
 الفصل الدراسى األول - الفرقة األولى 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

 توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  
عدد  

ساعات  

 اجمالى  عملى ارين تم محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى 

أو 

 شفوى 

 اجمالى  تحريرى 

 1110طير 1
مبادئ هندسة الطيران  

 والفضاء 
2 2 ⎯ 4 25 25 75 125 3 

 3 125 75 25 25 4 ⎯ 2 2 ميكانيكا المواد  1210طير 2

 1161شكم 3
الرسم الميكانيكى  

 بمساعدة الحاسوب
1 0 3 4 20 20 60 100 2 

 3 100 60 20 20 4 1 1 2 الحديثة الفيزيقا  1163فيز 4

 1161ميك 5
الميكانيكا المستوية 

 لألجسام الجاسئة 
2 2 ⎯ 4 20 20 60 100 3 

 1162يضر 6
الجبر الخطى والتكامل  

 متعدد المتغيرات
3 1 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 3 

 1004امع 7
مهارات العرض  

 والتواصل والكتابة الفنية
1 3 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

  750    28 4 11 13 جمالىاال

 

 هندسة الطيران والفضاء
 الفصل الدراسى الثانى -الفرقة األولى 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

 توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  
عدد  

ساعات  

 اجمالى  عملى  تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى 

أو 

 شفوى 

 اجمالى  تحريرى 

 1120طير 1
طائرات مبادئ أداء ال

 واألقمار  الصناعية 
2 2 ⎯ 4 25 25 75 125 3 

 3 100 60 20 20 4 ⎯ 2 2 تحليل المنشآت الخفيفة 1220طير 2

 1310يرط 3
الديناميكا   ئمباد

 الحرارية
2 2 ⎯ 4 25 25 75 125 3 

 2 75 45 15 15 4 2 1 1 تطبيقات الحاسوب 1610طير 4

 1161يضر 5
المعادالت التفاضلية 

 اإلعتيادية
3 1 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 3 

 3 125 75 25 25 4 ⎯ 2 2 عمليات تصنيع  1161مجت 6

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 3 1 إدارة المشروعات   1161امع 7

  750    28 2 13 13 االجمالى
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 هندسة الطيران والفضاء

 الفصل الدراسى األول  -الفرقة الثانية 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

 توزيع الدرجات  بوعيا  عدد ساعات االتصال أس
عدد  

ساعات  

 اجمالى  عملى  تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى 

أو 

 شفوى 

 اجمالى  تحريرى 

 3 125 75 25 25 4 1 1 2 ميكانيكا الموائع 2110طير 1

 3 125 75 25 25 4 1 1 2 ميكانيكا المنشآت الخفيفة  2210طير 2

 3 125 75 25 25 4 1 1 2 الديناميكا الحرارية  2310يرط 3

 2710طير 4
طرق القياس ومعالجة 

 البيانات 
2 ⎯ 3 5 25 25 50 100 2 

 2 100 60 20 20 4 1 1 2 الهندسة الكهربائية  2161هقك 5

 2165يضر 6

الدوال الخاصة  

والمعادالت التفاضلية 

 الجزئية 

2 1 ⎯ 3 25 ⎯ 50 75 2 

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 3 1 تقييم األثر البيئى     2003ام ع 7

  750    28 7 8 13 جمالىاال

 

 هندسة الطيران والفضاء
 الفصل الدراسى الثانى -الفرقة الثانية 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

 توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  
عدد  

ساعات  

 اجمالى  عملى  تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى 

أو 

 شفوى 

 اجمالى  تحريرى 

 3 100 60 20 20 4 1 1 2 ديناميكا الغازات  2120طير 1

 2220يرط 2
ميكانيكا المنشآت  

 الطيرانية
2 1 1 4 20 20 60 100 3 

 3 100 60 20 20 4 1 1 2 االحتراق وانتقال الحرارة  2320يرط 3

 3 150 80 40 30 5 1 2 2 ديناميكا المنظومات  2410طير 4

 2 75 45 15 15 3 2 ⎯ 1 تصميم الماكينات  2161مجت 5

 2 100 70 ⎯ 30 4 ⎯ 2 2 االحتماالت واإلحصاء 2163ريض 6

 3 125 75 25 25 4 1 1 2 اإللكترونيات  2161هتك 7

  750    28 7 8 13 جمالىاال
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 هندسة الطيران والفضاء

الفصل الدراسى األول  -الفرقة الثالثة   

 م
الرقم  

 الكودى 
 اسم المقرر

 توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  
عدد  

ساعات  

 اجمالى  عملى  تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى 

أو 

 شفوى 

 اجمالى  تحريرى 

 3110طير 1
اللزج  كا الهواء غير يينامد

 قابل لالنضغاط غيرال
2 2 1 5 25 25 75 125 3 

 3210طير 2
تحليل األلواح والقشور  

 والمواد المركبة 
2 1 1 4 25 25 75 125 3 

 3 125 75 25 25 4 1 1 2 محركات الدفع الصاروخى  3310طير 3

 3 125 75 25 25 5 1 2 2 تحليل وتصميم نظم التحكم  3410طير 4

 2 75 45 15 15 3 ⎯ 1 2 1-مقرر اختيارى 40xxطير 5

 2 75 45 15 15 3 ⎯ 1 2 2-مقرر اختيارى 40xxيرط 6

 2 100 60 20 20 4 ⎯ 3 1 اقتصاد وتسويق    3004ام ع 7

  750    28 4 11 13 جمالىاال

 

 هندسة الطيران والفضاء
 الفصل الدراسى الثانى -الفرقة الثالثة 

 م
الرقم  

 الكودى 
 اسم المقرر

 توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  
عدد  

ساعات  

 اجمالى  عملى  تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى 

أو 

 شفوى 

 اجمالى  تحريرى 

 3120رطي 1
اللزج  ديناميكا الهواء 

 قابل لالنضغاط  ال
2 1 1 4 25 25 75 125 3 

 3220طير 2
تحليل هياكل المركبات  

 الطائرة 
2 1 1 4 25 25 75 125 3 

 3 125 60 40 25 5 1 1 3 الطائرات  تصميم وتصنيع 3910يرط 3

 3 125 75 25 25 5 1 2 2 الدوارة اآلالت 3320طير 4

 3 125 75 25 25 4 1 1 2 قرارالطائرات أداء واست 3420يرط 5

 ⎯ 75 ⎯ 50 25 4 3 ⎯ 1 مشروع السنة الثالثة 3800يرط 6

 3510طير 7
تصميم أنظمة األقمار 

 الصناعية 
1 1 ⎯ 2 10 10 30 50 2 

جمالىاال  13 7 8 28    750  
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 هندسة الطيران والفضاء

 الفصل الدراسى األول  -الفرقة الرابعة 

 م
الرقم  

 دى الكو
 اسم المقرر

 توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  
عدد  

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى 

أو 

 شفوى 

 اجمالى  تحريرى 

 4110طير 1
الحسابية في   الطرق

 الديناميكا الهوائية
2 1 1 4 25 25 75 125 3 

 3 125 75 25 25 4 1 1 2 تصميم هياكل الطائرات  4210طير 2

 3 125 75 25 25 4 1 1 2 تصميم نظم الدفع للطائرات  4310يرط 3

 3 125 75 25 25 4 1 1 2 التحكم الرقمى وتطبيقاته  4410طير 4

 2 75 45 15 15 3 ⎯ 1 2 3-مقرر اختيارى 40xxيرط 5

 2 75 45 15 15 3 ⎯ 1 2 4-مقرر اختيارى 40xxيرط 6

 ⎯ 100 ⎯ 50 50 6 3 2 1 ( 1) مشروع ال 4801يرط 7

  750    28 7 8 13 جمالىاال

 

 هندسة الطيران والفضاء
 الفصل الدراسى الثانى -الفرقة الرابعة 

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

 توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  
عدد  

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى 

أو 

 شفوى 

 اجمالى  تحريرى 

 4120طير 1
الديناميكا الهوائية 

 للطائرآت 
2 1 1 4 25 25 75 125 3 

 4220طير 2

تصميم هياكل  

الصواريخ واالقمار 

 الصناعية 

2 1 1 4 25 25 75 125 3 

 4420يرط 3

  تصميم نظم التحكم

للمركبات الطيرانية  

 الفضائيةو

2 1 1 4 25 50 50 125 2 

 2 75 45 15 15 3 ⎯ 1 2 5-مقرر اختيارى 40xxطير 4

 2 75 45 15 15 3 ⎯ 1 2 6-مقرر اختيارى 40xxيرط 5

 4003ام ع 6
القانون واخالقيات  

 المهنة 
1 3 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 ⎯ 125 ⎯ 75 50 6 4 ⎯ 2 ( 2) مشروع ال 4802يرط 7

  750    28 7 8 13 االجمالى
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 الطائرات المقررات االختيارية لمسار تصميم1

 ( 0+1+2)للطائرات   ق الحسابية فى الديناميكا الهوائيةلطرا  4010طير 

حل معادالت البالس حول مقاطع األجنحة     مراجعة للمعادالت الحاكمة للسنريان فى صنورتها التفافنلية

اسنتخدام طريقة األلواح السنطحية لحسناب السنريان حول  -المحدودة    والحجوم   باسنتخدام طريقة الفروق

 -اسنتخدام طريقة الخصنائص لتصنميم منفث للسنرعات فوق الصنوتية    -املةوالطائرة الكلطائرة  اجزاء  أ

مع وجود انتقال للحرارة داخل المنفث باسننتخدام  يا المتماثل محورحسنناب السننريان االنضننغاطى اللزج  

 .المحدودة   و الحجوم طريقة الفروق  

 (0+1+2)  ديناميكا األجسام المرنة في الهواء 4011طير 

  -ظواهر التباعد    -األحمال الهوائية الساكنة   -التحليل السكوني لهيكل الطائرة    -   ظواهر المرونة الهوائية

  - التحليل الدينامي لهيكل الطائرة    -ظاهرة انعكاس تأثير الجنيح    -األحمال الهوائية  ظاهرة إعادة توزيع  

 ة. االختبارات المعملية للمرونة الهوائي -ظاهرة الرفرفة  -األحمال الهوائية الدينامية 

 (0+1+2) تحليل منشآت الطيران بطريقة العناصر المحدودة 4012طير 

األطر الفراغية   -الجمالونات الفراغية  -لتقسنيم إلى عناصنر محدودة  ا -صنياغة مسنألة العناصنر المحدودة  

تقسنيم   -العناصنر الملتوية   -العناصنر عالية الرتبة   -عناصنر ألواح الثنى   -عناصنر األلواح الغشنائية   -

 مسائل المواد غير الخطية. -عدم استقرار الهياكل  -تحليل اإلزاحات الكبيرة   -ياكل الضخمة  اله

 (0+1+2)وكوبترياألداء الديناميكى وتصميم الهل 4013طير 

ونظام التحكم لمروحة الهليوكوبتر. المعادالت اإليروديناميكية لمروحة الهليوكوبتر    التصننميم الميكانيكى

بوط الرأسنننى الحر والتقدم لألماموالحركة الجانبية. المشنننتقات اإليروديناميكية  عند سنننكون الحركة واله

. تزامن مروحة االتزان مع مروحة الهليوكوبتر. أنسناق االهتزاز. األداء الديناميكى  ومشنتقات االسنتقرار

 للهليوكوبتر.

 ( 0+1+2)الطيرانمنشآت   ديناميكا 4014طير 

طريقة    -تحويل فوريير   -االهتزاز القسري   -أنماط االهتزاز  -لحر  االهتزاز ا -ديناميكا النظم المنفصلة  

معادالت  -قاعدة هاملتون   –االهتزازات العشننننوائية -االهتزازات المتضنننناءلة   -االسننننتجابة الترددية  

 -ديناميكا المنشنآت بطريقة العناصنر المحدودة   -المنشنآت الحرة   -ديناميكا المنشنآت المتصنلة    -الجرانج

 برامج الحاسوب. -يق  نظم التعل

 (0+1+2) المواد المركبة في منشآت الطيران 4015طير 

 -عالقنات االنفعنال واإلجهناد    -المركبنة  المتقندمنة و  طلحنات ومميزات الموادتصنننننيا وخواص ومصنننن

ثني   -المركبة واأللواح  السننننلوك الميكانيكي للصننننفائح   -نظريات المتانة   -الخصننننائص غير المتغيرة  

طرق -تحليل األلواح المركبة باسننتخدام طريقة العناصننر المحددة   -أللواح المركبة  اسننتقراراوواهتزاز

دراسننة  -داء اإلنشننائى وتقليل وزن الهيكل اإلنشننائى باسننتخدام وتوزيع خواص المواد المتقدمة  تعظيم األ

 حالة.

