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  العلیا تالباب الثاني: مرحلة الدراسا
  : منح الدرجات العلمیة٢٧مادة 

  تمنح جامعة جنوب الوادي بناءا علي موافقة كلیة الھندسة بقنا الدرجات العلمیة التالیة:

  Postgraduate Diplomaدبلوم الدرسات العلیا  -١

 Master of Engineering (M.Eng.)درجة الماجستیر في الھندسة  -٢

 Master of Science (M.Sc.) درجة الماجستیر في العلوم الھندسیة    -٣

 Doctor of Philosophy (Ph.D.)درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الھندسیة  -٤

  وذلك في التخصصات اآلتیة:

  :اوال الھندسة المدنیة

   آت المائیةھندسة المیاة والمنش -٢        ھندسة االنشآت المتقدمة -١

  ھندسة المساحة االرضیة والتصوریة -٤        ھندسة االشغال العامة -٣

  ثانیا الھندسة المعماریة:
  الدراسات المعماریة -٢        التخطیط العمراني -١

  ثالثا: الھندسة الكھربائیة:

  ة ھندسة  القوي الكھربی - ٢    ھندسة الجھد العالي                                      -١

  ھندسة التحكم - ٤ھندسة اآلالت الكھربیة                                      -٣

  ھندسة الحاسب االلي -٦               ھندسة االتصاالت والكترونیات -٥

  : الھندسة المیكانیكیة: رابعا

  تجددةھندسة  الطاقة الجدیدة  والم -٢           تھندسة تصمیم خطوط  األنابیب والتوربینا -١

  تكنولوجیا المواد  و االنتاج - ٤ھندسة التصمیم المیكانیكي                                 -٣

      ھندسة تصمیم معدات الحفر -٦              ھندسة السیارات والجرارات     -٥

صصات  أخرى طبقا  بموافقة مجلس الجامعة  استحداث  تخ  –بناء على اقتراح مجلس األقسام  – مجلس الكلیةویجوز ل

  لحاجة  المجتمع  متمشیا على التطور  العلمي العالمي. 

  ): تعریف الدرجات العلمیة٢٨مادة (

  دبلوم الدراسات العلیا: تھدف ھذه الدراسة إلي رفع الكفاءة العلمیة في المجاالت التطبیقیة للتخصصات الدقیقة في

 یة وعلمیة متقدمة والمشاركة في فرق عمل إعداد تطبیقیة.فروع الھندسة المتعددة من خالل دراسة مقررات تطبیق

  درجة الماجستیر في الھندسة: ویشار إلیھا ھنا بالماجستیر بالمقررات. وتھدف ھذه الدراسة إلي تنمیة القدرات
ة من العلمیة والتطویر في التخصص والمجال الذي یختاره الطالب، وذلك باستخدام التقنیات واألسالیب العلمیة الحدیث

 خالل دراسة عدد من المقررات األكادیمیة المتقدمة وإجراء بحث تطبیقي.
  درجة الماجستیر في العلوم الھندسیة: ویشار إلیھا ھنا بالماجستیر بالرسالة. وتھدف ھذه الدراسة إلي تنمیة القدرات

من واقع الخطة البحثیة للكلیة،  البحثیة والتفكیر العلمي والتطویر في الفرع والمجال والموضوع الذي یختاره الطالب

وذلك باستخدام التقنیات واألسالیب العلمیة الحدیثة من خالل دراسة عدد من المقررات األكادیمیة المتقدمة وإجراء 

 بحث أكادیمي وتطبیقي من خالل رسالة علمیة متكاملة.
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 لفكر المستقل والقدرة علي االبتكار درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الھندسیة: تھدف ھذه الدراسة إلي تنمیة ا

والتطویر، من ثم إضافة الجدید للعلم في الفرع والمجال والموضوع الذي یختاره الطالب وذلك بأتباع األصول العلمیة 

التقنیة والبحثیة المتخصصة تخصصا دقیقا وتعمیق القدرات البحثیة التي تمت تنمیتھا في مرحلة الماجستیر عن 

 علمي نظري وتطبیقي.طریق إجراء بحث 

  ): نظام الدراسة٢٩مادة (

الدراسة بنظام الساعات المعتمدة ویسمح بالقید بھا لخریجي كلیات الھندسیة بالجامعات المصریة أو الحاصلین علي درجات 

  علمیة تمت معادلتھا من المجلس األعلى للجامعات.

  ): مواعید الدراسة والقید٣٠مادة (

  لي فصلین دراسیینتقسیم السنة األكادیمیة إ

  أسبوع ١٥الفصل األول: یبدأ من السبت الثالث من شھر سبتمبر ولمدة 

  أسبوع ١٥الفصل الثاني: یبدأ من السبت الثاني من شھر فبرایر ولمدة 

ھا ویتم القید ألي مرحلة خالل ثالثة أسابیع قبل بدء أي فصل دراسي بعد استیفاء شروط القید  ودفع الرسوم المقررة التي یقر

  وبموافقة مجلس الجامعة. مجلس الكلیة

  ): شروط التسجیل٣١مادة (

ساعة دون أن یطلب  ١٢یمكن للطالب التسجیل في الفصل األول أو الثاني في مقررات تصل ساعاتھا المعتمدة إلي  -١

  منھ تفرغ للدراسة.

ساعة  ١٢المعتمدة عن  من یرغب في التسجیل في الفصل األول أو الفصل الثاني في مقررات تزید عدد ساعاتھا -٢

 علیھ أن یتفرغ للدراسة لمدة یوم واحد أسبوعیا علي األقل.

 ساعة. ١٨الحد األقصي لعدد الساعات المعتمدة التي یسمح للطالب التسجیل فیھا بالفصل األول أو الفصل الثاني ھي  -٣

  ): شروط التعدیل واإللغاء٣٢مادة (

  من بدء الدراسة. یحق للطالب تغییر مقررات بأخري خالل أسبوعین -١

یحق للطالب االنسحاب من المقرر (وال ترد لھ الرسوم) خالل ثمانیة أسابیع علي األكثر من بدایة الدراسة بالفصلین   -٢

 األول والثاني.

 یحق للطالب إعادة التسجیل في أي مقرر رسب فیھ ویعید المقرر دراسة وامتحانا بعد دفع رسوم الدراسة لھ. -٣

  ): التقدیرات٣٣مادة (

  -یقدر تقدیر الطالب في أحد المقررات الدراسیة كاآلتي: -أ

)A :(أو أكثر %٩٠  

)A- ٩٠حتى أقل من  %٨٥): من%  

)B+ ٨٥حتى أقل من  %٨٠): من%  

)B ٨٠حتى أقل من  %٧٥): من%  

)B- ٧٥حتى أقل من  ٧٠): من%  

)C+ ٧٠حتى أقل من  %٦٥): من%  

)C ٦٥حتى أقل من  %٦٠): من%  

)C- ٦٠من حتى أقل  %٥٥): من%  

)D+ ٥٥حتى أقل من  %٥٣): من%  

)D ٥٣حتى أقل من  %٥٠): من%  
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)F ٥٠): أقل من%  

  تقدر نقاط كل ساعة معتمدة علي النحو التالي: -ب

A)٤.٠٠ ،(A-)٣.٧٠ ،(B)٣.٠٠ ،(B-)٢.٧٠ ،(C+)٢.٣٠ ،(C)٢.٠٠ ،(C-)١.٧٠ ،(D+)١.٣٠ ،(D)١.٠٠ ،(

F)٠.٠٠(  

  ): متوسط النقاط٣٤مادة (

 قاط التي حصل علیھا الطالب في أي مرحلة علي أنھا مجموع نقاط كل المقررات التي درسھا.یحسب مجموع الن  

ویحسب متوسط النقاط بجمع تقدیر كل الساعات المعتمدة التي امتحن فیھا الطالب (بما فیھا المقررات التي رسب 

  فیھا) وتقسیم علي مجموع الساعات المعتمدة.

 إال إذا حصل علي تقدیر  ال یعتبر الطالب ناجحا في أي مقررC.علي األقل  

  علي األقل. ٢.٠٠ال یحصل الطالب علي دبلوم الدراسات العلیا إال إذا حقق متوسط نقاط قدره 

  ٢.٧٠یجب أن یحقق الطالب في مقررات الماجستیر متوسط نقاط قدره. 

  ٣.٠٠یجب أن یحقق الطالب في مقررات الدكتوراه كتوسط نقاط قدره. 

 قرر علي أنھا عدد ساعاتھ المعتمدة مضروبة في نقاط كل ساعة.تحسب نقاط كل م 

  ): المرشد األكادیمي٣٥مادة (

یعین مجلس القسم لكل طالب عند بدء الدراسة التمھیدیة مرشدا أكادیمیا یستمر معھ حتى نھایة دراسة الدبلوم،  بینما 

  جستیر بالرسالة أو دراسة درجة الدكتوراهیستبدل بالمشرف علي الرسالة في حالة تقدم الطالب لدراسة درجة الما

  ): مراحل الدراسة٣٦مادة (

وعدد الساعات المعتمدة المطلوبة لكل مرحلة ومستواھا. وتكون توضح ھذه المادة مراحل الدراسة بالدراسات العلیا 

) بالفرقة وذلك للتكامل مع المتبع في مرحلة البكالوریوس من (... ٧٠٠و  ٦٠٠و  ٥٠٠المقررات علي المستوي 

  ) بالفرقة الرابعة.٤٠٠اإلعدادیة (

  الدراسة التمھیدیة -١

 الھندسة من الجامعات المصریة أو درجات علمیة تمت معادلتھا  سیلتحق بھا جمیع الطالب الحاصلین علي بكالوریو

  من المجلس األعلى للجامعات في كافة التخصصات.

  طبقا لالئحة الداخلیة للكلیة ومن المقررات  ٥٠٠وي ساعة معتمدة من المست ١٢یدرس الطالب في ھذه المرحلة

 المتاح عرضھا. 

  دبلوم الدراسات العلیا -٢

  ساعات معتمدة بالدراسة التمھیدیة. ٩یلتحق بھذه المرحلة الطالب الذي أتم بنجاح  

  ٥٠٠ساعة معتمدة من المستوي  ١٨یدرس الطالب في ھذه المرحلة. 

 لیا في فرع التخصص إذا أتم دراسة جمیع مقررات الدراسة التمھیدیة یحصل الطالب علي دبلوم الدراسات الع

 ومقررات دبلوم الدراسات العلیا بنجاح.

  مقررات الماجستیر (مرحلة أولي) -٣

  تي قاط ال سط الن صل متو لو و یا  سات العل لوم الدرا سة دب خالل درا یلتحق الطالب بدراسة الماجستیر، في أي ي وقت 

  علي األقل. ٣.٠٠ل او بعد حصولھ علي الدبلوم بمتوسط نقاط علي األق ٣.٠٠درسھا إلي 
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  ٦٠٠ساعة معتمدة من المستوي  ١٨یدرس الطالب في ھذه المرحلة. 

 مقررات الماجستیر (مرحلة ثانیة) "للدراسین لدرجة الماجستیر بالمقررات" -٤

  لى معتمدة على االقل و بمتوسط ساعة معتمدة ع ١٢یجب أن ینھى الطالب دراسة مقررات من المرحلة األولى تعادل

 ، قبل البدء في الدراسة بھذه المرحلة .  ٢.٧٠عن  لال یق

  ٦٠٠ساعة معتمدة من المستوى  ١٢یدرس الطالب في تلك المرحلة.  

 اعداد بحث ماجستیر في الھندسة -٥

 لتفرغ.  جالدراسة بھذه المرحلة بناء على رغبة الطالب و ال تحتا  

 و قبل البدء في  ٢.٧٠ساعات على األقل معتمدة و بمتوسط ال یقل عن  ٨سة مقررات تعادل یجب أن ینھى الطالب درا

 الدراسة بـ المرحلة . 

  على الطالب أن یجتاز امتحان شھادةTOEFL    ما یعادل حسب القواعد المتبعة بالجامعة أو في اللغة اإلنجلیزیة

 .   و ذلك قبل منح الدرجة المعترف بھاات االجنبیة ھذا االمتحان من امتحانات اللغ

  مجلس ساعات معتمدة ، یتم تقییمھ من خالل لجنة یشكلھا القسم بموافقة  ٦یعد الطالب بحثاً تطبیقیاً یقیم على أنھ

 ، و تحدد فى تقییمھا النقاط التي : علیھا البحث لتدخل ضمن متوسط الدرجات .  الكلیة

 المساعدین و فى التخصص لیحدد لھ موضوع البحث و یتم أخذ موافقة  یقوم الطالب باختیار أحد األساتذة أو األساتذة

مجلس القسم ، موضوع البحث . و یكون ھذا األستاذ المساعد عضواً فى اللجنة التي یشكلھا القسم لتحدید النقاط 

 التي یحصل علیھا البحث ویجوز ان یشترك احد المدرسین في التخصص.  

  علیھ تقدیم البحث مرة أخرى و یعامل معاملة المقررات فى  ٢.٧على األقل إلى الطالب الذي ال یحقق نقاط  تصل ،

 حسابھ متوسط النقاط و رسوم القید . 

 ٢.٧عن  لیحصل الطالب على درجة الماجستیر فى الھندسة بعد أن یتم بنجاح متطلبات الدراسات و بمتوسط ال یق.  

  إعداد رسالة الماجستیر فى العلوم الھندسیة  -٦

 ساعة معتمدة على األقل و  ١٢أن ینھى الطالب دراسة مقررات من المرحلة األولى (السنة التمھیدیة) تعادل  یجب

  قبل إعداد الرسالة . ٢.٧٠بمتوسط ال یقل عن 

  طبقاً لالئحة الداخلیة للكلیة ومن المقررات  ٧٠٠ساعة معتمدة من المستوى  ١٢یدرس الطالب فى ھذه المرحلة

 المتاح عرضھا . 

 لى الطالب أن یجتاز امتحان شھادة عTOEFL    ما یعادل حسب القواعد المتبعة بالجامعة أو في اللغة اإلنجلیزیة

 وذلك لمنح درجة الماجستیر في العلوم الھندسیة. المعترف ات االجنبیة ھذا االمتحان من امتحانات اللغ

  ساعة معتمدة .  ١٨یعد الطالب رسالة علمیة تقیم على إنھا 

 ٢.٧عن  لالطالب لمناقشة الرسالة قبل اجتیاز جمیع المقررات بنجاح ، و بمتوسط ال یق مقدال یت  . 

  یجوز للطالب الحاصل على درجة الماجستیر فى الھندسةM. Eng.  (ماجستیر بمقرارت ) التقدم للقسم المختص

 لھ قبل التسجیل للرسالة .  بطلب تسجیل ألعداد رسالة للحصول على بحث الرسالة المقررة مجلس الكلیةبموافقة 

  االمتحان الشامل  - ٧

  یقبل للقید لدرجة دكتوراه الفلسفة الطالب الحاصل على درجة الماجستیر فى العلوم الھندسیة من الجامعات المصریة

  أو درجة علمیة تمت معادلتھا من المجلس األعلى للجامعات فى جمیع التخصصات الھندسیة . 
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 لمرحلة علیھ أن یؤدى امتحاناً شامالً و ال یسمح لھ بالقید فى المرحلة التالیة إلى بعد نجاحھ الطالب المقید فى ھذه ا

 فى ھذا االمتحان . 

  بعد أداء الطالب االمتحان التحریري ، یحدد مجلس القسم المختص لجنة  ألداء االمتحان الشفوي ویحدد مجلس القسم

تحان التحریري . و تقوم اللجنة فى نھایة الجلسة بإعالن نجاح أو موعدا للجنة لتناقش الطالب فى إجاباتھ عن االم

 رسوب الطالب ھي ھذا االمتحان.

  یحق للطالب اعادة االمتحان مرة واحدة امام  نفس اللجنة ، بعد دفع رسوم القید لھذه المرحلة مرة أخرى 

  مقررات الدكتوراه  - ٨

 یلتحق بھذه المرحلة من أنھى االمتحان الشامل بنجاح  .  

  ٦٠٠أو  ٧٠٠ساعة معتمدة من المستویین  ١٨یدرس الطالب فى ھذه المرحلة  

  إعداد رسالة الدكتوراه  - ٩

  ساعة معتمدة على األقل من مقررات الدكتوراه قبل البدء فى الرسالة و بمتوسط  ١٢یجب أن ینھى الطالب دراسة

   ٣.٠٠عن  لنقاط ال یق

  ساعة معتمدة . ٣٠یعد الطالب رسالة علمیة تقیم على أنھا 

 ٣.٠٠الطالب لمناقشة الرسالة قبل اجتیاز جمیع المقررات بنجاح و بمعدل ال یقل عن  مال یقد  

  الرسائل العلمیة - ١٠

  ) ستة أشھر من تاریخ اعتماد رئیس الجامعة لتشكیل لجنة الحكم على  ٦تكون مدة صالحیة لجنة الحكم و المناقشة (

 یوماً على األقل من موافقة رئیس الجامعة على التشكیل .  ١٥یر الفحص إال بعد مضى إال تتم المناقشة أو إصدار تقار

  یعتمد رئیس مجلس القسم المختص ووكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا و البحوث موعد مناقشة الرسالة بناء على

  طلب المشرف الرئیسي و تكون المناقشة فى جلسة علنیة .  

 ضور عضوین فقط و بشرط أن یكون من بینھما المشرف الرئیسي و ذلك فى حالة اختیار یجوز أن تتم المناقشة بح

 عضو محكم من خارج البالد حیث یكتفي بتقریره فقط .

  یقدم كل عضو من األعضاء لجنة الحكم والمناقشة تقریراً عن الرسالة باإلضافة إلى تقریراً جماعیاً یوصى فیھ بإحدى

  -التوصیات اآلتیة :

  الرسالة و منح الطالب الدرجة العلمیة .  قبول -١

إعادة الرسالة إلى الطالب الستكمال ما تراه اللجنة من نقص على أن یمنح الطالب فرصة لعمل المطلوب مع مراعاة  -٢

  فترة صالحیة تشكیل لجنة الحكم و مدة التسجیل للدرجة . 

  یة . رفض لجنة الحكم للرسالة و التوصیة بعدم منح الدرجة العلم -٣

) سنة نسخ من الرسالة مجلدة و موقعة من أعضاء لجنة الحكم و  ٦یقدم الطالب بعد عمل التعدیالت الالزمة عدد ( 

المناقشة ووكیل و الكلیة لشئون الدراسات العلیا و البحوث و ملخصین باللغتین العربیة و اإلنجلیزیة و معتمدین من لجنة 

) علیھا الرسالة المقدمة كاملة بعد عمل  CDالكلیة باإلضافة إلى نسخة واحدة من ( إلى إدارة الدراسات العلیا ب فاإلشرا

  التعدیالت الالزمة . 



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ٧٧

  ):مدة الدراسة ٣٧مادة (
. الحد األقصى لمدة الدراسة لدبلوم الدراسات العلیا سنتان ؛ وھى تمثل الدراسة التمھیدیة ودراسة مقررات دبلوم 

  الدراسات العلیا .

ى لمدة الدراسة لدرجة ماجستیر خمس سنوات من تاریخ القید فى مقررات الماجستیر ؛ وھى تمثل الدراسة .الحد األقص

  التمھیدیة ومقرر الماجستیر وإعداد الرسالة أو البحث.

.الحد األقصى لمدة الدراسة لدرجة دكتوراه الفلسفة ست سنوات من تاریخ النجاح فى االمتحان الشامل وھى تمثل دراسة 

  ت الدكتوراه وإعداد الرسالة .مقررا

  )اإلشراف على الرسائل٣٨مادة(
بین  مجلس الكلیةیعین  - من  ساتذة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص مشرفا رئیسیا على الطالب  ساتذة أو األ األ

عاون المساعدین جوز أن ی یة . وی خارج الكل من  في   ویجوز أن یشارك في اإلشراف من في مستواھم من المتخصصین 

  .ال یزید عدد المشرفین عن ثالثةاإلشراف المدرسین وفى جمیع الحاالت 

فى - لب  قدم الطا مدى ت عن  سم المختص  لس الق لى مج یرا ا تقدم لجنة اإلشراف على الطالب فى نھایة كل عام جامعي تقر

  دراستھ واإلشراف أن توصى باستمرار التسجیل أو إلغاءه.

لب -  حدى  جوز أن یكون اإلشراف على طا من إ خر  شرفا آ یة وم من الكل شراف  نة اإل ضاء لج بین أع شتركا  لدكتوراه م ا

شراف  جوز اإل لة ی ھذه الحا عات وفى  لس األعلى للجام من المج ھا  ترف ب یة المع عة الجامعات المصریة أو األجنب من أرب

  أعضاء كحد أقصى .

لة وملخص خطة البحث بالغتین العربیة یقوم وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث بإرسال عنوان الرسا

  واإلنجلیزیة الى الكلیات المعنیة بالجامعات المصریة ومراكز البحوث وأكادیمیة البحث العلمي لإلحاطة.

  ):لجنة الحكم٣٩مادة (
ملخص بعد االنتھاء من متطلبات الدراسة بنجاح وتقدم الندوة عن نتائج الرسالة تكتب الرسالة باللغة اإلنجلیزیة مع  .

  باللغة العربیة المشرف الرئیسي بتقریر عن مدى صالحیة الرسالة للعرض على مجلس القسم .

بناء على اقتراح مجلس القسم المختص لجنة علمیة لفحص الرسالة والحكم علیھا من ثالثة أعضاء  مجلس الكلیة.یشكل 

واحد. البد أن یكون أحد األعضاء على  یكون المشرف أو المشرفین من األساتذة المساعدین بحد أقصى عضوین بصوت

  خارج الجامعة . 

تحال الرسالة إلى لجنة الفحص و الحكم ، و بعد تلقى التقاریر الفردیة المفصلة یتم باالتفاق مع المشرف الرئیسي تحدید 

األقل و تجتمع  موعد لمناقشة الرسالة مناقشة علنیة خالل ستة أشھر . و یعلن عن المناقشة قبل الموعد بأسبوعین  على

لجنة الحكم فى الكلیة و تطلع على التقاریر المنفصلة عن فحص الرسالة و تتم مناقشة الطلب و تقدم اللجنة تقریراً جماعیاً 

عن الرسالة و المناقشة موضحاً بھ مستوى الرسالة ورأى اللجنة فى منح الدرجة و یجوز للجنة أن تعید الرسالة إلى 

ه من نقص و تعطى لھ فرصة بحد أقصى ستة أشھر . و یشترط للمنح موافقة أعضاء اللجنة الطالب الستكمال ما ترا

  باإلجماع . 

  یشترط لمنح درجة الدكتوراه أن یقوم الدارس بنشر ورقة علمیة واحدة على األقل فى مجلة علمیة متخصصة محكمة

ه و یقدم ما یفید نشرھا أو قبولھا أو مؤتمر علمي متخصص محكم . و تكون الورقة مستخرجة من رسالة الدكتورا

 للنشر  . 

  . تحال التقاریر الفردیة و التقریر الجماعي إلى مجلس الكلیة ثم إلى الجامعة للنظر فى منح الدرجة 

  شروط القید و التسجیل  -) : ٤٠مادة ( 



 اا  ا - ادىب ا   

  

٧٨ 
 

ن یرفق بطلب االلتحاق األوراق تقدم طالبات القید إلدارة الدراسات العلیا بالكلیة خالل شھر أغسطس من كل عام على أ -أ

   -آالتیة :

  شھادة المؤھل الدراسي .  -١

  شھادة بالمقررات الدراسیة التي درسھا الطالب بمرحلة البكالوریوس .  -٢

  شھادة المیالد أو مستخرج رسمي منھا .  -٣

  الموقف من التجنید .  -٤

  ملین فى أجھزة الدولة . ) و موافقة جھة العمل للعا ٥إقرار بالتفرغ حسب المادة (  -٥

  ب الوافدین بالجامعات المصریة بالنسبة للطالب الوافدین تطبق علیھم القوانین و القواعد المنظمة لقبول و قید الطال -٦

ال تقبل أیة أوراق بعد المواعید المحددة إال بقرار من مجلس الكلیة و فى حدود القواعد التي یحددھا مجلس الجامعة و  -٧

  جة القبول خالل شھر سبتمبر . تعلن نتی

  ال یتم قید أو تسجیل الطالب بالكلیة إال بعد استیفائھم جمیع المطلوبة وسداد المقررة. -ب 

مجلس الكلیة بناء علي اقتراح مجالس المختصة وموافقة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بالكلیة أعداد الطالب یحدد  –ج 

  لمتاحة باألقسام المختلفة للكلیة.المقبولین سنویا طبقا لالمكانات ا

  قصاه شھر من تاریخ اعتماد قبولھ استیفـاء المتقدم لجمیع المستندات المطلوبة للقید والتي تحددھا ا لكلیة في موعد أ -د
   ٠یتم القید بعد اعتماد قبول المتقدم من نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوث   - -ھـ
وء اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بالكلیة أن یضیف شروطا في ض لمجلس الكلیة -و 

  أخري یرھا ضروریة للقبول مثل إجراءات امتحان قبول شفھي أو تحریري للطالب الجدد.

  ): إیقاف أو التسجیل٤١مادة (

ید بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وتوصیة لج مجـــلس الكلیةیجوز ل حوث أن یوقف ق یا والب نة الدراسات العل

لوم  یا  (دب سات العل ستیر   -الطالب المقیــد  بالدرا ــلة ) -ماج صلة أو منفص مدة ( مت توراه ) ل سنتین  ال  دك عن  ید  تز

  حسب القواعد المعمول بھا من قبل الجامعة. میالدیتین   وتحسب من تاریخ   الموافقة على طلب إیقاف القید

  : إلغاء القید أو التسجیل)٤٢مادة (

الموافقة علي إلغاء قید أو تسجیل طالب الدراسات العلیا وذلك بناء علي اقتراح مجلس القسم المختص  مجلس الكلیةل

  وموافقة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بالكلیة في الحاالت التالیة:

  بناء علي رغبة الطالب. -١

 القدامي وذلك بعد إنذارھم مرتین متتالیتین علي األقل. عدم سداد الرسوم المقررة للطالب الجدد أو -٢

 في ضوء تقاریر لجنة اإلشراف. -٣

 انتھاء المدد األصلیة أو االستثنائیة للقید أو التسجیل دون حصول الطالب علي الدرجة العلمیة. -٤

 رفض لجنة الحكم الرسالة وتوصیتھا بعدم منح الدرجة العلمیة. -٥

 الجنائیة. العقوبات التأدیبیة أو األحكام -٦

  ): إعادة القید أو التسجیل٤٣مادة (

 



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ٧٩

یةل مرة  مجلس الكل لك ل سجیلھم وذ یدھم أو ت غاء ق تم إل لذین  یا ا سات العل طالب الدرا سجیل  ید أو ت عادة ق لي إ قة ع المواف

یة  حوث بالكل یا والب لي واحدة فقط وتكون الموافقة في ضوء اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العل ع

  اال یتم إعادة القید والتسجیل بعد مرور عام علي األقل من إلغاء القید والتسجیل.

علي أن یمنح الطالب الحد األدنى للتسجیل وھي سنة واحدة للماجستیر وسنتان للدكتوراه وذلك إذا تم إعادة تسجیل الطالب 

ھذه المدة أما في حالة إعادة تسجیل الطالب في في ذلك الموضوع علي أال تشكل لجنة الحكم والمناقشة إال بعد انقضاء 

  موضوع جدید فیعتبر ذلك تسجیال جدیدا للدرجة.

  ): النظام الكودي للمقررات٤٤مادة (

تكون المقررات بوضع الرمز الكودي للقسم القائم بالتدریس یلیة الرقم الدال علي مستوي المقرر خانة المئات ، ثم رقم 

  قوم القسم بتدریسھا في خانتي اآلحاد والعشرات.المقرر ضمن المقررات التي ی

  ): المقررات الدراسیة٤٥مادة (

تدرس مقررات الدراسات العلیا خالل فصلین دراسین كل سنة. وتوضح ھذه الالئحة المقررات الدراسیة والساعات الدراسیة -أ

  والساعات المعتمدة المخصصة لھا واألقسام التي تقوم بتدرسھا.