 ( 0+1+2) األنظمة الهيدروليكية و الهوائية 4016طير 

  -  الزيوت واألنابيب  -بعض الدوال االنتقالية للنظم الهيدروليكية    - نظم  نمذجة ال -تصميم النظم الهيدروليكية  

تطبيقات على النظم    -أجهزة القياس والتحذير    -أجهزة التحريك    -أجهزة التحكم    -ليكية  المضخات الهيدرو

ات  مكون  -تصميم النظم الهوائية    - نظام العربة السفلى    - الهيدروليكية في الطائرة  نظام أسطح التحكم  

الهوائية   النظم  -النظم  الهوائية    - نمذجة  للنظم  االنتقالية  الدوال  التحك  -بعض  القياس    - م  أجهزة  أجهزة 

 تطبيقات على النظم الهوائية في الطائرة.  -والتحذير 
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 (0+1+2) اإللكترونيات و األنظمة الكهربية في الطائرات 4017 طير 

الرادار     -عنددات الطنائرة  -نظم وأجهزة االتصنننننال    -نظم توليند وتوزيع القندرة الكهربينة في الطنائرة  

 نظم التحكم بالحاسوب. -لتحكم الكهربية  نظم ا  -أساسياتأ واستخدامأ في الطائرات  

 ( 0+1+2)أنظمة المالحة و التوجيه 4018طير 

 -معامالت الدوران   -أطر المالحة المرجعية   -طرق ومتطلبات المالحة   -مقدمة وأسننناسنننيات المالحة  

التوجينأ    -تغلغنل الخطنأ   -قيناسننننات المالحنة   -العجالت والجيروسننننكوبنات   -ة في إطنار جغرافي  المالحن

 طرق أخرا للتوجيأ. -التوجيأ المتناسب   -بالقصور الذاتي  

 ( 0+1+2) محاكاة حركة وديناميكا الطائرات 4019طير 

إليروديناميكية  المشنننتقات ا  -معادالت حركة الطائرة المسنننتعرفنننة -معادالت حركة الطائرة الطولية  

حسنناب مسننار الطائرة. المسننألة  للطائرة ومشننتقات االسننتقراروقدرة المحرك ومشننتقات أسننطح التحكم.  

 العكسية  حساب قدرة المحرك ودوال حركة أسطح التحكم لتحقيق مسار محدد.

 ( 0+1+2)أجهزة وعدد الطائرات 4020طير 

أجهزة قيناس الضننننغط ودرجنة   -ب والهبوط  نظم االقترا  -نظنام المالحنة الشننننامنل    -األجهزة المالحينة  

نظام   -نظام التحكم في الوقود   -التحكم في سنطوح الطيران  أجهزة ونظم   -الحرارة والسنرعة واالرتفاع  

 أجهزة السالمة  من االقتراب والتحذير من قص الريح. -أجهزة القدرة الكهربية  -التحكم الهيدروليكي  

 (0+1+2)والفضاءان طير الطرق الحسابية فى هندسة ال 4021طير

وت البرامج  تصميم  على  التركيز  مع  البرمجة  تقنيات  نتائج  مراجعة  من  والتحقق  الخوارزمات  طوير 

  - التفافل والتكامل الرقمي    -مسألة القيم الذاتية    -الجبر الخطى    -تقنيات إظهار البيانات    -البرمجيات  

  -لرقمى للمعادالت التفافلية العادية والجزئية  فى الحل ا  استخدام الفروق المحدودة والعناصر المحدودة 

 الطيرانية والفضائية والديناميكا الهوائية وميكانيكا التحكم ونظم الطيران والفضاء. تطبيقات في المنشآت 

 ( 0+1+2)تكامل النظم فى الطيران والفضاء4022 طير 

المحرك والوقود   نظام  الطيران   الطيران-شبكة نظم  التحكم فى أسطح  اإلقالع    -يدويا واليا    نظم  نظم 

نظام الترفيأ  - نظام المياة والصرف  -ام فغط وتكييا الهواءنظ-نظام الطاقة-نظام االتصالت  -والهبوط

نظام الطوارئ والهبوط االفطرارا. شبكة نظم الفضاء  نظام وفع القمر فى المدار. نظام  -والتغذية  

نظام توليد الطاقة. نظام الطوارئ  - استقبال البياناتنظام إرسال و   -نظام التحكم فى الوجهة- الحمل المفيد

التأكد من إمكانية تشغيل    -احتياجات النظم للتشغيل  -.حاالت التصميم التقليدية الحرجة  والتشغيل البديل

 النظم المطلوبة أثناء حاالت التصميم التقليدية والحرجة. 

 (0+1+2)نظم الدفع الصاروخى 4023طير 

-صلب مكونات محرك الوقود ال   -إحتراق الوقود الصلب -حركات الصواريخ الصلبةاختيار م-أداء الطيران

السائل الوقود  السائل  -احتراق  الوقود  الدفع  -مكونات ونظم محركات  أداء    - تصميم والتحكم فى متجأ 

 تكامل وتقييم النظم.   -صواريخ اإلطالق   -واختبار المحرك الصاروخى

 ( 0+1+2)ساب أداءها الديناميكىالتصميم المتقدم للطائرات وح4024طير 

-حقيق باراميترات التصننميم الالزمة لتحقيق األداء المطلوب  ت -باراميترات التصننميم  -دراسننة حاالت  

 استخدام الهندسة العكسية لحساب باراميترات التصميم لتصميمات قائمة.

 ( 0+1+2)تصميم محركات الطائرات 4025طير 

تحلينل    -محنددات المهمنة  -تحلينل نظم الطنائرة/المحرك  -جمنالينةعملينة التصننننميم اإل  -التصننننميم المبندئى

  - تحجيم المحرك-التداخل بين أداء التصننننميم وأداء تصننننميم الحيود  -حلول التصننننميمية المثلىال-المهمة
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  - تصنميم غرفة االحتراق -التصنميم اإليروديناميكى اإلنشنائى  -اآلالت الدوارة   -تصنميم مكونات المحرك

 الفوهات.تصميم  -تصميم المداخل  

 ( 0+1+2)محركات االحتراق الداخلى 4026طير 

الداخلىأنواع   االحتراق  التشغيل  -محركات  وباراميترات  الهواء    -التصميم  لخليط  الحرارية  الكيمياء 

-  المحركات ثنائية الضربة  -دورة الضغط واالشتعال للمحرك-دورة المحرك    -شرارة االشتعال- بالوقود

والكاربيريتور الوقود  الهواء  ا- حقن  شحن  المحرك.  فى  والتزييت  واالحتكاك  الحرارة  نتقال 

االحتراق   محركات  أداء  بالمحركات.  واالحتراق  للسريان  الحقيقية  النمذجة  الفائق.  التوربينىوالشحن 

 الداخلى. 

 ( 0+1+2)تصميم الفوهات والمداخل 4027طير 

الصوتية تحت  الداخلى  -المداخل  الصوتية  -السريان  فوق  الداخلي تحلي-المداخل  التضاغط  مداخل    ل 

والمختلطة   الطبقة  -والخارجي  االنحراف-الجداريةنزف  المدخل  -محركات  المالئمة   -تضاغطية 

السريان  -السريان األديباتيكى  -تحليل سريان العادم فى الفوهة- تشوه سريان الدخول-التصميمية والتحكم  

كيميائيا   المستقر-المتفاعل  غير  و  -السريان  الفوهات  الداخلى    -خصائصهاأنواع  السريان  تداخالت 

 توجيأ الدفع   -والخارجى

 (0+1+2)تحليل اإلشارات 4028طير 

تحويل    -النظم الخطية غير المتغيرة مع الوقت    -الخصائص األساسية للنظم    -مقدمة فى تحليل اإلشارات  

تطبيقات    -  الحاسوبالتطبيق باستخدام    -نظرية أخذ العينات    - تحويل فورييرفى الزمن المتقطع    -فوريير

 والفضاء.متنوعة فى مجاالت هندسة الطيران 

 (0+1+ 2)الطرق المتقدمة فى قياس ومعالجة البيانات4029 طير 

تجنارب اإليرودينناميكنا لقيناس المشننننتقنات    -القواعند العنامنة فى الطرق التجريبينة فى هنندسننننة الطيران

تجارب قياس   -جارب قياس أداء المحركاتت  -تجارب قياس متانة واعتمادية المنشنننآت  -اإليروديناميكية

 كم.أداء نظم التح

 (0+1+ 2)الطرق المعملية لقياس و تحليل االهتزازات4030 طير 

قياس وتحليل االهتزازات  -أساسيات تحليل اإلشارات- تحويل فوريير-مقدمة تصميم اختبارات    -أجهزة 

تطبيقات  حساب ترددات    -ميكية للهياكلمعالجة نتائج القياسات وتقدير الخواص الدينا  - قياس االهتزازات

المضائلة  وأنماط   الماكينات والهياكل    - االهتزازومعدالت  تطبيقات    -تطبيقات أخرا    -تشخيص حالة 

 .دراسة حالة -الحاسوب

 ( 0+1+2)لديناميكا الهوائية للسرعات العاليةا  4031طير 

انعكاس  -األجنحة فوق الصنننوتية   مقاطع -الحلول العامة  -االنسنننياب الخطي فوق الصنننوتي في بعدين  

 -االنسننياب فوق الصننوتي حول األجسننام الدورانية المقطع   -طريقة الخصننائص   -وتتداخل الموجات  

طريقنة الجناحات   -األجنحنة المثلثنة    -األجنحنة المحندودة للسننننرعات الفوق صننننوتينة    -قواعد التشننننابك  

 للحساب الرقمي.

 ( 0+1+2)سوبالتصميم التكاملى بمساعدة الحا 4032طير 

ربط  -المحاكاة ثنائية وثالثية األبعاد-البرامج والمعدات الخاصة  -م بمعاونة الحاسوبفوائد وتكامل التصمي

تكامل نظم التصميم  -التحليل والمحاكاة والتحضيرات التابعة  -برامج الرسم ببرامج الحسابات التصميمية

 بمعاونة الحاسوب. 

 (0+1+2) الطائرات  موضوعات خاصة فى هندسة تصميم4033 طير 

 تطبيقات.  -دراسة حالة  -موفوعات خاصة
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 ( 0+1+2)نظم التحكم التعاقبية 4034طير 

 -الدوائر غير المتزامنة   -الدوائر المتراكبة   -الدوائر المنطقية    تصنننميم   -نظم التحكم التعاقبيةمقدمة عن 

 قات.تطبي -طرق التصميم الشجرية   -كارنوفيتش  -عداد الخطوات   -طرق التصميم  

 

 (0+1+2)تحليل االنهيار 4035طير 

ت انتشننننار  ميكنانيكينة التلا واالنهينار في المواد المعندنينة والمواد غير المعندنينة والمواد المركبنة. معنادال

موجات التصننادم داخل األجسننام المرنة المعدنية والمركبة. انتشننار وتداخل وانعكاس موجات التصننادم  

بة وعند أماكن التثبيت. تلا وانهيار التصادم المحورىفى قضيب مرن. داخل المواد المرنة والمواد المرك

م فى الجمالونات واألطر المرنة.  تلا وانهيار التصنننادم نتيجة الثنىفى كمرة مرنة. تلا وانهيار التصننناد

 تلا وانهيار التصادم فى الرقائق واأللواح المرنة. تلا وانهيار التصادم غير المرن.

 

 (0+1+2)قدمة فى تصميم هياكل الصواريخ موضوعات مت 4036طير 

حسناب األحمال  -نظم الدفع   -متطلبات ومواصنفات التصنميم اإلنشنائي للصنواريخ   -أنواع الصنواريخ  

تحليل   -المعادن المسننننتخدمة في هياكل الصننننواريخ   -اإلجهادات الحرارية   -هياكل الصننننواريخ   على

 دراسة حالة.-  اإلجهادات في هياكل الصواريخ

 

 ( 0+1+2)هياكل المركبات الفضائيةتصميم  موضوعات متقدمة فى 4037طير

التصنننميم    متطلبات-األبعادأحمال صنننواريخ اإلطالق واألقمار الصنننناعية والمنشنننآت الفضنننائية كبيرة  

أحمال الصندمة  -شنروط ومحددات التصنميم  -واألقمار الصنناعية والمنشنآت الفضنائيةاإلنشنائي للصنواريخ  

التصنننميمات المختلفة  -ال الصنننوتية واألحمال العشنننوائية واألحمال الحراريةوأحمال االهتزاز واألحم

-هجن أحادية ومتعددة المراحل  صنننواريخ الوقود الصنننلب والسنننائل والم-لهياكل صنننواريخ اإلطالق

التصنميمات المختلفة لهيكل صناوإ إطالق وقمر صنناعى والمنشنآت   -وصنالت الهياكل متعددة المراحل  

التحليل اإلنشننائى لهيكل صنناروإ اإلطالق ولهيكل قمرصننناعى وهيكل  -اكل الفضننائية ووصننالت الهي

 دراسة حالة.  -منشأ فضائى 
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 يانة الطائراتالمقررات االختيارية لمسار الص2-

 

 ( 0+1+2) الطائراتمحركات التحكم  في ولمحاكاة ا4040 طير 

 - ج المحرك تبسيط نمو -ديناميكيات المحرك  -نمذجة المحركات  نمذجة أجزاء المحرك 

منظومة التحكم  الطرق المختلفة لتصميم  -تحضير نمو ج المحرك للتحكم  - محاكاة المحرك

طرق التناظر مقارنة بالطرق   -أساليب التحكم األمثل  -تحديد القطب طرق   -منظومة التحكم 

 التحكم اللفظي.  -العددية 

 

 ( 0+ 1+2)بحوث العمليات واالدارة 4041 طير 

الجدول الزمني ألنشطة  –إدارة المشروعات   –توزيع الوظائا علي العاملين   –مسائل النقل  

المنظومأ  –المنظومأ المتتاليأ   –تظار منظومة طوابير األن  –متابعة التنفيذ  –المشروع 

  –نما ج المحاكاه  –المحاكاه   –توقيت طلبات التوريد  –السيطره علي المخزون   –المتوازيأ  

 تنظيم تتابع عمليات التشغيل في ورش األنتاج.   –المنظومات المتوازيأ  –المنظومات المتتاليأ  

 ( 0+ 1+ 2)صيانة الطائرات  عمليات 4042طير 

الممارسات -تقنيات التفتيش على الطائرات وتوقيتها    -أنواع الصيانة وإجراءات نظام الصيانة  

االختبار غير المتلفة    طرق  -القياسية والوثائق القياسية المستخدمة في أعمال صيانة الطائرات  

نة معايير ممارسات الصيا -مراقبة فمان الجودة في الصيانة  - المستخدمة في صيانة الطائرات 

  -معايير مواصفات السوائل    -معايير العمليات    -معايير التثبيت    -عزم الدوران    فبطمعايير    -

 معايير اإلصالح.   -معايير الوصل الكهربائي 

اختبنارات  -التفكينك والتجميع   -احتيناطنات السننننالمنة    -اتهنا العملينة  ممنارسننننات الصننننيناننة وتقنين

العالمنات   -الوقود  صننننيناننة خزاننات    -خطرة  التعنامنل مع المواد ال  -الضننننغط    عنالينةالخزاننات  

 تشغيل الطائرة. إعادةوممارسات  -والعمل على الطائرات المعطوبة  -واإلشارات 

 ( 0+ 1+ 2) لتشقق ا ميكانيكا  4043طير 

المنطقة   -الشننروإ الحادة في المواد القصننيفة   -توصننيا الشننروإ   -ات تكون الشننروإ ميكانيكي

قيمة عسننر التشننقق للشننروإ  ات األوصنناف واألشننكال   -انتشننار واسننتقرار الشننروإ   -اللدنة 

تطبيقنات لحسنننناب التمزق نتيجنة الزحا وانهينار الكلنل    -  Jتكنامنل    -منحني المقناومنة   -المختلفنة  

 وعمرها االفترافي. المنشآت  وحساب متانة
 

 (0+1+2) مبادئ صيانة محركات الطائرة 4044طير 

متغيرات االنفصال   –الضاغط الطرد مركزي والضاغط المحوري    –بنية ومواد مكونات المحرك  

الضواغط   الهواء    – في  نزف  وصمامات  بالوقود    – متغيرات  االحتراق    –التغذيأ    – غرف 

نظم المحركات     –ات الملحقات وصندوق التروس  محرك  –التربينات وتحكم الخلوص الطرفي  

والضغط   التبريد  النزف    –نظم  مع  االداء  وتحسين  النزف  التشغيل    –نظم  بدء   – نظم وطرق 

نظم التحكم   المكونات والمستشعرات   – مكونات نظم واجهزة وعمليات بدء االشتعال والتشغيل  

وال  البنيأ والمحفزات  الدفع    نظم عكس   . الكهربيأ  أطفاء حريق    نظم  نظم   . والمواد  والتشغيل 

الحريق   علي  التعرف  والتحكم    –االطفاء    –المحرك   بارمترات    – االجهزه  المتابعأ.  تقنيات 

 تقنيات عزل العيوب.  –المحرك والعالقات بينها  

 ( 0+1+2)  نظمة المحركات التوربينيةأ 4045طير 

المحرك    وقود نظام    -ع وخصائص الزيت  أنوا   -المكونات    –نظام التزييت  النظم الفرعية للتزييت 

نظام  الطائراة   وقود أنواع وخصائص الوقود. نظام    -المحرك  التحكم اإللكتروني في    -المكونات  
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نظام    لالستخدام.  التغذية-الضغط  وتضبيطتعبئة وتفريغ الوقود. نظام الهواء  التبريد    -  التخزين

-   اإلشعالمكونات نظام    -التشغيل    نظام بدأمكونات  -التشغيل  التشغيل واإلشعال  طرق بدء    بدء

  وأجهزة القياس. نظام الحساسات  –المكونات    –المحرك. نظم التحكم والمتابعة  نظام التحكم  تشغيل

  - الحريق  ف  اكتشا في المحرك     اطفاءالحريق  الموادالمستخدمة.نظام-  النظامالعكسي  بنية  الدفع  

التشغيل   -  التثبيت أماكن  –  لهيكل الخارجي للمحركا  التحكم.تركيب المحرك -األجهزة    -اإلطفاء  

التشغيل فى الظروف غير العادية. وحدة الطاقة المساعده     -فى الظروف العادية واالحتياطات  

 التحكم.  -التشغيل -الفرعية األنظمة  -النظام بنية 

 

 ( 0+ 1+ 2)ات أنظمة الطائر 4046طير 

شهادات الصالحية. األنظمة المتوازية الوظيفة  تصميم النظم والمتطلبات األساسية للحصول على  

- والهبوط    االقالعتشغيل عجالت    نظام-الطيران    نظام التحكم في  الرئيسيةوتقاسم العبء. النظم  

الهيدروليكية    نظامضبط الهواء.النظم  وتكييا  الطائرة    -الضغط  فرش  من    -نظم  الوقاية  نظم 

توليد الطاقة الكهربائية    -صهاريج ونظم تغذية الوقود    -الحريق واإلطفاء   الطيار اآللي    -نظم 

أداء الطائرات الصحيح. طرق عزل وتفريغ    لضمانواالتصاالت وعمليات تفقد األسطح وتعديلها  

. احتياطات السالمة واعتباراتها  جسم الطائرةبالوصالت الكهربائيةاتصال    نقاطقود.  خزانات الو

طالء الطائرات. المعايير المستخدمة لتنظيا    أثناء صيانة الطائرات. إجراءات طالء وإصالح

 .طرق تخزين الطائرات وإعادتها للخدمةالطائرات من الخارج والمحافظة على الطالء. 

 ( 0+ 1+2)واالعتمادية  الصيانةإدارة نظم  4047طير 

نظم صيانة الطائرات   -نظم شركات النقل الجوا    -نظم المطارات    -نظرية تخطيط وإدارة النظم  

إحصائية  مراج  - اإلحالل    -عة  عمليات  التدقيق    - تخطيط  عمليات  عمليات    -تخطيط  تخطيط 

 تخطيط مراكز الصيانة.  -اإلصالح والعمرة الكاملة 

 ( 0+ 1+2)موضوعات خاصة فى هندسة صيانة الطائرات4048 طير 

 تطبيقات. -دراسة حالة  -موفوعات خاصة 
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 المقررات االختيارية لمسار الفضاء 3-

 ( 0+1+2) وتحليل المدارات يل المهمة الفضائيةتحل4060 طير 

توصيا   -تقدير مبدئى الحتياجات المهمة و القيود عليها    - تعريا أهداف المهمة    -مقدمة عامة  

القيود   -عمليات المهمة    -هندسة المهمة الفضائية    -تعريا االحتياجات    -تقييم المهمة    -المهمة  

دراسة ميكانيكا    -صميم للمهمة الفضائية.ديناميكا المدارات  تنفيذ التحليل و الت  - على تصميم المهمة

بين جسمين الحركة    - القوا  كمية  ازدواج  كبلر    -عزم  فى    - مدارات  كبلر   -الفضاء  مدارات 

  -فبط المدار باستخدام دفعأ واحدة    -تأثير القوا المقلقلة على المدارات    -المدارات المضطربة

دفعات  عدة  باستخدام  المدار  األرض    -فبط  دوران  مع  المتزامنة  المدارات    -المدارات  فبط 

 المتزامنة مع دوران األرض.

 ( 0+ 1+ 2) نظم القدرة الكهربية فى األقمار الصناعية 4061طير 

تنظيم قدرة المولد    -تخزين وإسترجاع الطاقة    -توليد الطاقة من الخاليا الشمسية  -الخاليا الكهربية

 نظم توزيع الطاقة.  -الشمسى

 ( 0+ 1+ 2) ةمواد وهياكل المركبات الفضائي  4062طير 

الفضائية  المركبة  هيئة  الفضائية   -تصميم  المركبة    -البيئة  االبتدائى -الفضائيةأحمال  التصميم 

تحليل   -المواد البينية والمركبة  -مواد المركبة الفضائية -موازنة الكتل والقصور    -للمركبة الفضائية

الفضائية  المركبة  لهيكل  الفضائيةتحل  -المتانة  المركبة  اهتزازات  هيكل   -يل  فى  الحرارة  انتقال 

الفضائية المر   -المركبة  هيكل  فى  الحرارية  الفضائيةالمشاكل  والعمر  -كبة  الكالل  حسابات 

 التحقق من التصميم ودرجة الجودة.  -االفترافى

 ( 0+ 1+ 2) التحكم فى ديناميكا واستقرار المركبات الفضائية 4063طير 

- األسس الهندسية لتحديد الوجهة  -معادالت ديناميكا الوجهة -الوجهة والتحكم مقدمة عن ديناميكا

طرق تثبيت الوجهة باستخدام  -وجهةبالأساليب التنبى  -الثى المحاورتحديد الوجهة بالنسبة لنظام ث 

الجا بية   والثنائي    -عزم  األحادا  الدوران  باستخدام  الوجهة  الوجهة    -تثبيت  تغيير  – أساليب 

 دراسة حالة.  -المناورة

 ( 0+ 1+2)نظم التحكم وقياس الوجهة فى األقمار الصناعية 4064طير 

المحركات الكيميائية والميكانيكية    -محركات التحكم والتوجيأ  نظم ومستشعرات وميكانيزمات و

 -التحكم فى نظم إرسال واستقبال وتشفير وتخزين واسترجاع بيانات    -والكهربية والمغناطيسية  

 التحكم فى تشغيل الحمل المفيد للمركبة الفضائية.  -عة ومدار المركبة الفضائية التحكم فى سر

 ( 0+ 1+ 2) مستشعرات ومحركات ونظم التحكم الفضائية  4065طير 

مستشعرات المسح الرادارا   -مستشعرات قياس الحرارة والرطوبة والضغط والسرعة والعجلة  

حراري   والتحت  الضوئى.    -والليزرا  المسح  وميكانيزمات  مستشعرات  ومستشعرات  نظم 

التحكم    -ة والكهربية والمغناطيسية  المحركات الكيميائية والميكانيكي  -ومحركات التحكم والتوجيأ  

التحكم فى سرعة ومدار المركبة   -فى نظم إرسال واستقبال وتشفير وتخزين واسترجاع بيانات  

 . التحكم فى تشغيل الحمل المفيد للمركبة الفضائية -الفضائية 

 ( 0+ 1+ 2)نظم االتصاالت الفضائية و المحطات األرضية 4066طير 

لأل األرفية  التحكم  الصناعية  محطات  البيانات    -قمار  واستقبال  إرسال  تخزين    -محطات 

 تحليل بيانات األقمار الصناعية.  -. نقل البيانات الكثيفة -واسترجاع البيانات 
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 ( 0+1+2)مقدمة عن االستشعار من البعد  4067طير 

مستشعرات قياس   -مستشعرات قياس اإلشعاع والتلوث    -مستشعرات الضغط والحرارة والرطوبة  

مستشعرات التصوير الضوئى باألفالم والتصوير الرقمىومسشعرات   -مسافة والسرعة والعجلة  ال

تصحيح وتحليل الصور الجوية والفضائية    -أطياف التصوير    -المسح الحراري وتحت الحراري  

ا  - الفضائيةتطبيقات  والصور  الجوية  والتنمية    لصور  األرافى  واستخدامات  الجيولوجيا  فى 

 نحسار الشواطئ.ودراسة نمو وا

 ( 0+ 1+ 2) والبيئة الفضائية فيزياء الغالف الجوى4068 طير 

تطبيق قوانين الميكانيكا والديناميكا الحرارية الكالسيكية على حركة الموائع والغازات على سطح  

ال لدراسة  الكهربية  األرض  والدوائر  والرطوبة  والحرارة  والضغط  الرياح  لنظام  العام  سلوك 

والبيئة الفضائية المجاورة ولنظام    المغناطيسى ونظام السحاب والمطر فى الغالف الجواوالنظام  

أثر    -أثر الرياح الشمسية والرياح الكونية على البيئة األرفية    -التيارات المائية فى المحيطات  

 ضائية على المركبات الفضائية. البيئة الف 

 ( 0+ 1+ 2)نظم الدفع الفضائى 4069طير 

األس المهمة  -اسيةالمبادئ  الفضائى  -متطلبات  الدفع  نظم  الفيزيائية  تصنيا  الدفع   -والخلفية 

البارد   -الكيميائى الغاز  والثنائى-نظم  األحادا  الوقود  الصلب -نظم  الوقود  الدفع   -نظم  نظام 

 أفكار حديثة فى نظم الدفع الفضائى.  -الدفع النووا  -ظم الكهربية تحليل أداء الن -الكهربى

 ( 0+ 1+ 2) ولة الفضائيةالحم 4070طير 

المهمة ومتطلبات  الفضائية  للمهمة  -المهمة  المناسب  المفيد  الفضائية  -الحمل  األحمال  - أنواع 

شعرات مست  -المستشعرات المغناطيسة  - كاميرات التصوير الضوئية وتحت الحرارية والرادارية

 دراسة حالة. -فيد الحيود فى أداء الحمل الم -مواصفات الحمل المفيد  -قياس الظواهر البيئية 

 ( 0+ 1+ 2)طرق قياس وتحليل البيانات فى هندسة الفضاء 4071طير 

تجارب قياس مشنتقات األداء الديناميكى   -القواعد العامة فى الطرق التجريبية فى هندسنة الفضناء

تجارب   -تجارب قياس متانة واعتمادية المنشنآت  -لمسنتشنعرات الفضنائية  للمركبات الفضنائية ول

 واالتصاالت. تجارب قياس أداء نظم التحكم وتوليد الطاقة -ركات الدفع  قياس أداء مح

 ( 0+ 1+2)موضوعات خاصة فى هندسة الفضاء و االستشعار من البعد  4072طير 

 تطبيقات.-دراسة حالة-موفوعات خاصة

 ( 0+ 1+ 2)الفضائى ظم التحكمن تصميم 4073طير 

مسننننتشننننعرات قياس    -التحكم فى الوجهةنظم   -نظم االسننننتقرار    -ديناميكا المركبات الفضننننائية

نمنا ج لنظم التحكم فى   -إلكترونينات التحكم فى الوجهنة-محركنات التحكم فى الوجهنة  -الوجهنة

 الوجهة.