 الدراسات العلیا إلي: تقسیم مقررات-ب

  ) تدرس أساسا لطلبة الدبلوم فقط.٥٠٠مقررات (كود  -ب

 ) تدرس أساسا لطلبة الماجستیر والدكتوراه.٦٠٠مقررات (كود  -جـ 

 ) تدرس أساسا لطلبة الدكتوراه فقط.٧٠٠مقررات (كود  - د

  الساعات المعتمدة -):٤٦مادة (

  اسي خمسة عشر ساعة دراسیة.تمثل الساعة المعتمدة الواحدة ألي مقرر در -

 تبین الالئحة عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر دراسي. -

یخصص لكل ساعة معتمدة ساعة علي األكثر لالمتحان التحریري وبحیث ال یقل زمن االمتحان التحریري عن ساعتین وال یزید  -

 عن أربع ساعات ألي مقرر دراسي.

لمشروع" للدبلومات أو أیة مقررات أخرى تحددھا قائمة المقررات بالقسم المختص یستبدل االمتحان التحریري في مقرر "ا -

 شفھي.

  ): المحتوي العلمي للمقررات وتوزیع الدرجات٤٧مادة (

المحتوي العلمي لمقررات الدراسات العلیا تحدیدھا والموافقة علیھا من مجالس األقسام المختصة ومن  مجلس الكلیةیعتمد 

لیا والبحوث بالكلیة. ویتم توزیع الدرجات لكل مقرر من مقررات الدبلوم ومقررات الماجستیر والدكتوراه لجنة الدراسات الع

  ویعتمده. مجلس الكلیةطبقا لما یراه 

  ): قواعد المنح٤٨مادة (

ة والتقدیر والنسبة یمنح الطالب بیان بتقدیرات المواد باللغة العربیة أو اللغة اإلنجلیزیة وذلك بناء علي طلبھ ویذكر اسم الماد

 المئویة وعدد الساعات المعتمدة وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

  ): اإلعفاء من المقررات٤٩مادة (

یجوز أن یعفي الطالب في مرحلة الدراسات العلیا من حضور بعض المقررات الدراسیة ومن امتحاناتھا إذا ثبت أنھ حضر 

 لي األقل وذلك في أي كلیة جامعیة أو معھد علمي معترف بھما ) عCمقررات مماثلة لھا ونجح فیھا بتقدیر (



 اا  ا - ادىب ا   

  

٨٠ 
 

من الجامعة بشرط أن تكون مدة الدراسة الالزمة للحصول علي الدرجة الجامعیة أكثر من سنة ویكون اإلعفاء بقرار من رئیس 

ستاذ الدكتور/ نائب رئیس بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وموافقة السید األ مجلس الكلیةالجامعة وذلك بناء علي موافقة 

  الجامعة لشئون الدراسات العلیا.

  عدم إعفاء الطالب من المقررات التي سبق دراستھا والنجاح فیھا علي من مضي علي دراستھا أكثر من عشرة سنوات.-

  ): نظام االمتحانات٥٠مادة (

 تحدید  دكتوراه یحق لھ التسجیلالطالب الذي حقق مستوي النقاط في المقررات المطلوبة لدرجة الماجستیر أو ال)

  .مجلس الكلیةلھذه الدرجة في المواعید التي یقررھا  البحث)نقطة 

  یجوز للطالب الذي شطب قیده آنفا التقدم إعادة قیده من جدید (مرة وأحد أخرى فقط) بعد مرور عام علي األقل من

لس الدراسات العلیا إعفاء أو عدم إعفاء إلغاء القید والتسجیل بعد سداد الرسوم المستحقة، ویجوز القسم ومج

 ) أو أكثر في العام السابق.Cالطالب من المقررات التي نجح فیھا بتقدیر (

  یحصل علي تقدیر (غیر كامل)  مجلس الكلیةإذا الطالب عن االمتحان وتقدم بعذر یقبلةIncomplet  ویجب أن یؤدي

لفصل الدراسي التالي بعد سداد الرسوم المقررة وإذا لم یقبل امتحان منفصل في ھذا المقرر في ظرف شھر من بدایة ا

 ).Fھذا العذر فیعتبر راسبا ویكون تقدیر المادة ( مجلس الكلیة

  ): المواظبة٥١مادة (

ویكون ذلك  %٧٥أن یحرم الطالب من التقدم المتحان أي مقرر دراسي إذا لم یحقق نسبة حضور فیھ قدرھا  مجلس الكلیةل

 مجلس الكلیةمن أستاذ المادة مع عرض الموضوع علي مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العلیا و بناء علي تقریر

العتماده وفي ھذه الحالة یعتبر الطالب راسبا في ھذا المقرر وتحسب علیھ فرصة من فرص دخول االمتحان. وال تشترط ھذه 

  النسبة لمن یعید االمتحان في المرات التالیة.

  لدراسات العلیادبلوم ا -:اوال

  ): مجاالت الدراسة٥٢مادة (

تمنح جامعة جنوب الوادي بناء علي اقتراح مجلس كلیة الھندسة دبلوم الدراسات العلیا في أحد التخصصات المبینة في الجدول 

  ). وتمنح الشھادة مبینا فیھا أسم الدبلوم والتخصص والتقدیر العام.١رقم (

  ): شروط القید٥٣مادة (

) األتي: أن یكون ٤٠باإلضافة إلي الشروط العامة الواردة في المادة ( –الطالب بأي من دبلوم الدراسات العلیا  یشترط لقید

حاصال علي درجة بكالوریوس الھندسة من أحدي كلیات الھندسة بالجامعات المصریة أو ما یعادلھا من أي معھد علمي آخر 

تخصصات التي یحددھا القسم المختص. ویجوز قبول الطالب المتقدمین معترف بھ من المجلس األعلي للجامعات وذلك في ال

للدبلوم الحاصلین علي بكالوریوس الھندسة في غیر التخصصات الملطوبة بعد أدائھم مقررات تأھیلیة طبقا لمتطلبات القسم 

  ).٢٨المختص وال تحتسب ھذه الساعات ضمن الساعات المذكورة في المادة (

  الدراسیة ): المقررات٥٤مادة (

 .تحدد ھذه الالئحة المقررات الدراسیة وعدد الساعات وكذلك عدد الساعات المعتمدة المخصصة لكل دبلوم  

  ٥٠٠یدرس الطالب المقررات الدراسیة من (المستوي.( 



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ٨١

  یجوز لمجلس القسم المختص أن یكلف الطالب بدراسة بعض مقررات مرحلة البكالوریوس وال یحتسب ضمن

 ).٢٨ة للدبلوم طبقا للمادة (الساعات المعتمد

  ): مشروع الدبلوم٥٥مادة (

 ) ساعات معتمدة تحت إشراف عضو أو أكثر من أعضاء ٣یقوم الطالب في السنة النھائیة بإعداد مشروع یعادل (

  ھیئة التدریس ویقدم تقریرا عنھ في نھایة الفصل الدراسي.

  وال یزید عددھا عن أربعة بمناقشة الطالب في المشروع.تقوم لجنة من الممتحنین من أعضاء ھیئة التدریس یحددھا 

 .إذا رسب الطالب في المشروع یطبق علي مقرر "المشروع" ما یطبق علي جمیع المقررات األخرى من أحكام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اا  ا - ادىب ا   

  

٨٢ 
 

  درجة الماجستیر -:ثانیا 
  درجة الماجستیر في العلوم الھندسیة: -أ

  حث): مجاالت الدراسة والب٥٦مادة (

درجة الماجستیر في العلوم الھندسیة من خالل الدراسة باألقسام  مجلس الكلیةتمنح جامعة جنوب الوادي بناء علي اقتراح 

  ). ویوضح في الشھادة أسم القسم العلمي (والتخصص) وعنوان الرسالة.١العلمیة الموضحة في الجدول رقم (

  -: یدـــــــــروط القــــ): ش٥٧مادة (

  ) من ھذه الالئحة األتي:١٠الطالب لدرجة الماجستیر باإلضافة إلي الشروط الواردة في المادة ( یشترط لقید

فى الھندسة  من إحدى الجامعات المصریة  او على  درجة معادلة لھا  من معھد  سان یكون حاصال  على درجة  البكالوریو -أ

ة  األخرى باإلضافة  الى استیفائھ  للشروط العلمی علي االقل بھ من المجلس االعلى للجامعات بتقدیر جید  علمي  اخر معترف

  التى  تضعھا الجامعة. 

قبول قید الطالب لدرجة الماجستیر إذا كان حاصال علي درجة البكالوریوس في الھندسة بشرط حصولھ  مجلس الكلیةیجوز ل -ب

  ) علي األقل.Bعلي أحد دبلومات الدراسات العلیا المتخصصة بتقدیر عام (

أال یكون قد مضي علي حصولھ علي الدرجة الجامعیة األولي أكثر من عشر سنوات إال إذا كان حاصال علي أحد دبلومات  -ج

 ) علي األقل.Bالدراسات العلیا المتخصصة بتقدیر عام (

  ) من ھذه الالئحة.١٤تقدیم األوراق والمستندات المطلوبة في المواعید المحددة في المادة (  - د

في حدود القوانین الجامعیة الحاق الطالب بالدراسات التمھیدیة في الحاصلین علي درجة بكالوریوس  مجلس الكلیةوز لیج - ھـ

الھندسة في غیر التخصص المطلوب وذلك بعد أدائھم امتحان المقررات التأھیلیة التي قد یطلبھا القسم المختص وال تحتسب 

  ).٣٤مادة (ھذه الساعات من ضمن الساعات المبینة في ال

  .مجلس الكلیةأن یستوفي أي شروط أخرى یضیفھا مجلس القسم أو  – و

  -: ): المقررات الدراسیة٥٨مادة (

بناء علي اقتراح مجالس األقسام المختصة أن یحدد قبل بدء الدراسة المقررات التي سیتم تدریسھا للطالب  مجلس الكلیةیجوز ل

) وطبقا للجداول المرفقة علي أال یكون من ٦٠٠لمقررات الدراسیة من المستوي (خالل العام الدراسي وذلك من بین قائمة ا

  بین ھذه المقررات مقررات سبق للطالب دراستھا من قبل.

  -: ): مدة الدراسة والبحث٥٩مادة (
  علي التسجیل. مجلس الكلیةالحد األدني للحصول علي درجة الماجستیر ھو سنة میالدیة من تاریخ موافقة  

 ألقصي للحصول علي درجة الماجستیر ھو خمس سنوات میالدیة من تاریخ القید في مقررات الماجستیر.الحد ا 

 مد فترة التسجیل لمدة واحدة أخرى بناء علي تقریر لجنة اإلشراف. مجلس الكلیةیجوز ل 

  -: ): متطلبات الدراسة والبحث٦٠مادة  (

  والموضحة  مجلس الكلیةمن بین المقررات المعتمدة من یقوم القسم المختص بتحدید المقررات الدراسیة للطالب

  ) ساعة معتمدة علي ان تشمل:١٨) بحیث ال تقل عن (٦٠٠بالجدول المرفقة لكل قسم علي حده من الكود (

  مجلس الكلیةأحد مقررات قسم الریاضیات والفیزیقا الھندسیة یحدده مجلس القسم ویوافق علیھ.  

 ر باللغة اإلنجلیزیة.الكتابة الفنیة وكتابة التقاری 



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ٨٣

ویجوز للطالب التسجیل قبل نجاحھ في ھذین المقررین ولكن یشترط نجاحھ فیھما قبل تشكیل لجنة الحكم والمناقشة 

  للرسالة.

  یجوز لمجلس القسم المختص أن یكلف الطالب باضافة بعض المقررات الدراسیة التي تحددھا لھ لجنة اإلشراف من

) أو التي تدرس في أقسام أخرى ٥٠٠قسم من مرحلة البكالوریوس أو المتسوي (ضمن المقررات الدراسیة بال

بالكلیة أو احدي كلیات أو معاھد جامعة جنوب الوادي أو الجامعات األجنبیة المعترف بھا بشرط أال تزید في 

كورة في ) ساعات معتمدة. وال تحتسب للطالب ھذه الساعات ضمن الساعات المعتمدة المذ٩مجموعھا عن تسعة (

  الفقرة األولي من ھذه المادة وبشرط عدم قیام الطالب بدراستھا من قبل.

 مجلس الكلیةیجوز للطالب دراسة مقررات من األقسام األخرى (في نفس المستوي) بموافقة مجلس القسم و. 

 ت العلیا یقوم الطالب بإجراء بحث في موضوع یحدده لھ لجنة األشراف من مجلس القسم المختص ولجنة الدراسا

 . ویقدم الطالب تقریر بنتائج بھذا البحث.مجلس الكلیةوالبحوث و

 ) یقوم الطالب باجتیاز دورةTOEFL یحددة مجلس الجامعة.) بمستوي 

  -:٦١ادة ـــــــم

یعین مجلس الكلیة بناء على اقتراح  مجلس القسم  المختص  استاذا یشرف على الرسالة  وللمجلس فى حالة  عدم وجود 

فى التخصص ان یعھد باالشراف  الى احد  االساتذه  المساعدین  ویجوز ان تعدد المشرفون  من بین اعضاء ھیئة  استاذ

  التدریس  او من غیرھم  وفى ھذه الحالة  یجوز  للمدرسین  االشتراك  فى االشراف .

یشترط  فى االشراف  احد وفى حالة قیام  الطالب  باجراء بحوث خارج  الجامعة  یجوز موافقة  مجلس الكلیھ ان 

  ة الى یجرى الطالب  البحث فیھا .المتخصصین  من الجھ

  - :٦٢ادة ـــــم 

یقدم المشرف على الرسالة  فى نھایة كل عام  جامعى  تقریرا  الى مجلس  القسم  عن مدى تقدیم  الطالب  فى بحوثھ 

بناء على اقتراح  مجلس المعھد  الغاء قید  – ویعرض  ھذا التقریر مجلس الكلیة ولمجلس الدراسات العلیا  والبحوث

الطالب  على ضوء ھذا التقریر  كما یلغى قید  الطالب  للدرجة  اذا انقضت خمس سنوات  على تسجیلھ لموضوع  الرسالة  

 – ولم یحصل على الدرجة  اال اذا راى  مجلس الكلیة االبقاء على التسجیل  لمدة اخرى یحدده  بناء على تقریر المشرف

  بعد اخذ  راى مجلس القسم المختص.على الرسالة   –او ھیئة االشراف 

  

  

  -:٦٣ادة  ـــــــم

على الرسالة بعد االنتھاء  من اعدادھا  تقریرا الى مجلس القسم  المختص  عن مدى   -او المشرفون  –یقدم المشرف 

  تمھیدا  للعرض على مجلس الكلیة. صالحیتھا للعرض على لجنة  الحكم  مشفوعا باقتراح تشكیل  لجنة  الحكم

تؤلف لجنة بالحكم على الرسالة  من ثالث اعضاء  احدھم االستاذ  المشرف على الرسالة  والعضوان االخران  من بین  

االساتذه  المتخصصین  بالجامعات  ومعاھد البحوث  المختلفة  ویجوز  ان یكون  العضوان  او احدھم  من االساتذه  السابقین  

  فى  مستواھم  العلمى من االخصائیین .او 

وفى حالة تعدد المشرفین  على الرسالة  یجوز ان یتقدم  بعض او كل  ھیئة االشراف  بتقریر  واحد مشترك . ویشترط  فى 

  جمیع االحوال  ان یكون احد اعضاء  اللجنة  على االقل من خارج الجامعة .



 اا  ا - ادىب ا   

  

٨٤ 
 

علمیا  منفصال  عن الرسالة  كم تقدم  اللجنة تقریرا  علمیا مشتركا عن   یقدم كل عضو من اعضاء لجنة التحكیم  تقریرا 

الرسالة ویجوز عقد  مناقشة  علمیة قبل التوصیة  بمنح الدرجة  وتقدم اللجنة  مجتمعھ تقریرا  مشتركا  بنتیجة المناقشة  

لعرضھا على مجلس الجامعة ولمجلس  وتعرض التقاریر  جمیعھا  على مجلس القسم  المختص  ثم إلى مجلس الكلیة تمھیدا 

الكلیة أن یرخص  للطالب  الذي  لم تتقرر اھلیتھ  للحصول على  الدرجة  فى إعادة تقدیم  الرسالة  بعد استكمال  اوجھ النقص  

  لعلنیة  أو التقدم  رسالة  أخرى.فیھا  أو إعادة عقد المناقشة  ا

  - : ٦٤ ادة ــــــــم

وموضوع الرسالة التي  التي تمنح للطالب اسم القسم العلمى مع بیان  ما تخصص فیھ الدارس  ریذكر في شھادة الماجستی

 تقدم بھا.

  - درجة الماجستیر في الھندسة: –ب 

  -:) مجاالت الدراسة والبحث٦٥مادة (

ة باألقسام تمنح جامعة جنوب الوادي بناء علي اقتراح مجلس كلیة الھندسة  درجة الماجستیر في الھندسة من خالل الدراس

  ). ویوضح في الشھادة أسم القسم العلمي (والتخصص).١العلمیة الموضحة في الجدول رقم (

  - : دـــــــروط القیــــــ) ش٦٦مادة (

  ) من ھذه الالئحة األتي:١٠یشترط لقید الطالب لدرجة الماجستیر الإلضافة إلي الشروط الواردة في المادة (

فى الھندسة  من إحدى الجامعات المصریة  او على  درجة معادلة لھا  من معھد  سلبكالوریوان یكون حاصال  على درجة  ا -أ

ة  األخرى باإلضافة  الى استیفائھ  للشروط العلمی بھ من المجلس االعلى للجامعات بتقدیر جید علي االقل  علمي  اخر معترف

  التى  تضعھا الجامعة. 

درجة الماجستیر إذا كان حاصال علي درجة البكالوریوس في الھندسة بتقدیر عام قبول قید الطالب ل مجلس الكلیةیجوز ل -ب

  ) علي األقل.Bمقبول بشرط حصولھ علي أحد دبلوم الدراسات العلیا المتخصصة بتقدیر عام (

لومات أال یكون قد مضي علي حصولھ علي الدرجة الجامعیة االولي أكثر من عشر سنوات إال إذا كان حاصال علي أحد دب -ج

 ) علي األقل.Bالدراسات العلیا المتخصصة بتقدیر عام (

  ) من ھذه الالئحة.٤٠تقدیم األوراق والمستندات المطلوبة في المواعید المحددة في المادة ( -  - د

یوس في حدود القوانین الجامعیة الحاق الطالب بالدراسات التمھدیة من الحاصلین علي درجة بكالور مجلس الكلیةیجوز ل – ھـ

الھندسة في غیر التخصص المطلوب وذلك بعد أدائھم امتحان المقررات التأھلیلة التي قد یطلبھا القسم المختص وال تحتسب 

  ).٣٠ھذه الساعات من ضمن الساعات المبینة في المادة (

  .مجلس الكلیةأن یستوفي أي شروط أخرى یضیفھا مجلس القسم أو  - و

  -: ) المقررات الدراسیة٦٧مادة (

بناء علي اقتراح مجالس األقسام المختصة أن یحدد قبل بدء الدراسة المقررات التي سیتم تدرسیھا للطالب  مجلس الكلیةیجوز ل

) وطبقا للجداول المرفقة علي أال یكون من ٦٠٠خالل العام الدراسي وذلك من بین قائمة المقررات الدراسیة من المستوي (

  الب دراستھا من قبل.بین ھذه المقررات مقررات سبق للط

  -: ): مدة الدراسة والبحث٦٨مادة (

  علي التسجیل. مجلس الكلیةالحد األدني للحصول علي درجة الماجستیر ھو سنة میالدیة من تاریخ موافقة  



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ٨٥

 .الحد األقصى للحصول علي درجة الماجستیر ھو خمس سنوات میالدیة من تاریخ القید في مقررات الماجستیر 

  -: بات الدراسة والبحث) متطل٦٩مادة (

  

والموضحة بالجداول المرفقة  مجلس الكلیةیقوم القسم المختص المقررات الدراسیة للطالب من بین المقررات المعتمدة من  -أ

  .) ساعة معتمدة (المرحلة األولي)١٨) بحیث ال تقل عن (٦٠٠لكل قسم علي حده من المستوي (

 باضافة بعض المقرارت الدراسیة التي یحددھا لھ المشرف من ضمن  یجوز لمجلس القسم المختص أن یكلف الطالب

) أو التي تدرس في أقسام أخرى بالكلیة أو احدي ٥٠٠المقررات الدراسیة بالقسم من مرحلة البكالوریوس أو المستوي (

) ساعات ٩عن تسع (كلیات أو معاھد جامعة جنوب الوادي أو الجامعات األجنبیة المعترف بھا بشرط أال تزید في مجموعھا 

معتمدة. وال تحتسب للطالب ھذه الساعات ضمن الساعات المعتمدة المذكورة في الفقرة األولي من ھذه المادة وبشرط عدم 

  قیام الطالب بدراستھا من قبل.

  یقوم الطالب بإجراء بحث في موضوع یحدده لھ أحد االساتذة أو االساتذة المساعدین في لتخصص ویعتمد الموضع

 مجلس القسم المختص. ویقدم رسالة بنتائج بھذا البحث.من 

 ) یقوم الطالب باجتیاز دورةTOEFL یحددة مجاس الجامعة.) بمستوي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اا  ا - ادىب ا   

  

٨٦ 
 

  

  

  -درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الھندسیة: -ثالثا 

  -:ةـــــاالت الدراســـ) مج٧٠مادة (

كلیة الھندسة درجة دكتوراه الفلسفة في الھندسة من خالل الدراسة  تمنح جامعة جنوب الوادي بناء علي اقتراح مجلس

). ویوضح في الشھادة أسم القسم العلمي (والتخصص) وعنوان ١والبحث باألقسام العلمیة الموضحة في الجدول رقم (

  الرسالة.

  -:علي الرسالة ) االشراف٧١مادة (

أساذا یشرف علي الرسالة وللمجلس في حالة عدم وجود استاذ في بناء علي اقتراح مجلس القسم المختص  مجلس الكلیةیعین 

التخصص أن یعھد باالشراف الي أحد االساتذة المساعدین ویجوز أن تعدد المشرفین من أعضاء ھیئة التدریس او من غیرھم 

  وفي ھذه الحالة یجوز للمدرسین االشتراك في االشراف.

أن یشترط في االشراف أحد المتخصصین من  مجلس الكلیةامعة یجوز موافقة وفي حالة قیام الطالب باجراء بحوث خارج الج

  الجھھ التي یجري الطالب البحث فیھا.

  ) شروط التسجیل٧٢مادة (

  یشترط لتسجیل الطالب لدرجة الدكتوراه األتي:

  ) من ھذه الالئحة.١٠الشروط العامة الواردة في المادة ( -أ

العلوم الھندسیة في نفس التخصص من احدي كلیات الھندسة بالجامعات أن یكون حاصال علي درجة الماجستیر في  -ب

 المصریة أو أي درجة معادلة لھا من معھد علمي آخر معترف بھ من المجلس األعلي للجامعات.

  ) من ھذه الالئحة.١٤تقدیم األوراق والمستندات المطلوبة في المواعید المحددة في المادة ( -جـ 

  - : والبحث ) مدة الدراسة٧٣مادة (

  علي القید والتسجیل. مجلس الكلیةالحد األدني للحصول علي درجة الدكتوراه ھو سنتان میالدیتان من تاریخ موافقة  

 مجلس الحد األقصى للحصول علي درجة الدكتوراه ھو ست سنوات میالدیة من تاریخ النجاح في االمتحان الشامل ول

 ي تقریر لجنة اإلشرافبناء عل لمدة آخريمد فترة التسجیل  الكلیة

  -: ): خطة الدراسة والبحث٧٤مادة (

 ) وطبقا ٦٠٠) أو (٧٠٠یقوم المشرف الرئیسي بتحدید مقررات تكمیلیة من قائمة المقررات الدراسیة في المستوي (

) ساعة معتمدة علي أال یكون من بین ھذه المقررات سبق للطالب دراستھا ١٨لقواعد القسم المختص بحد أقصى (

  ) علي األقل.Bقیل. علي أن یجتازھا بنجاح بتقدیر عام (من 

 ) یجتاز الطالب دورة في اللغة اإلنجلیزیةTOEFL (ویجوز إعفاء الطالب من ھذه  حسب قرارات مجلس الجامعة

 الدورة إذا قدم ما یفي نجاحة فیھا خالل األربع سنوات السابقة لتاریخ تسجیلة والیتم منحة الدرجة اال بعد نجاحة في

 ھذه الدورة.

 ) من ھذه الالئحة.٨یطبق علي طالب الدكتوراه بنود المادة ( 
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  بالكلیةتحدد لجنة اإلشراف للطالب مجاال للبحث ویعتمد من مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العلیا والبحوث .

عاة المدد الزمنیة ویقدم الطالب رسالة بنتائج ھذا البحث بحیث تمثل إضافة جدیدة في فرع التخصص وذلك مع مرا

 ) من ھذه الالئحة.٤٢المنصوص علیھا في المادة (

  ): إجراءات االمتحان الشامل٧٥مادة (

  لجنة الممتحنین لالمتحان التأھیلي الشامل لطالب الدكتوراه بناء علي اقراح مجلس المختص  مجلس الكلیةیعتمد

سة من األساتذة أو األستاذة المساعدین بحیث تتنوع وموافقة لجنة الدراسات العلیا والبحوث. وتتكون اللجنة من خم

  تخصصاتھم حول المجال العام للطالب.

 :تقوم اللجنة بوضع االمتحان التأھیلي الشامل ویشمل 

  امتحان تحریري في مجاالت التخصص العام والدقیق اللجنة بتحدید أسلوب االمتحان -١

 امتحان شفھي ویشمل: -٢

  موضوعات التخصص العام. -

 تخصص الدقیق.موضوعات ال -

 خطة البحث. -

  إذا رسب الطالب في االمتحان التأھیلي الشامل یمكنھ التقدیم مرة أخرى لالمتحان في الموعد الذي تحدده لجنة

 الممتحنین، وفي حالة رسوبھ للمرة الثانیة یلغي تسجیلھ لدرجة الدكتوراه.

  - : ٧٦ادة ـــــــالم 

في العلوم الھندسیة عامان على األقل  منذ قید الطالب  للدرجة.ویشترط أن یكون المدة الالزمة للحصول على دكتوراة الفلسفة 

  جلس القسم المختص أعفاء الطالب من ھذا الشرط.  مالطالب متفرغا للدراسة ویجوز لمجلس الكلیة بناءأ علي اقتراح 

  - : ٧٧ادة ـــــــالم 

یا اسبوعیا طوال العام وتسجل علي جداول الدراسة وتعتبر تعقد بكل قسم حلقات منتقشة بواقع ساعتان نظریتان دراسات عل

اعضاء هئیة التددریس المعینین بالقسم وذلك لمتابعة ومناقشة البحوث ة خارج النصاب ویشترط فیها حضور ساعات أضافی

قشة التي یقرها الجاریة بالفقسم في مجاالت التخصص المختلفة ویشارك طالب الدكتوراة باللقاء او بالحضور في حلقات المنا

  القسم سنویا.

  -: ٧٨ادة ـــــــــالم 

یعین مجلس الكلیة بناء علي اقتراح مجلس القسم المختص أساذا یشرف علي الرسالة وللمجلس في حالة عدم وجود استاذ 

و من في التخصص أن یعهد باالشراف الي أحد االساتذة المساعدین ویجوز أن تعدد المشرفین من أعضاء هیئة التدریس ا

  غیرهم وفي هذه الحالة یجوز للمدرسین االشتراك في االشراف.

وفي حالة قیام الطالب باجراء بحوث خارج الجامعة یجوز موافقة مجلس الكلیة أن یشترط في االشراف أحد المتخصصین من 

  الجهه التي یجري الطالب البحث فیها.

  : ٧٩ادة ــــــــــــالم 

هایة كل عام جامعي تقریرا الي مجلس القسم عن مدي تقدم الطالب في بحوثة ویعرض هذا یقدم المشرف علي الرسالة في ن

بناء علي اقتراح مجلس الكلیة الغاء قید الطالب علي  –ولمجلس الدراسات العلیا والبحوث  -التقریر علي مجلس الكلیة 

ت علي تسجیلة لموضوع الرسالة ولم یحصل ضوء ماورد في هذا التقریر كما یلغي قید الطالب للدرجة اذا انقضت خمس سنوا
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علي الدرجة اال اذا راي مجلس الكلیة االبقاء علي التسجیل لمدة اخري یحددة بناء علي تقریر المشرف او هئیة االشراف علي 

  الرسالة بعد أجذ رأي مجلس القسم المختص.