 ( 0+1+2)ديناميكا المدارات 4074طير 

المدارات فى ثالثة أبعاد  -الموقع المداري كدالة فى الزمن  -ين  المعادالت الحاكمة لحركة جسنننم

 -المدارات بين الكواكب  -الحركة النسننبية ومعادالت تحديد المواقع  -وتحديد المدارات  رصنند -

 ديناميكا تحديد وجهة األقمار. -المعادالت الحاكمة لحركة األقمار الجاسئة 
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 لطاقة المتجددة المقررات االختيارية لمسار البيئة و ا4-

 ( 0+ 1+ 2) الهوائية الصناعية الديناميكا 4080طير 

الحديدية  تهوية   والسكك  والمناجم  السيارات  وأنفاق  الصناعية    -المباني  المراوح  وأداء  تصميم 

المحورية   والمراوح  المركزية  الطاردة  والمراوح  السقا  ومراوح  التصميم    -والشفاطات 

 - دفق الهواء في األنابيب واألوعية    -يردوينامية للسيارات  اإليروديناميكا وحساب المقاومة اإل

 الديناميكا الهوائية في التجفيا. -الهوائية للمرشحات  الديناميكا

 

 ( 0+ 1+2)الهوائية لألنظمة المعمارية و العمرانية  الديناميكا 4081طير 

أساليب األنفاق   -طرق تمثيل وقياس وإظهار دفق الهواء  -مراجعة للعوامل الجوية والمناخية 

التقييم اإليرودينامي   -والضواحي والحضر خصائص األنظمة العمرانية في الريا  -الهوائية 

اعتبارات التصميم اإليرودينامي غير   -دفق الهواء حول المباني وتجمعات المباني  -للموقع 

 .المباشر

 ( 0+ 1+ 2)ينات الغازيةاستخدام تقنيات المحركات النفاثة لتوليد الطاقة من التورب   4082طير 

الطرق المتقدمة لتحليل  -أنواع الوقود المستخدم    - استخدام التوربينات الغازية كمولدات للطاقة  

الدوارات   المحركات متعددة  الحيود في  الغازات    -تغيير األبعاد/األشكال    -أداء    -تحليل مسار 

التحكم فى    -التلوث    –الضوفاء   –األداء الدينامي للمحرك  -تشوه سريان المدخل    -ير التجميع  تأث 

 -النما ج الخطية    -التوربينات الغازية  نمذجة  –األوجأ الرئيسة ألنظمة التحكم  -خرج التوربينة 

الالخطية  الوقود  -المحاكاة    –النما ج  تغذية  أنظمة  المخت  -نمذجة  التوجهات  التحكم   لفة أنظمة 

 التحكم اللفظى.  -األمثل التحكم  -تحديد مواقع بىر التحكم  -لتصميم وحدة التحكم 

 ( 0+1+ 2) استخدام تقنيات الفضاء فى توليد الطاقة الشمسية  4083طير 

الشمسية فى األقمار الصناعية   الطاقة  لتوليد  الفضائية  الفضائية على    -التقنيات  التقنيات  تطبيق 

تعظيم    -  تخزين واسترجاع طاقة المولد الشمسى  -يع طاقة المولد الشمسى  توز  -المولدات الثابتة  

 أداء المولد الشمسى.

 ( 0+1+2)التصميم اإليروديناميكى لتوربينات الرياح  4084طير 

للطاقة   الهوائية  الرياح    -الموارد  وتوزيعات  الرياح    -خصائص  الرياح    -قياس سرعة  بيانات 

  - نظم قوا الرياح    -الطاقة المتاحة من توربينات الرياح    تقديرات   -وتقديرات مستوا طاقتها  

طرق اختبارتوربينات    -التصميم اإليرودينامي لتوربينات الرياح    -ئص توربينات الرياح  خصا

 بناء نظم قوا الرياح. -الرياح 

 ( 0+1+ 2)التصميم الهيدروديناميكى لتوربينات المياة 4085طير 

تقديرات و بيانات المياة و قياس سرعة  -المياة   طاقة  خصائص وتوزيعات   -للطاقة  المائية الموارد 

الم توربينات  من  المتاحة  طاقتها  ال  -مياة  ستوا  قوا  ال  -مياة  نظم  توربينات   - مياة  خصائص 

 . مياةطرق اختبارتوربينات ال -مياة رودينامي لتوربينات الالهيد  التصميم

 ( 0+1+2) تحليل المخاطر البيئية 4086طير 

نمذج فى  الفضائى  والتصوير  االستشعار  نظم  من  المستخلصة  البيانات  بين  استخدام  التكامل  ة 

 -بحث تأثير التغيرات البيئية على النظام الحيوا    -جيولوجيا وكيمياء وبيولوجيا البيئة الحيوية  

واألرافى   للشواطئ  المثلى  الطبيعية    -االستخدامات  المخاطر  مع  للتعامل  الفعالة   - السياسات 
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الممارسات المسىولة    -ووية  سياسات النفايات الن  -القواعد الدولية للتعامل مع المحيطات المفتوحة  

 الستكشاف الفضاء.

 ( 0+ 1+2) نظم مراقبة األرض و التنبؤ بالطقس و التغيرات المناخية 4087طير 

من البعد    استخدام نظم االستشعار  -فيزياء المحيطات والغالف الجوا وفيزياء القشرة األرفية  

القشرة   وتحركات  والسيول  األعاصير  حركة  مراقبة  الم  -فى  فى  أنواع  المستخدمة  ستشعرات 

 مراقبة الظواهر الطبيعية. 

 ( 0+ 1+ 2)معالجة الصور الفضائية  4088طير 

الخرائط الطوبوغرافية والباثيميترية    -التفسير الجيولوجى والجيومورفولوجى للمرئيات الفضائية  

ة قياس مساحة األرض المزروع  -معالجة وتحسين الصور الرقمية    -حار والمحيط  خرائط قاع الب  -

األرض  مساحة  فى  التغير  معدالت  ودراسة  الفضائية  الصور  من  المزروعات  حجم  وتقدير 

تطبيق نظم المعلومات الجغرافية   -دراسة اإلدارة المثلى لألرض الزراعية المتاحة    -الزراعية  

 تاحة القابلة لإلصالح. الستكشاف مساحة األرض الم

 ( 0+ 1+ 2) يةالحساب فائق األداء فى التطبيقات البيئ  4089طير 

إستخدام الحاسوب اآللى فائق السرعة فى محاكاة النظم الفيزيائية كبيرة السعة مثل النظام الفيزيائى  

ل  الطرق السريعة لح  -شبكات الحاسوبات    -للغالف الجوا أو النظام الفيزيائى لمياه المحيطات  

والجزئية   العادية  التفافلية  والمعادالت  التكاملية  والتكرارية   الحلول  -المعادالت  المباشرة 

  - طريقة نيوتن لحل المسائل غير الخطية    - للمعادالت التفافلية باستخدام المصفوفات المتناثرة  

 تقنيات تبسيط نما ج النظم الديناميكية والتقارب لديناميكية الجزيئات. 

 ( 0+ 1+2)وضاء فى المنظومة البيئية الض 4090طير 

الضوفاء   على    -طبيعة  وآثارها  البيئة    اإلنسان الضوفاء  التصميمية    - و  عزل    -األهداف 

 دراسة حاالت مختارة. -االختبارات المعملية  -انتقال وتوالد الضوفاء  -الضوفاء 

 ( 0+ 1+ 2) البيئة والطاقة المتجددة موضوعات خاصة فى هندسة   4091طير 

 تطبيقات.-دراسة حالة -موفوعات خاصة

 

 ( 0+ 1+2) ياحالتصميم اإلنشائى لتوربينات الر 4092طير 

حسناب األجهادات  -أنواع الهياكل   -األحمال االسنتاتيأ والدينامية على هياكل وريش التوربينات  

المعنادن المسننننتخندمنة في الهيناكنل   -المروننة الهوائينة لريش التوربيننات    -في الهيناكنل والريش  

 دراسة حالة.-توربينات الرياح أستخدام المواد المركبة في -والريش 
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 رات االختيارية لمسار الميكاترونيات والروبوتات الفضائيةالمقر 5-

 ( 0+ 1+ 2) المتحكمات الفضائية 4039طير

للمتحكمات  الداخلى  للتركيب  المتحكم  -مقدمة  الحماية    متطلبات  وطرق  األنواع    -الفضائى 

برمجتها   وطرق  وتركيبها  الفضاء  في  المتحكمات   أمثلة-المستخدمة  على  وتطبيقات 

 متحكم أردوينو.  -البيكالفضائية متحكم 

 

 (0+1+2)مقدمة للروبوتات الفضائية 4075طير 

مقدمة عن آليات الروبوت وديناميكيتأ وطرق التحكم في الحركة  وتشنمل الموافنيع علم الحركة 

  –وتخطيط الحركنةو تصننننميم الروبوتنات المتحركنة وثنابتنة القناعندة والتحكم فيهنا   -المكنانينة  

 والبرمجيات المدمجة. - وأجهزة االستشعار -والمحركات 

 

 (0+1+2)المتحكمات المنطقية المبرمجة 4050طير 

 -الطرق المنطقية المسنتخدمة  منطق سنلم   -البناء الداخلي  -تطور المتحكمات المنطقية المبرمجة 

متطلبنات شننننبكنات االتصنننناالت بين المتحكمنات المنطقينة  -البوابنات والمىقتنات    -منطق التتنابع 

 تطبيقات عملية في الطيران والفضاء. -جهاز الكمبيوتر التوصيل ب-الرقمية 

 

 (0+1+2)وبوتات الفضائية السيارةالر 4052طير 

المسننتشننعرات -تصننميم الروبوتات الفضننائية السننيارة  –تاريخ الروبوتات الفضننائية السننيارة  

تحكم  تصنميم المسنار وال-التحكم في حركة الروبوتات الفضنائية السنيارة  -والمحركات الكهربائية  

 من بعد.

 

 (0+1+2)أنظمة تجميع المعلومات 4053طير 

الطرق العملية ألخذ العينات والتحويل  -تجميع اإلشننارة والتحويل الرقمي-تقسننيم اإلشننارة  نظرية  

 التوصيل بأجهزة الكمبيوتر-تعريا وتصميم أنظمة تجميع المعلومات -الرقمي 
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 الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات 
الفصل الدراسي األول  -الفرقة  األولي   

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 1241حسب  1
مقدمة لنظم 

 اسوب الح
2 2 1 5 50 ⎯ 75 125 2 

 1110حيو  2
األحياء والفيزيقا  

 ( 1الطبية )
2 1 1 4 30 30 90 150 2 

 2 150 90 30 30 6 2 2 2 دوائر كهربية  1241كهت  3

 1150حيو  4
الميكانيكا الحيوية 

(1 ) 
2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 1120يو ح 5
كيمياء حيوية 

 وبيولوجيا جزيئية 
1 2 ⎯ 3 25 ⎯ 50 75 2 

 1241يض ر 6
المعادالت التفاضلية 

 االعتيادية
3 1 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 1001ام ع 7
مهارات العرض  

 والتواصل
1 1 ⎯ 2 20 ⎯ 30 50 2 

  750    28 4 11 13 جمالىاال

 

 الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات 

الفصل الدراسيالثاني  -الفرقة األولي   

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  اعات االتصال أسبوعيا  عدد س

ساعات  

 إجمالي عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 2 125 75 ⎯ 50 5 1 2 2 مبادئ البرمجة  1242حسب  1

 1210حيو  2
األحياء والفيزيقا  

 ( 2الطبية )
2 1 1 4 30 30 90 150 2 

 1241كهق  3
وى واالت هندسة ق 

 كهربية
2 2 2 6 50 ⎯ 75 125 2 

 1241كيم  4
أسس الهندسة 

 الكيميائية
1 2 ⎯ 3 40 ⎯ 60 100 2 

 1212يو ح 5
االشارات والنظم 

 الحيوية
2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 1242يض ر 6

الجبر الخطى  

والتكامل متعدد  

 المتغيرات

3 1 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 2 50 30 ⎯ 20 2 ⎯ 1 1 التفكير العلمى  1003عام  7

  750    28 4 11 13 جمالىاال
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لهندسة الحيوية الطبية والمنظومات ا  

الفصل الدراسي األول  -الفرقة الثانية   

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 2241حسب  1
هياكل البيانات  

 والخوارزمات  
2 2 1 5 50  -- 75 125 2 

 2120يو ح 2
الفسيولوجيا  

 والتشريح 
2 1 1 4 25 25 75 125 2 

 2 125 75 25 25 5 1 2 2 االلكترونيات  2241هت ك 3

 2130حيو  4
القياسات الحيوية  

(1 ) 
2 1 2 5 25 25 75 125 2 

 2 100 60 20 20 4 ⎯ 2 2 لهندسة االكلينيكية ا 2140يو ح 5

 2245ريض  6

الدوال الخاصة  

والمعادالت 

 التفاضلية الجزئية 

2 1 ⎯ 3 40 ⎯ 60 100 2 

 2001ام ع 7
المجتمع وقضايا  

 المواطنة 
1 1 ⎯ 2 20 ⎯ 30 50 2 

  750    28 5 10 13 االجمالى

 الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات 
الثانية  لثانيالفرقة الفصل الدراسي ا  

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 االمتحان
محاضر 

 ة
 إجمالي عملى تمارين 

أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 2 125 75 ⎯ 50 5 1 2 2 قواعد البيانات  2242حسب  1

 2220حيو  2
ة الميكانيكا الحيوي

(2 ) 
2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 2242كهت  3
االلكترونيات الرقمية 

 والمعالجات الدقيقة
2 2 1 5 25 25 75 125 2 

 2230حيو  4
القياسات الحيوية  

(2 ) 
2 1 2 5 25 25 75 125 2 

 2 125 75 ⎯ 50 4 ⎯ 2 2 اإلحصاء الحيوي  2240يو ح 5

 2250يو ح 6
في  ةطرق عددي

 الهندسة الطبية
2 1 ⎯ 3 40 ⎯ 60 100 2 

 2002عام  7
مشاكل الطاقة  

 والتغير المناخى 
1 1 ⎯ 2 20 ⎯ 30 50 2 

  750    28 4 11 13 جمالىاال
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 الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات 

الفصل الدراسي األول   -الفرقة الثالثة   

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ت  ساعا

 إجمالي عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 3110حيو  1
معالجة االشارات 

 الحيوية
2 2 1 5 50 ⎯ 75 125 2 

 3120حيو  2
األجهزة الطبية   

(1 ) 
2 2 ⎯ 4 50 ⎯ 75 125 2 

 3130يو ح 3

الرسوم والتصور  

الطبى بإستخدام  

 الحاسوب 

2 2 ⎯ 4 50 ⎯ 75 125 2 

 3140حيو  4
االلكترونيات  

 الحيوية 
2 2 1 5 25 25 75 125 2 

 3150حيو  5

دينامكا النظم  

والتحكم في األنظمه 

 الطبيه

2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 2 2 ( 1مقرر اختياري ) 30xxيو ح 6

 2 50 30 ⎯ 20 2 ⎯ 1 1 اقتصاد  3001عام  7

  750    28 2 13 13 جمالىاال

 

 الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات 

الفصل الدراسي الثاني  –الفرقة الثالثة   

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 إجمالي عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 3210حيو  1
اليل  أجهزة التح 

 الحيوية
2 2 1 5 25 25 75 125 2 

 2 125 75 ⎯ 50 4 ⎯ 2 2 ( 2االجهزة الطبية ) 3220حيو  2

 3230يو ح 3

الرؤية باستخدام  

الحاسوب فى  

 المجاالت الطبية

2 2 ⎯ 4 50 ⎯ 75 125 2 

 3240حيو  4
األنظمة الرقمية في  

 األجهزةالطبية 
2 2 1 5 50 ⎯ 75 125 2 

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 2 2 ( 2ي )مقرر اختيار  30xxيو ح 5

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 2 2 ( 3مقرر اختياري ) 30xxحيو  6

 2 50 30 ⎯ 20 2 ⎯ 1 1 تسويق  3002عام  7

  750    28 2 13 13 جمالىاال
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 الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات 

الفصل الدراسي األول  - الفرقة الرابعة  

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  ات االتصال أسبوعيا  عدد ساع

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 2 2 ( 1التصوير الطبي ) 4120حيو  1

 4130حيو  2
هندسة العوامل  

 البشرية
2 1 ⎯ 3 25 ⎯ 50 75 2 

 4140حيو  3
ية النمذجة الحيو 

 الطبية والمحاكاة 
2 1 ⎯ 3 40 ⎯ 60 100 2 

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 2 2 ( 4مقرر اختياري ) 40xxحيو  4

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 2 2 ( 5مقرر اختياري ) 40xxحيو  5

 4003ام ع 6
القانون وأخالقيات  

 المهنة 
1 3 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 ⎯ 175 ⎯ 100 75 6 4 ⎯ 2 ( 1) مشروعال 4801يو ح 7

  750    28 4 11 13 الىجماال

 

 الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات 
 الفصل الدراسيالثاني - الرابعةالفرقة

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 اجمالى  عملى تمارين  محاضرة  االمتحان
أعمال 

 السنة

عملى أو 

 شفوى 
 اجمالى  تحريرى 

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 2 2 ( 2التصوير الطبي ) 4220 حيو 1

 2 75 50 ⎯ 25 3 ⎯ 1 2 الهندسة التأهيلية  4230حيو  2

 4240يو ح 3

جوانب ادارة 

وتصميم 

 المستشفيات

2 1 ⎯ 3 40 ⎯ 60 100 2 

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 2 2 ( 6مقرر اختياري ) 40xxحيو  4

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 2 2 ( 7مقرر اختياري ) 40xxيو ح 5

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 3 1 العقود والمواصفات  4004ام ع 6

 ⎯ 175 ⎯ 100 75 6 4 ⎯ 2 ( 2)  مشروعال 4802يو ح 7

  750    28 4 11 13 جمالىاال
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 الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات 

 الثالثة  الفرقة المقررات االختيارية

 
 (0+2+2األدارة الكمية ) 3001حيو 

قيمة  –نما ج الشبكات   –البرمجة الخطية  –ادارة المخزون  –تحليل التكلفة واألرباح  – اتخا  القرار 

 تطبيقات طبيأ. - ونما ج االنتظار والطوابير  –ادارة الجودة  –المال 

 

 (0+2+2() 1موضوعات متقدمة في هندسة النظم الطبية )3002حيو 

يها المقررات األخرا ويتحدد محتواها  يتضمن المقرر موفوعات حديثة في مجال هندسة النظم ال تغط

 من أستا  المقرر ويقرها مجلس القسم. 

 

 (0+2+2المجاالت الطبية)الذكاء االصطناعي في 3021حيو 

طرق   –التمثيل باستخدام الطريقة المنطقية األولى للتنبأت  –الطرق المختلفة لحل المشاكل  – تعريفات 

نظم   –شبكات التركيب اللغوي   –الصياغة  –الهياكل  –تمثيل المعرفة  الترميز المنطقي   –البحث 

 تطبيقات طبيأ.   –تعلم مقدمة لل -تطبيقات  معالجة اللغات الطبيعية  –األنتاج 

 

 (0+2+2مقدمة لنظرية المعلومات في المجاالت الطبية)3022حيو 

ة القواعد جينسن  سلسل –المعلومات المشتركة  –االنتروبى النسبية  –االنتروبى المشروطة  – االنتروبى 

قاعدة فانو   – تشغيل البيانات  –المجموع اللوغاريتمى للكميات الغير متساوية  –للكميات الغير متساوية 

التكويد   –التكويد بمعدل ثابت ومعدل متغير    –غير المفقود  –حفظ البيانات   –للكميات الغير متساوية 

 –تكويد شانون  –بيانات بمعدل متغير  فغط ال   –قاعدة كرافت للكميات الغير متساوية  –الحظي 

 –معدل المعلومات  –المعلومات القواعد العامة لنظرية   –التكويد المثالى  –التكويد بطريقة هوفمان 

نما ج ماركوف وإنعدام    –نمذجة مصادر المعلومات   –نظرية التكويد بطريقة شانون الغير فوفائى 

تحليل تصميم كود القنوات  ات   –د المصادر المحددة بناء كو –نمذجة قنوات المعلومات   –الذاكرة 

 تطبيقات طبيأ.   -الخطأ المتحكم فيأ 

 

 ( 0+2+2في المجاالت الطبية ) التشفير 3023حيو 

المشفرات   –نظم التشفير البسيطة  –خوارزمات اآللة الحاسبة  –خصائص المود  –نظرية األرقام  

المجاالت   –التوقيعات دوال هاش   –التشفير العام   مفتاح –حساب وقت تشغيل الخوارزمات   –البسيطة 

مشفر   –اختبارات كساكي وفر يدمان  –المنقطعة. مشفرة فيجنر نظم التشفير اللوغاريتمية  –المحدودة 

 –التصنيا بالتجزيء المستمر  –التصنيا بطريقة فيرمان  –التدفق الحديث معدل مولد السريان 

  –خوار زم الحساب الكشفي  –ب اللوغاريتمية -مشكلة ف –م كشا مجال األرقا –مجاالت األرقام 

 تطبيقات طبيأ.-فرة الفرقي تحليل الش   –تحليل الشفرة الخطي 

 

 (0+2+2اإلشارات العشوائية ونظرية المعلومات المتقدمة في المجاالت الطبية ) 3024حيو 

إرسال وترشيح   –وصا اإلشارات العشوائية  –مراجعة لنظرية األحتماالت  –تحليل إشارات 

نظم اتصاالت البيانات   –نظم إتصاالت البيانات التماثلية  تعديل اإلشارات   –اإلشارات العشوائية 

 تطبيقات طبيأ. -دراسة تمهيدية لنظرية المعلومات والترمز   –الرقمية  كشا اإلشارات 

 

 (0+2+2حفظ البيانات الطبية)3025حيو 

 -البيانات بدون فقد وبفقد لكل من الصفحات المكتوبةحفظ  –محتويات المعلومات فى البيانات 

تطبيقات  -المقادير المعيارية لضغط البيانات   -البيانات الفيديوللصور و -للصوت -المعلومات المسموعة

 طبيأ. 
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 ( 0+2+2تقنيات العالج عن بعد) 3026حيو 

المريض ومعالجة تقنيات العالج عن بعد في متابعة -تطبيقات وخدمات االتصال في الطب -مقدمة 

 الج عن بعد. موفوعات في االمان في الع-تطور انظمة العالج عن بعد -المعلومات الطبية 

 

 ( 0+2+2مقدمة للخوارزميات الطبية)3027حيو 

طريقة البرمجية الديناميكية والطرق   -الطرق األساسية لتصميم الخوارزميات  طرق القسمة والتحديد

ازية. تحليل الخوارزميات. درجة الخوارزمية ونظرية الحد األدنى  االستداللية. الخوارزميات المتو

-الزمن للخوارزمية. المشاكل المعقدة وصعبة الحل. اختبار صحة الخوارزمية للدرجة. تحليل الذاكرة و 

 B127تطبيقات طبيأ.

 

 ( 0+2+2شبكات الحاسوب في المجاالت الطبية)3028حيو 

-الطبقة الفيزيائية -النمو ج المرجعي -ت األنظمة الحسابية شبكات الحاسبات  المكونات الصلبة لشبكا

 تطبيقات طبيأ. - طبقة التطبيقات -طبقة االنتقال -طبقة الشبكة -صول طبقة الح -طبقة ربط البيانات  

 

 (0+2+2هندسة البرمجيات في التطبيقات الطبية)3029حيو 

- هندسة المتطلبات -مليات البرمجيات ع-دورة حياة البرمجيات -المفاهيم الهامة في هندسة البرمجيات 

- أساسيات إدارة اإلصدارات - برمجيات أساسيات اختبار ال- أساسيات نمذجة وتصميم البرمجيات 

أساسيات إدارة مشاريع البرمجيات وتقدير تكلفة البرمجيات. يشترك الطالب في مجموعات لعمل 

 يأ. تطبيقات طب- مشروع تطبيقي باستخدام مبادئ هندسة البرمجيات 

 

 ( 0+2+2نظم دعم القرار في الرعاية الصحية)3030حيو 

 يب لدعم توفير الرعاية الصحية لصنع القرار التشخيصي االكلينيكي.مقدمة في استخدام الحاسوب وأسال 

 

 (0+2+2()1موضوعات متقدمة في المعلوماتية الطبية )3031حيو 

ال تغطيها المقررات األخرا ويتحدد  يتضمن المقرر موفوعات حديثة في مجال المعلوماتية الطبية 

 محتواها من أستا  المقرر ويقرها مجلس القسم. 

 

 (0+2+2() 3االلكترونيات )3041حيو 

وأنماط عملها ونما جها واوجأ  –أوال  المضخات من ناحية   تركيبها والجانب الفيزيائي في عملها 

سية ومحاكاه  لك بواسطة الحاسب  كيفية تحليل وتصميم دوائرها األسا –اهم تطبيقاتها  –قصورها 

ألجهزة  تجارب عملية في مجال التصميم وتركيب ومحاكاه وصيانة دوائرها األساسية في ا  –اآللي 

 الطبية 

مضخمات   –ثانياً  الترانزستور بنوعيأ  استجابة ونما جأ وتحليل دوائره في حالة اإلشارات الدقيقة

المجمعات األساسية للدوائر المنطقية   الترانزستور ثنائي   –الترانزستور واستجابتها لمختلا الترددات 

طرق تحليل وتصميم دوائركل عائلة  –األقطاب والترانزستور احادي القطب والمركبة من النوعين  

 باإلفافة لمزايا وعيوب كل منها.

 

 ( 0+2+2التحكم في العمليات وأجهزة القياس في المجاالت الطبية)3042حيو 

كشا وإرسال ورصد   –حاالت التحكم   –ت باستخدام دوال االنتقال ومتغيرات الحالة ديناميكا العمليا

نظم   –عنصر التحكم النهائي  –ل بضغط الهواء وااللكترونيات المسيطر الذي تعم –متغيرات العمليات  

 تطبيقات طبيأ. -في التحكم باستخدام الكمبيوتر  

 ( 0+2+2تيكا وديناميكا االنسان اآللي)اكينم3043حيو 
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طرق حساب حلول حركة االنسان اآللي   – المصفوفات المتجانسة  –استنتاج جهد حركة االنسان اآللي 

أيلور والجرانج   –استنتاج طرق  –إزاحة اإلنسان اآللي التفافلية والحاكو بيانية  –لألمام وللخلا 

 التحكم الكينامتبكي والديناميكي وبرمجة اإلنسان اآللي. 