  : ٨٠ادة ـــــــــــــــالم

یعد االنتهاء من اعدادها تقریرا الي مجلس القسم المختص عن مدي  علي الرسالة  - او المشرفون  –یقدم المشرف 

  ٠صالحیة الرسالة للعرض علي لجنة الحكم مشفوعا باقتراح تشكیل لجنة الحكم تمیهدل للعرص علي مجلس الكلیة

ن االساتذة تؤلف لجنة الحكم علي الرسالة من ثالث أعضاء أحدهم االستاذ المشرف علي الرسالة ةالعضةلن االخران من بی

المتخصصین بالجامعات معاهد البحوث المختلفة ویجوز ان یكون العضوان من االساتذة البقین او غي مستواهم العلمي من 

  ٠االخصائیین

ویشترط في جمیع  ٠وفي حالة تعدد المشرفین علي الرسالة یجوز أن یتقدم بعض او كل هیئة االشراف بتقریر واحد مشترك

یقدم كل عضو من أعضاء لجنة التحكیم تقریرا علمیا  ٠ء لجنة الحكم علي الرسالة من خارج الجامعةاالحوال أن یكون اعضا

منفصال عن الرسالة كما تقدم اللجنة تقریرا علمیا مشتركا عن الرسالة ویجوز عقد مناقشة علمیة قبل التوصیة بمنح الدرجة 

التقاریر جمیعها علي مجلس القسم المختص ثم الي مجلس  وتقدم اللجنة مجمتعة تقریرا مشتركا بنتیجة المناقشة وتعرض

الكلیه تمهیدا لعرضها علي مجلس الجامعة ولمجلس الكلیة ان یرخص للطالب الذي لم تتقرر اهلیتة للحصول علي الدرجة 

   ٠خريفي اعادة تقدیم الرسالة بعد استكمال اوجة النقص فیها أو اعادة عقد المناقشة العلنیة او التقدم برسالة ا

  : ٨١ادة ـــــــــالم  

یذكر في شهادة دكتوراة الفلسفة التي تمنح للطالب اسم القسم العلمى مع بیان  ما تخصص فیه الدارس وموضوع الرسالة  

  التي تقدم بها.

  تشكیل لجنة الحكم علي الرسالة )٨٢مادة (

ي األقل من الرسالة في مجلة متخصصة ومحكمة أو في ال یتم تشكیل لجنة والمناقشة لطالب الدكتوراه قبل نشر ورقة علمیة عل

  مؤتمر علمي متخصص ومحكم.

  الجداول )٨٣ادة (ــــــــــم

وتوضح الجداول الرمز الكودي لكل مقرر حیث یرمز  والجداول المرفقة تبین المقررات الدراسیة لمرحلة الدراسات العلیا

ثالث للتخصص ویرمز الرقم االول الي المستوي والرقم الثاني الي الحرف الي نوع الدراسة والحرف الثاني الي القسم وال

  .الفصل الدراسي والرقم الثالث الي تسلسل المقرر في الجدول
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  اوال : مرحلة الدبلوم

  أوال: قسم الهندسة المدنیة

  تقدمةمدبلوم ھندسة االنشآت ال .١
 ٥٠٠المستوى 

 ٦٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد الساعات 
  المعتمدة

  الكود
  

  الفصل الدراسي الثاني
عدد الساعات 

  المعتمدة
  الكود

  ١  DCS611  ٤  )٢منسأت معدنیة (  ١
كانیكا التریة می

  )٢واالساسات (
٤  DCS621  

  DCS622  ٤  )٢خرسانة مسلحة (  ٢  DCS612  ٤  )٢خولص مواد (  ٢

٣  
مقرر اختیاري 

  ٢ھندسي 
٣  DCS613  ٣  

مقرر اختیاري 
  ٢تخصیصي 

٣  DCS623  

  DCS624  ٤  مشروع  ٤  DCS614  ٤  مشروع  ٤
    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  ات اختیاریةمقرر -

مقرر اختیارى ھندسى   م
١  

عدد 
  الساعات
  المعتمدة

 
  الكود

عدد   ١مقرر اختیارى تخصصى   م
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  مساحة متقدمة
ھندسة المواني 

  والنالحة
  مساحة متقدمة

  میاه جوفیة
  

٣  
٣  
٣  
٣  

 
 
DCSE1 

  

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  خرسانة سابقة التجھیز
  تقدمةمیكانیكا التربة الم

االختبارات القلیة والمعملیة 
  للتربة

استخدام الحاسب في االنشأت 
  المدنیة

٣  
٣  
٣  
٣  
  

 
DCSS1 
 
 

  

مقرر اختیارى ھندسى   م
٢  

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

 
  الكود

عدد   ٢مقرر اختیارى تخصصى  م
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  منسأت مائیة خاصة
  ھندسة مرور

  تكنولوجیا اللحام
  ت حراریة متقدمةاال

٣  
٣  
٣  
٣  

 
 
DCE2 

  

١-  
٢-  
٣-  
  
٤-  
  

  انشاء الكباري
  ھیدرولیكا متقدمة

تطبیقات الحاسب في اعمال 
  االنشاء

  تحلیل أنشات متقدمة

٣  
٣  
٣  

  
٣  

 
DCS2 
 
 

  

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود
  

  الفصل الدراسي الثاني
عدد الساعات 

  المعتمدة
  الكود

  ١  DCS511  ٤  تحلیل أنشأت  ١
میكانیكا التریة واالساسات 

)١(  
٤  DCS521  

  DCS522  ٤  )١خولص مواد (  ٢  DCS512  ٤  )١منسأت معدنیة (  ٢

  ٣  DCS513  ٤  )١خرسانة مسلحة (  ٣
تطبیقات الحاسب في 

  ھندسة االنشات
٤  DCS523  

٤  
ختیاري مقرر ا

  ١ھندسي 
٣  DCS514  ٣  ١مقرر اختیاري تخصصي   ٤  DCS524  

    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة
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  دبلوم ھندسة المیاة والمنشآت الما ئیة -٢
  

 ٥٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الدراسي الثانيالفصل 

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

  DCW521  ٤  ھندسة الري والصرف  ١ DCW511  ٤  ھیدرولوجیا متقدمة  ١
 DCW522  ٤  قیاسات ھیدرولیكیة  ٢ DCW512  ٤  المیاة الجوفیة  ٢
 DCW523  ٤  ھیدرولیكا متقدمة  ٣ DCW513  ٤  میكانیكا التربة المتقدمة  ٣
 DCW524  ٣  ١مقرر اختیاري تخصصي   ٤ DCW514  ٣  ١مقرر اختیاري ھندسي   ٤

    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  

 ٦٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

ھندسة المواني والمالحة   ١ DCW611  ٤  منشات مائیة خاصة  ١
  حریةالب

٤  DCW621  

دراسة النماذج   ٢
  الھیدرولیكیة

٤  DCW612 ھندسة بناء السدود والموانع   ٢
  المائیة

٤  DCW622 

 DCW623  ٣  ٤مقرر اختیاري تخصیصي   ٣ DCW613  ٣  ٣مقرر اختیاري ھندسي   ٣
 DCW624  ٤  مشروع  ٤ DCW614  ٤  مشروع  ٤

    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  

  مقررات اختیاریة -

عدد   ١مقرر اختیارى ھندسى   م
الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٢مقرر اختیارى تخصصى   م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  خواص ومقاومة مواد 
  منشات معدنیة

  خرسانة مسلحة
  تحلیل انشات

٣  
٣  
٣  
٣  

 
DCWE1 

  

١-  
٢-  
  
٣-  

  )١ھیدرولیكا متقدمة(
تطبیقات الحاسب علي 

  المنشات المائیة
  منشات مائیة متقدمة

  

٣  
٣  
  
٣  

 
 

DCWS1 
 

  
عدد   ٣مقرر اختیارى ھندسى   م

الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٤مقرر اختیارى تخصصى  م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

 الكود

١-  
٢-  
٣-  
  
٤-  

  ریاضة واحصاء
  مساحة متقدمة

مواد ومعدات انشاء 
  الجسور

  تكنولوجیا البناء المتقدمة

٣  
٣  
٣  
٣  

DCWE2  ١-  
  
٢-  
  
٣-  

ھندسة المواني والمالحة 
  البحریة متقدمة

النحكم في البوابات  
  الھیدرولیكیة

ھندسة النقل المائي 
  المتقدمة

٣  
  
٣  
  
٣  

DCWS2  
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  دبلوم االشغال العامة -٣
  

 ٥٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

 DCP521  ٤  صحة عامة  ١ DCP511  ٤  مساحة متقدمة  ١
 DCP522  ٤  )١ھیدرولیكیا متقدمة (  ٢ DCP512  ٤  التحالیل المعملیة للمیاة  ٢
معالجة المخلفات الصناعیة   ٣

)١(  
٤  DCP513 ٤  دراسة متقدمة المداد المیاة  ٣  DCP523 

 DCP524  ٣  ١مقرر اختیاري تخصصي   ٤ DCP514  ٣  ١مقرر اختیاري ھندسي   ٤
    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  
  

 ٦٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

 DCP621  ٤  معالجة میاة الصرف والمجاري  ١  DCP611  ٤  تركیبات صحیة منقدمة  ١
 DCP622  ٤  معالجة المخلفات الصناعیة  ٢ DCP612  ٤  منقدمة لمنقیة المیاة دراسة  ٢
 DCP623  ٣  ٤مقرر اختیاري تخصیصي   ٣ DCP613  ٣  ٣مقرر اختیاري ھندسي   ٣
 DCP624  ٤  مشروع  ٤ DCP614  ٤  مشروع  ٤

    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  

  مقررات اختیاریة .١

عدد   ١ى ھندسى مقرر اختیار  م
الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٢مقرر اختیارى تخصصى   م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  حاشب الي وتحلیل عددي
  تحلیل أنشآت 

  خرسانة مسلحة
  منشآت معدنیة

٣  
٣  
٣  
٣  

 
 
DCPE1 

  

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  المیاه الجوفیة
  منشآت مائیة خاصة

  ھندسة الري والصرف
الري تجبقات الحاسب في 

  والصرف

٣  
٣  
٣  
٣-  

DCPS1 

عدد   ٣مقرر اختیارى ھندسى   م
الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٤مقرر اختیارى تخصصى  م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

 الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  خواص مواد متقدمة
  میكانیكا التریة المتقدمة

  ھندسة طرق متقدمة
  مساحة متقدمة

٣  
٣  
٣  
٣  

 
DCPE2 
 

  

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  )٢مة (ھیدرولیكیا متقد
  دراسة النماذج الھیدولیكیة

  ھندسة مرور
  ھندسة النقل المائي

٣  
٣  
٣  
٣  

DCPS2 

  
  



 اا  ا - ادىب ا   

  

٩٢ 
 

  دبلوم ھندسة المساحة االرضیة والتصوریة -٤
  
  

 ٥٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

 DCA521  ٤  اسقاط الخرائط  ١  DCA511  ٤  قدمةالمساحة االرضیة المت  ١
المساحة التصوریة غیر   ٢

  التقلیدیة
٤  DCA512 ٤  تكنولوجیا الخرائط الرقمیة  ٢  DCA522 

 DCA523  ٤  ریاضة متقدمة  ٣ DCA513  ٤  االستشعار عن بعد  ٣
 DCA524  ٣  ١مقرر اختیاري تخصصي   ٤ DCA514  ٣  ١مقرر اختیاري ھندسي   ٤

    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  عتمدةاجمالى الساعات الم

  

 ٦٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

 DCA621  ٤  االرصاد الفلكیة  ١  DCA611  ٤  جیودیسا متقدمة  ١
 DCA622  ٤  یةنظم المعلومات الجغراف  ٢ DCA612  ٤  المساحة التصویریة  ٢
 DCA623  ٣  ٤مقرر اختیاري تخصیصي   ٣ DCA613  ٣  ٣مقرر اختیاري ھندسي   ٣
 DCA624  ٤  مشروع  ٤ DCA614  ٤  مشروع  ٤

    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  

  مقررات اختیاریة -

عدد   ١مقرر اختیارى ھندسى   م
الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٢خصصى مقرر اختیارى ت  م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  المیاه الجوفیة
  ھندسة الري والصرف

  خرسانة مسلحة
  تحلیل منشآت

٣  
٣  
٣  
٣  

 
DCAE1 
 
 

  

١-  
  
٢-  
٣-  
٤-  

  GPSنظم االحداثیات االرضیة 
  متقدمةمساحة 

  میكانیكا التربة المتقدمة
تطبقات الحاسب في اعمال 

  المساحة

٣  
  
٣  
٣  
٣  
  

 
 
 
DCAS1 

  

عدد   ٣قرر اختیارى ھندسى م  م
الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٤مقرر اختیارى تخصصى  م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  خواص مواد متقدمة
  منشآت معدنیة

  ھیدرولیكا  متقدمة
  ھندسة طرق متقدمة

٣  
٣  
٣  
٣  

 
 
DCAE2 
 

  

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

ھندسة اجھادات التریة 
  المتقدمة

  ھندسة زالزل متقدمة
  ختبارات الحقلیة للتربةاال
  

٣  
٣  
٣  
٣  

 
DCAS2 
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ٩٣

  ثانیا: قسم الهندسة المعماریة

 دبلوم ھندسة التخطیط العمراني  -١
 ٥٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد الساعات 
  المعتمدة

  الكود

سكان والتصمیم اال  ١ DAP511  ٤  )١التخطیط العمراني (  ١
  )١الحضري (

٣  DAP521 

 DAP522  ٢  التخطیط الریفي  ٢  DAP512  ٣  نظریات تخطیط المدن  ٢
 DAP523  ٤  التخطیط االقلیمي  ٣ DAP513  ٢  ھندسة المورو  ٣
مقرر اختیاري تخصصي   ٤ DAP514  ٣  ١مقرر اختیاري ھندسي  ٤

١  
٣  DAP524 

التحلیل االحصائي في   ٥ DAP515  ٣  منھجیة بحث   ٥
  دراسات العمرانیھال

٣  DAP525 

    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

 ٦٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد الساعات 
  المعتمدة

  الكود

تخطیط الطرق   ١  DAP611  ٣  )٢التخطیط العمراني (  ١
  والنقل

٢  DAP621 

 DAP622  ٣  تصمیمات تنفیذیة  ٢ DAP612  ٣  تخطیط مدن متقدمة  ٢
مقرر اختیاري   ٣ DAP613  ٢  ٣مقرر اختیاري ھندسي   ٣

  ٤تخصیصي 
٣  DAP623 

 DAP624  ٤  مشروع  ٤ DAP614  ٤  مشروع  ٤
تطبیقات متقدمھ للحاسب االلى   ٥

)١(  
٣  DAP615    تطبیقات متقدمھ

  )٢للحاسب االلى (
٣  DAP625 

اجمالى الساعات     ١٥  ات المعتمدةاجمالى الساع
  المعتمدة

١٥    

  مقررات اختیاریة -

عدد الساعات   ١مقرر اختیارى ھندسى   م
  المعتمدة

عدد   ٢مقرر اختیارى تخصصى   م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  

  ادارة عملیات البناء
  اسالیب البناء الحدیث

  نظریات العمارة الحدیثة
  

٣  
٣  
٣  
  

 
DAPE1 
 

  

١-  
  
٢-  
٣-  
٤-  
٥-  

تطبیقات الحاسب علي تخطیط 
  المدن

  ھندسة البیئة والمناخ
  تصمیم شبكات البنیة االساسیة

  مساحة متقدمة
التكنولوجیا و مستقبل التخطیط 

  العمرانى

٣  
  
٣  
٣  
٣  
٣  

 
DAPS1 
 

  

عدد الساعات   ٣مقرر اختیارى ھندسى   م
  المعتمدة

عدد   ٤مقرر اختیارى تخصصى  م  الكود
الساعات 

  دةالمعتم

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  التخطیط الریفي
  استخدام الطقة الشمسیة

  مساحة متقدمة
  میاه جوفیة

  

٣  
٣  
٣  
٣  
  

DASE1  ١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  اسالیب البناء الحدیث
  االسكان والتصمیم الحضري

  منشآت مائیة متقدمة
الطرق الحسابیة فى التصمیم 

  المعماري

٣  
٣  
٣  
٣  

DASE1  

  دبلوم ھندسة الدراسات المعماریة -٢
 ٥٠٠المستوى 



 اا  ا - ادىب ا   

  

٩٤ 
 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد الساعات 
  المعتمدة

  الكود

تصمیمات معماریة   ١  DAS511  ٤  )١تصمیم معماري (  ١
  متقدمة

٤  DAS521 

نظریات الحمارة   ٢ DAS512  ٤  تصمیمات تنفیذیة  ٢
  )١الحدیثة المتقدمة (

٤  DAS522 

 –ت فنیة (صحي تركیبا  ٣
ضوء)  –صوت  –تكییف 

)١(  

٤  DAS513 اقمصادیات مباني    ٣
)١(  

٤  DAS523 

مقرر اختیاري   ٤ DAS514  ٣  ١مقرر اختیاري ھندسي   ٤
  ١تخصصي 

٣  DAS524 

    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  

 ٦٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

 DAS621  ٤  )٢اقمصادیات مباني  (  ١  DAS611  ٤  )٢تصمیم معماري (  ١
 –تركیبات فنیة (صحي   ٢

 –صوت  –تكییف 
  )٢ضوء) (

٤  DAS612 نظریات العمارة الحدیثة   ٢
  )١المتقدمة (

٤  DAS622 

مقرر اختیاري ھندسي   ٣
٣  

٣  DAS613 ر اختیاري تخصیصي مقر  ٣
٤  

٣  DAS623 

 DAS624  ٤  مشروع  ٤ DAS614  ٤  مشروع  ٤
    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  

  مقررات اختیاریة -

عدد   ١مقرر اختیارى ھندسى   م
الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٢مقرر اختیارى تخصصى   م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  خطیط الریفيالت
  استخدام الطقة الشمسیة

  مساحة متقدمة
  میاه جوفیة

  

٣  
٣  
٣  
٣  

 
 
DASE1 
 

  

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  اسالیب البناء الحدیث
  االسكان والتصمیم الحضري

  منشآت مائیة متقدمة
الطرق الحسابیة فى 

  التصمیم المعماري

٣  
٣  
٣  
٣  

 
 

DASS1 
 

  
عدد   ٣مقرر اختیارى ھندسى   م

الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٤مقرر اختیارى تخصصى  م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  ھندسة الزالزل
  تخطیط طرق
  ھندسة مرور

تكنولوجیا مواد البناء 
  الحدیث

٣  
٣  
٣  
٣  

 
 
DASE2 

١-  
  
٢-  
٤-  
٥-  

النظم الحراریة وھندسة 
  الضوء 

  التخطیط االقلیمي
  نظریة تخطیط المدن

تطبیقات الحاسب االلي في 
  عماریةالدراسات الم

  

٣  
  
٣  
٣  
٣  

 
 

DASS2 
  

  ثالثا: قسم الهندسة الكهربائیة



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ٩٥

  دبلوم ھندسة الجھد العالي -١
 ٥٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

 DEH521  ٤  أجھزة قیاس الجھد العالي  ١ DEH511  ٤  تفریغ غازات  ١
تصمیم و تحلیل شبكات   ٢ DEH512  ٤  واد الكھربیة العازلةالم  ٢

  الجھد العالي
٤  DEH522 

 DEH523  ٤  ٢اختبارات الجھد العالى  ٣ DEH513  ٤  ١اختبارات الجھد العالى  ٣
مقرر اختیاري ھندسي   ٤

١  
٣  DEH514 ٣  ١مقرر اختیاري تخصصي   ٤  DEH524 

    ١٥  تمدةاجمالى الساعات المع    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  

 ٦٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

تطبیقات في ھندسة   ١
  ١الجھد العالي 

٤  DEH611  تطبیقات في ھندسة الجھد   ١
  ٢العالي 

٤  DEH621 

 DEH622  ٤  لكھربيمشكالت العزل ا  ٢ DEH612  ٤  أجھزة القطع والوقایة  ٢
مقرر اختیاري ھندسي   ٣

٣  
٣  DEH613 ٣  ٤مقرر اختیاري تخصیصي   ٣  DEH623 

 DEH624  ٤  مشروع  ٤ DEH614  ٤  مشروع  ٤
    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  

  مقررات اختیاریة -

عدد   ١مقرر اختیارى ھندسى   م
الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٢رى تخصصى مقرر اختیا  م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
  
٣-  
٤-  

  النظم الحراریة للطاقة 
تحویل الطاقة و 

  استخداماتھا
مصادر وبیانات الطاقة 

  المتجددة
  تطبیقات انتقال الحرارة

٣  
٣  
٣  

  
٣  

 
DEHE1 
 

  

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  تحكم تلقائى متقدم
  برمجة متقدمة

  تحكم بالحاسب متقدم
القیاسات المتقدمة فى 

  التحكم

٣  
٣  
٣  
٣  

  

 
 
 
 
DEHS1 

  
عدد   ٣مقرر اختیارى ھندسى   م

الساعات 
  المعتمدة

  

عدد   ٤مقرر اختیارى تخصصى  م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  التصمیم االمثل
  ترابیولوجیا

  تكنولوجیا اللحام
  تكنولوجیا السباكة

٣  
٣  
٣  
٣  

 

 
 
 
 
DEHE2 
 

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  التركیبات الكھربیة
  جر والنقل الكھربائىال

  محوالت ومولدات متقدمة
  االت كھربیة خاصة

٣  
٣  
٣  
٣  

 
 
 
DEHS2 

  
  
  

  دبلوم ھندسة القوى الكھربیة -٢



 اا  ا - ادىب ا   

  

٩٦ 
 

 ٥٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

تولید وتخزین الطاقة   ١
  الكھربیة

٤  DEP511  ٤  تشغیل النظم الكھربیة  ١  DEP521 

المفاتیح الكھربیة   ٢
  والمحطات الفرعیة

٤  DEP512 استخدام وتوزیع الطاقة   ٢
  الكھربیة

٤  DEP522 

 DEP523  ٤  ٢وقایة النظم الكھربیة   ٣ DEP513  ٤  ١وقایة النظم الكھربیة   ٣
 DEP524  ٣  ١مقرر اختیاري تخصصي   ٤ DEP514  ٣  ١مقرر اختیاري ھندسي   ٤

    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  

 ٦٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

استخدام وتوزیع الطاقة   ١
  ةالكھربی

٤  DEP611  ٤  الجر والنقل الكھربائى  ١  DEP621 

 DEP622  ٤  ٢التركیبات الكھربیة   ٢ DEP612  ٤  ١الكھربیة  التركیبات  ٢
 DEP623  ٣  ٤مقرر اختیاري تخصیصي   ٣ DEP613  ٣  ٣مقرر اختیاري ھندسي   ٣
 DEP624  ٤  مشروع  ٤ DEP614  ٤  مشروع  ٤

    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  

  مقررات اختیاریة -

د عد  ١مقرر اختیارى ھندسى   م
الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٢مقرر اختیارى تخصصى   م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  النظم الحراریة للطاقة 
تحویل الطاقة و 

  استخداماتھا
مصادر وبیانات الطاقة 

  المتجددة
  تطبیقات انتقال الحرارة

٣  
٣  
٣  
٣  

 
DEPE1 
 

  

١-  
٢-  
٣-  
  

  المواد الكھربیة العازلة
  ھد العاليأجھزة قیاس الج

  أجھزة القطع والوقایة
  

٣  
٣  
٣  

  

 
 
DEPS1 
 

  

عدد   ٣مقرر اختیارى ھندسى   م
الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٤مقرر اختیارى تخصصى  م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  التصمیم االمثل
  ترابیولوجیا

  تكنولوجیا اللحام
  تكنولوجیا السباكة

٣  
٣  
٣  
٣  

 
 
DEPE2 
 

  

١-  
٢-  
٣-  
  

  م شبكات الجھد العالىتصمی
  مكالت العزل والوقایة

  االت كھربیة خاصة

٣  
٣  
٣  
٣  

 
DEPS2 
 
 

  
  

  

  
  
  
  

 دبلوم االالت الكھربیة -٣



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ٩٧

 ٥٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

دراسة متقدمة في   ١
  ١اآلالت الكھربیة 

٤  DEM511  دراسة متقدمة في اآلالت   ١
  ١الكھربیة 

٤  DEM521 

االداء الدینامیكي في   ٢
  اآلالت الكھربیة

٤  DEM512 التشغیل الغیر متوازن   ٢
  لآلآلت الكھربیة

٤  DEM522 

 DEM523  ٤  االالت الكھربیة الخاصة  ٣ DEM513  ٤  الكترونیات القوى  ٣
مقرر اختیاري ھندسي   ٤

١  
٣  DEM514  ي تخصصي مقرر اختیار  ٤

١  
٣  DEM524  

    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  

 ٦٠٠لمستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

 DEM621  ٤  محوالت ومولدات  ١  DEM611  ٤  نظم التحریك الكھربى  ١
الت الكھربیة اختبار اال  ٢

١  
٤  DEM612  ٤  ٢اختبار االالت الكھربیة   ٢  DEM622 

مقرر اختیاري ھندسي   ٣
٣  

٣  DEM613 مقرر اختیاري تخصیصي   ٣
٤  

٣  DEM623 

 DEM624  ٤  مشروع  ٤ DEM614  ٤  مشروع  ٤
    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  مقررات اختیاریة -

عدد   ١سى مقرر اختیارى ھند  م
الساعات 
  المعتمدة

  

عدد   ٢مقرر اختیارى تخصصى   م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

  

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  النظم الحراریة للطاقة 
تحویل الطاقة و 

  استخداماتھا
مصادر وبیانات الطاقة 

  المتجددة
  تطبیقات انتقال الحرارة

٣  
٣  
٣  
٣  
 
 

  

 
DEME1 

  

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  المواد الكھربیة العازلة
  جھزة قیاس الجھد العاليأ

  أجھزة القطع والوقایة
  تحكم آلى

٣  
٣  
٣  
 
 
 

  

 
DEMS1 

عدد   ٣مقرر اختیارى ھندسى   م
الساعات 
  المعتمدة

  

عدد   ٤مقرر اختیارى تخصصى  م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

  

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  التصمیم االمثل
  ترابیولوجیا

  تكنولوجیا اللحام
  تكنولوجیا السباكة

٣  
٣  
٣  
٣  
 

 
 
DEME2 
 
 
 

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

تصمیم شبكات الجھد 
  العالى

  مشكالت العزل والوقایة
  االت كھربیة خاصة

  

٣  
٣  
٣  
٣  

 
 
 
DEMS2 

  
  دبلوم ھندسة التحكم -٤
  



 اا  ا - ادىب ا   

  

٩٨ 
 

 ٥٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

 DEC521  ٤  نمذجة العملیات الصناعیة  ١  DEC511  ٤  ١تحكم تلقائى   ١
 DEC522  ٤  دینامیكا المنظومات  ٢ DEC512  ٤  برمجة حاسبات  ٢
 DEC523  ٤  مكونات نظم التحكم  ٣ DEC513  ٤  القیاسات فى التحكم  ٣
مقرر اختیاري ھندسي   ٤

١  
٣  DEC514 ٣  ١مقرر اختیاري تخصصي   ٤  DEC524 

    ١٥  الى الساعات المعتمدةاجم    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  

 ٦٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

 DEC621  ٤  تحكم بالحاسبات  ١  DEC611  ٤   ٢تحكم تلقائى   ١
 DEC622  ٤  نظم اداریة واقتصادیة  ٢ DEC612  ٤  الكترونیات صناعبة  ٢
مقرر اختیاري تخصیصي   ٣ DEC613  ٣  ٣رر اختیاري ھندسي مق  ٣

٤  
٣  DEC623 

 DEC624  ٤  مشروع  ٤ DEC614  ٤  مشروع  ٤
    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  مقررات اختیاریة -

عدد   ١مقرر اختیارى ھندسى   م
الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٢مقرر اختیارى تخصصى   م  الكود
 الساعات
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  النظم الحراریة للطاقة 
تحویل الطاقة و 

  استخداماتھا
مصادر وبیانات الطاقة 

  المتجددة
  تطبیقات انتقال الحرارة

٣  
٣  
٣  
٣  

 
DECE1 
 
 

  

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  المواد الكھربیة العازلة
  أجھزة قیاس الجھد العالي

  أجھزة القطع والوقایة
  تحكم آلى

٣  
٣  
٣  
٣  
  

 
 
DECS1  

عدد   ٣مقرر اختیارى ھندسى   م
الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٤مقرر اختیارى تخصصى  م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  التصمیم االمثل
  ترابیولوجیا

  تكنولوجیا اللحام
  تكنولوجیا السباكة

٣  
٣  
٣  
٣  

 
DECE2 
 

  

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  المواد الكھربیة العازلة
  أجھزة قیاس الجھد العالي

  زة القطع والوقایةأجھ
  تحكم آلى 

٣  
٣  
٣  
٣  

 
 
DECS2 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كترونیاتلدبلوم ھندسة االتصاالت واال-٥



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ٩٩

  
 ٥٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

 DEE521  ٤  التھندسة شبكات االتصا  ١  DEE511  ٤  ھندسة نظم االتصاالت  ١
 DEE522  ٤  الدوائر المتكاملة  ٢ DEE512  ٤  ةالنبائط اإللكترونی  ٢
ھندسة االتصاالت   ٣

  الرقمیة
٤  DEE513 ٤  قیاسات إلكترونیة  ٣  DEE523 

 DEE524  ٣  ١مقرر اختیاري تخصصي   ٤ DEE514  ٣  ١مقرر اختیاري ھندسي   ٤
    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  

 ٦٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

 DEE621  ٤  تصمیم الدوائر اإللكترونیة  ١  DEE611  ٤  أشباه الموصالت المتقدمة  ١
 DEE622  ٤  ھندسة االتصاالت الرقمیة  ٢ DEE612  ٤  الكترونیات صناعبة  ٢
 DEE623  ٣  ٤مقرر اختیاري تخصیصي   ٣ DEE613  ٣  ٣مقرر اختیاري ھندسي   ٣
 DEE624  ٤  مشروع  ٤ DEE614  ٤  مشروع  ٤

    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  

  مقررات اختیاریة -

عدد   ١مقرر اختیارى ھندسى   م
الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٢مقرر اختیارى تخصصى   م  الكود
عات السا

  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  المواد الكھربیة العازلة
  أجھزة قیاس الجھد العالي

أنظمھ نقل ومعالجھ 
  البیانات

  تحكم آلى

٣  
٣  
٣  
٣  

 
DEEE1 

  

١-  
٢-  
  
٣-  
٤-  
  

  ھندسة المواد اإللكترونیة
المعالجات الدقیقة ودوائر 

  المقابلة
  أشباه الموصالت المتقدمة

المتغیرات والعملیات 
  یةالعشوائ

٣  
٣  

  
٣  
٣  
  

 
 
 

DEES1 
  

عدد   ٣مقرر اختیارى ھندسى   م
الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٤مقرر اختیارى تخصصى  م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  التصمیم االمثل
  المواد الكھربیة العازلة

  أجھزة قیاس الجھد العالي
  تطبیقات األقمار الصناعیة

  

٣  
٣  
٣  
٣  

 
 
DEEE2 
 

  

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  ظریھ المعلومات ن
  ھندسة االتصاالت الضوئیة

  ھوائیات
  تالتمثیل الریاضي للشبكا

٣  
٣  
٣  
٣  

 
DEES2 

 
 

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  دبلوم ھندسة الحاسب االلي-٦



 اا  ا - ادىب ا   

  

١٠٠ 
 

  

 ٥٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

 DEO521  ٤  التركیب البنائى للحاسب  ١  DEO511  ٤  ھندسة الحاسبــات  ١
 ھیاكل البیانات  ٢

  والخوارزمیات
٤  DEO512 ٤  ھندسة النظم الرقمیة  ٢  DEO522 

 DEO523  ٤  قیاسات إلكترونیة  ٣ DEO513  ٤  شبكات الحاسب  ٣
مقرر اختیاري تخصصي   ٤ DEO514  ٣  ١مقرر اختیاري ھندسي   ٤

١  
٣  DEO524 

    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  

 ٦٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد الساعات 
  المعتمدة

  الكود

تخطیط وتصمیم شبكات   ١  DEO611  ٤  الذكاء االصطناعي  ١
  الحاسبات

٤  DEO621 

 DEO622  ٤  ت الحاسبتطبیقا  ٢ DEO612  ٤  التركیب البنائى للحاسب   ٢
مقرر اختیاري تخصیصي   ٣ DEO613  ٣  ٣مقرر اختیاري ھندسي   ٣

٤  
٣  DEO623 

 DEO624  ٤  مشروع  ٤ DEO614  ٤  مشروع  ٤
    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  

  مقررات اختیاریة -

مقرر اختیارى ھندسى   م
١  

عدد الساعات 
  المعتمدة

یارى مقرر اخت  م  الكود
  ٢تخصصى 

عدد الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
  
٢-  
  
٣-  
  
٤-  

ھندسة المواد 
  اإللكترونیة

المعالجات الدقیقة 
  ودوائر المقابلة

أشباه الموصالت 
  المتقدمة

المتغیرات والعملیات 
  العشوائیة

٣  
  
٣  

  
٣  

  
٣  

 
 
 
DEOE1 

  

١-  
  
٢-  
  
٣-  
٤-  

نظم التشغیل ولغات 
  البرمجة 

تقنیات الوسائط 
  المتعددة 

  نقل ومعالجة البیانات 
  الوسائط المتعددة

٣  
  
٣  

  
٣  
٣  
 

 
DEOS1 

  

مقرر اختیارى ھندسى   م
٣  

عدد الساعات 
  المعتمدة

مقرر اختیارى   م  الكود
  ٤تخصصى

عدد الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
  
٣-  
٤-  

  نظریھ المعلومات 
ھندسة االتصاالت 

  الضوئیة
  ھوائیات

التمثیل الریاضي 
  ت للشبكا

٣  
٣  

  
٣  
٣  

 
 
DEOE2 
 

  

١-  
  
٢-  
٣-  
  
٤-  

الدوائر المتكاملة فائقة 
  الكثافة

  شبكات الحاسب
نظم التشغیل ولغات 

  البرمجة
نظم المعلومات 
  وقواعد البیانات

٣  
٣  

  
٣  

  
٣  

 
 
 
DEOS2 

  

  



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ١٠١

  رابعا: قسم الهندسة المیكانیكیة

 دبلوم ھندسة تصمیم خطوط االنابیب والتوربینات .١
 ٥٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

د الساعات عد
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد الساعات 
  المعتمدة

  الكود

میكانیكا الموائع   ١
  والغازات

٤  DMT511 ٤  أجھزة القیاس واالختبارات  ١  DMT521 

انتقال الحرارة   ٢
  والمادة

٤  DMT512 استخدام الحاسبات الرقمیة فى   ٢
  التطبیقات الھندسیة

٤  DMT522 

أسس ماكینات   ٣
  الموائع

٤  DMT513 ٤  ١التوربینات ومحطاتھا   ٣  DMT523 

مقرر اختیاري   ٤
  ١ھندسي 

٣  DMT514 ٣  ١مقرر اختیاري تخصصي   ٤  DMT524 

اجمالى الساعات 
  المعتمدة

    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥

 ٦٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

دد ع
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

المضخات والضواغط   ١
  ومحطاتھا

٤  DMT611  المحكم االلى   ١
  والھیرومنطقى

٤  DMT621 

خطوط االنابیب   ٢
  ومنظومات التھویة

٤  DMT612 ٤  ٢التوربینات ومحطاتھا   ٢  DMT622 

مقرر اختیاري ھندسي   ٣
٣  

٣  DMT613 مقرر اختیاري تخصیصي   ٣
٤  

٣  DMT623 

 DMT624  ٤  مشروع  ٤ DMT614  ٤  مشروع  ٤
    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  
  مقررات اختیاریةال

عدد   ١مقرر اختیارى ھندسى   م
الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٢مقرر اختیارى تخصصى   م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  المواد الكھربیة العازلة
  اليأجھزة قیاس الجھد الع
  أجھزة القطع والوقایة

  تحكم آلى
  

٣  
٣  
٣  
٣  

 
DMTE1 
 
 

  

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  السریان المضطرب
  محطات القوى

  االنسیاب المثالى
  الطبقة الجداریة

٣  
٣  
٣  
  

 
 

DMTS1 
 

  
عدد   ٣مقرر اختیارى ھندسى   م

الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٤مقرر اختیارى تخصصى  م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  التصمیم االمثل
  ترابیولوجیا

  تكنولوجیا اللحام
  تكنولوجیا السباكة

٣  
٣  
٣  
٣  

 
 
DMTE2 
 

  

١-  
٢-  
  
٣-  
  
٤-  

  النظم الحراریة للطاقة
تحویل الطاقة و 

  استخداماتھا
مصادر وبیانات الطاقة 

  المتجددة
  تطبیقات انتقال الحرارة

  

٣  
٣  

  
٣  

  
٣  

 
 
 

DMTS2 
  



 اا  ا - ادىب ا   

  

١٠٢ 
 

  دبلوم ھندسة الطاقة الجدیدة والمتجددة .٢
 ٥٠٠لمستوى ا

  
  الفصل الدراسي األول

عدد الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد الساعات 
  المعتمدة

  الكود

میكانیكا الموائع   ١
  متقدمة

٤  DMR511  مصادر وبیانات الطاقة   ١
  المتجددة

٤  DMR521 

دینامیكا حراریة   ٢
  متقدمة

٤  DMR512 ٤  تحویل وتخزین الطاقة  ٢  DMR522 

تقال حرارة ان  ٣
  متقدم

٤  DMR513 ٤  أجھزة قیاس وتحكم  ٣  DMR523 

مقرر اختیاري   ٤
  ١ھندسي 

٣  DMR514 مقرر اختیاري   ٤
  ١تخصصي 

٣  DMR524 

اجمالى الساعات 
  المعتمدة

    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥

  

 ٦٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  انيالفصل الدراسي الث

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

النظم الحراریة للطاقات   ١
  المتجددة

٤  DMR611  استخدام الحاسبات الرقمیة   ١
  فى الطاقة

٤  DMR621 

تحویل الطاقة   ٢
  واقتصادیتھا

٤  DMR612 ٤  الطاقة الشمسیة  ٢  DMR622 

مقرر اختیاري ھندسي   ٣
٣  

٣  DMR613 ٣  ٤مقرر اختیاري تخصیصي   ٣  DMR623 

 DMR624  ٤  مشروع  ٤ DMR614  ٤  وعمشر  ٤
    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  

  مقررات اختیاریة -

عدد   ١مقرر اختیارى ھندسى   م
الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٢مقرر اختیارى تخصصى   م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  المواد الكھربیة العازلة
  جھد العاليأجھزة قیاس ال

  أجھزة القطع والوقایة
  تحكم آلى

  

٣  
٣  
٣  
٣  

 
 

DMRE1 
 

  

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  التولید الطاقة
  الحمل الحرارى

  اقتصادبات الطاقة
الطرق الحسابیة فى علوم 

  الطاقة

٣  
٣  
٣  
٣  

 
 
 

DMRS1 
  

عدد   ٣مقرر اختیارى ھندسى   م
الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٤مقرر اختیارى تخصصى  م  الكود
الساعات 

  مدةالمعت

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  التصمیم االمثل
  ترابیولوجیا

  تكنولوجیا اللحام
  تكنولوجیا السباكة

٣  
٣  
٣  
٣  

 
DMRE2 

 

١-  
٢-  
  
٣-  
  
٤-  

  النظم الحراریة للطاقة 
تحویل الطاقة و 

  استخداماتھا
مصادر وبیانات الطاقة 

  المتجددة
  تطبیقات انتقال الحرارة

  

٣  
٣  

  
٣  

  
٣  

 
 

DMRS2 
 

  



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ١٠٣

  
  صمیم المیكانیكىدبلوم ھندسة الت .٣

 ٥٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد الساعات 
  المعتمدة

  الكود

 DMD521  ٤  اھتزازات میكانیكیة  ١  DMD511  ٤  حاسبات رقمیة  ١
 DMD522  ٤  ٢تربیولوجیا   ٢ DMD512  ٤  ١تربیولوجیا   ٢
نظریة التحكم   ٣ DMD513  ٤  تكنولوجیا المواد  ٣

  وتطبیقاتھا
٤  DMD523 

مقرر اختیاري   ٤
  ١ھندسي 

٣  DMD514 مقرر اختیاري   ٤
  ١تخصصي 

٣  DMD524 

اجمالى الساعات 
  المعتمدة

    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥

 ٦٠٠لمستوى ا

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد 
الساعات 

  معتمدةال

  الكود

 DMD621  ٤  التصمیم األمثل للوحدات  ١  DMD611  ٤  مرونة تطبیقیة  ١
تصمیم المنظومات   ٢

  المیكانیكیة
٤  DMD612 ٤  تصمیم ماكینات االنتاج  ٢  DMD622 

مقرر اختیاري ھندسي   ٣
٣  

٣  DMD613 مقرر اختیاري تخصیصي   ٣
٤  

٣  DMD623 

 DMD624  ٤  مشروع  ٤ DMD614  ٤  مشروع  ٤
    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥  لساعات المعتمدةاجمالى ا

  مقررات اختیاریة -

عدد   ١مقرر اختیارى ھندسى   م
الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٢مقرر اختیارى تخصصى   م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
٤-  

  المواد الكھربیة العازلة
  أجھزة قیاس الجھد العالي

  أجھزة القطع والوقایة
  ىتحكم آل

  

٣  
٣  
٣  
٣  

 
 
 
DMDE1 

  

١-  
٢-  
٣-  
  

  تصمیم معدات الرفع والنقل
  التصمیم األمثل للمواد

  تصمیم الدالئل والمثبتات
  

٣  
٣  
٣  
  

 
 
 

DMDS1 
  

عدد   ٣مقرر اختیارى ھندسى   م
الساعات 
  المعتمدة

عدد   ٤مقرر اختیارى تخصصى  م  الكود
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
٣-  
  
٤-  

  النظم الحراریة للطاقة 
  تحویل الطاقة و استخداماتھا

مصادر وبیانات الطاقة 
  المتجددة

  تطبیقات انتقال الحرارة
  

٣  
٣  
٣  

  
٣  

 
DMDE2 
 
 

  

١-  
٢-  
٣-  
  

  نظم التحكم وتطبیقاتھا
  تصمیم منظومات صناعیة

  تصمیم اسطمبات
  

٣  
٣  
٣  
  

 
 

DMDS2 
 

  

  
  



 اا  ا - ادىب ا   

  

١٠٤ 
 

  دبلوم تكنولوجیا المواد واالنتاج  .٤
 ٥٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد الساعات 
  المعتمدة

  الكود

 DMP521  ٤  تكنولوجیا السباكة  ١  DMP511  ٤  حاسبات رقمیة  ١
 DMP522  ٤  تكنولوجیا السباكة  ٢ DMP512  ٤  تربیولوجیا   ٢
 DMP523  ٤  ٢تكنولوجیا المواد   ٣ DMP513  ٤  ١تكنولوجیا المواد   ٣
اري مقرر اختی  ٤

  ١ھندسي 
٣  DMP514 مقرر اختیاري   ٤

  ١تخصصي 
٣  DMP524 

اجمالى الساعات 
  المعتمدة

    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة    ١٥

 ٦٠٠المستوى 

  
  الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

    الكود
  الفصل الدراسي الثاني

عدد 
الساعات 
  المعتمدة

  الكود

 DMP621  ٤  ا التشكیلتكنولوجی  ١  DMP611  ٤  لدونة تطبیقیة  ١
تصمیم العدد والضبعات   ٢

  ١والمرشدات 
٤  DMP612 تصمیم العدد والضبعات   ٢

  ٢والمرشدات 
٤  DMP622 

 DMP623  ٣  ٤مقرر اختیاري تخصیصي   ٣ DMP613  ٣  ٣مقرر اختیاري ھندسي   ٣
 DMP624  ٤  مشروع  ٤ DMP614  ٤  مشروع  ٤

    ١٥  عتمدةاجمالى الساعات الم    ١٥  اجمالى الساعات المعتمدة

  

  مقررات اختیاریة -

مقرر اختیارى ھندسى   م
١  

عدد الساعات 
  المعتمدة

مقرر اختیارى   م  الكود
  ٢تخصصى 

عدد الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
  
٢-  
  
٣-  
٤-  

  المواد الكھربیة العازلة
أجھزة قیاس الجھد 

  العالي
  أجھزة القطع والوقایة

  تحكم آلى
  

٣  
  
٣  

  
٣  
٣  

 
 

DMPE1 
 

  

١-  
٢-  
٣-  
  

نولوجیا القطع تك
  والتشغیل

ماكینات التحكم 
  CNCالعددى 

القطع بالطرق الغیر 
  تقلیدیة

٣  
٣  
٣  
  

 
 
 

DMPS1 
  

مقرر اختیارى ھندسى   م
٣  

عدد الساعات 
  المعتمدة

مقرر اختیارى   م  الكود
  ٤تخصصى

عدد الساعات 
  المعتمدة

  الكود

١-  
٢-  
  
٣-  
  
٤-  

  النظم الحراریة للطاقة 
تحویل الطاقة و 

  ھااستخدامات
مصادر وبیانات الطاقة 

  المتجددة
  تطبیقات انتقال الحرارة

  

٣  
٣  

  
٣  

  
٣  

DMPE2 
 
 
 

  

١-  
  
٢-  
٣-  
  

  نظم التحكم وتطبیقاتھا
تصمیم منظومات 

  صناعیة
  تصمیم اسطمبات

٣  
  
٣  

  
٣  

 
DMPS2 

 
 

  

  

  



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ١٠٥

  دبلوم ھندسة السیارات والجرارات .٥
 ٥٠٠المستوى 

  
 الفصل الدراسي األول

عدد الساعات 
 المعتمدة

   دالكو
 الفصل الدراسي الثاني

عدد الساعات 
 المعتمدة

 الكود

 DMC521 ٤ جرارات ١ DMC511 ٤ اھتزازات مركباتة ١
االختبارات والقیاسات  ٢ DMC512 ٤ محركات المركبات ٢

 الھندسیة
٤ DMC522 

الحمل الحراري  ٣
 بالمحركات المتقدمة

٤ DMC513 نظریة التحكم  ٣
 الھیدرولیكي وتطبیقاتھا

٤ DMC523 

مقرر اختیاري ھندسي  ٤
١ 

٣ DMC514 مقرر اختیاري تخصصي  ٤
١ 

٣ DMC524 

  ١٥ اجمالى الساعات المعتمدة  ١٥ اجمالى الساعات المعتمدة

 ٦٠٠لمستوى ا

  
 الفصل الدراسي األول

عدد الساعات 
 المعتمدة

   الكود
 الفصل الدراسي الثاني

عدد الساعات 
 المعتمدة

 الكود

 DMC621 ٤ نظریة المركبات   ١ DMC611 ٤ )٢تصمیم مركبات ( ١
دینامیكا المركبات  ٢

 المتقدمة
٤ DMC612 الدوائر االلكترونیة  ٢

 المتقدمة
٤ DMC622 

ـــــاري  ٣ ـــــرر اختی مق
 ٣ھندسي 

٣ DMC613 مقرر اختیاري  ٣
 ٤تخصیصي 

٣ DMC623 

 DMC624 ٤ مشروع ٤ DMC614 ٤ مشروع ٤
اجمالى الساعات 

 المعتمدة
  ١٥ عات المعتمدةاجمالى السا  ١٥

  مقررات اختیاریة

مقرر اختیارى  م
 ١ھندسى 

عدد الساعات 
 المعتمدة

عدد الساعات  ٢مقرر اختیارى تخصصى  م الكود
 المعتمدة

 الكود

١-  
  
٢-  
  
٣-  
٤- 

المواد العازلة 
  الحراریة

دینامیكا حراریة 
  متقدمة 

  حمایة بیئة وتلوث
تحكم آلى في 

  المركبات
 

٣  
  
٣  
  
٣  
٣ 

 
 
DMCE1 
 

 

١-  
٢-  
٣-  
 

  تصمیم اجھزة نقل القدرة
تصمیم اجھوة التوجیة 

  والسیطرة بالمركبات
  اصالح المركبات

 

٣  
٣  
٣  
 

 
 
 
DMCS1 

 

مقرر اختیارى  م
 ٣ھندسى 

عدد الساعات 
 المعتمدة

عدد الساعات  ٤مقرر اختیارى تخصصى م الكود
 المعتمدة

 الكود

١-  
٢-  
  
٣-  
٤- 

  بدائل الطاقة 
تطبیقات ھندسیة 

  سبعلى الحا
  میكانیكا االطارات

تطبیقات انتقال 
  الحرارة

 

٣  
  
٣  
٣  
٣ 

 
DMCE2 
 
 

 

١-  
٢-  
٣-  
٤- 

  اختبار المركبات
  تحلیل الحوادث 

  ضوضاء المركبات
 ترایبولجي المركبات

٣  
٣  
٣  
٣ 

 
 
DMCS2 
 

 



 اا  ا - ادىب ا   

  

١٠٦ 
 

  دبلوم ھندسة تصمیم معدات الحفر    .٦
  ٥٠٠المستوى 

  
الفصل الدراسي 

 األول

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

   الكود
 الفصل الدراسي الثاني

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 الكود

المنظومات  ١
الھیدرولیكیة 

لنقل القدرة في 
 المعدات الثقیلة

٤ DME511 ٤ نظریة الروافع واالوناش ١ DME521 

الحمل الحراري  ٢
بمحركات 

 الدیزل

٤ DME512 ٤ اھتزازات میكانیكیة ٢ DME522 

تقنیة مركبات  ٣
 متقدمة

٤ DME513 وائر الھیدولیكیة في معدات الرفع الد ٣
 والحفر

٤ DME523 

مقرر اختیاري  ٤
 ١ھندسي 

٣ DME514 ٣ ١مقرر اختیاري تخصصي  ٤ DME524 

اجمالى الساعات 
 المعتمدة

  ١٥ اجمالى الساعات المعتمدة  ١٥

 ٦٠٠المستوى 

  
 الفصل الدراسي األول

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

   الكود
 الفصل الدراسي الثاني

 عدد
الساعات 
 المعتمدة

 الكود

الدوائر الھیدولیكیة في  ١
 معدات الرفع والحفر

٤ DME611 استقرار المركبات علي  ١
 الطرق

٤ DME621 

نظریة اآلت تحریك التربة  ٢
 المتقدمة

٤ DME612 المضخات والضواغط في  ٢
 معدات النقل والحفر

٤ DME622 

ري تخصیصي مقرر اختیا ٣ DME613 ٣ ٣مقرر اختیاري ھندسي  ٣
٤ 

٣ DME623 

 DME624 ٤ مشروع ٤ DME614 ٤ مشروع ٤
  ١٥ اجمالى الساعات المعتمدة  ١٥ اجمالى الساعات المعتمدة

  مقررات اختیاریة
  

عدد  ١مقرر اختیارى ھندسى  م
الساعات 
 المعتمدة

عدد  ٢مقرر اختیارى تخصصى  م الكود
الساعات 
 المعتمدة

 الكود

١  
٢  
٣  
٤ 

  بدائل الوقود
  یولوجیا ترب

  االالت الحراریھ 
  تحكم آلى

 

٣  
٣  
٣  
٣ 

DMEE1 
 
 
 

 

١  
  
٢  
٣  
 

ضوضاء المركبات معدات 
  الحفر

 ترایبولوجي المعدات
تقنیة االوناش 

 الكھرومغناطیسیة

٣  
  
٣  
٣  
 

 
DMES1 
 
 

 

  



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ١٠٧

  -:اوال الهندسة المدنیة

  مقررات الهندسة االنشائیة - ١

  ٧٠٠المستوى 

  م
  الكود  المقررات

  عدد الساعات المعتمدة
  فصل ثاني  فصل أول

١-  
٢-  
٣-  
٤-  
٥-  
٦-  
٧-  
٨-  
٩-  

١٠ -  
١١ -  
١٢ -  
١٣ -  
١٤ -  
١٥ -  
١٦ -  
١٧ -  
١٨ -  

  

  )١,٢خواص واقاومة المواد المتقدمة (
  )١,٢میكانیكا التربة واالساسات المتقدمة (

  میكانیكا التربة التطبیقیة
  نظریة انشات متقدمة

  مساحة متقدمة
  ھیدرولیكا متقدمة

  ةمنشات معدنیة منقدم
  خرسانة سابقة التحھیز

  تحلیل اجھادات 
  ھندسة المواني والمالحة البحریة

  المیاة الجوفیة
  ریاضة واحصاء متقدمة

  تحلیل انشات
  ھندسة الطرق المتقدمة 

  ھندسة مطارات
  تركیبات صحیة متقدمة

  جیودیسا متقدمة
  تصمیم المنشآت المعدنیة

MCS711 
MCS712 
MCS713 
MCS714 
MCS715 
MCS716 
MCS717 
MCS718 
MCS719 
MCS7110 
MCS7111 
MCS7112 
MCS7113 
MCS7114 
MCS7115 
MCS7116 
MCS7117 
MCS7118 

٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
  

٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
  

  

  مقررات هندسة الري والهیدولیكا - ٢

  ٧٠٠المستوى 

  م
  الكود  المقررات

  عدد الساعات المعتمدة
  فصل ثاني  فصل أول

١-  
٢-  
٣-  
٤-  
٥-  
٦-  
٧-  
٨-  
٩-  

١٠ -  
١١ -  
١٢ -  
١٣ -  
١٤ -  
١٥ -  

  تصمیم اعمال الري المتقدمة
  ھندسة الري والھیدرولیكا

  المیاة الجوفیة
  ھیدرولیكا متقدمة

  ھیدرولوجیا متقدمة
  تصمیم النماذج الھیدرولیكیة

  ھیدرولیكا المنشات المائیة
  ھندسة المواني والمالحة البحریة

  ء متقدمةریاضة واحصا
  تحلیل انشات

  ھندسة الطرق المتقدمة 
  ھندسة مطارات

  تركیبات صحیة متقدمة
  تصمیم المنشآت المائیة
  ھندسة الري والصرف

MCH711 
MCH712 
MCH713 
MCH714 
MCH715 
MCH716 
MCH717 
MCH718 
MCH719 
MCH7110 
MCH7111 
MCH7112 
MCH7113 
MCH7114 
MCH7115 

٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  

٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  

  



 اا  ا - ادىب ا   

  

١٠٨ 
 

  - :ثانیا الهندسة المعماریة

  مقررات الهندسة المعماریة

  ٧٠٠المستوى 

  م
  الكود  المقررات

  عدد الساعات المعتمدة
  فصل ثاني  فصل أول

١-  
٢-  
٣-  
٤-  
٥-  
٦-  
٧-  
٨-  
٩-  

١٠ -  
١١ -  
١٢ -  
١٣ -  
١٤ -  
١٥ -  
١٦ -  
١٧ -  
١٨ -  

  التصمیم المعماري
  التخطیط العمراني

  سكاناال
  التكیبات الفنیة للمباني

  ادارة عملیات البناء المتقدمة
  احصاء وبرامج عملیات

  اقنصادیات المباني
  اجتماع حضري واقتصادیات الحضر

  ھندسة البئیة والمناخ
  تصمیم شبكات البنیة االساسیة

  تخطیط المواقع السكنیة
  تخطیط المراكز التجاریة

  تخطیط المناطق الصحروایة
  الصناعیة تخطیط المناطق

  تخطیط المناطق السیاحیة
  تكنولوجیا الصوت والضوء

  التصمیم الداخلي في العمارة
  تخطیط النقل والمرور والطرق

MA711 
MA712 
MA713 
MA714 
MA715 
MA716 
MA717 
MA718 
MA719 
MA7110 
MA7111 
MA7112 
MA7113 
MA7114 
MA7115 
MA7116 
MA7117 
MA7118 

٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  

٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ١٠٩

  مقررات هندسة القوي واالالت الكهربیة

  ٧٠٠المستوى 

  عدد الساعات المعتمدة  الكود  المقررات  م
فصل دراسي 

  اول
  فصل دراسي ثاني

  ٣  ٣  MPM711  دراسة متقدمة في االالت الكھربیة  ١
  ٣  ٣ MPM712  تحلیل وتصمیم االالت الكھربیة   ٢
  ٣  ٣ MPM713  اختبارات متقدمة لألالت الكھربیة  ٣
  ٣  ٣ MPM714  االداء الغیر متوازن لألالت الكھربیة  ٤
  ٣  ٣ MPM715  االالت الكھربیة الخاصة  ٥
  ٣  ٣ MPM716  الحاالت العابرة في االالت الكھربیة  ٦
  ٣  ٣ MPM717  ھندسة الجھد العالي  ٧
  ٣  ٣ MPM718  قیاسات دقیقة  ٨
  ٣  ٣ MPM719  المواد الكھربیة  ٩

  ٣  ٣ MPM7110  تطبیقات احصائیة في ھندسة القوي الكھربیة  ١٠
  ٣  ٣ MPM7111  تحلیل شبكات القوي الكھربیة  ١١
  ٣  ٣ MPM7112  التمثیل الدینامیكي النظمة القوي الكھربیة  ١٢
  ٣  ٣ MPM7113  التحكم في نظم القوي الكھربیة  ١٣
  ٣  ٣ MPM7114  قوي الكھربیةالتشغیل االمثل النظمة ال  ١٤
  ٣  ٣ MPM7115  تخطیط نظم القوي الكھربیة  ١٥
  ٣  ٣ MPM7116  االعتمادیة لشبكات القوي الكھربیة  ١٦
دراسات خاصة في تحلیل شبكات القوي   ١٧

  الكھربیة
MPM7117 ٣  ٣  

  ٣  ٣ MPM7118  التشغیل االقتصادي لشبكات القوي الكھربیة  ١٨
  ٣  ٣ MPM7119  ضاءةالمصابیح الكھربائیة واال  ١٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اا  ا - ادىب ا   

  

١١٠ 
 

  مقررات هندسة وعلم الحاسبات

  ٧٠٠المستوى 

  عدد الساعات المعتمدة الكود  المقررات  م
  فصل دراسي ثاني  فصل دراسي اول

  ٣  ٣ MC711  تصمیم منطقي  ١
  ٣  ٣ MC712  اللغات  ٢
  ٣  ٣ MC713  نظریة االوتومات  ٣
  ٣  ٣ MC714  تصمیم نظم الحاسبات الدقیقة  ٤
  ٣  ٣ MC715  نظم الحاسبات الموزعة والمتوازیة  ٥
  ٣  ٣ MC716  نظم مراكز المعطیات  ٦
  ٣  ٣ MC717  نظم التشغیل  ٧
  ٣  ٣ MC718  تقییم نظم الحاسبات  ٨
  ٣  ٣ MC719  الذكاء الصناعي وتجھیز الصور  ٩

  ٣  ٣ MC7110  ١موضوعات مختارة   ١٠
  ٣  ٣ MC7111  ٢موضوعات مختارة   ١١

  ندسة التحكممقررات ماجستیره

  ٧٠٠المستوى 

  عدد الساعات المعتمدة  الكود  المقررات  م
  فصل دراسي ثاني  فصل دراسي اول

  ٣  ٣ MN711  نظم التحكم العشوائي  ١
  ٣  ٣ MN712  نظریة التقدیر والمالحظة في نظم التحكم  ٢
  ٣  ٣ MN713  نظم التحكم بالحاسبات  ٣
  ٣  ٣ MN714  التحكم االمثل  ٤
  ٣  ٣ MN715  بعاد الكبیرةالنظم ذات اال  ٥
  ٣  ٣ MN716  ١موضوعات مختارة   ٦
  ٣  ٣ MN717  ٢موضوعات مختارة   ٧
  ٣  ٣ MN718  نظم التحكم الالخطي  ٨
  ٣  ٣ MN719  االجھزة والمعدات في نظم التحكم  ٩

  ٣  ٣ MN7110  تطبیقات لنظریات التحكم  ١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ١١١

  مقررات هندسة االتصاالت وااللكترونیات

  ٧٠٠وى المست

  عد الساعات المعتمدة  الكود  المقررات  م

فصل دراسى 

  أول

فصل 

  ثانى

١-  
٢-  
٣-  
٤-  
٥-  
٦-  
٧-  
٨-  
٩-  

١٠ -  
١١ -  
١٢ -  
١٣ -  
١٤ -  
١٥ -  
١٦ -  
١٧ -  
١٨ -  
١٩ -  
٢٠ -  

  طرق حساب وبرمجة
  الكترونیات الجوامد

  نبائط اشباة الموصالت
  قیاسات الكترونیة

  الحاسبتصمیم دوائر الكترونیة بأستخدام 
  دسة الحاسب المصغرةھن

  دوائر الكترونیة
  معالجة االشارت الرقمیة

  نظریة الموجات المتناھیة الصغر
  الكترونیات صناعیة متقدمة

  الكھرومغناطیسیة التحلیل الرقمى للمجاالت
  تحویل الطاقة

  تصمیم الدوائر اإللكترونیة بمساعد ة الحاسب
  ھندسة االتصاالت الضوئیة
  ھندسة االتصاالت الرقمیة

  ھوائیات
  تطبیقات األقمار الصناعیة

  شبكات الحاسب
  أنظمھ نقل ومعالجھ البیانات

  المتغیرات والعملیات العشوائیة

ME711 
ME712 
ME713 
ME714 
ME715 
ME716 
ME717 
ME718 
ME719 

ME7110 
ME7111 
ME7112 
ME7113 
ME7114 
ME7115 
ME7116 
ME7117 
ME7118 
ME7119 
ME7120  

٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  

٣  
٣  
٣  
٣  
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٣  
٣  
٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اا  ا - ادىب ا   

  

١١٢ 
 

  مقررات هندسة التصمیم المیكانیكي واالنتاج

  ٧٠٠المستوى 

  عدد الساعات المعتمدة  الكود  المقررات  م
  فصل دراسي ثاني  فصل دراسي اول

  ٣  ٣ MDP711  ١تریبولوجیا   ١
  ٣  ٣ MDP712  ٢تریبولوجیا   ٢
  ٣  ٣ MDP713  میم المنظومات المیكانیكیةتص  ٣
  ٣  ٣ MDP714  التصمیم االمثل للوحدات المیكانیكیة  ٤
  ٣  ٣ MDP715  تصمیم ماكینات االنتاج  ٥
  ٣  ٣ MDP716  ١تصمیم العدد والصبغات والمرشدات   ٦
  ٣  ٣ MDP717  ٢صمیم العدد والصبغات والمرشدات   ٧
  ٣  ٣ MDP718  تصمیم معدات الرفع الثقیل  ٨
  ٣  ٣ MDP719  ١تكنولوجیا المواد   ٩

  ٣  ٣ MDP7110  ٢تكنولوجیا المواد   ١٠
  ٣  ٣ MDP7111  تكنولوجیا السباكة  ١١
  ٣  ٣ MDP7112  تكنولوجیا اللحام  ١٢
  ٣  ٣ MDP7113  تكنولوجیا التشكیل  ١٣
  ٣  ٣ MDP7114  تكنولوجیا القطع والتشغیل  ١٤
  ٣  ٣ MDP7115  دینامیكا المنظومات  ١٥
  ٣  ٣ MDP7116  میكانیكیةاھتزازات   ١٦
  ٣  ٣ MDP7117  ١نظریة التحكم وتطبیقاتھا   ١٧

  ٣  ٣ MDP7118  ٢نظریة التحكم وتطبیقاتھا   ١٨
  ٣  ٣ MDP7119  میكانیكا المرونة واللدونة  ١٩
  ٣  ٣ MDP7120  مرونة تطبیقیة  ٢٠
  ٣  ٣ MDP7121  لدونة تطبیقیة  ٢١
  ٣  ٣ MDP7122  اقتصاد صناعي  ٢٢
  ٣  ٣ MDP7123  تنظیم صناعي  ٢٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ١١٣

  

  مقررات هندسة القوى المیكانیكیة

  ٧٠٠المستوى 

  م
  الكود  المقررات

  عدد الساعات المعتمدة
  فصل ثاني  فصل أول

١-  
٢-  
٣-  
٤-  
٥-  
٦-  
٧-  
٨-  
٩-  

١٠ -  
١١ -  
١٢ -  
١٣ -  
١٤ -  
١٥ -  
١٦ -  
١٧ -  
١٨ -  
١٩ -  
٢٠ -  
٢١ -  
٢٢ -  
٢٣ -  
٢٤ -  
٢٥ -  
٢٦ -  
٢٧ -  
٢٨ -  

  دینامیكا حراریة متقدمة
  نیكا الموائع المتقدمة میكا

  انتقال الحرارة المتقدمة
  نظریة االالت التوربینیة

  دینامیكا  غازیة
  السریان المضرب

  الطبقة الجداریة
  اساسیات الزیت

  السریان ثنائي االطوار
  االنسیاب المثالي

  الطرق الحسابیة في علوم الطاقة
  الحمل  الحراري

  التوصیل الحراري
  االشعاع الحراري

  لشمسیةالطاقة ا
  محطات القوى

  اقتصادیات محطات القوى
  التبرید

  الطاقة المتجددة
  تولید البخار

  الھندسة النوویة
  اساسیات االحتراق

  الدینامیكا الحراریة االحصائیة
  نظریة القیاسات الدقیقة

  الوقود
  نظریة المحركات الترددیة

  التلوث
  مقرر خاص

MPM711 
MPM712 
MPM713 
MPM714 
MPM715 
MPM716 
MPM717 
MPM718 
MPM719 
MPM7110 
MPM7111 
MPM7112 
MPM7113 
MPM7114 
MPM7115 
MPM7116 
MPM7117 
MPM7118 
MPM7119 
MPM7120 
MPM7121 
MPM7122 
MPM7123 
MPM7124 
MPM7125 
MPM7126 
MPM7127 
MPM7128  

٣  
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٣  



 اا  ا - ادىب ا   

  

١١٤ 
 

  مقررات هندسة السیارات ومعدات الخدمة الشاقة 

  ٧٠٠المستوى 

 عدد الساعات المعتمدة الكود اسم المقرر 

 فصل ثاني فصل أول
 ٣ ٣ MS711 دینامیكا المركبات -١
 ٣ ٣ MS712 میكانیكا الجنازیر -٢
 ٣ ٣ MS713 التوجیھ أجھزةتصمیم  -٣
 ٣ ٣ MS714 وصیانة المعدات الثقیلة إصالح -٤
 ٣ ٣ MS715 الحقن في المركبات انظمھ -٥
 ٣ ٣ MS716 تكییف وتبرید المركبات -٦
 ٣ ٣ MS717 الھیدرولیكیة لنقل القدرة تالمنظوما -٧
 ٣ ٣ MS718 استھالك الوقود المتقدمة -٨
 ٣ ٣ MS719  المتقدمة الحراري اآلالت -٩

 ٣ ٣ MS7110 األمانتحلیل الحوادث وعوامل  - ١٠
 ٣ ٣ MS7111 ركبات معدات الحفرضوضاء م - ١١
 ٣ ٣ MS7112 ترایبولوجي المعدات - ١٢
 ٣ ٣ MS7113 اختبار كفاءة المحركات المتقدمة - ١٣
ــل  - ١٤ ــي معــدات النق المضــخات والضــواغط ف

 والحفر
MS7114 ٣ ٣ 

 ٣ ٣ MS7115 تقنیة االوناش الكھرومغناطیسیة - ١٥
 ٣ ٣ MS7116 تكنولوجیا صناعة االطارات - ١٦
 ٣ ٣ MS7117 محركات احتراق داخلى - ١٧
 ٣ ٣  MS7118 میكانیكا االت تخصصیة - ١٨
 ٣ ٣  MS7119 نظریة القیاسات الدقیقة - ١٩
 ٣ ٣  MS7120 نظریة اآلت تحریك التربة المتقدمة - ٢٠
 ٣ ٣ MS7121 حمایة البیئة والتلوث - ٢١
 ٣ ٣ MS7122 استقرار المركبات علي الطرق - ٢٢
 ٣ ٣ MS7123 المركبات اللدائن فى - ٢٣
 ٣ ٣ MS7124  تحكم الي - ٢٤
 ٣ ٣ MS7125  نظریات مركبات - ٢٥
 ٣ ٣ MS7126 استقرار المركبات على الطرق - ٢٦
 ٣ ٣ MS7127 مقرر خاص - ٢٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ١١٥

  مقررات هندسة المیكاترونیات

  ٧٠٠المستوى 

  عدد الساعات المعتمدة  الكود  اسم المقرر  م
  فصل ثاني  فصل أول

  ٣  ٣ MM711  مزجة وتعریف االنظمةن  -١
  ٣  ٣  MM712  التحكم التناظري المتقدم  -٢
  ٣  ٣  MM713  االستشعار والقیاس عن بعد   -٣
  ٣  ٣  MM714  دوائر منطفیة والمعالج الدقیق  -٤
  ٣ ٣  MM715  تصمیم میكانیكي بالحاسب  -٥
  ٣ ٣ MM716  تطبیقات الكترونیات القوي  -٦
  ٣ ٣ MM717  التحكم الرقمي المتقدم  -٧
  ٣ ٣ MM718  معدات كھرومیكانیكیة  -٨
  ٣ ٣ MM719  نظم التحكم اآللي  -٩

  ٣ ٣ MM7110  دینامیكا الروبوتات  -١٠
  ٣ ٣ MM7111  تطبیقات البرمجھ في المیكاترونیات  -١١
  ٣ ٣ MM7112  نظریة الھندسة المیكاترونیة المتقدمة  -١٢
  ٣ ٣ MM7113  الدوائر االلكترونیة المتقدمة  -١٣
  ٣  ٣ MM7114  التحكم في الریبورتات  -١٤
  ٣ ٣ MM7115  مزجة وتعریف االنظمةن  -١٥
١٦-  
١٧-  
١٨-  
١٩-  
٢٠-  
٢١-  
٢٢-  
٢٣  

  التشغیل بالطرق الكھرومیكانیكیة
  صیانة الروبورتات

  استخدامات الروبورت في تفجیر االلغام
  استخدامات الروبورت في االنفاق

  تكنولوجیا اشباه الموصالت
  یدة والمركبةالمواد الجد
  تحكم تلقائي
  مقرر خاص

MM7116 
MM7117 
MM718 

MM7119 
MM7120 
MM7121 
MM7122 

MM7123   

٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣ 

٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  
٣  

  

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 اا  ا - ادىب ا   

  

١١٦ 
 

  لثالث: الوحدات ذات الطابع الخاصالباب ا

  ٩١مادة 

ة او دراسات تخصصیة  تستھدف تحدیث ورفع بناء على اقتراح مجالس األقسام  ان ینظم دورات تدریبی  الكلیةیجوز لمجلس 

المستوى العلمى وكذلك تنشیط واستمراریة  تعلیم المھندسین  او المتخصصین الحاصلین  على الدرجات  الجامعیة  الالزمة 

  والمعترف بھا .

ذه الدورات  والدراسات ویجوز مشاركة  الجمعیات العلمیة  والقومیة  واألجنبیة والمؤسسات  والھیئات المعنیة  فى تنظیم  ھ 

متحانات او الدراسات منح اى درجات علمیة  ولكن یجوز منح  شھادات  حضور الدورة او اجتیاز اال  ت. وال یتبع ھذه الدورا

  التى تعقد  فى نھایتھا.

  ٩٢مادة 

والتدریب  ولھا   بمركز الخدمة العامة لالستشارات والدراسات الھندسیةوحدة ذات الطابع الخاص تسمى    بالكلیةیلحق 

  استقاللھا  الفني  والمالي  واإلداري.   

  ٩٣مادة 

  جنوب الوادى المنظمة للوحدات ذات الطابع الخاص. جامعة  للوائحتخضع  الوحدة  ذات الطابع الخاص  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ١١٧

  

  

  

  

  

  

  المتحوي العلمي لمقرار الدراسات العلیا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 اا  ا - ادىب ا   

  

١١٨ 
 

  قسم الھندسة المدنیة
  الھندسة األنشائیة ةدبلوماوال 

  
   ١التحلیل بالعناصر المحدده 

العناصر المحدده لمسائل المرونھ  –العناصر المحدده في شكل قضیب  –التحلیل باستخدام طریقة الكزازة  –مبادئ أساسیھ 
  تطبیقات . –البرمجة  –استخدام العناصر المحدده لالوساط ذات التماثل المحوري  –المستویة 

  
  تكنولوجیا مواد البناء

األسالیب العلمیة و العملیة  –األضافات  –الشروخ و الوصالت فى المنشآت الخرسانیة  –االنكماش و الزحف فى الخرسانة 
التكنولوجیا المتقدمة لمواد  –أسالیب تقییم مقاومة الخرسانة بالمنشآت القائمة  –للتحكم فى جودة االعمال الخرسانیة 

  مشاكل متعلقة بأعمال فى الموقع . –التفتیش الفنى  – التشطیب و العزل
  

  نظریة المرونة 
الحلول بأستخدام حساب  –مسائل القیم الحدودیة  –نظریة الطاقة  –العالقات االساسیة  –تحلیل االنفعال  –تحلیل االجھادات 

  قات عامة تطبی –مسائل األجھادات و األنفعاالت المستویھ  –طرق ریتز و جالركن  –المتغایر 
  

  تصمیم المنشاءات الخرسانیة 
تصمیم  –حالة أجھادات التشغیل )  –مفاھیم التصمیم ( الحد األقصى  –المعادالت )  –طریقة المقاومة القصوى ( الكود 

االحمال  –االنبعاج  –أجھادات التشغیل )   –المقاومة القصوى  –قطاعات الخرسانة المسلحة بطرق ( حالة الحد االقصى 
  توصیات التصمیم  –جانبیة ال
  
  تصمیم المنشاءات الحدیدیة   

 –االحمال المحوریة  –االنبعاج  –القص  –السوك فى االنحناء  –خواص القطاعات  –القطاعات المشكلة على الساخن والبارد 
  تطبیقات . –المواصفات  –تصمیم األعمدة و الكمرات و االعمدة الكمریة 

  
  دینامیكا األنشاءات 

حل جذور المصفوفة  –الترددات تحت تأثیر القوى  –الترددات الطبیعیة  –أنواع النظم األنشائیة  –اع األحمال الدینامیكیة أنو 
  تطبیقات . –طیف التجاوب  –تكامل دوھمال  –القوى المحددة و األحتمالیة  –
  

  نظریة األتزان 
حساب  االنبعاج بالطرق التقریبیة  –االنبعاج اللدن  –نبعاج المرن اال –األعمدة الغیر فائقة االستقامة  –طرق التحلیل المختلفة 

  االنبعاج االلواح .  - االنبعاج بااللتواء و االنحناء  - االنبعاج بااللتواء  –تعدیل معادالت االنحناء و التشكیل  –االعمدة الكمریة  –
  

  الخرسانة سابقة األجھاد 
تطبیقات فى  –حدود التشغیل  –المقاومة القصوى  –االجھاد الكامل و الجزئي  سبق -طرق سبق االجھاد  –طرق سبق االجھاد 

  تصرف الكمرات تحت تأثیر سبق األجھاد بالكابالت المختلفة . –الخرسانة المدعمة باأللیاف 
  

  تطبیقات الحاسب فى تحلیل و تصمیم المنشاءات 
  مة فى التحلیل و التصمیم األنشائىالبرامج المستخد –تطبیق  –البرمجة بأستخدام اللغات الحدیثة 

  المشروع 
دراسة مشكلة ھندسیة متعلقة بالتخصص یقوم بھا كل طالب على حده  



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ١١٩

  المیاة واالنشأت المائیةھندسة  دبلومة ثانیا

  :  ١میكانیكا الموائع 
كمیة     –و الشبكات و تطبیقاتھا  السریان فى األنابیب –سریان الموائع   - التحلیل الرقمى و تطبیقات إنشاء النماذج  كینماتیكا 

  تداخل األمواج مع المنشآت البحریة و الشواطئ. –تطبیقات السریان الغیر مستقر فى المجارى المغلقة  -الحركة وتطبیقاتھا 
  

  : ١ھیدرولیكا 
 –ل بغال الكبارى النحر حو –منشآت تشتیت الطاقة  –البرابخ  –المفیضات  –البوابات  –الھدارات  –المنشآت الھیدرولیكیة 
  حركة المیاة المتغیرة مع الزمن فى المجارى المائیة . –تطبیقات  –الترسیب امام السدود 

  
  : ١ھیدرولوجیا المیاة الجوفیة 

تذبذب  –ابار المیاة  -ھیدرولیكا األبار   –حركة المیاة الجوفیة  –مصادر المیاة الجوفیة  –مقدمة : الدورة الھیدرولیجیة 
  التداخل مع المیاة المالحة عند التكوینات الجیولوجیة الشاطئیة . –شحن الخزانات الجوفیة  –یاة الجوفیة مناسیب الم

  
  : ١ھیدرولوجیا المیاة السطحیة 

التنبؤات  –تحدید الفیضان  –تحلیل الھیدروجراف  –الجریان السطحى  –الرشح و التسرب  –البخر و النتح  –بیانات االرصاد 
  الحت و التسریب فى المجارى و الخزانات المائیة .  –الھیدرولوجیة 

  
  تصمیم المنشآت المائیة : 

  السدود و تصمیم الخزانات و المفیضات . –القناطر و تصمیم البوابات اآللیة  –الھدارات و تصمیم أحواض التھدئة 
  

  المالحة الداخلیة :
حركة المیاة نتیجة  –الظواھر الھیدرولوكیة  –حركات السفن  –خصائص السفن  –الموانئ الداخلیة  –أنواع القنوات المالحیة 

قطر الوحدات المناورة عند السرعات  –أعماق القنوات  –تقویة المیول الجانبیة  –تصمیم القطاع المائى  –لحركة السفن 
 –قیاس االعماق  –یك التكر –معدات الرسو  –المعاونات المالحیة  –تھذیب مجارى االنھار  –تصمیم المنحنیات  –المنخفضة 

  الكباري . –األھوسة المالحیة 
  

  حركة االمواج و التیارات البحریة : 
خصائص و انتقال  –نظریات الخطیة و اال خطیة  –التطبیقات الھندسیة لنظریة االمواج  –التیار  –المد والجذر  –الریاح 

قوى  –النظریات االحصائیة لالمواج  –الراسیة و الخوازیق تأثیر االمواج على الحوائط  –االمواج فى المیاة المتغیرة العمق 
  التحلیل الطیفى لألمواج –االمواج على المنشات 

  
  :  ١تصمیم المنشآت البحریة  

المنشآت  –قوى االمواج و التیارات على منشات التراكي بالموانى و غیرھا  -قوى االمواج على منشات الحمایة  - مقدمة 
  تطبیقات عملیة . –التاثیر المتبادل للمنشآت البحریة و خط الشواطئ  –م االنشائي اسس التصمی –العائمة 

  
  التقییم البیئى للمشروعات الساحلیة : 

تأثیر البیئة الساحلیة على  –تأثیر المشروعات على بیئة الساحل  –تخطیط أو تنمیة و ادارة المناطق الساحلیة  –مقدمة 
دراسة حالة  –تطبیقات عملیة  –التخطیط و التوعیة البیئیة  –التغلب على التأثیر السلبى  –تعظیم المشروع البیئي  –المشروع 

  االستفادة القصوى من المنشآت الساحلیة فى تنمیة البیئة . –یقوم بھا الطالب 
  
  المشروع   

  دراسة مشكلة ھندسیة متعلقة بالتخصص یقوم بھا كل طالب على حده  

  ل العامةھندسة االشغا دبلومة ثالثا
  

  :  ١میكانیكا الموائع 
كمیة     –السریان فى األنابیب و الشبكات و تطبیقاتھا  –سریان الموائع   - التحلیل الرقمى و تطبیقات إنشاء النماذج  كینماتیكا 

  الشواطئ. تداخل األمواج مع المنشآت البحریة و –تطبیقات السریان الغیر مستقر فى المجارى المغلقة  -الحركة وتطبیقاتھا 
  

  : ١ھیدرولیكا 



 اا  ا - ادىب ا   

  

١٢٠ 
 

 –النحر حول بغال الكبارى  –منشآت تشتیت الطاقة  –البرابخ  –المفیضات  –البوابات  –الھدارات  –المنشآت الھیدرولیكیة 
  حركة المیاة المتغیرة مع الزمن فى المجارى المائیة . –تطبیقات  –الترسیب امام السدود 

  
  : ١ھیدرولوجیا المیاة الجوفیة 

تذبذب  –ابار المیاة  -ھیدرولیكا األبار   –حركة المیاة الجوفیة  –مصادر المیاة الجوفیة  –: الدورة الھیدرولیجیة  مقدمة
  التداخل مع المیاة المالحة عند التكوینات الجیولوجیة الشاطئیة . –شحن الخزانات الجوفیة  –مناسیب المیاة الجوفیة 

  
  : ١ھیدرولوجیا المیاة السطحیة 

التنبؤات  –تحدید الفیضان  –تحلیل الھیدروجراف  –الجریان السطحى  –الرشح و التسرب  –البخر و النتح  –االرصاد  بیانات
  الحت و التسریب فى المجارى و الخزانات المائیة .  –الھیدرولوجیة 

  
  تصمیم المنشآت المائیة : 

  السدود و تصمیم الخزانات و المفیضات . –لیة القناطر و تصمیم البوابات اآل –الھدارات و تصمیم أحواض التھدئة 
  

  :  ١القیاسات المائیة 
طریقة السرعة و  –اختیار طرق القیاس  –المواصفات العلمیة للقیاس فى المجارى المائیة  –مقدمة : القیاسات الحقلیة 

مشاكل  –رف بالمنسوب عالقة التص –قیاس المنسوب  –أجھزة قیاس التیار  –قباس السرعة  –المساحة لقیاس التدفق 
  طریقة المیل و المساحة .  –القیاس باستخدام العوامات  –خاصة فى قیاس التدفق 

  
  ھندسة الموارد المائیة :
السدود واعمال  –الخزانات  –قوانین المیاة  –مفاھیم احتمالیة فى التخطیط  –الھیدرولوجیا الكمیة  –الھیدرولوجیا الوصفیة 

الفیاضانات أعمال  –القدرة الھیدروكھربیة  –انظمة امداد المیاة  –دسي فى تخطیط الموارد المائیة االقتصاد الھن –التحكم 
  التخطیط لتطویر الموارد المائیة . –الحمایة فى المجارى المائیة 

  
  اقتصادیات استغالل الموارد المائیة :

ادارة و  –تقلیل الفقد  –ل وحدة االراضى الزراعیة كفاءة استغال -كفاءة استغالل وحدة المیاة لالغراض المختلفة  –مقدمة 
  البعد االجتماعى و البیئي فى دراسة االقتصادیات . –صیانة شبكات التوزیع لتعظیة الفائدة 

  
   :  ١الھیدرولوجیا االحصائیة 

حتمالیة الشاسعة االستخدام التوزیعات اال –عناصر نظریة االحتماالت و العزوم و التوقعات  –التمثیل البیاني و الرقمى للبیانات 
 –النماذج االحصائیة الخطیة  –حساب و تقدیر ثوابت النماذج االحصائیة و تقویم ھذة النماذج  –فى مجال ھندسة المیاة 

  تطبیقات .
  

  رضیة والتصویریةرابعا دبلومة المساحة اال

  
  :  ١میكانیكا التربة التطبیقیة 
تقدیر معدل االنضغاط  –رسم منحنى االنضغاط االصلى  –دیر حمل االنضغاط االسبق تق –دمك التربة  –مرجعة نظریة التطاغط 

  حساب الھبوط . –التحمیل المسبق 
  

  :  ١میكانیكا التربة النظریة 
ظاھرة تغیر  –ضغط میاة المسام  - قوى القص للتربة الحبیبیة و الطینیة  –مصادر مقاومة القص بالتربة  –مراجعة دائرة مور 

  بة الحبیبیة تحت ظروف التشغیل المختلفة .حجم التر
  

  :  ١سلوك التربة و اختباراتھا 
  تكوین التربة و ترسیب طبقاتھا . –معادن التربة  –تكوین وخواص البلورات و الحبیبات 

  
  :  ١التسرب و نزح المیاة 

  االنھیار االنبوبى . –السریان التسرب و شبكة  –اختبارات حقلیة لتعیین النافذیة  –اختبارات معملیة  –قانون دراسى 
  



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ١٢١

  
  :  ١اختباراتمعملیة و حقلیة 

اختبارات كارجراندى للتربة  –اختبارات المناخل للتربة  –اختبارات الضغط الغیر محاط  –اختبارات مقاومة القص المباشر 
  الطینیة .