 

 (0+2+2ء الصناعية وهندسة األنسجة)تصميم األعضا3044حيو 

أسس   –الصناعي القلب   –التنفس الصناعي  –الكلى الصناعية  –تصميم األعضاء الصناعية الحيوية 

 تطبيقات.  –موفوعات متقدمة  –هندسة األنسجة 

 

 (0+2+2()3ميكانيكيا حيوية ) 3045حيو 

الفخذ( الخواص الميكانيكية لألنسجة  قوا ردود األفعال في المفاصل )الكوع و –تحليل الجهاز الحركي 

تركيزات   –في العظام  اإلجهادات الداخلية - األربطة والعضالت(  -االوتار -الغضاريا -الحية )العظام 

تحليل   -الشغل والطاقة لتنفيذ األنشطة -علم الحركة  تحليل حركة اإلنسان  – تقييم االنهيار  –اإلجهادات 

 وتصميم المفاصل الصناعية.

 

 (0+2+2المواد الحيوية)3046حيو 

ة المعدنية  المواد الحيوي –التوافقية الحيوية  –تصنيا المواد الحيوية   –مقدمأ عن المواد الهندسية 

متانة المواد المعدنية المستخدمة في زراعة  –الخواص الميكانيكية للمواد الحيوية   –النمو جية 

 –معالجة االسطح المعدنية  –االعضاء تأكل المواد المعدنية المستخدمة في زراعة  –االعضاء 

 مواد البوليميرات الحيوية.  –السيراميك الطبي 

 

 (0+2+2لموجات في المجاالت الطبية) المجاالت وانتشار ا3047حيو 

-المجاالت الكهرومغناطيسية المتغيرة مع الزمن - المجال المغناطيسي الثابت - المجال الكهربي الثابت 

إرسال واستقبال الموجات  -انتشار الموجات - الهوائيات - حاويات الموجات -الموجات الكهرومغناطيسية 

 بيقات طبيأ. تط- األلياف الضوئية واالتصاالت الضوئية -

 

 

 ( 0+2+2()1تصميم األجهزة الطبية )3048حيو 

يتضمن المقرر تطبيق األسس الهندسية في تصميم جميع مكونات أحد األجهزة الطبية متضمنة 

التحكم  -ئر االلكترونية التماثلية والرقمية والتواصل مع المعالجات الدقيقة أو الحاسوب الدوا - الحساسات 

تطوير  -تطبيق المواصفات القياسية العالمية لألمان - تصميم واجهة المستخدم -أنظمة العمل وبرمجتها -

 تطبيقات. -الجهاز 

 

 ( 0+2+2الضوئيات الطبية الحيوية)3049حيو 

  –الكشا الضوئي وتقنيات التصوير  – االجزة الضوئية   –الضوئية  الضوئيات وخصائص األنسجة 

 تقنيات العالج. –التشخيص الطبي الحيوي 

 

 (0+2+2() 1موضوعات متقدمة في األجهزة الطبية )3050حيو 

يتضمن المقرر موفوعات حديثة في مجال األجهزة الطبية ال تغطيها المقررات األخرا ويتحدد  

 ويقرها مجلس القسم.  محتواها من أستا  المقرر
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 الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات 

الرابعة  للفرقةالمقررات االختيارية   
 

 ( 0+2+2( )1هندسة النظم الطبية ) 4001حيو 

أهم الصفات والنظريات   –وتطبيقاتأ على الدوال األولية -تعريا تحويل ز  –مقدمة نظم التحكم الرقمية 

إستخدامها للحصول على دالة  –ل ز مضمون دالة التحويل النبضية التحويل المعاكس لتحوي-لتحويل ز

تصميم نظم التحكم الرقمية   –لتحكم الرقمية  ات العروة المغلقة تحليل نظم ا   –ا لنظام المغلق   –التحويل 

اساليب التحويالت المختلفة المآلئمة لتحويل المتحكمات التماثلية الى  – باستخدام طرق التحويل 

 تطبيقات طبيأ.-طرق منحنى الجذر  –تحليل االستجابة للنبضة الميتة  –رقميا مايكافىها 
 

 ( 0+2+2()2ية )هندسة النظم الطب  4002حيو 

القدرة على    –تحليل االتزان بواسطة ليبونوف  –فرا  الحالة للنظم الرقمية  B13مقدمة لطريقة التمثيل 

عند اختيار وفع األقطاب للنظم  ات الدخل  التصميم  –التحكم والمشاهدة والتحويالت المفيدة لها 

 تطبيقات طبيأ. -التحكم المثالي  – والخرج الواحد 
 

 (0+2+2()2ضوعات متقدمة في هندسة النظم الطبية )مو 4003حيو 

يتضمن المقرر موفوعات حديثة في مجال هندسة النظم ال تغطيها المقررات األخرا ويتحدد محتواها  

 لس القسم. من أستا  المقرر ويقرها مج 
 

 (0+2+2نظم الخبرة الطبية) 4021حيو 

  –ثيل المعرفة االستنباط هيكل نظم األجزاء تم-مقارنة بين الذكاء الصناعي ونظم الخبرة االصطناعية 

نظم قواعد المعلومات   –الهيكل البنائي لنظم الخبرة  – المنطقي المشوش  – نظم اتخا  القرار الغير دقيق 

تطبيقات في   –تطبيقات هندسية وهندسية إكلينيكية   –ات واللغات المساعدة األدو –وهندسة المعرفة 

 اإللكترونية الطبية والمعدات الطبية. أجهزة التحاليل وأجهزة القياس 
 

 (0+2+2المقاييس الحيوية) 4022حيو 

التعرف   –أساسيات التعرف والتصنيا مضاهاة االشكال ومثيالتها  –مقدمة متجأ وفرا  المواصفات 

تقييم   –التوزيع الحراري   –الشبكية الصوت  –الحدقة   –أكسيد شجرة األوردة   –ى  بصمة األصابع عل

 أجهزة التعرف. أداة  
 

 (0+2+2تشغيل االشارات الحيوية الطبية متعددة االبعاد)  4023حيو 

فورير تحليل االشارات متعددة االبعاد بواسطة   –االشارات واالنظمة الحيوية الطبية متعددة االبعاد 

اد  تصميم وتنفيذ المرشحات  ات البعدين ) و االستجابة المحددة( تحويل زد متعدد االبع – المتقطع 

تصميم وتنفيذ المرشحات  ات البعدين ) ات االستجابة الالنهائية( تشغيل االشارات المحمولة بالموجات  

 استنتاج االشارات من مساقطها. – المشكلة العكسية  –المنتشرة 
 

 (0+2+2التعرف على النماذج في المجاالت الطبية) 4024حيو 

الشبكات العصبية   –التحليالت الخطية المتميزة  –بايزين إطار عمل قاعدة   –اساسيات تصنيا النما ج 

 تطبيقات طبيأ.-التعلم بدون إشراف  –التصنيا المشوش  –
 

 ( 0+2+2الشبكات العصبية في المجاالت الطبية) 4025حيو 

االنفصال  –كيفية عمل الشبكات العصبية وتعليمها  –نبذه تاريخيأ  – كات العصبية مقدمأ عن الشب

 –التعليم الموجأ والغير موجأ  –توليد نتائج الشبكات العصبية  –نتشار الرجعي للخطأ اال  –الخطي 

جة معال –البناء الهرمي. تطبيقات الشبكات العصبية في االبحاث الطبية  في الطب   –النما ج المهجنة 

 التشخيص الطبي.   –االشارات والصور الطبية 
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 (0+2+2الطبية)  أساليب المنطق المشوش في المجاالت 4026حيو 

االنظمة  –الخواص المشوشة وعالقتها وتركيباتها  –أساسيات النظرية المشوشة   –الفئات المشوشة 

قات وتصميم المنطق  تطبي  –المعتمدة على القواعد المشوشة تطبيقات المنطق المشوش في التحكم 

 المشوش وتطبيقأ في التشخيص الطبي. 
 

 ( 0+2+2ة)تحليل الصور الطبية الرقمي 4027حيو 

تحسين الصورة في    -األنظمة الخطية-تقطيع البيانات - دقة الصورة -مقدمة  النظام البصري اإلنسان 

الصورة  محول فورير  تحويالت  -معادلة الرسم البياني للصورة -المجال المكاني  المرشحات المكانية 

الترددي  االنواع المختلفة تحسين الصورة في المجال   -الثنائي االبعاد وحول ويلش الثنائي االبعاد

 تجزئ الصور -معالجة الصور الملونة  -للمرشحات في المجال الترددي 
 

 ( 0+2+2المعلوماتية الحيوية) 4028حيو 

لمعلومات الحيوية وموافيعها األساسية في مجاالت مقدمة ل  –مراجعة البيولوجيا الخليوية والجزيئية 

  –واعد البيانات البيولوجية وطرق تنظيم المعلومات الحيوية ق –الجينوم والترانسكريبتوم والبروتينيات 

 مبادئ تحليل المتسلسالت الحيوية والمسائل المتعلقة بها." –لغات برمجة للمعلوماتية الحيوية 
 

 ( 0+2+2اية الصحية)نظم معلومات الرع 4029حيو 

ومعالجة البيانات   -تجهيز -لتوليدمقدمة عامة لنظم المعلومات الصحية. يتضمن مناقشة تفصيلية 

الخاصة بالرعاية الصحية. يتم عرض أنواع مختلفة من نظم معلومات الرعاية الصحية جنبا إلى جنب  

 مع سياقات اإلكلينيكية والتجارية التي تستخدم هذه النظم. 
 

 (0+2+2الحوسبة المتوازية التطبيقية في المجاالت الطبية) 4030حيو 

  -الحاسبات المتوازية -متوازية. تطبيقات المعالجة المتوازية. بناء النظم المتوازيةمقدمة للمعالجة ال

نما ج البرمجة  -أساليب البرمجة المتوازية -أداء النظم المتوازية -االتصاالت في النظم المتوازية 

 طبيأ. تطبيقات  -أمثلة تطبيقية  -تصميم وتقييم الخوارزميات المتوازية -قاييس األداءم -المتوازية
 

 (0+2+2تعدين البيانات وتعليم اآللة في التطبيقات الطبية) 4031حيو 

مدخل لتعلم اآللة. شجرة القرار. طرق إحصائية للتعلم. التعلم عن طريق األمثلة. الشبكات العصبية.  

تصميم    -وتصحيح األخطاء -زيز. التجميع. نظرية حاسوبية للتعلم. كيفية تطويرالتعلم باستخدام التع

 تطبيقات طبيأ.-وإنشاء بنية التجربة  -و جنم
 

 (0+2+2() 2موضوعات متقدمة في المعلوماتية الطبية ) 4032حيو 

د  يتضمن المقرر موفوعات حديثة في مجال المعلوماتية الطبية ال تغطيها المقررات األخرا ويتحد

 محتواها من أستا  المقرر ويقرها مجلس القسم. 
 

 ( 0+2+2النانو الحيوية)تكنولوجيا   4041حيو 

المواد المتناهية  –االدوات المتناهية في الصغر  –األبنية متناهية الصغر  –المواد المتناهية في الصغر 

دمة في الضوئيات  جزيئات السيليكون المتناهية الصغر المستخ –الصغر في الجيل الحديث من الطب 

  –التصوير بتكنولوجيا النانو للجزيئات الحيوية  –أسالك لالستشعار عن الجزيئية البيولوجية  –الطبية 

تصميم االنظمة الدقيقة واجهزة قياس   –اجهزة االستشعار الدقيقة   –التصنيع الطبي المتناهي الصغر 

 التطبيقات.  –التسارع والجيوسكوبات 
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 ( 0+2+2كا النظم الطبية)دينامي 4042حيو 

التركيب البنائي لألنظمة  –كية النظم واستنتاج النمو ج  ربط االنظمة بدينامي –تعلم االنظمة المركبة 

ديناميكية   –وديناميكيتأ  –اشكال المخزون ومعدل تسريبأ  –الديناميكية وتصرفها العررة المسببة 

معامل التنبى    –النمذجة واتخا  القرار  –السلسالت  –معدل النمو  و شكل س  –الهياكل البنائية البسيطة 

 تطبيقات طبيأ. -

 

 (0+2+2معدات الطب النووي والعالج اإلشعاعي) 4043حيو 

أجهزة توليد    –تفاعل األشعاع مع المواد   –شعاعي كينماتيكا األفمحالل اال –المادة والطاقة واالشعاع 

التصوير قبل   –امان المريض والطاقم   –لبناء خوارزمات اعادة ا -أجهزة األشعة المقعية –الصور 

اساليب توجيأ   –التخطيط للعالج  –اجهزة الميجافولت والكيلو فولت    –المحاكاه اجهزة   –العالج 

استخدام    –مقدمأ عن الحماية من االشعاع  –التحقق من العالج  –توصيل العالج المتقدم  –االشعاع 

 النظائر المشعة في التصوير والعالج. 

 

 ( 0+2+2()2تصميم األجهزة الطبية ) 4044حيو 

بيق األسس الهندسية في تصميم جميع مكونات أحد األجهزة الطبية متضمنة  يتضمن المقرر تط 

التحكم  -الدوائر االلكترونية التماثلية والرقمية والتواصل مع المعالجات الدقيقة أو الحاسوب - الحساسات 

  تطوير-تطبيق المواصفات القياسية العالمية لألمان - المستخدم تصميم واجهة -أنظمة العمل وبرمجتها -

 تطبيقات. -الجهاز 

 

 (0+2+2() 2موضوعات متقدمة في األجهزة الطبية ) 4045حيو 

يتضمن المقرر موفوعات حديثة في مجال األجهزة الطبية ال تغطيها المقررات األخرا ويتحدد  

 محتواها من أستا  المقرر ويقرها مجلس القسم. 
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 2021-2020دليل الطالب 
 جامعة القاهرة   –كلية الهندسة 

 

196 

 

 هندســة الحاسبات

األول  الدراسيالفصل الفرقة األولى   

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 االمتحان
 إجمالي عملي تمارين  محاضرة 

أعمال 

 السنة

عملي أو 

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 يم منطقى تصم 1010حسب  1

 2 150 90 20 40 6 2 2 2 أساليب البرمجـة 1020حسب  2

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 دوائر كهربية  1251كهت  3

4 

 1252ريض 

الجبر الخطى  

والتكامل متعدد  

 المتغيرات  

2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

5 

 1251فيز 

مقدمة في الفيزيقا  

الحديثة والمجاالت  

 رومغناطيسية الكه

2 1 1 4 30 10 60 100 2 

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 2 2 هندسة مدنية  1251مدن  6

7 
 1251عام  

مهارات العرض  

 والتواصل 
2 1 ⎯ 3 40 ⎯ 60 100 2 

  750    28 5 10 13 اإلجمالي

 

 هندســة الحاسبات

 الدراسي الثاني الفصل  الفرقة األولى

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  ت االتصال أسبوعيا  عدد ساعا

ساعات  

 االمتحان
 إجمالي عملي تمارين  محاضرة 

أعمال 

 السنة

أو  عملي

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

1 
 1030حسب 

  تصميم منطقى

 متقدم
2 1 1 4 40 20 90 150 2 

2 
 1040حسب 

هياكل البيانات  

 والخوارزمات 
2 1 2 5 40 20 90 150 2 

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 إلكترونية دوائر  1252كهت  3

 2 100 60  40 4 ⎯ 2 2 التحليل العددى    1254ريض  4

5 
 1252فيز 

الديناميكا  

 الكهرومغناطيسية  
2 1 2 5 30 10 60 100 2 

 2 100 60 ⎯ 40 4 1 1 2 هندسة ميكانيكية 1251مكن  6

 2 50 30 ⎯ 20 2 ⎯ 1 1 كتابة التقارير الفنية     1252عام   7

  750    28 7 8 13 اإلجمالي
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 هندســة الحاسبات

 األول  الدراسيالفصل لثانية الفرقة ا

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 االمتحان
 إجمالي عملي تمارين  محاضرة 

أعمال 

 السنة

أو  عملي

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

1 
 2010حسب 

المشغالت  نظم

 الدقيقة 
2 1 2 5 30 10 60 100 2 

3 
 2020حسب 

إدارة قواعد  

 البيانات 
2 1 1 4 40 20 90 150 2 

2 
 2030حسب 

تصميم وتحليل  

 الخوارزمات  
2 1 2 5 30 10 60 100 2 

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 دوائر إلكترونية   2251كهت  4

5 
 2251كهق 

هندسة القوى  

 واآلالت الكهربية
2 1 1 4 30 10 60 100 2 

6 
 2253ريض 

االحتماالت  

 واإلحصاء
2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 2 100 60 ⎯ 40 2 ⎯ 1 1 إدارة المشروعات  2251عام   7

  750    28 7 8 13 اإلجمالي

 
 هندســة الحاسبات

 الدراسي الثاني الفصل لثانية الفرقة ا

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 االمتحان
 إجمالي عملي تمارين  محاضرة 

أعمال 

 السنة

أو  عملي

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 2040حسب  1
نظم المشغالت 

 متقدم  الدقيقة
2 1 2 5 40 20 90 150 2 

 2050حسب  2
أدوات البرمجة 

 المتقدمة 
2 1 1 4 30 10 60 100 2 

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 نظم التشغيل  2060حسب  3

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 دوائر كهربية رقمية  2252كهت   4

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 اإلشارات والنظم 2253كهت  5

 2 100 60 ⎯ 40 4 ⎯ 2 2 الرياضيات الرقمية 2252يض ر 6

 2252عام   7
اقتصاد تكنولوجيا  

 المعلومات
2 1 ⎯ 3 40 ⎯ 60 100 2 

  750    28 6 9 13 جمالياإل

 

  



                                                                        

 
 2021-2020دليل الطالب 
 جامعة القاهرة   –كلية الهندسة 

 

198 

 

 هندســة الحاسبات

 األول  الدراسيالفصل لثالثة الفرقة ا

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 االمتحان
 إجمالي عملي تمارين  محاضرة 

أعمال 

 السنة

أو  عملي

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 بنيـة الحاسبات  3010حسب  1

 3020حسب  2

التصميم الرقمي 

والمنطقي بمساعدة  

 الحاسب   

2 1 2 4 40 20 90 150 2 

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 هندسة البرمجيات  3030حسب  3

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 ( 1) مقرر اختياري 30xxسب ح 4

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 هندسة االتصاالت  3251كهت  5

6 
 3251ريض 

مقدمة في نظرية  

 األعداد
2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

7 
 3251عام  

أساليب التسويق  

 والبيع
2 1 ⎯ 3 40 ⎯ 60 100 2 

  750    28 6 9 13 اإلجمالي

 

 هندســة الحاسبات

 الدراسي الثاني الفصل ثالثة الفرقة ال

 اسم المقرر الرقم الكودى  

  عدد توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 االمتحان
 إجمالي عملي تمارين  محاضرة 

أعمال 

 السنة

أو  عملي

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 3040حسب   1
نظم الحاسبات  

 المدمجة 
2 1 2 5 40 20 90 150 2 

 2050حسب  2
التشغير وتأمين نظم  

 وشبكات الحاسبات 
2 1 1 4 30 10 60 100 2 

 3060حسب  3
واتصال  الرسم 

 االنسان بالحاسب
2 1 1 4 30 10 60 100 2 

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 ( 2)مقرر اختياري  30xxسب ح 4

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 هندسة التحكــم 3252كهت  5

 2 100 60 ⎯ 40 4 1 1 2 اتصاالت رقمية 3253كهت  6

7 

 3252عام  

إدارة األعمال 

واإلدارة 

 االستراتيجية

2 1 ⎯ 3 40 ⎯ 60 100 2 

  750    28 7 8 13 اإلجمالي
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 هندســة الحاسبات

 األول  الدراسيالفصل الرابعة  الفرقة

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 االمتحان
 إجمالي عملي تمارين  محاضرة 

أعمال 

 السنة

أو  عملي

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 2 150 90 20 40 4 1 1 2 ذكـاء اآللـة  4010حسب  1

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 شبكات الحاسبات  4020حسب  2

 4030سب ح 3
نظم قواعد بيانات 

 متقدم
2 1 1 4 30 10 60 100 2 

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 ( 3ي )اختيار 4xxحسب   4

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 ( 4)اختياري   4xxحسب   5

6 

 4251-امع

القانون  

والمناقصات  

 ستشارات المهنة وا

2 2 ⎯ 4 40 ⎯ 60 100 2 

 ⎯ 100 ⎯ 20 80 4 1 2 1 (1) مشــروعال 4801حسب   7

  750    28 6 9 13 جمالياإل

 

 هندســة الحاسبات

 الدراسي الثاني الفصل الرابعة الفرقة

 اسم المقرر الرقم الكودى  م

عدد   توزيع الدرجات  عدد ساعات االتصال أسبوعيا  

ساعات  

 االمتحان
 إجمالي عملي تمارين  محاضرة 

أعمال 

 السنة

أو  عملي

 شفوي 
 إجمالي تحريري 

 2 150 90 20 40 4 1 1 2 ةلتعلم اآل 4040حسب  1

2 
 4050حسب 

  الحاسبات   شبكات

 الجوالة الالسلكية و
2 1 1 4 30 10 60 100 2 

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 اللغات والمترجمات   4060حسب  3

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 ( 5)  يارياخت 40xxحسب   4

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 ( 6)  اختياري 40xxحسب   5

 2 100 60 10 30 4 1 1 2 ( 7)اختياري   40xxحسب   6

 ⎯ 100 ⎯ 80 20 4 2 1 1 (2) مشــروعال 4802حسب   7

  750    28 8 7 13 اإلجمالي
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 الحاسبات هندسة 

 ثة لفرقة الثالالمقررات االختيارية ل

 

 اسم المقرر  الرقم الكودى م

 تقنية المعلومات واللغات المتقدمة  3001حسب  1

 برمجةنظم الحاسبات 3002حسب  2

 نظريةالحساب والبرمجة 3003حسب  3

 طرفيات الحاسبات 3004حسب  4

 تقنية تصنيع الحاسبات 3005حسب  5

 تشغيل الصور التعرف علي األنماط  و 3006حسب  6

 الشبكات العصبية االصطناعية  3007حسب  7

 طرق النمذجة والمحاكاة 3008حسب  8

 الوسائط المتعددة  3009حسب  9

 علم البيانات 3011حسب  10

 البيانات ونظم المعلوماتخوارزمات نأمين فى  موضوعات مختارة 2012حسب  11

 فى تقنية المعلومات موضوعات مختارة 3013حسب  12

 فى هندسة الحاسبات مختارة موضوعات 3014حسب  13
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 الحاسبات هندسة 

 الرابعةللفرقة المقررات االختيارية 

 
 اسم المقرر  الرقم الكودى م

 األعطال الحساب مع تفادى  4001حسب  1

 تقنية تصنيع الحاسبات 4002حسب  2

 بينيات الحاسبات 4003حسب  3

 ضوئية شبكات حاسبات األلياف ال  4004حسب  4

 الحساب العالي الكفاءة واالتصال المتوازي  4005حسب  5

 نظم حاسبات الزمن الحقيقي 4006حسب  6

 البيانات التحليل والنمذجة والتنقيب في  4007حسب  7

 لغات برمجة ووصف بنية الحاسبات 4008حسب  8

 تأمين نظم المعلومات:  4009حسب  9

 بير والبرمجة السحابية البيانات ذات الحجم الك 4011حسب  10

 تشغيل صور األقمار الصناعية واالستشعار عن بعد  4012حسب  11

 مقدمة فى برمجة انترنيت األشياء  4013حسب  12

 انترنت األشياء للنظم المدمجة  4014حسب  13

 اختراق الشبكات ونظم الحاسبات ومواقع االنترنت  4015حسب  14

 النظم المدمجة موضوعات مختارة فى  4016حسب  15

 .النظم الخبيرةموضوعات متقدمة فى  4017حسب  17

 والشبكاتتأمين نظم المعلومات خوارزمات  موضوعات متقدمة فى 4018حسب  17

 موضوعات متقدمة فى تقنية المعلومات.  4019حسب  18

 موضوعات متقدمة فى هندسة الحاسبات 4021حسب  19

 تبارات نظم وبرامج الحاسبات اخ موضوعات متقدمة فى 4022حسب  20
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 الحاسباتهندسة 

 الثالثة المقررات االختيارية للسنة 

 

 ( 1+ 1+ 2)المتقدمة:  برمجةتقنية المعلومات ولغات ال3001حسب 

اللغات المسننتخدمة مع نظم المعلومات واالنترنت    –موفننوعات متقدمة في تقنية المعلومات 

 جافا  .. ... الخ.   -غة أر ل –برمجة ستاك  –المتقدمة مثل بايثون 

 

 ( 1+ 1+ 2برمجةنظم الحاسبات) 3002حسب 

والمحمالت والمترجمات   األجهزةتصنميم مشنغالت  -وظائفوحدات حزم برامج نظم الحاسنب 

 أمثلةمن برمجةنظم حاسبات حقيقية.  -والمجمعات والمفسرات وبرامج الخدمات 

 

 ( 1+ 1+2نظريةالحساب والبرمجة) 3003حسب 

 -اآلالت التتنابعينة    -التعبيرات العنادينة    -القنابالت   -فناهيم أسنننناسننننينةفى االتومناتنا  م  -مقندمنة  

 -الندوال المتواترة  -الندوال القنابلنةللحسنننناب والغير قنابلنةللحسنننناب   -اآللنةالعنامنة   -آلنةتورينج  

 اختبارات صحةالبرامج. -تعريا لغات البرمجة  -أرقام جوديل  -خوارزمات ماركوف 

 
 (1+1+ 2لحاسبات)طرفيات ا 3004حسب 

 -برمجةالقنوات   -اسننتخدام القنوات  -طرق توصننيل الطرفيات  -أنواع طرفيات الحاسننبات  

النحنناسننننننب   ننظننام  منع  النقنننوات  عنمننل  النتشنننننغنيننل   -تنننظنينم  فنى  والنتنحنكنم    -النتنزامنن 

بروتوكوالتالتاقل الرئيسنننني    -الربطالمتزامن وغيرالمتزامن –  المتوازي/الربطالمتسننننلسننننل

(Bus)–  أجهزةاالسننتشننعاروالتفعيل  –  شنناشننات العرض والطابعات   –قل  التحكيمبينالنوا  –  

 .اجهزةالتخزين -  (DMA)التعاماللمباشرمعالذاكرة 

 

 ( 1+ 1+ 2تقنية تصنيع الحاسبات) 3005حسب 

 -الحاسننبات  وأجهزةموفننوعات مختارةفى تقنيةتصنننيع الحاسننبات وخاصننة المواد والنبائط  

 فبط الجودة وقياس الكفاءة.