    
  :  ٢میكانیكا التربة التطبیقیة 
سلوك التربة  –التربة االنھیاریة  –طریقة سریان االجھادات  –تداخل التربة  –توزیع االجھادات  –الھبوط اللحظى و الدائم 
  تحت التحمیل المتكرر . 

  
  

  :  ٢میكانیكا التربة النظریة 
تباین خواص  –قوى القص للتربة الطینیة المشبعة  –تجارب اختبارات القص للتربة الحبیبیة مع عدم تصریف میاة المسام 

  ة التشبع .جزئی –التربة الطینیة 
  

  :  ١موضوعات مختارة فى مجال الھندسة الجیوتقنیة 
نظریة برانتل فى التربة الطینیة  –نظریة ترزاجتى لطاقة تحمل التربة  –ملوثات التربة  –موضوعات متنوعة فى ھندسة البیئة 

  ضغط التربة الجانبى . –مستویات األنھیار فى التربة الخشنة  –
  

  : ١االساسات العمیقة 
  البغال و خوازیق الحفر . –تحلیل الخازوق حسابیا  –وظیفة االساسات العمیقة  –ق انشاء الخوازیق طر
  
  المشروع  

  موضوعات مختارة فى مجال میكانیكا التربة و االساسات 
  قسم الھندسة المعماریة:

  اوال : دبلوم ھندسة التخطیط العمرانى 
  

   DAP 511)  ١التخطیط العمرانى ( 
 

  التخطیط على المستوى القومى و االقلیمى . –اسس عملیة التخطیط العمرانى  –طیط المدن الجدیدة نظریات تخ
  

   DAP 512نظریات تخطیط مدن 
 

 –تاریخ تخطیط المدن من العصور القدیمة ( الفرعونى ، االغریقى ، الرومانى ) حتى عصور النھضة و الثورة الصناعیة 
  و دراسة تحلیلیة مقارنة لفلسفة المخزون التاریخى و اسس التخطیط الحدیث .النظریات الحدیثة فى تخطیط المدن 

  
  DAP 513ھندسة المرور 

 
 –تقاطعات المرور  –معدات تحكم المرور  –دراسة االنتظار بالطرق  –دراسة حجم المرور التصمیمى  –تخطیط المرور 
ائص المرور ( السرعة ، الحجم ، زمن الرحلة ، زمن دراسات خص –خصائص المركبة و السائق و الطریق  –اشارات المرور 

  وسائل التنظیم و التحكم فى حركة المرور . –اساسیات تدفق المرور  –التاخیر ) 
  

   DAP 521االسكان و التصمیم الحضرى 
 

تصمیم اسس و نظریات علم ال –سیاسات و نظم االسكان بالدول النامیة و المتقدمة  –مشكلة االسكان بالریف و الحضر 
  الحضرى .

  
   DAP 523التخطیط الریفى 

 
و ظیفة القریة و دورھا وحجمھا حسب و ظیفتھا و مستواھا من شبكة التخطیط  –اقتصادیات الریف  –دراسة المجتمع الریفى 

  دراسة المشكالت من البیئة المحلیة . –تركیب القریة و مكوناتھا العمرانیة و االجتماعیة االساسیة  –االقلیمیة 



 اا  ا - ادىب ا   

  

١٢٢ 
 

   DAP 523لتخطیط االقلیمى ا
الدراسات الطبیعیة والعمرانیة و السكانیة ( الحالیة  –مناھج و اسالیب التخطیط االقلیمى  –نظریات ومداخل التخطیط االقلیمى 

  تطبیقات على مشكالت تخطیطیة من البیئة المحلیة . –و المستقلة ) 
   DAP 611)  ٢التخطیط العمرانى (

 
عرض لبعض  –تخطیط المناطق و المجاورات السكنیة  –تخطیط القریة  –تخطیط المدینة  –المحلى التخطیط على المستوى 

  المشاكل التخطیطیة التطبیقیة من البیئة المحلیة .
  

   DAP 612تخطیط مدن متقدمة 
 

مركز المدینة  –دینة دراسة مستفیضة لعناصر الم –االسالیب المختلفة لتطویر المناطق السكنیة القدیمة و المناطق التاریخیة 
حدود المدینة  –المناطق الصناعیة  –المساحات الخضراء و المفتوحة  –شبكة المواصالت و النقل  –المنطقة السكنیة  –

  مع امثلة تحلیلیة لبعض المدن الحدیثة . –الخارجیة 
  

    DAP 621تخطیط الطرق و النقل 
 

مراحل عملیة تخطیط النقل و  –توى القومى و االقلیمى و المحلى اھمیة تخطیط شبكة النقل و المرور و الطرق على المس
اعداد المخطط  –استخدام برامج الحاسب االلى لحساب الرحالت المروریة و التنبؤ بخریطة المرور وكثافتھ  –الطرق و المرور 

  اسالیب تنفیذ المخطط . –الھیكلى المقترح لشبكة الطرق 
  

   DAP 622تصمیمات تنفیذیة 
  

االھتمام بعمل التفاصیل  –التصمیمات التنفیذیة لبعض عناصر مشروع متمیز ( فندق ، قاعة مؤتمرات ، الخ ......)  اعداد
  الخاصة بالدیكورات للحوائط و االسقف و االرضیات و استعمال المواد و العناصر الحدیثة فى التشطیب .

  
   DAPE 11ادارة عملیات البناء 

 
التحكم االدارى  –استخدام التكنولوجیا الحدیثة فى العملیات  –تحدید الجھاز االدارى و واجباتھ  –ع ادارة الموق –اعداد الموقع 

عناصر تكلفة بنود االعمال  –وضع البرنامج التنفیذى  –التحكم فى العملیات االنشائیة  –الھیكل االدارى التنظیمى للموقع  –
  حوافز العمل . –طرق االداء  دراسة –المعاییرومعدالت االداء  –وعوامل تخفیضھا 

  
   DAPE12اسالیب البناء الحدیثة 

 
نظام  –االسقف القشریة و الخیام  –اسالیب البناء الحدیثة  –تكنولوجیا البناء و التعمیر  –التعرف على طرق االنشاء الحدیثة 

اھمیة دراسة االسالیب الحدیثة  –یة الوحدات الصندوق –انواع البناء الجاھز و اسالیب التصنیع المختلفة  –البناء الجاھز 
  للبناء و عالقتھا بعملیة التطور فى اعداد التصمیمات المعماریة . 

  
  DAPS 11تطبیقات الحاسب على تخطیط المدن 

 
استعراض مجموعة البرامج الجاھزة  –الحاسب االلى ودوره فى دعم عملیة التنمیة العمرانیة الشاملة فى كافة مراحلھا 

انشطة التنمیة العمرانیة المختلفة ( برامج الجداول االلكترونیة وقواعد البیانات و التحلیل االحصائى و نظم المقیدة فى 
  المعلومات الجغرافیة ......) .

  
  DAPS 12ھندسة البیئة و المناخ 

سى و درجة الحرارة و دراسة العناصر البیئیة الطبیعیة و تاثیرھا على تصمیم المبانى حیث تتمثل العناصر فى االشعاع الشم
  ھ المبانى بالتجمعات العمرانیة .عالقة البیئة و المناخ بعملیة توجی –التھویة و االضاءة و اتجاه الریاح 

   DAPS 13مساحة متقدمة 
 

انظمة اسقاط  –االقمار الصناعیة)  –المحطات الشاملة  –( المحطات المتكاملة  –تكنولوجیا االجھزة المساحیة الحدیثة 
  اعمال توقیع المشروعات الھندسیة . –مساحة المناجم و االنفاق  –ائط الخر



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ١٢٣

  
   DAPE 21میكانیكا التربة المتقدمة 

 
خواض  –التنبؤ بھبوط المنشأت  –تقویة التربة بالطرق المختلفة  –اسالیب تخفیض المیاه الجوفیة  –سریان المیاه اخل التربة 

  مقاومة التربة . –لتربة توصیف ا –التربة و التعریفات االولیة لھا 
  

   DAPE 22منشات معدنیة 
 

نظریة االنبعاج فى االلواح الرقیقة  –الھیاكل المعدنیة  –نظریة التصمیم بالحالة الحدیة  –الكبارى المنحنیة  –ابراج االرسال 
  المستطیلة تحت احمال متنوعة .

  
   DAPS 11تصمیم شبكات البنیة االساسیة 

  
دراسة االمثلة و تطبیقات و  –اسس تصمیم شبكات البنیة االساسیة  –بالمدینة و اھمیتھا و مكوناتھا  شبكات البنیة االساسیة

  نماذج مختلفة لشبكات الطرق و المیاه و الكھرباء و الصرف الصحى و التلیفونات و الغاز.
  

   DAPS 21اجتماع حضرى 
 

دینة ( الفسیولوجیة و النفسیة السلوكیة و االجتماعیة و دراسة االمكانیات البشریة لمجتمع الم –تعریف البیئة الحضریة 
دراسة لمعاییر التوافق بین السلوك االنسانى و البیئة  –السیاسیة و العلمیة و الثقافیة و الفنیة و التكنولوجیة و االقتصادیة ) 

  تقییم لنماذج من المشروعات و مواقع حضریة التراثیة و المعاصرة . –العمرانیة 

  

  دبلوم ھندسة الدراسات المعماریة  ثانیا :
  

   DAS 511)  ١تصمیم معمارى ( 
 

مشكلة تصمیمیة تتعرض لدراسة العوامل المؤثرة على تشكیل الفراغات الداخلیة والخارجیة و الكتل و عالقة تصمیم المبنى 
  بالعوامل االنسانیة و االجتماعیة و الوظیفیة و البیئیة و التشكیلیة واالقتصادیة .

  
   DAS 512یمات تنفیذیة تصم

 
دراسة تفاصیل تجلید الحوائط و االرضیات و الساللم  –تصمیم و دراسة التفاصیل المعماریة و التجھیزات الداخلیة و الخارجیة 

  دراسة االعمال الكھربائیة الخاصة . –و االسقف 
  

   DAS 513) ١ضوء ) ( –صوت  –تكییف  –تركیبات فنیة ( صحى 
 

التوصیالت الكھربائیة داخل المبانى و االحمال و قطاعات االسالك و لوحات  –لصحیة و تفاصیلھا للمبانى دراسة التركیبات ا
  دراسة صوتیات نوعیات معینة من المبانى . –الدراسات النظریة لتكییف االماكن المغلقة المحدودة المساحة  –التوزیع 

  
   DAS 521تصمیمات معماریة متقدمة 

 
روعات مبانى ذات طبیعة خاصة تشتمل على عناصر متعددة مع تخطیط و تنسیق الموقع و عمل یتم التطبیق على مش

  مبنى سفارة او قنصلیة ....... الخ . –الالندسكیب الالزم ، على سبیل المثال مبنى مطار محلى او دولى 
  

  DAS 522نظریات العمارة الحدیثة المتقدمة 
دراسة المراحل و الخطوات و االنشطة التفصیلیة لعملیة التصمیم  –یة المعماریة عرض لمناھج التعامل مع المشكالت التصمیم

  تطبیقات من العمارةالمعاصرة . –مرحلة التقییم و المتابعة  –مرحلة التنفیذ  –مرحلة التصمیم  –مرحلة التفھم  –
   DAS 523)  ١اقتصادیات مبانى ( 

العوامل التصمیمیة التى تؤثر على  –المتدفق النقدى لتمویل مشاریع البناء  –المبادئ و المفاھیم االساسیة القتصادیات البناء 
  تكالیف عناصر المبنى الرئیسیة وبعض العوامل التصمیمیة التى تؤثر على اقتصادیات المبانى . –اقتصادیات المبانى 

  



 اا  ا - ادىب ا   

  

١٢٤ 
 

  

   DAS 611)  ٢تصمیم معمارى ( 

 –محددات التكوین المعمارى و العمرانى  –اسس التصمیم  –ى سكنیة مبان –مبانى عامة  –بدائل التصمیم  –تحلیل الموقع 
  تطبیق القوانین المنظمة للبناء . –الدراسة البیئیة و البصریة للفراغات المعماریة  –محددات التصمیم 

   DAS 612)  ٢ضوء ) (  –صوت  –تكییف  –تركیبات فنیة ( صحى 

 –التوصیالت الكھربائیة الخارجیة ( شبكات الكھرباء ) و مساراتھا  –دراسة التركیبات الصحیة الخارجیة فى الموقع 
  دراسات صوتیات خارج المبانى و التحكم فى الضوضاء .   –الدراسات الخاصة بتكییف الفراغات الكبیرة 

   DAS 621)  ٢اقتصادیات مبانى ( 

تخطیط  –تحلیل التكلفة بالعناصر  –ثر على تقدیرھا طرق تقدیر التكالیف و العوامل التى تؤ –التكالیف الكلیة لمشاریع البناء 
  التكلفة لمواد و مشاریع البناء . 

   DAS 622)  ٢نظریات العمارة الحدیثة المتقدمة ( 

تناول اعمال الجیل الثانى من رواد العمارة الحدیثة  –تحلیل لالتجاھات المعماریة التى ظھرت بعد عصر الرواد االوائل للعمارة  
مجتمع العصر الحدیث و امكانیاتھ التكنولوجیة و الحضاریة و انعكاساتھ على التصمیم و  –تحلیلیة العمالھم دراسات  –

  التكوین المعمارى الحدیث للمنشأت المختلفة . 

  قسم الھندسة الكھربائیة:
  م ھندسة الجھد العالي:دبلو
  )  تحویل الطاقة٣٢١١(كھر 

ق فة للطا قةة ( المصادر الطبیعیة والصور المختل یة الطا یل الكھرب سیات التحو ی).  أسا قوي و ةالكھرومیكانیك قة ال عزوم  للطا ال
الطاقة المساعدة . معادالت  –الطاقة المختزنة في المجاالت المغناطیسیة والكھرواستاتیكیة  –المتولدة عن المجال المغناطیسي 

عددة . حدة والمت یة الوا لنظم ذات التغذ في ا عزوم  قوي وال قة وال حوالت  الطا یة.  الم لنظم الكھرومیكانیك ضلیة ل عادالت التفا الم
  الدورانیھ كمحوالت للطاقھ .  الكھربیة لآلالتالنمذجة ) . تقدیم  –التشغیل  –األوجھ (الخواص  أحادیة

  
  )  ١) دوائــر كھــربیة (٣٢١٢(كھر

قدرة  فيھات، االستجابة التیار المتردد الجیبى : التولید، القیم اللحظیة والمتوسطة والفعالة، المتج ستقرار و عالقات ال حالة اال
قدي و  یل الع تون، التحل نین ونور طرق ثیفی تردد :  یار الم ئر الت یل دوا قدرة. تحل مل ال صحیح معا سھا ، ت طرق قیا یة و الكھرب

حل :  عددة المرا نة.  التركیبي و الحلقي . دوائر الرنین الكھربي المختلفة وتحلیلھا . الدوائر الكھربیة المت مال المتز ید، األح التول
یات.  الكھرومغناطیسيالدوائر الكھربیة المتعددة المراحل الغیر متزنة، دوائر الربط  توافقیات فوریر للموجات  التوافق یل  و تحل

  الغیر جیبیھ. 
  

  )٤) ریاضة (٣٢١٣(عام

سیا یزة. األسا قیم المم سائل ال عادالت. م جذور الم شاكل.  حل الم یة ل كأداة قو سب  طرق الحا حل، و كررة لل حاوالت المت ت، الم
یل، طـرق أخـرى، اعتبـارات عنـد اختیـار طـرق الحلـول العددیـة ، تطبیقـات فـي المجـاالت الھندسـیة باسـتخدام الحاسـب  التحو
مل  ضل والتكا یة. التفا عادالت التكامل یات. الم الشخصي، المعادالت التفاضلیة. مشاكل الحدود. االستكمال العددي. مالءمة المنحن

یار ا ضیة. اخت یع الریا ماذج التوز ماالت. ن یة االحت سب . نظر ستخدام الحا قات با شبكات. تطبی یل ال لى. تحل لول المث عددي. الح ل
  االقتراحات واالستنتاج.  تحلیل المنحنیات والتحلیل االنكفائى.

  )١) دوائر إلكترونیة( ٣٢١٤(الك 

صلة( خواص و شكیل p-nمقدمة لشبة الموصالت : المادة ،التصنیع ، و ئر ت ھا، و دوا ھا و تحلیل ). الموحدات:أنواعھا ، دوائر
ــدایاك، الثایرســتو:(FET, BJTالموجــات. الترانزیســتور( ــوع ذو الوصــلة الموحــدة االتجــاه، ال ــر ر،والن ــاك. ودوائ ، التری

ــــــة :  ــــــة للعناصــــــر المنطقی ــــــتقرة. مقدم ــــــار المس ــــــرات، المذبذبات،مصــــــادر التی ــــــة: المكب ــــــات العملی اإللكترونی
  التحلیل،التطبیقات.مكبرات اإلشارة الصغیرة. یح،المدخالت/المخرجات،الذاكرة،مكبرات العملیات النمذجة،المفات

  ) قیاسات وأجھزه قیاس كھربیة٣٢٣١(كھر 



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ١٢٥

ناطیس  شر،األجھزة ذات المغ یان بمؤ ھزة الب یاس : أج ھزة الق نواع أج شرة .أ یر المبا شرة وغ یة المبا یاس الكھربائ طرق الق
  ملف المتحرك،أجھزة القلب الحدیدي المتحرك،أجھزة االلكترودینامومیتر، األجھزة الحثیة، األجھزةالدائم،أجھزة ال

مة.   قدرة ، المقاو قة،معامل ال یار المتردد،القدرة،الطا ستمر الت یار الم سات: الت االلكتروستاتیكیة، األداء العابر ألجھزة البیان،قیا
تھــا ،تشــغیلھا ،وتطبیقاتھــا. محــوالت القیــاس ،محــوالت التیـــار،محوالت كبــارى التیــار المســتمر والتیــار المتــردد: نظری

  الجھد،تطبیقات. قیاسات القیم الغیر كھربیة،األجھزة اإللكترونیة للتیار المستمر و المتردد.مقدمة لألجھزة الرقمیة.

  

  ) دراسات  بیئیة٣٢٣٢( عام 
صادر ال غازات و م شریة.تلوث الھواء:ال لوث الب صادر الت مة لم طة،أجھزة مقد ئة المحی لي البی لوث إ یة،انتقال الت لوث الحرار ت

ضاء وطرق  فيالتحكم و تقنیات التحكم  سات الضو طة، قیا ئة المحی لي البی ضاء إ تلوث الھواء.مصادر الضوضاء: انتقال الضو
 التحكم. تلوث الماء :القیاسات و كیفیة التحكم .

مان  بيتقنیات ومھارات معاییر اآل سباب -الكھر صا أ باء والمخاطر  باتاإل تيبالكھر عدات  ال مع اآلالت والم مل  عن التعا تنجم 
من  -األمان الكھربي و طرق الوقایة من مخاطر الكھرباء -والتركیبات الكھربیة  یة  سعافات األول شخاص واإل معاییر الوقایة لأل

  .   الكھربيتطبیقات عملیة لألمان  -الصدمات الكھربیة والصواعق 
  
  )٢ـر كھــربیة () دوائـ٣٢٢١(كھر 
یة  فيالزمنیة، الطیف الترددي. تحلیل الدوائر الكھربیة  ھالزاحا بالس : نظر حویالت ال ستخدام ت ستقرة با عابرة والم حاالت ال ال

لة  لدوائر، دا صر ا ماذج عنا ضیة، ن لدوال النب یة، ا قیم النھائ یة ال یة، نظر لدوال الدور مدخالت و المخرجات، ا اإلزاحة، دوال ال
یل التحویل،  ئة، تحو یات المكاف قة، الكم سماحیة و المعاو یات ال فأ : الكم ئر المر بور،   دوا ستقرار و الع لة اال االستجابة في حا

ئر  توالي، دوا توازي و الم ني الم صیل البی یرة، التو یات المتغ الكم ) & ( )  لدوائر لى ا سب ع قات الحا ئة، تطبی ) المكاف
  .المختلفة

  
  )٢() دوائر إلكترونیة ٣٢٢٢لك إ(

الربط،اســتجابة التردد،الــدوائر متعــددة المراحل،التغذیــة الخلفیــة ،تطبیقــات.مكبرات اإلشــارة الكبیرة:دوائــر االنحیــاز،مكبرات 
  المكبرات: مكبرات الدفع و الجذب،المكبرات المنغمة. فيالقدرة.تطبیقات. التشویش 

  
  )١كھربیة ( آالت) ٣٢٢٣(كھر 

مذجتھا -المحوالت البنكیة،محوالت القدرة ، نظریة تشغیلھا -المحوالت ثالثیة األوجھ  -سیةالقیاالمتغیرات  – الذاتیةالمحوالت  ن
خواص  -محركات التیار المستمر –تشغیل المحوالت علي التوازي  – -توصیالتھا -أداؤھا –خواصھا  - شغیل  –( ال طرق  –الت

  .اآلليتطبیقات باستخدام الحاسب  –عابرة والدینامیكیة الحاالت ال – السرعةالنمذجھ ) طرق التقویم والتحكم في  –التغذیة 
 ) محطات قوى ٣٢٢٤(عام 

قوى  طات ال ھا، مح یة : أنواع قوى الحرار طات ال یةمح لدورة  البخار طات ا یة،  مح قوى الغاز طات ال صر، مح لنظم والعنا ،  ا
بة   یة  -المرك قوى المائ طات ال لداخلي، مح تراق ا طات آالت االح ھامح مة  وأنواع طات مقد صادیات مح یة. اقت طات الذر للمح

  القوى. التأثیر البیئي لمحطات القوى. 
  

  دبلوم ھندسة القوي الكھربیة:
  )١)  إلكترونیات قوى (٣٣١١(كھر 

لتحكم  -ترانزستورات القدرة -مفاتیح القدرة التصاف الموصالت:الموحدات ئر ا سفیت. دوا یاك فيالثایرستور  ـ المو لخ. -التر ا
رستورات.دوائر الموحدات الجھد المتردد أحادیة و ثالثیة المراحل.قواطع التیار المستمر، دوائر المنواب أحادیة فتح وغلق الثای

  و ثالثیة المراحل. منوبات التحكم بعرض النبض. منوبات التحكم في عرض النبض.
  
  )١)  قوى كھربیة ( ٣٣١٢(كھر  

قال الموجات عناصر نظم القوى الكھربائیة ،خطوط نقل الطاقة :عناصر بي ،انت صمیم الكھر كانیكي والت صمیم المی ھا،أداؤھا،الت
ئر  یع دوا ظم توز حت األرض،ن ،تمثیل خطوط النقل بدائرة ذات أربعة أطراف.الكابالت الكھربیة األرضیة:التركیب،طریقة مدھا ت

  .حساب تكالیف النقل.الجھد المنخفض: التیار المستمر ، التیار المتردد،المغذیات القطریة والمغذیات الحلقیة 
  

  )٢)  آالت كھربیة (٣٣١٣(كھر 
شغیل  –أساسیات اآلالت ألد ورانیة  یة : الت جة  –اآلالت التزامن جاھى  –النمذ یات  –المخطط االت بدء  –خواص األداء والمنحن

یة  یة الخط سيالمحرك  –الحركة وطرق التحكم . المحركات التزامن ط – المغناطی نى ذو األق حرك التزام تةالم المحرك  -اب الثاب
  الخطوى

  ) المعالجات الدقیقة ٣٣١٤(الك



 اا  ا - ادىب ا   

  

١٢٦ 
 

جات  الداخليالتركیب البنائى  –للمیكروكمبیوتر  األساسيالتركیب  یة  –للمعال لتحكم المركز شغیل لوحدة ا یات الت  –دورات عمل
نائى  سالیبالتركیب الب نة  أل قة  –العنو جات الدقی عات للمعال سائل المقاط ع –و سمبلى للم غة األ لدقیق ل قات  –الج ا عض التطبی ب

یة  –الموجة المثلثیة  -لتولید اإلشارات الكھربیة ( موجة سن المنشار الموجبة والسالبة یةالموجة الجیب جھ  أحاد جة  –الو المو
  الجیبیة ثالثیة األوجھ ).

  
  ) مواصفات قیاسیة٣٣١٥( كھر 

كــود درجــة الغلــق وكــود نظــام التبریــد وكــود طریقــة التركیــب أنــواع األداء القیاســیة للتشــغیل والخدمــة ، األبعــاد القیاســیة ،  
صفات  I ECللمحركات طبقاً للمواصفة قاً للموا كات طب طراف المحر فاوت  BS&IEC، كود تعلیم أ سي، الت األداء ،  في القیا

ستویات  بھ ، م تزاززمن بدء الحركة وعدد مرات بدء الحركة المسموح  یة  االھ ضاء ،  ISOالدول ستوى الضو بارات، م  االخت
  القیاسیة للمعدات الكھربیة المختلفة.

  
  

  ) نظم اتصاالت٣٣١٦( الك 
ھا–سعة النطاق  –تشویھ اإلشارات  –اإلرسال بدون تشویھ  –إرسال اإلشارات  سعة: أنواع ید  –التعدیل: تعریفھ ،  تعدیل ال تول

طاق  جانبيالن فرد  ال طور –الم یة ال تردد و زاو عدیل ال جات ا -ت ستخالص المو یا ا لة تناظر عدیل  –لمعد ستقبالت ت سالت وم مر
  نظم و أجھزة الرادیو و التلیفزیون. –السعة والتردد 

   
  ) أساسیات  التحكم اآللي٣٣٣١(كھر 

الــتحكم اآللــي وتطبیقاتــھ المختلفــة  : الوصــف، التعریف،أمثلــة توضــیحیة.النماذج الریاضــیة ألنظمــة الــتحكم اآللــي :تطبیقــات 
بالس  حویالت ال شارات أنظ فيت سریان اإل طط  طي مخ سم التخطی یل ، الر لتحكم ، دوال التحو لتحكم :  ٠مة ا مة ا یل أنظ تحل

طاء  یة ، األخ ستجابة الزمن ستاتیكیةاال جذور  األ سي لل حل الھند قة الم ستخدام طری لتحكم  با ظم ا یل ن تزان ، تحل طرق  ٠، اال
لي . لتحكم اآل ظم ا یل ن في تحل یة  االستجابة الترددیة واستخداماتھا  ستجابة التردد صفات اال عابرة وموا ستجابة ال صفات اال موا

تأخر  ٠والعالقة بینھما  قدم وال تأخر ، معوضات الت ضات ال قدم ، معو ضات الت ھا : معو صمیم  ٠المعوضات وأنواعھا ودوائر ت
قة خری ست ، طری قة نیكو بود ، طری قة مخطط  كولز نظم التحكم اآللي باستخدام طرق االستجابة الترددیة : طری یل  ٠طة نی تمث

یزة  فيلنظم التحكم متعددة المتغیرات  قیم المم تزان ، تحلیالت ال بة  ٠فراغ الحالة : اال یة والمراق مات  ٠التحكم صمیم المتحك ت
ظم  صمیم ن یل وت ثة. تحل لتحكم الحدی طرق ا مة ل طاب . مقد ضع األق ذات التغذیة المرتدة للحالة والمراقبات باستخدام تقنیات موا

  باستخدام الحاسب. التحكم 
  

  )٢)  إلكترونیات قوى (٣٣٢١(كھر 
یات   قات إلكترون لدائري. تطبی منظمات تیار مستمر/تیار مستمر: خفض، رفع، نظم الخفض و الرفع. محوالت الرنین، المحول ا

  . األستاتیكیةالصناعة: خطوط نقل الجھد الفائق ، مصادر القدرة الغیر منقطعة المعوضات  فيالقوى 
  
  )٢)  قوى كھربیة ( ٣٣٢٢ر (كھ 
سات اإلطفاء، االستقرار، اإلشعال، الكھربيقطع التیار المستمر: خواص القوس   تردد: المالم ، مقاومة التوازي. قطع التیار الم

نة بمحطات  ھزة المعاو بي. األج یع الكھر ضبان التوز ظیم ق یة.طرق تن یار األتوماتیك المتعددة،مقاومة التوازي، أنواع قواطع الت
ضبان(ا ضبان (Yلقوى الكھربیة. طرق حل الشبكات الكھربیة: مصفوفات ق سابات األخطاء Z)،ق یات الوحدة . ح سابات كم )،ح

  المتماثلة:المركبات المتماثلة،حسابات األخطاء غیر المتماثلة.
  

  )٣)  آالت كھربیة (٣٣٢٣(كھر 
مذجتھا شغیل ، ن طرق الت حل :  عددة المرا یة مت صھا ،اآلالت الحث طرخوا یة  ،  كات الحث سرعة. المحر في ال لتحكم  بدء وا ق  ال

ـــة  ـــة المرحل ـــاأحادی ـــة  وأنواعھ ـــة الحثی ـــات الثنائی ـــة ، المحرك ـــة الحثی ـــات الخطی ـــة . المحرك ـــات العام ـــة.  المحرك المختلف
Servomotors) (–  اآللي.تطبیقات باستخدام الحاسب   

  
  

  ) نظم الطاقة الجدیدة و المتجددة ٣٣٢٤(كھر 
ق سعي وراء الطا جددة) للطاقة.اإلشـعاع ال یدة و المت یة (الجد یر تقلید صادر الغ یة للطاقـة ،الم صادر التقلید مة الطاقة،الم ة ،أز

لة،  یة و المائ الشمسي : ھندسة اإلشعاع الشمسي ، قیاس اإلشعاع الشمسي، طرق التنبؤ باإلشعاع الشمسي على األسطح األفق
یا  سیة حرار قة الشم من الطا طات ،  تولید الطاقة الكھربیة  مواج  المحی قة أ یاح ،طا قة الر یة. طا یا الفوتوفلط ستخدام الخال وبا

  التدرج الحراري  للمحیطات،طاقة الكتلة الحیة  الجیوحراریة (حرارة باطن األرض).
  



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ١٢٧

  
  
  ) دوائر الربط البینیة ٣٣٢٥لك إ(  

حدة اإلدخال / اإلخراج المتوازیة المبرمجة و – اإلخراجوحدات  -وحدات اإلدخال –المسجالت  -ماسك البیانات –تمثیل البیانات 
ھا  –وحدات الذاكرة  – العشوائيذاكرة التخزین  – صة ب لتحكم الخا یل  –التعامل المباشر مع الذاكرة لنقل البیانات ودوائر ا تحو

ئر المقاط –زامن المبرمج تال –تحویل اإلشارات التماثلیة إلى رقمیة  –اإلشارات الرقمیة إلى تماثلیة  قات  –عة دوا عض التطبی ب
  الصناعة . فيمع الحاسبات المستخدمة  طدوائر ربلتصمیم 

  
   والمبرمجة الرقمیة) دوائر المنطق ٣٣٢٦ لكإ( 

نات  –مقدمة أجھزة المنطق المبرمج   -مقدمة دوائر المنطق الرقمي   بادل البیا مي  –التحكم والبرمجة ت ساب الرق ئر الح  –دوا
  تطبیقات في مجال القیاسات والمراقبة وعملیات التحكم .  – المبرمجةدوائر المنطق  –میة دوائر مناولة البیانات الرق

  

  دبلوم ھندسة االالت الكھربائیة:
  )١)  آالت الجـــر الكھربي (٣٤١١(كھر

سرعة  آالتأساسیات  لزمن، الجـــر: البیانات  والمواصفات ، الحركة الدوارة  و الحركة الخطیة، الجر الكھربي: منحنى ال مع ا
لتحكم  ظم  فيا عابر. ن كانیكي ال قنن واألداء المی شغیل الم مال، الت عة األح كات: طبی مال المحر كات، أح لة المحر كات، فرم المحر

  التسییر األوتوماتیكیة: طرق البدء، طرق الفرملة، التشغیل بالتغذیة المقفلة.
  

  ) ھندسة الجھد العالي ٣٤١٢(كھر
سات  عوازل تولید الجھود العالیة. قیا صلبة، ال یة وال عوازل الغاز عوازل: ال بي لل یار الكھر غازات. االنھ یغ ال یة. تفر الجھود العال

  نظم القوى الكھربیة. فيالسائلة. نظم التأریض. ظاھرة الجھد الزائد وتنسیق العزل 
  

  ) تحلیل نظم القوى الكھربیة  ٣٤١٣(كھر 
قودة. التشغیل االقتصادي لنظم القوى : الوحدات على نفس قضب قدرة المف عامالت ال قل ، م ید الن مع مفاق سیق  یع ، التن ان التوز

قة  یق طری ضیب، تطب قة الق سماحیة  ومعاو صفوفتي  تحلیل سریان القدرة: تطبیق طریقتي جاوس، و جاوس سیدل باستخدام م
  نیوتن رافسون.

  
   اآللي) تقنیات التحكم ٣٤١٤( كھر

صناعیة لتحكم ال ظم ا نات ن سات : (  ٠مكو حرارة ، الحسا جة ال شارة : ( در حوالت اإل تراب) م فاتیح االق یة ، م فاتیح الحد الم
  ٠الموضع، القوة ،الحركة ، الموائع)

المتحكمـات الصـناعیة ( ذو الموضــعین ، التناسـبي، التكــاملي ، التناسـبي التكــاملي ،التناسـبي التفاضــلي، التناسـبي التفاضــلي 
  المتحكمات القابلة للبرمجة : ٠حكم معالجة إشارات الت ٠التكاملي ) ، المشغالت 

، العدادات ، الوحدات الذكیة ،  المؤقتات( وحدة المعالجة المركزیة ، الذاكرة ، وحدات الدخل والخرج ، المالمسات ، الملفات ،  
یدرولیكى ( خ لتحكم الكھروھ لتحكم الكھرونیومـاتى وا طال ) ،ا شاف األع قات ، الصـیانة ، اكت جة ، التطبی صـائص طرق البرم

  ٠تطبیقات التحكم اآللي ) ، االسطوانات ،صمامات التحكم ذات الملفات ، دوائر التحكم  فيالھواء والزیوت المستخدمة 
  

  ) نظم التحكم والمراقبة ٣٤١٥( كھر 
بة بتنالعملیات الخاصة بھذا ال –تعریف لنظام التحكم والمراقبة بتبادل البیانات   لتحكم والمراق نات ظام . عناصر نظام ا بادل البیا

سارین  – ظام الم لزمن  –ن ظام ا لين عد  – الفع عن ب لتحكم  صاالت –ا یوى – االت ظام الراد یة  -الن لتحكم الطرف حدة ا حدة  –و و
  تطبیقات. – التوصیالتالحساسات والمؤثرات  –التحكم الرئیسیة 

  ) وقایة نظم القوى الكھربیة ٣٤٣١(كھر 
یة  یفي أھمیة نظم  الوقا شبكات الكھرب عدات ال مرحالت ، وم صھرات و ال مل الم عة ع یات  –ة . طبی صیل والمنحن صل والتو الف

كات  أالنواالحاالت العابرة والمستقرة .  فيالخاصة بھا.  محوالت التیار والجھد  المختلفة لحمایة الموزعات  والمولدات والمحر
  أمثلة وتطبیقات. -حالت زیادة التیار والمحوالت وقضبان التوزیع   باستخدام الوقایة التفاضلیة والمسافیة ومر

  ) المشروع ٣٤٣٢(كھر 
  )٢) آالت الجــــر الكھربي (٣٤٢١(كھر 

كات  یھآالت تسییر بتیار مستمر من أشباه الموصالت: دوائر المتغیرات ومقطعات التیار. آالت تسییر بمحر شباه  حث من أ غذى  ت
  تسییر نمطیة تزامنیة. آالتالموصالت: بدون فرش، تسییر بمحركات تزامنیة تغذى من أشباه  آالتالموصالت. 

  ) التحكم في نظم القوى الكھربائیة٣٤٢٢(كھر 
  المكونات األساسیة لنظم القوى الكھربائیة والنماذج الریاضیة لھا:



 اا  ا - ادىب ا   

  

١٢٨ 
 

ھد ،  مات الج غذیات ومنظ سرعة ، الم مات ال یة ومنظ نات المائ یة والتوربی حوالت ( المولدات المتزامنة ، التوربینات البخار الم
 االتــزانالقــدرة المفاعلــة والجھــد . حســابات  فــيالقــدرة والتــردد لــنظم القــوى الكھربائیــة .الــتحكم  فــيوالخطــوط )   . الــتحكم 

  نظم القوى الكھربائیة. في. مقدمھ لمراكز التحكم  الدینامیكي
  

 الرقمي)   التحكم ٣٤٢٣(كھر 
سبات ،  تعریف وممیزات نظم التحكم المنفصلة زمنیا والمعتمدة لتحكم بالحا ظم ا یة ، ن لتحكم الرقم ظم ا نات ، ن على عینات البیا

كس  یة والع لى رقم یة إ شارات التماثل حویالت (  ٠عملیات تحویل ومعالجة اإلشارات : نبائط إمساك العینات ، تحویل اإل ):  Zت
شفرة ، تصم ٠تحلیل نظم التحكم في مجال الزمن وفى مجال التردد  ٠فراغ الحالة. االستقرار  ھزة ال یم نظم التحكم الرقمیة : أج

  ٠استخدام الحاسبات فى نظم التحكم الرقمي  ٠الحاكم الرقمي ، محركات الخطوة 
  

  ) تقنیات الجھد العالي٣٤٢٤(كھر 
ترددات الع ند ال غازات ع یة. الخواص الكھربیة للفراغ. جھد انھیار الفراغ. اإلشعاع اإللكتروني من األسطح المعدنیة. انھیار ال ال

ھد  بارات الج عالي. اخت ھد ال عوازل الج عالي.  ھد ال فات الج عالي. مكث ھد ال كابالت الج نا) ،  ھالى (الكرو تطبیقات على التفریغ ال
  العالي لألجھزة الكھربیة.

  
  ) وثوقیة نظم القوى الكھربیة٣٤٢٥(كھر 

جة التوزیعات االحتمالیة. التمثیل لنظم القوى الكھربیة المختلفة ، الحاالت ال لة الحر ممثلة للقدرات وتصنیفھا لمجموعات والحا
لنظم  یة ل سابات  الوثوق لق ، ح ید مغ ظام وح ساباتھا لن یة وح یر مغذاة.الوثوق قة الغ سابات الطا للسعة. حسابات فقدان الحمل. ح

  المترابطة. حساب الوثوقیة للنظم عدیدة المناطق الغیر مترابطة بالكامل.
  الكھربیة ) تخطیط نظم القوى ٣٤٢٦( كھر 

قدرة سریان ال یل  عض  -خواص وحدات تولید القوى . التنبؤ بقدرات األحمال تحل قوى : ب ظم ال شغیل ن ضمان ت مال  لة األح جدو
ظام  التيالعوامل  شغیل الن یل ت شغیل . تحل حدوث أعطال فيتؤثر على ضمان الت لة  عادة حا ید ،  إ لة التول یارجدو لة  اخت وجدو

  نظم القوى. فيتخطیط التوسع  –د ، طرق الحل ، تحلیل تكلفة نظم التولید وحدات التولید : دراسة القیو
  :دبلوم ھندسة التحكم

  
  ) ١) ھندسة برمجیات ( ٩٣١١(إلك 

یات  سة البرمج فاھیم ھند سب  –م لى الحا یة ع لنظم المبن سة ا یات  -ھند صف البرمج ستخدمة لو طرق الم برامج  -ال طیط ال تخ
  تطبیقات ھندسیة. –نمذجة البرمجیات  –طرق نمذجة النظم  –متطلبات البرمجیات  –عملیات البرمجة  –وحساب التكلفة 

  
  برامج  حزم ) ٩٣١٢(إلك 

جھ  فيحزم البرامج  –نظم التحكم  فيحزم البرامج  –حزم البرامج في الریاضیات والعملیات الحسابیة  شاراتمعال صور  اإل وال
  المجاالت الھندسیة . فيتدریبات وتطبیقات على استخدام حزم البرامج  –
  

  )  ھیاكل بیانات وخوارزمیات٩٣١٣(إلك 
سائل  المصفوفات ، المكدسات ،  الطابور ، القوائم المتصلة ، الشجرة ، المخطط ، البحث ، الترتیب ، تطابق سالسل األحرف، م

NP  
  

  ) دراسات الجدوى٩٣١٤( عام 
سویقیة در –دراسة الجدوى البیئیة  –التعریف بمفھوم دراسة الجدوى  جدوى الت سة ال سیة  –ا جدوى الھند سة ال سة  –درا درا

جــداول  – واإلدارةتكــالیف التشــغیل  –التكــالیف االســتثماریة  –النطــاق التــأثیرى للمشــروعات  –الجــدوى المالیــة والتجاریــة 
  لتنفیذ المشروعات وبین الھیكل التمویلى للتنفیذ. الزمنيالتوازن بین الجدول  –التدفقات 

  
  التسویق واالتصال أسالیب)  ٩٣١٥( عام 

  أدوا ت اتصال -عناصر االتصال  –وم االتصال وعناصره: مفھوم االتصال فھم 
  التسویقيالنظام  –أھمیتھ  –تعریفھ  –مفھوم التسویق:  مفھوم التسویق  
ستراتی –سلوك المستھلك  –لوظیفة االتصال  اإلداريلوظیفة التسویق :  التنظیم  اإلداريالتنظیم   سعیر ا ستراتیجیة  –جیة الت ا

  استراتیجیة الترویج.  –استراتیجیة التوزیع  –المنتجات 
 

  ) المعالجات الدقیقة ٩٣٣١(إلك 



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ١٢٩

  أوامر المعالجات  -بت )   ٨للمشغل ( التركیز على أحد األنواع  المعماريالبناء  -مقدمة عامھ عن المشغالت الدقیقة  
عالج  -  )Intel 8086للمعالج ( الھیكليالتركیب  -المقاطعة  -دخال واإلخراج  اإل -المواجھة مع الذاكرة   -بت )  ٨(  أوامر الم
)Intel 8086 (- ) عالج سارات الم عالج ( -) Intel 8086عزل م مع الم بل  خالل  -  )Intel 8086التقا من  جات  طور المعال ت

  Pentium .,80486 ,80386 ,80286 ,80186دراسة المعالجات 
  لة وتنظیم الحاسبات) ھیك٩٣٣٢(إلك 

طق ،  -التصمیم على مستوى المشغل  ساب والمن ظیم وحدة الح سس تن طق ، أ ساب والمن وحدة المعالجة المركزیة ، وحدة الح
لذاكرة  شاركة ، ا لذاكرة الم لذاكرة ، ا وحدة التحكم ، تصمیم وحدة التحكم ، دوائر وحدة التحكم ، وحدة التحكم والبرمجة ، نظم ا

لذاكرة ،  االفتراضیةاكرة الخبیثة ، الذ قل ا سجل ، ن قل ال سالیب، ن خال أ یة ،  - واإلخراج اإلد عدات الطرف خالالم  واإلخراج اإلد
  واإلحاطة اإلبالغ،  واإلخراج اإلدخالالمبرمج ، التوصل المباشر  للذاكرة ، المقاطعة ، معالج 

  
  ) ٢) ھندسة برمجیات ( ٩٣٢١(إلك 

ــات ــل وتصــمیم البرمجی ــات تحلی ــیم  -واجھــات المســتخدمین  -أساســیات تصــمیم  - منھجی ــات تقی ــارمنھجی ــات  واختب البرمجی
صفات  صمیم  –الموا بائيالت عة  – ال لنظم الموز لى  –ا نى ع صمیم المب شیاءالت یة  – األ ستجابة الخط یات اال صمیم برمج  –ت

  .ھندسة البرمجیات فيطرق التقدیر القیاسیة المستخدمة  –التصمیم مع إعادة االستخدام 
  

  ) نظم قواعد البیانات٩٣٢٢(إلك 
نات  ماذج البیا نات ون عد البیا ظم إدارة قوا عن ن مة  قات  -مقد سابات العال قات وح بر العال یة وج نات العالق ماذج البیا غة   -ن ل

ستعالم  شیاء   -  SQL, QBEاال موذج العالقات واأل مادات -ن لدوال  اعت فاتیح وا ماذج  - BCNF , 3NFالم مة على ن مقد
شبكة  –قواعد البیانات الموزعة  -طرق التصلیح  –إدارة العملیات والتحكم المتزامن  –نات الشیئیة البیا نات على ال قواعد البیا

  الدولیة .
  
  

  ) نظم التشغیل ٩٣٢٣( إلك 
لذاكرة  -النھایة المغلقة  -طرق جدولة التشغیالت  -نظرة عامة على نظم التشغیل  طرق ال -طرق إدارة ا فات  ظم المل یة ن  –حما

فذ  –برامج التشغیل  – األجھزةسواقات  –برامج المقاطعة  – واإلخراج اإلدخالنظم  یل  –نظم تشغیل النوا خادم والعم موذج ال ن
  نظم تشغیل العملیات. –
  

  عن البیانات التنقیب)  ٩٣٢٤( إلك 
شاف العالقات  – ألستاتیكیةا األساسیات –للتنقیب عن البیانات ، واكتشاف المعرفة  األساسیةمقدمة عن العناوین  سیم  –اكت تق

  ٠والتطبیق على مشاكل حقیقیة واألنظمةالتركیز على الخواریزمات  –التدعیم بقواعد البیانات  –فصائل  إلىالبیانات 
  

   اآللة) تعلیم  ٩٣٢٥( إلك 
لةتغطیة كل معظم طرق تعلیم  مات اآل ستخدمة  الخواریز لك  فيالم صناعیة ، وتعلی –ذ شبكات ال لة ال ھا وأمث مات  –م الخواریز

    أخرى.وطرق  –التعلیم بطریقة باى  –الجینیة 

  

  دبلوم ھندسة الحاسب االلي:
  ) شبكات الحاسب٩٤١١( إلك 
تدفق  فيالتحكم  – اإلرسالأخطاء   فيالتحكم  –المعلومات على الخطوط: خصائص الوسیط  اتصال –المعلومات  اتصالأسس 

مات  حدی –المعلو لربط ال حدات ا ظار)  –ث و صطفاف ( االنت یة اال بادئ نظر سب  –م ليشبكات الحا شبكات  – اآل صمیم ال  –ت
  إدارة المناطق المحلیة  –تنسیق االتصاالت  –شبكات المناطق المحلیة 

  
  ) التقابل مع الحاسب٩٤١٢( إلك 

یاإلشاراتتحویالت  – اإلشارةتھیئة  –تقطیع المدخالت  –مقدمة  یة الرقم یة  –ة : المحوالت التناظر یة التناظر حوالت الرقم الم
لة  –محوالت طاقة الخرج  –التقابل العازل  –التقابل مع الناقالت  –التقابل والتقابل الموازى  – بل  –وحدات التقابل المتكام التقا

توازي برمج  الم بل  –الم ستخدامالتقا برمج  با عداد الم ساعة وال حدة ال خرج  –و توازيالم خرج  – الم تواليالم خرج ا – الم لم
USB –  األلعابمخرج لوحة المفاتیح والشاشة ومخرج.  

  
   االصطناعي) الذكاء ٩٤١٣( إلك 

ستخدمة  االصطناعيتعریف بمختلف المجاالت المرتبطة بالذكاء  حل الم لذكاء  فيطرق وتقنیات ال صطناعيا یل  – اال طرق تمث
حث  فراغ والب حل  –حاالت ال ستخدامطرق ال حث  با مات –الب یل المعلو ستخدام تمث شبكات  با طق وال طاراتالمن أدوات  – واإل

  prolog ,LISPأمثلة  -: االصطناعيلغات الذكاء  –ھندسة  المعارف 



 اا  ا - ادىب ا   

  

١٣٠ 
 

  
  ) الرؤیة بالحاسب ٩٤١٤(إلك 

صور  –مقدمة  صور  –المعالجة المبدئیة لل سیم ال لك –تق فى ذ ستخدمة  طرق الم صور وال بداخل ال یات  عرف على المحتو  –الت
  ٠تطبیقات

  
  ) معالجة الصور ٩٤١٥لك إ(

طرق  –أساسیات معالجة الصور  ھذه ال فى  سب  الطرق المختلفة ، ومقدرة كل منھا ، وحدودھا ، مع التركیز على استخدام الحا
یق على  –تقطیع الصور ، وتحسینھا ، وإعادة بناؤھا ، واستخالص خواص منھا ، وتشفیرھا  – یة كتطب برات المعمل بعض الخ

  ذلك .
  

  المشروع)  ٩٤٣١( إلك 
  

  )  نظم خطیة وتحكم٩٤٣٢(كھر 
ظام الخطى   -األسس الریاضیة  ماذج الن عابرة   -عناصر ون ستجابة ال یة اال ضلیة الخط عادالت التفا سى   -الم یل الالبال   -التحو

طيالرسم   -استجابة التردد  خولس  التخطی بود ، ن ست ،   من : نایكوی كل  خرى لألنظ -ل صفات األداء األ تزان وموا مة ذات اال
یة  یة الخلف جذور   -التغذ سار ال قة م جذور   -طری سار ال سم م سطة ر بود وبوا سطة   لتحكم بوا صمیم ا مة   -ت كاة  األنظ   -محا

لتحكم   -البرمجة  الدینامیكیة   -مبدأ بونتریاجین لألداء األقصى  -حساب المتغیرات  -التحكم األمثل  ظام ا نات  فين نات البیا عی
  نظم التحكم الخطى األمثل . -مرشحات كالمان وینر   -المرشحات المعاودة   - يالرقمونظام التحكم 

  
  الرقمیة  اإلشارات) معالجة  ٩٤٢١( إلك 

مة –المقطعة  وأنظمتھا  اإلشارات – التناظرينظام المعالجة  –مقدمة عن النظم الخطیة  یة  األنظ یق  -FFT , DFTالرقم تحق
  واالتصاالت. اإللكترونیاتل مجا فيتطبیقات   –وتصمیم المرشحات 

  
  ) تصمیم المترجمات  ٩٤٢٢( إلك 

یل  –نظره عامة على المترجمات  بائيالتحل مل  ال تادة  –للج یرات المع عد  –التعب كل  –القوا ناء الھی عديب مل  القا عد  –للج قوا
  .األخطاءالتعامل مع  –اختبار النوع  –تحلیل المعنى  – األولویات

  
  موزعة والمتوازیة ) النظم ال ٩٤٢٣( إلك 

مة  حث ،  –مقد بار ، الب یب ، االخت قوائم ، الترت مج ال یة ، د مات المتواز ید الخواریز جة تعق یة ، در سبات المتواز ماذج  للحا ن
  حساب المصفوفات ، المخطط. 

   
  ) حسابات الوسائط المتعددة ٩٤٢٤( إلك 

الصــور الرقمیــة  –المكتبــات الرقمیــة  –الشــبكة الدولیــة  –المــؤتمرات المرئیــة  –مقدمــة عــن الوســائط المتعــددة وتطبیقاتھــا 
سیة  – الرقميوالتراسل  صور القیا عددة  – JPEG, MPJPEG2ال سائط المت خزین الو عددة على  –ت سائط المت سابات الو ح

  الشبكة الدولیة والمكتبات الرقمیة .
  

  الحقیقي) نظم الزمن  ٩٤٢٥( إلك 
ھیكلة البیانات  –غیر المتزامنة  اإلشاراتمعالجة  –المحاكاة  وأنظمةالزمن  –متزامنة البرمجة ال – الحقیقيمقدمة لنظم الزمن 

لزمن  في قيا طة  – الحقی یر المرتب عددة وغ یات المت شغیل  –العمل شات الت لة  –شا حداثجدو یا  األ لزمن  –زمن ظم ا قات ن تطبی
  الحقیقي.

  

  ھندسة االتصاالت:دبلوم 
  یز ) نظریة المعلومات و الترم٨٤١١(إلك

مات  -المصادر بدون ذاكرة والمصادر ذات الذاكرة  -مصادر المعلومات  یر  -قیاس المعلو یز متغ ستخدام ترم صدر با شفیر الم ت
  نظریة شانون للقنوات التماثلیة والرقمیة   -ترمیز فانو وشانون –ترمیز ھافمان  -الطول

  
  ) عمارة الحاسب٨٤١٢(إلك 

طق ، وحدة ال -التصمیم على مستوى المشغل  ساب والمن ظیم وحدة الح سس تن طق ، أ ساب والمن معالجة المركزیة ، وحدة الح
لذاكرة  شاركة ، ا لذاكرة الم لذاكرة ، ا وحدة التحكم ، تصمیم وحدة التحكم ، دوائر وحدة التحكم ، وحدة التحكم والبرمجة ، نظم ا

٧٦ 



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ١٣١

لذاكرة ،  االفتراضیةالخبیئة ، الذاكرة  قل ا سجل ، ن قل ال سالیب، ن خالاإل أ یة ،  - واإلخراج د عدات الطرف خالالم  واإلخراج اإلد
  .واإلحاطة اإلبالغ،  واإلخراج اإلدخالالمبرمج ، التوصل المباشر  للذاكرة ، المقاطعة ، معالج 

  
  ) ھیاكل البیانات ٨٤١٣(إلك

یب ، حث ، الترت طط ، الب شجرة ، المخ صلة ، ال قوائم المت طابور ، ال سات ،  ال صفوفات ، المكد حرف  ،  الم سل األ طابق سال ت
  .NPمسائل 

  
  ) ھندسة الصوتیات٨٤١٤(الك 

ستویة  -الموجات الصوتیة  صوت   -معادلة الموجھ الم سناد  -شدة  ال عاییر واإل قد  -الم تداد وف شار وار شارانت للموجات  االنت
الســماعات  -ان والمرشــحات الحیــز الرنــ -الضــغط وتوزیــع الشــدة  -الموجــات الكرویــة  -أنمــاط الموجــة الســاكنة  -الصــوتیة 

ارتداد وامتصاص  -تكبیر وتوھین  شدة الصوت   -ھندسة البناء  فيالصوتیات  -التحكم والسمع والضوضاء  -والمیكروفونات 
  واضمحالل الموجة الصوتیة الساكنة .