 

 ( 1+1+2تشغيل الصور )رف علي األنماط والتع  3006حسب 

 -طرق تشنننغيل الصنننور   -تمثيل الصنننور بالحاسنننب   -  Bayنظرية   –التعرف علي األنماط  

 -استخراج المالمح  -  اإلسقاطالتكوين من  -فغط البيانات   -ترميم الصنور  -تحسنين الصنور 

 .Bayنظرية  –التعرف علي األنماط  -تحليل الصور 

 

 ( 1+ 1+ 2) العصبية االصطناعيةالشبكات   3007حسب 

اإلفادة  -خوارزميات التعلم   -المرئيات   -مقدمة فى أسننناسنننيات الشنننبكات األحادية والمتعددة 

 -تصننميم وتنفيذ الشننيكات العصننبية   -الشننبكات المرتجعة والمرتبطة   -المتقدمة والمرتجعة  

 تطبيقات فى مختلا المجاالت )التعرف  التعلم  التنبى  نظم الخبرة(
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 ( 1+1+2) النمذجة والمحاكاةطرق  3008حسب  

أمثلة  -النظم فى مختلا المجاالت واألنشننطة  ومحاكاة   نمذجة  –والمحاكاة   فى النمذجة مقدمة

نظم    -المشننننغالت    -ممغنطنة    األقراص   -النذاكرة  لنمنذجنة ومحناكناة وحندات الحناسننننب )مثنل  

تحقيق وتحليل   -حمل التشنغيل   كاةمحا –طرق المحاكاة   -تطوير النمو ج   -( .. الخالتشنغيل .

 مشروع. - الحاسبات  نتائج نمذجة ومحاكاة

 

 ( 1+ 1+2لوسائط المتعددة )ا  3009حسب 

 -تسنننجيل ونقل الصنننوت  -عناصنننر نظم الوسنننائط المتعددة   -مقدمة فى الوسنننائط المتعددة  

الطرق  -تسنجيل ونقا إشنارات الفيديو   -التصنوير الفوتوغرافى وجودة الصنور الفوتوغرافية  

تطبيقات فنننغط  -طرق فنننغط البيانات   -الرقمية للتعامل مع الصنننوت والصنننورة والفيديو  

االحتياجات   -طرق تكامل نظم الوسننننائط لمتعددة   -البينانات للصننننوت والصننننورة والفينديو  

رشنيا المصنرا أمثلة لنظم األرشنفة للوسنائط المتعددة واأل -الخاصنة بنظم الوسنائط المتعددة  

 القومى.

 

 ( 1+ 1+ 2)علم البيانات    3011حسب 

رؤي    –أسناليب التحليل واالسنتنتاج    –طرق جمع وتحضنير البيانات    –مقدمة فى علم البيانات  

 البيانات واتخا  القرارت الفعالة.

 

 ( 1+1+2وضوعات مختارةفى تقنية المعلومات) م 3012 حسب

 ت. العلم فى مجال تقنية المعلوما ليأإلما وصموفوعات مختارةتتناول أحدث 

 

 ( 1+1+2وضوعات مختارةفى تقنية المعلومات) م 3013 حسب

 العلم فى مجال تقنية المعلومات.  ليأإلما وصموفوعات مختارةتتناول أحدث 

 

 ( 1+ 1+ 2موضوعات مختارةفى هندسة الحاسبات) 3014حسب 

 العلم فى مجال هندسة الحاسبات.ليهإلما وصل أحدث موفوعات مختارةتتناو
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 الحاسبات دسة هن

 الرابعةللسنة ختيارية المقررات اإل

 
 (1+1+2الحساب مع تفادى األعطال) 4001حسب 

 –الوقنائينة    االعتمنادينة  –  األخطناءتشننننخيص    -ومظناهرهنا  األعطنال    -  األعطناللنظم تفنادا    مقندمنة

 تطبيقية.  أمثلة   – األعطالمقاييس تفادا   - األعطالتفادا   برمجة
 

 (1+1+2)الحاسباتتقنية تصنيع   4002حسب 

فنبط   -الحاسنبات  وأجهزة  فى تقنيةتصننيع الحاسنبات وخاصنة المواد والنبائط    موفنوعات مختارة 

 الجودة وقياس الكفاءة.
 

 ( 1+1+2)بينيات الحاسبات   4003حسب 

  االتصننناالت المتزامنة  -المقاطعة  -وسنننائل االتصنننال المباشنننر بالذاكرة   -  األسننناسنننيةالوحدات  

دوائر الربط    -االتصننننال التنناظرا    -االتصننننال المتوازا والمتوالى    -بنات  بنالحناسنننن  والالمتزامننة

 الخاصة.
 

 ( 1+1+2)بكات حاسبات األلياف الضوئيةش 4004حسب  

تصنميم شنبكات األلياف  –مقدمة شنبكات األلياف الضنوئية واسنتخدامها فى نقل البيانات بين الحاسنبات  

نقل البيانات فى شنننبكات حاسنننبات األلياف   بروتوكالت –الضنننوئية لنقل البيانات بين الحاسنننبات  

ات  أمثلة لتصننميم شننبكات الحاسننب -تطبيقات نقل البيانات فى شننبكات األلياف الضننوئية   –الضننوئية  

 باأللياف الضوئية.
 

 ( 1+1+2)الحساب العالى الكفاءة واالتصال المتوازى  4005حسب 

بدرجات مختلفة    لمشنغالت المترابطةا  -الحاسنبات  ات الكثافة العالية -خوارزميات الحسناب السنريع  

إدخال وإخراج   -األمثلة واألشننكال    -أجهزة التخزين والتوصننيالت  -البرمجة لالتصننال المتوازا   -

 أمثلة رقمية.  -اإدارة البيانات وتحليله -طرق خاصة لإلدخال واإلخراج   -ى المستويات األدنى  ف
 

 (1+1+2) حاسبات الزمن الحقيقىنظم  4006حسب 

نظم التشننغيل فى الزمن   -متطلبات التشننغيل فى الزمن الحقيقى   -فى حاسننبات الزمن الحقيقى   مقدمة

 –  متطلبنات الزمن الحقيقي وقيود التوقينت  –البيناننات وتشننننغيلهنا فى الزمن الحقيقى    إدخنال -الحقيقى  

  –   الحقيقي  الجدولة في الزمن  –  نظم التشغيل في الزمن الحقيقي  –  تقديروقت التنفيذ في الحالة األسنوأ

 –متطلبات جودة الخدمة   –  بروتوكوالت االتصننال في الزمن الحقيقي –  البرمجة في الزمن الحقيقي

 من تطبيقات فى الزمن الحقيقى.  أمثلة
 

 ( 1+1+2)البيانات   والتنقيب فى  نمذجةالتحليل وال 4007حسب 

نات واكتشنننناف االتجهات  طرق تجميع البينا –طرق تمثينل البينانات   –مقندمة فى التنقينب عن البينانات  

شننبكات التواصننل االجتماعي واسننتخدام طرق التنقيب لتأثير على المسننتخدمين ومعرفة   –الرئيسننية  

 اتجهاتهم.
 

 (1+ 1+2)لغات برمجة ووصف بنية الحاسبات  4008حسب 

لنغننات   إلنى  لنمنقنندمننة  النمسننننتنخنندمننة  األجنهنزة  النحنناسننننبننات  منثننل HDL)النمنناديننة  وصننننا   )

الوصننفية ألجهزة  فاهيم األسنناسننية واألسنناسننيات المشننتركة للغات  . المVerilog  ولغة VHDL لغة

( والنمنا ج  RTL) الفرق بين النمنا ج السننننلوكينة  ونمنا ج مسننننتوا نقنل السننننجنلالحناسننننبنات وو

ألسننناسنننية وإدخال التصننناميم  يركز هذا المقرر على بناء الجملة في هذه اللغات والقواعد ا الهيكلية.
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يغطي المقرر تحويل التصميم من الوصا اللغوي لأ إلى البوابات  والمحاكاة السلوكية للتصاميم. كما  

المنطقية المناظرة وتنفيذه باسنننتخدام الخاليا القياسنننية و/أو مصنننفوفة بوابات قابلة للبرمجة في حقل  

كتابة البرمجيات المتسلسلة المعروفة  ولغاتبين هذه اللغات   يناقش الفرق  كذلك  (.FPGAالتطبيق )

 حويل من البنية اللغوية لهياكل التصاميم المنطقية.ويناقش كيفية الت

 

 ( 1+1+2)تأمين نظم المعلومات   4009حسب 

 –  أجراءات الحماية –  أنواع المخاطر –  مفاهيم تأمين المعلومات –تأمين نظم وشنننبكات الحاسنننبات  

  ن الشنخصنية أسناليب التحقق م  -خوارزمات متقدمة في التشنفيرالتماثلي والالتماثلي   –  سنياسنة التأمين

 .تطبيقات عملية لتأمين الملومات في األنظمة المختلفة  –

 

 (1+1+2)البيانات ذات الحجم الكبير والبرمجة السحابية   4011حسب 

ين البيانات والبرامج فى تأم –بنية الحوسنننبة السنننحابية   –مقدمة فى الحوسنننبة والبرمجة السنننحابية  

طرق تخزين    –ية فى تحليل البيانات كبيرة الحجم  اسننتخدام الحوسننبة السننحاب  –الحوسننبة السننحابية  

 أدوات تحليل البيانات واتخا  القرارت طبقا للبيانات. –البيانات الكبيرة وطرق تحليلها  

 

 (1+1+2)تشغيل صور األقمار الصناعية واالستشعار عن بعد   4012حسب 

  -واالسنتشنعارعن بعد  طرق الحصنول على صنور األقمار الصنناعية   –مقدمة في االسنتشنعار عن بعد  

الترددات المختلفة وطرق تحليل   –طرق تحليل صنننور األقمار الصنننناعية واالسنننتشنننعار عن بعد  

 -االسننتشننعار عن بعد  صننور    تحسننين  –الصننور  طرق تشننغيل   -تمثيل الصننور بالحاسننب  الصننور  

 الحصول على التقارير.  –تسجيل المواقع 

 

 ( 1+1+2)مقدمة فى برمجة انترنيت األشياء  4013حسب 

مثل أردوينو و راسنبري  تصنميم وتنفيذ أجهزة تسنتخدم كشنغالت   -  (IoT)مقدمة في انترنت األشنياء  

اسنتخدام انترنت األشنياء فى المدن والبيئة الذكية   –كنظامك لتنفيذ شنبكات انترنت األشنياء وتطبيقاتها  

 تطبيقات مختلفة. –بروتوكوالت االتصال فى انترنت األشياء   –

 

 (1+1+2)نترنت األشياء للنظم المدمجة: ا  4014حسب 

تصنميم المهام فى مجاالت انترنت األشنياء والنظم المدمجة والنظم  يهدف المقرر الي مواجهة مشناكل 

والشنننبكات الذكية وفواعد بنية شنننبكات انترنت األشنننياء مع النظم المدمجة وتطبيقاتها فى مجاالت 

والتشفير ويناقض الحاجة لتوصيل األجهزة والبرامج    الصحة والتامين والنزظم الذكية و نظم الحماية

 وتعامالتها .

 

 (1+1+2)اختراق الشبكات ونظم الحاسبات ومواقع االنترنت   4015حسب 

استغالل   –اختبارات الهجوم علي الشبكات ونظم الحاسبات  –ختراق الشبكات تخطيط اختبارات ا 

اختراق برامج   –(WEB)ت شبكة االنترنت الهحوم بتطبيقا  –الهجوم علي كلمات السر   –الثغرات 

منع خدمة االنترنت عن المواقع   –ستيالء علي وصالت التشغيل اال –(SQL Injection)اس كيو ال 

 تطبيقات مختلفة في موفوع تأمين مواقع شبكة االنترنت.  –

 

 ( 1+1+2)موضوعات مختارة فى النظم المدمجة:   4016حسب 

لمشنغالت متعددة المشنغالت المدمجة و نما ج التشنغيل علي التوزي  ا -يشنمل المقرر النظم المدمجة  

  (autonomous)باسننتخدام النظم المدمجة و تأمين نظم الحاسننبات المدمجة والنظم الذكية المتكاملة 

  (IOT)ألشنياء  والنظم المدمجة التي تراعي أمان األفراد والنظم الذكية التي تسنتخدم شنبكات انترنت ا

ت المسنتخدمة فى النظم والشنبكات الذكية وشنبكات التحكم والنظم التي تتعاون وشنبكات المسنتشنعرا

ألداء المهام وطرق التصننميم باسننتخدام  طرق التصننميم النمطية وتحديد مهام والتصننميم والتأكد من 
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ت األتصنال فى انترنت  أداء المهام وطرق التصنميم المختلفة للنظم الكبيرة بطريقة نمطية وبروتوكال

 والمواصفات القياسية للنظم المدمجة وتطبيقاتها وشبكاتها.األشياء  

 

 ( 1+1+2)النظم الخبيرةموضوعات متقدمة فى  4017حسب

 النظم الخبيرة وتطبيقاتها.العلم فى مجال   ليأإلما وصتتناول أحدث  متقدمة  موفوعات 

 

 ( 1+1+2)خوارزمات تأمين نظم المعلومات والشبكات موضوعات متقدمة فى  4018حسب 

 .  نظم تأمين المعلوماتالعلم فى مجال   ليأإلما وصتتناول أحدث  متقدمة  وفوعات م

 

 ( 1+1+2)موضوعات متقدمة فى تقنية المعلومات   4019حسب

 العلم فى مجال تقنية المعلومات.    ليأإلما وصتتناول أحدث  متقدمة  موفوعات 

 

 ( 1+1+2)موضوعات متقدمة فى هندسة الحاسبات  4021حسب 

 العلم فى مجال هندسة الحاسبات.ليهإلما وصتتناول أحدث  دمة  متقموفوعات 

 

 (1+1+2)اختبارات نظم وبرامج الحاسبات  موضوعات متقدمة فى  4022حسب

 اختبارات نظم وبرامج الحاسبات.العلم فى مجال   ليأإلما وصتتناول أحدث  متقدمة  موفوعات 
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  ،،،أبنائنا الطالب مع خالص تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكل
 2021مارس  إصدار

 ش ون التعليم والطالب   وكيل