  
  ) نظم االتصاالت الخلویة ٨٤١٥(الك 

ظام  سیة للن فاھیم األسا لويالم ستخدمالخ یا الم ظام  فية . التكنولوج لويالن سالیب - الخ ستخدمة  األ ظام  فيالم صول للن الو
لوي مة  -)  FDMA, TDMA,DS- CDMA.( الخ سة أنظ لنظم. درا ھذه ا یل  سة وتحل سالدرا جات  اإلر ھذا  فيوالمو

  وربطھ بالشبكات العاملة المختلفة . الخلويالنظام. عالقة النظام 
  

  ) مشروع٨٤٣١(إلك
  ) نظم خطیة وتحكم٨٤٣٢(كھر

یة   -عناصر ونماذج النظام الخطى   -سس الریاضیة األ ضلیة الخط عابرة  -المعادالت التفا ستجابة ال سى   -اال یل الالبال   -التحو
طيالرسم   -استجابة التردد  خولس  التخطی بود ، ن ست ،   من : نایكوی كل  مة ذات  -ل خرى لألنظ صفات األداء األ تزان وموا اال
یة  یة الخلف سار  -التغذ قة م جذور  طری جذور   -ال سار ال سم م سطة ر بود وبوا سطة   لتحكم بوا صمیم ا مة   -ت كاة  األنظ   -محا

لتحكم   -البرمجة  الدینامیكیة   -مبدأ بونتریاجین لألداء األقصى  -حساب المتغیرات  -التحكم األمثل  ظام ا نات  فين نات البیا عی
نر مرشحات كال  -المرشحات المعاودة   - الرقميونظام التحكم  ثل  -مان وی لتحكم الخطى األم ظم ا یرات   -ن مة ذات المتغ األنظ

  التحكم عن طریق المشغالت الدقیقة. –األنظمة الرقمیة  –أنظمة البیانات ذات التوقیت المنفصل  –المتعددة 
  

  ) التقابل مع الحاسب٨٤٢١(إلك
فة   -ة لغات البرمجة المختلف فيإدخال وإخراج البیانات من وإلى الحاسب  –مقدمة  سب المختل شارة  -مسارات الحا ئة اإل  -تھی

برمج  المتوازيالتقابل  -التقابل والتقابل الموازى  برمج  -الم عداد الم ساعة وال حدة ال ستخدام و بل با خرج  –التقا توازيالم  الم
  شة .مخارج األلعاب ولوحة المفاتیح والشا – USBالمسار  –والتعامل معھ  المتواليالمخرج  –والتعامل معھ 

  ) شبكات المعلومات ٨٤٢٢(إلك
سال  فيالتحكم  -المعلومات على الخطوط : خصائص الوسط  اتصال -المعلومات  اتصالأسس  لتحكم   -أخطاء اإلر تدفق  فيا

بادئ -وحدات الربط الحدیثة  -المعلومات  یة  م صطفافنظر ظار( اال سب  -) االنت ليشبكات الحا شبكات -اآل صمیم ال شبكات  -ت
  إدارة المناطق المحلیة. -االتصاالتتنسیق  -المحلیةالمناطق 

  
  

  الرقمیة اإلشارات) معالجة ٨٤٢٣(إلك
یة  لنظم الخط جة   -مقدمة عن ا ظام المعال ناظرين ھا   - الت شفرة وأنظمت شارات الم یة  -اإل مة الرقم حویالت   –األنظ  ,FFTت

DFT -  اإللكترونیاتمجال  فيتطبیقات -تحقیق وتصمیم المرشحات .  
  ) إلكترونیات الموجات الدقیقة٨٤٢٤لك إ(

قة  جویفین  –أنابیب الموجات الدقی سترون ذو الت عاكس  –الكالی سترون ال مد  –الكالی برات الجوا یة  –مك برات البارامتر  –المك
جات  بذبات والماز بذب  –المذ حدات  – Gunnمذ ستو – IMPATTمو بذب  رالترانزی یة  –كمذ جات الخط مل الماز یة ع كیف

  اللیزر والمیزر –المازج المتزن  –طیة والالخ
  
  ) سالمة شبكات المعلومات ٨٤٢٥لك إ(

نات –الفیروسات  –أنواع التعدیات األمنیة  –مشاكل وأنواع خدمات أمن المعلومات  یدات  -( التھجم على البیا غراق  –التھد اإل
شفیر -)  طرق الت مات:  تنقال –التصورات األساسیة ألمان المعلو شفیر  –ت التعویضات وال یات الت شفیر: -نظر ظم الت یة -ن نظر

شفیر –أساسیات التشفیر  -األعداد تاح الت صمة DES- RSA -مشاكل مف یة  الب یة الرقم بات  –اإللكترون مان  -شھادات اإلث األ
شفیر  في مات: الت سبات والمعلو شبكات فيشبكات الحا لتحكم -ال صول  فيا فات  -طرق الو یھ: تعری مان النیران  –حوائط األ

  بروتوكوالت األمان. –الحوائط األمنیة واإلنترنت  -إدارة خدمات الحوائط األمنیة  –تطبیقات 
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  قسم الھندسة المیكانیكیة:
             تھندسة تصمیم خطوط  األنابیب والتوربینا دبلوم

  

  انتقال حرارة وكتلة 
مل واالشـ حرارة بالتوصـیل و الخ عدالت انتقـال ال صول الفیزیقیـة و م عد الواحـد  –عاع اال صیل المسـتقر ذوالب التوصـیل  -التو

ضى  یل الریا ستخدام التحل عدین با ستقر ذوالب مل  –الم حرارة بالح قال ال سیات انت یا  –أسا ستنتجة تجرب یة الم عادالت االبعد الم
صرى مل الق حرارة بالح لھ  -لمعامل انتقال ال مة  عادالت الحاك حر والم مل ال حرارة بالح قال ال قال ا –انت یان انت ناء الغل حرارة اث ل

انتقال الحرارة  –انتقال الحرارة متعدد االسالیب  –المبادالت الحراریة  –انتقال الحرارة باالشعاع وكیفیتھ الفیزیقیة  –والتكثیف 
  عملیة التبخر فى الجو. –معامل انتقال الكتلة  –باالنتشار وقانون فیك 

    أسس ماكینات الموائع  
یةظاھرة التكھف فى التور یب  -بینات المائیة : النظریة ، المخاطر و الوقا فى خطوط االناب مائى  طرق ال نات  –ظاھرة ال التوربی

  المحطات المائیة. –المائیة (النظریة ، التصنیف، المكونات ، حساب القدرة ، األداء ، عنابر التوربینات و األثر البیئى) 
 المضخات ذات المكبس الدوار. –المضخات الدولرة  –ة االزاحة المظخات موجب –المضخات: المضخات الطاردة المركزیة 

  تحویل وتخزین الطاقة 
فات  –المحطات الحراریة التابعة لدورة رانكن  –مقدمة  مكونات المحطات الحراریة وتشمل مولدات البخار و التوربینات والمكث

لى  -مقدمة فى المحطات النوویة –لغازیة التوربینات ا –تبرید المیاه و أبراج التبرید  -نظم تبرید المیاه – تحویل أشعة الشمس ا
  تولید الطاقة من الریاح والمحیطات. -تحویل الكتلة الحیة الى طاقة  -طاقة 

  تحویل الطاقة واقتصادیاتھا 
صفاتھا  قة وموا طات الطا طات  –أداء مح شغیل المح صائص ت قة  –خ صادیات الطا صة القت شاكل الخا قة –الم عادالت الطا  – م

سنوى  –تكالیف توزیع القدرة  مل ال كالیف الع تة و ت قة  –تقدیر استھالك المعدات والتكالیف الثاب یل الطا طات تحو بار مح  –اخت
  التخطیط الجدولى. –المحاكاة للعملیات  –تحلیل األحداث  –التقییم  -مقدمة فى اقتصادیات الطاقة

  آالت حراریة 
صمامات  فة مت –محركات البنزین و توقیت ال شغیل المختل ظروف الت فى  بات الخلط  كب  –طل سیط والمر خالط الب كات  –ال محر

لدیزل  –دورات التبرید والتزییت فى المحركات  –أداء المحركات  –الدیزل و الحقن فى محركات الدیزل  كات ا فى محر التشحین 
  استخدام الغاز الطبیعى فى االالت الحراریة. –والبنزین 

 آالت ھیدرولیكیة 
یة  –التكھف  –التركیب  –خات الطاردة المركزیة: نظریة العمل المض یة والمحور شاكل  –قوى الدفع القطر عالج الم صیانة و ال

  اختبار المضخات. –
  المضخات العشائیة. –المضخات موجبة االزاحة: المضخات الترددیة 

  ر.المضخات ذات المكبس الدوا  -المضخات الدوارة : المضخات ذات الریش الدوارة 
  حساب القدرة واألداء –التةربینات المائیة: أنواعھا 

  محطات القوى 
شعال  حرارة  –المحطات البخاریة: مولدات البخار و معدات اال قال ال سطح انت یة * –أ نات البخار ضافیة و  -التوربی عدات األ الم

  محطات البخاریةكفاءة ال –دورات البخار  –المبادالت الحراریة و أنواعھا و تصمیمھا   -المعاونة 
شعال  –المحطات الغازیة: الضواغط  عدات اال ظم وم قة  –غرف االحتراق ون حة والمغل لدورات المفتو یة ( ا نات الغاز  –التوربی

 كفاءة المحركات الغازیة) –الدوراتن المركبة 
لداخلى تصمیم محطة اال -محطات الدیزل (محطات االحتراق الداخلى): المكونات األساسیة لمحطات الدیزل   تراق ا مة  –ح األنظ

 كفاءة محطات الدیزل. –األضافیة والمساعدة 
  الطاقة المتجددة

شمس - شعاع ال شدة ا سیة:  قة الشم شمس  –الطا یا ال سى  –زوا شعاع الشم شدة اال یاس  قدیر وق من  –ت قة  ید الطا مة تول أنظ
  االشعاع الشمسى.

  المفاعالت النوویة. –التفاعل النووى  –شعاعى النشاط واالضمحالل اال –الطاقة النوویة: الوقود النووى 
  الطاقة من الكتلة الحیة: -

قة  لى طا یة ا لة الح یل الكت یات تحو ضویة  –عمل مواد الع یة وال فات الزراع من المخل قة  ید الطا یوى  –تول لز الح مل  –الف العوا
  نظم تولید الغاز الحیوى –المؤثرة على عملیة تولید الطاقةمن المخلفات العضویة 
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حة  - قدرة المتا یاح : ال قة الر قدرة  –طا مل ال یاح  -معا من الر قة  ید الطا سس تول سرعة  –؟أ قدرة وال یات ال صائص  –منح خ
  نظم تولید الطاقة من الریاح  -قوى الرفع و االحتكاك –الموقع 

      طاقة المد والجزر –حركة االمواج  –طاقة المحیطات: اختالف مستویات درجات الحرارة فى المحیط -
یة  - حرارة الجوف قة ال من طا فة  حرارة  –طاقة الحرارة الجوفیة: مصادر واالنواع المختل قة ال ستغالل طا صة با شكالت الخا الم

  أنظمة تولید الطاقة من الحرارة الجوفیة. –الجوفیة 
  تكنولوجیا المواد 

لى  -غطاختبار الشد والض -فكرة عامة عن الخواص الحراریة والكھربیة والضوئیة للمواد صالدة  –اختبار ال بار ال بار  –اخت اخت
  مقدمة عن المواد المؤلفة. -التمدد الحرارى -اختبار الزحف -الكالل

  تكنولوجیا القطع و التشغیل 
قوب  –التشغیل بالطرق التقلیدیة: األسطح األسطوانیة الخارجیة والداخلیة - قالووظ –الث مة  -ال یر منتظ سطح الغ سطح   -األ األ

  بروفیل التروس و األعمدة المحددة –األفقیة 
بى - یغ الكھر یائى  –التشغیل بالكطرق الغیر تقلیدیة: (التفر نى –الكھروكیم صوتیة  -الكھروالكترو فوق ال یزر  –الموجات   –الل

 –لى ماكینة التشغیل النصف آلیة و ذات التحكم الرقمى بالحاسب اآل -الھواء المضغوط مع حبیبات حاكة)  -السوائل المنضغطة 
  اقتصادیات عملیات التشغیل

 تكنولوجیا اللحام 
اللحــام بالمقاومــة  –اللحــام باســتخدام القــوس الكھربــى  –خــواص الوصــالت الملحومــة تكنولوجییــا  –أنــواع اللحــام المختلفــة 

  طرق فحص اللحام. –عیوب اللحام  –اللحام بالغاز  –اللحام المستمر   -الكھربیة 
  تكنولوجیا السباكة  

سبائكھما  –المعادن  سباكة سیوم و سبائكھ  –سباكة االلمونیوم و الماغن حاس و  سبائكھ  –سباكة الن ید و سباكة  –سباكة الحد
  اعتبارات السباكة فى التصمیم. –الحدید الزھر األبیض و الرمادى المرن 

  آالت كھربیة 
لدات  خواص األداء –اللف  -آالت التیار المستمر : مقدمة  -الدوائر المغناطیسیة  یة  –للمو یة ثالث كات الحث خواص أداء المحر

  الرسم االتجاھى المكافئ. –الدوائر المتكافئة  –نظریة التشغیل  –الوجھ: مقدمھ 
  االالت الكھربیة الخاصة 

لدائرة  نى ا شغیل  –االالت الحثیة ثالثیة األوجھ : منح سرعة  –بدء الت فى ال لتحكم  ع –ا بدء ال لدوار ذو  حرك ا بارات الم زم اخت
  فرملة المحرك الحثى –تأثیر التوافقیات الفراغیة  –الشروط غیر المتزنة  –المولد الحثى  -األعظم

نات شغیل  -االالت المتزامنة: المكو یة الت ستتنتاج  –نظر ضو اال فات ع یة  –مل قات الفراغ ستتنتاج و  –التواف ضو اال عل ع رد ف
نة  –المحرك المتزامن  –لتشغیل على التوازى ا –منحنى الدائرة  –تنظیم الجھد  –الدوائر المكافئة  نات المتزام بارات الماكی اخت

  منظمات الجھد. –طرق االثارة لماكینات التزامن  –و الكفاءة 
 نظم التحكم اآللى 

صناعیة  –مكیفات االشارة  –السرعة)  –االرتفاع  –التدفق  –الضغط  –محوالت االشارة (درجة الحرترة  مات ال نواع الحاك  –أ
  رق التحكم فى المحركات.ط

 الكترونیات صناعیة  
حدات   -مقدمة لموحدات القوى والترانزیستور والثایویستور بأنواعھا  ئر المو ستور  –دوا قال للثایروی ئر االطفاء واالنت  –دوا

ستمر  –المفاتیح الكھربیة الساكنة  –الوحدات المتحكم فیھا  یار الم فى الت ھد  یار –متحكمات الج عات الت ستمر  مقط نابع  –الم م
  مبدالت القدرة باستخدام معدل عرض النبضة. -منابع القدرة الغیر متقطعة –القوى 
  ) المشروع٥٤٣٣(مكن 

  

  ھندسة  الطاقة الجدیدة  والمتجددة 

  ) اھتزازات میكانیكیة٥٣١١عام (
مة ذات اال –مفاھیم أساسیة في نظریة االھتزازات  –نبذة تاریخیة عن االھتزازات المیكانیكیة  یة لألنظ حرة و الجبر تزازات ال ھ

عددة  یدة و المت یة الوح جات الحر سة  –در یر المتجان سة و غ یة المتجان ظائف الجبر ستجابة للو تزازات –اال في االھ لتحكم   -ا
  تطبیقات على الحاسب.  –حسابات قوى التشتت الدینامیكیة ألجزاء الماكینات  -اھتزاز األوساط المستمرة

  
  ســات میكانیكیة) قیا٥٣١٢(مكن 

شارات  -محوالت اإلشارة  –الحساسات  –دقة القیاس  –والدینامیكیة  األستاتیكیةأنظمة القیاس: الخصائص  عناصر معالجة اإل
  عناصر عرض البیانات. -

قات :   یات ١تطبی یاس األطوال(األمام مة ق سماحیات)  –. أنظ تات وال یاس  –التفاو ستخدام الل –أدوات الق یاس    با  –یزر الق
  قیاس خشونة األسطح.               –ماكینات قیاس اإلحداثیات  –األنظمة المرئیة 

  الحرارة. أنظمة قیاس درجات -٣أنظمة قیاس القوة و الضغط والعزم.     - ٢  



 اا  ا - ادىب ا   

  

١٣٤ 
 

  
  

  محطات القوى 
شعال  حرارة  –المحطات البخاریة: مولدات البخار و معدات اال قال ال سطح انت نات البخ –أ یة *التوربی ضافیة و  -ار عدات األ الم

  كفاءة المحطات البخاریة –دورات البخار  –المبادالت الحراریة و أنواعھا و تصمیمھا   -المعاونة 
شعال  –المحطات الغازیة: الضواغط  عدات اال ظم وم قة  –غرف االحتراق ون حة والمغل لدورات المفتو یة ( ا نات الغاز  –التوربی

 محركات الغازیة)كفاءة ال –الدوراتن المركبة 
لداخلى  -محطات الدیزل (محطات االحتراق الداخلى): المكونات األساسیة لمحطات الدیزل   تراق ا مة  –تصمیم محطة االح األنظ

 كفاءة محطات الدیزل. –األضافیة والمساعدة 
  الطاقة المتجددة

شمس - شعاع ال شدة ا سیة:  قة الشم شمس  –الطا یا ال شع –زوا شدة اال یاس  قدیر وق سى ت من  –اع الشم قة  ید الطا مة تول أنظ
  االشعاع الشمسى.

  المفاعالت النوویة. –التفاعل النووى  –النشاط واالضمحالل االشعاعى  –الطاقة النوویة: الوقود النووى 
  الطاقة من الكتلة الحیة: -

قة  لى طا یة ا لة الح یل الكت یات تحو ض –عمل مواد الع یة وال فات الزراع من المخل قة  ید الطا یوى  –ویة تول لز الح مل  –الف العوا
  نظم تولید الغاز الحیوى –المؤثرة على عملیة تولید الطاقةمن المخلفات العضویة 

حة  - قدرة المتا یاح : ال قة الر قدرة  –طا مل ال یاح  -معا من الر قة  ید الطا سس تول سرعة  –؟أ قدرة وال یات ال صائص  –منح خ
  اقة من الریاح نظم تولید الط -قوى الرفع و االحتكاك –الموقع 

  طاقة المد والجزر     –حركة االمواج  –طاقة المحیطات: اختالف مستویات درجات الحرارة فى المحیط -
یة  - حرارة الجوف قة ال من طا فة  حرارة  –طاقة الحرارة الجوفیة: مصادر واالنواع المختل قة ال ستغالل طا صة با شكالت الخا الم

  ارة الجوفیة.أنظمة تولید الطاقة من الحر –الجوفیة 
  تكنولوجیا المواد 

لى  -اختبار الشد والضغط -فكرة عامة عن الخواص الحراریة والكھربیة والضوئیة للمواد صالدة  –اختبار ال بار ال بار  –اخت اخت
  مقدمة عن المواد المؤلفة. -التمدد الحرارى -اختبار الزحف -الكالل

  
    أسس ماكینات الموائع 

یةظاھرة التكھف فى التوربین یب  -ات المائیة : النظریة ، المخاطر و الوقا فى خطوط االناب مائى  طرق ال نات  –ظاھرة ال التوربی
  المحطات المائیة. –المائیة (النظریة ، التصنیف، المكونات ، حساب القدرة ، األداء ، عنابر التوربینات و األثر البیئى) 

 المضخات ذات المكبس الدوار. –المضخات الدولرة  –الزاحة المظخات موجبة ا –المضخات: المضخات الطاردة المركزیة 
  تحویل وتخزین الطاقة 

فات  –المحطات الحراریة التابعة لدورة رانكن  –مقدمة  مكونات المحطات الحراریة وتشمل مولدات البخار و التوربینات والمكث
لى  -مقدمة فى المحطات النوویة –زیة التوربینات الغا –تبرید المیاه و أبراج التبرید  -نظم تبرید المیاه – تحویل أشعة الشمس ا

  تولید الطاقة من الریاح والمحیطات. -تحویل الكتلة الحیة الى طاقة  -طاقة 
  تحویل الطاقة واقتصادیاتھا 

صفاتھا  قة وموا طات الطا طات  –أداء مح شغیل المح صائص ت قة  –خ صادیات الطا صة القت شاكل الخا قة  –الم عادالت الطا  –م
سنوى  –تكالیف توزیع القدرة  مل ال كالیف الع تة و ت قة  –تقدیر استھالك المعدات والتكالیف الثاب یل الطا طات تحو بار مح  –اخت

  التخطیط الجدولى. –المحاكاة للعملیات  –تحلیل األحداث  –التقییم  -مقدمة فى اقتصادیات الطاقة
  ) تبریـــد وتكییف ٥٤٢٣(عام 

ید           ضغاط ن -طرق التبر ید باالن ید  -ظم التبر بات التبر صاص  -مرك ید باالمت ظم التبر بالھواء  -ن ید  ظام التبر قات  -ن مھ وتطبی مقد
صیفي  -العملیات والدوائر السیكرومتریھ  ھواء (  سخین  -شتوي  -نظم تكییف ال ید والت مال التبر یف  -سنوى ) أح عدات تكی م

    ٠الھواء تصمیم مسالك  -السریان خالل المسالك  -الھواء 
  ) میكاترونیات ٥٤٢٤(مكن        
سیة  –كراسي المحاور الھیدروستاتیكیة والدینامیكیة  –تصمیم أعمدة القالووظ ذات الرولمان الدائري           قوابض الكھرومغناطی  –ال

ید  وإنشاءاختبار الدایودات  –المحوالت الكھربیة  –األعمدة  ئر التوح بار ال –دوا یاس  – رستوییرثاخت عاق سر  كات  تال للمحر
  تصمیم األنظمة. –الكھربیة 

  اھتزازات میكانیكیة
مة ذات  –مفاھیم أساسیة في نظریة االھتزازات  –نبذة تاریخیة عن االھتزازات المیكانیكیة  یة لألنظ حرة و الجبر تزازات ال االھ

عددة  یدة و المت یة الوح جات الحر سة و  –در یة المتجان ظائف الجبر ستجابة للو سة اال یر المتجان تزازات –غ في االھ لتحكم   -ا
  تطبیقات على الحاسب.  –حسابات قوى التشتت الدینامیكیة ألجزاء الماكینات  -اھتزاز األوساط المستمرة

  



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ١٣٥

  قیاســات میكانیكیة  
  

شارات عناصر معال -محوالت اإلشارة  –الحساسات  –دقة القیاس  –والدینامیكیة  األستاتیكیةأنظمة القیاس: الخصائص  جة اإل
  عناصر عرض البیانات. -

قات :   یات ١تطبی یاس األطوال(األمام مة ق سماحیات)  –. أنظ تات وال یاس  –التفاو یزر  –أدوات الق ستخدام الل یاس    با  –الق
  قیاس خشونة األسطح.               –ماكینات قیاس اإلحداثیات  –األنظمة المرئیة 

  أنظمة قیاس درجات الحرارة. -٣لعزم.    أنظمة قیاس القوة و الضغط وا - ٢  
   
  تحكم آلي 

ھیدرولیكیة  -نیوماتیة  –نمذجة النظم الدینامیكیة ( نظم میكانیكیة  –الدائرة المفتوحة والدائرة المغلقة  –مقدمة في نظم التحكم 
یة)   – قال  –كھربائ لة االنت مع ودا طط المج یة  –المخ ستجابة الزمن یل  -اال طاءتحل یار د –  األخ ستخدام مع ستقرار با سة اال را

  طرق االستجابة الترددیة –للجذور  الھندسيالمحل  –روث 
  
  الطاقةتطبیقات الحاسب في ھندسة  

صول  فيتطبیقات الحاسب في استخدام العناصر المتناھیة   –التحلیل الھندسي باستخدام العناصر المتناھیة في الصغر           صغر للح ال
نات  االجھاداتات القوى على معدالت و حساب نامج   -و االنفعاالت الواقعة على المنشآت وأجزاء الماكی قات لبر  Matlabتطبی

  لحل بعض المشكالت الھندسیة.

  ) المشروع٥٤٣٣(مكن 

  
  دبلوم التصمیم المیكانیكي:

  
  اھتزازات میكانیكیة 

مة ذات  –ھتزازات مفاھیم أساسیة في نظریة اال –نبذة تاریخیة عن االھتزازات المیكانیكیة  یة لألنظ حرة و الجبر تزازات ال االھ
عددة  یدة و المت یة الوح جات الحر سة  –در یر المتجان سة و غ یة المتجان ظائف الجبر ستجابة للو تزازات –اال في االھ لتحكم   -ا

  تطبیقات على الحاسب.  –حسابات قوى التشتت الدینامیكیة ألجزاء الماكینات  -اھتزاز األوساط المستمرة
  
  قیاســات میكانیكیة  

شارات  -محوالت اإلشارة  –الحساسات  –دقة القیاس  –والدینامیكیة  األستاتیكیةأنظمة القیاس: الخصائص  عناصر معالجة اإل
  عناصر عرض البیانات. -

قات :   یات ١تطبی یاس األطوال(األمام مة ق سماحیات)  –. أنظ تات وال یاس  –التفاو ستخدام –أدوات الق یاس    با یزر  الق  –الل
  قیاس خشونة األسطح.               –ماكینات قیاس اإلحداثیات  –األنظمة المرئیة 

  أنظمة قیاس درجات الحرارة. -٣أنظمة قیاس القوة و الضغط والعزم.     - ٢  
   
  تحكم آلي 

ھیدرولیكیة  -نیوماتیة  –م میكانیكیة نمذجة النظم الدینامیكیة ( نظ –الدائرة المفتوحة والدائرة المغلقة  –مقدمة في نظم التحكم 
یة)   – قال  –كھربائ لة االنت مع ودا طط المج یة  –المخ ستجابة الزمن یل  -اال طاءتحل یار  –  األخ ستخدام مع ستقرار با سة اال درا

  طرق االستجابة الترددیة –للجذور  الھندسيالمحل  –روث 
  
  تطبیقات الحاسب في ھندسة اإلنتاج 

صول  فيتطبیقات الحاسب في استخدام العناصر المتناھیة   –ندسي باستخدام العناصر المتناھیة في الصغر التحلیل الھ          صغر للح ال
نات  االجھاداتعلى معدالت و حسابات القوى  نامج   -و االنفعاالت الواقعة على المنشآت وأجزاء الماكی قات لبر  Matlabتطبی
  لحل بعض المشكالت الھندسیة.

  
  المساحیقمیتالورجیا  

  .تطبیقات –التلبید  –عملیات كبس (دمج) المساحیق  –تجھیز وخلط المساحیق  –عملیات تصنیع المساحیق  –مقدمة 
  أجزاء ماكینات

تصــمیم  -وصــالت اللحــام –وصــالت البرشــام  -و تصــمیم وصــالتھا  االزواجــاتالتجــاوز و التســامح  -الماكینــات إنشــاءمــواد  
  تصمیم أعمدة الدوران والمحاور. -تصمیم وصالت المسامیر -البنوزتصمیم  -الوصالت بدون خوابیر

یات  صمیم الیا قوابض  –ت صمیم ال مل –ت صمیم الفرا حاور  -ت صالت الم صمیم و سیور –ت صمیم ال مة  -ت حاور عدی سي الم كرا
  ات.تطبیق -تصمیم التروس العدلة و الحلزونیة و المخروطیة والدودیة -كراسي المحاور المنزلقة -االحتكاك



 اا  ا - ادىب ا   
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  )  تطبیقات إحصائیة وضبط جودة٥٣٣٢(مكن 

 –خــرائط الجــودة اإلحصــائیة  –أدوات تحســین الجــودة  –تحلیــل االنحــدار و االرتبــاط  –نظریــة االحتمــاالت و نمــاذج التوزیــع 
  األعتمادیة. –نظریات العینات  –مؤشرات القدرة 

  ) تصمیم آالت الورش٥٣٢١(مكن 
ــراض ــددة األغ ــغیل متع ــات التش ــة  - ماكین ــف آللی ــة والنص ــغیل اآللی ــات التش ــروس  –ماكین ــع الت ــة  –قط ــة المیكانیكی األنظم

  والھیدرولیكیة و الھوائیة في ماكینات التشغیل. 
  

  ) تشكیل معادن٥٣٢٢(مكن
شكیل  سیات الت ھا  –أسا فة لتالفی طرق المختل یات و ال ھذه العمل في  قة  یات المطب عة و النظر شكیل المتنو یات الت یل عمل –تحل

شكیل و تطب حدود الت جاد  كذلك إی یق و  سحب العم لواح و ال شكیل األ سالك و ت سحب األ لة و  ثق و الدرف یات الب لى عمل قات ع ی
  دراسة المناطق األكثر تشكیال . 

  
  ) بحوث عملیات٥٣٢٣(مكن 

  نظریة الطوابیر. -نظریة الشبكات و تطبیقاتھا  -البرمجة الخطیة  -نظریة اتخاذ القرارات 
  

  صیانة میكانیكیة)  ٥٣٢٤(مكن
شجیعیة) -مقدمة لتنظیم واقتصادیات الصیانة        ــاط -تصنیف الصیانة ( وقائیة، عالجیة ، ت یل نق ةـ تحل نات الصیان ییم بیا ید وتق تحد

مل  -الضعف  بض والفرا قوا  تروس وال یت -صیانة بعض األجزاء المیكانیكیة كالكراسي وال یت  -التزی مواد التزی نـواع  ظم  -أ ن
   ٠خطط االصالح -التلف الناتج عن التآكل الكیمیائي  -جداول الصیانة  -اإلصالح باللحام  -التزییت وطرق 

  
  مكن) تصمیم مرشدات ومثبتات القطع٥٣٢٥( 

لربط -الموقع  ووسائل تحدید الموقع قب -الربط ووسائل ا ئل الث یز -دال تات التفر لیخ  -مثب طة والتج تات  -الخرا ــیم للمثب التقسـ
   ٠محددات القیاس -لوالدالئ

  

  دبلوم تكنولوجیا المواد:
  

  ) تصمیم اســطمبات٥٤١١(مكن
ــات  -اسطمبات تشكیل المعادن  - األسطمباتمقدمة عن تصمیم    عامالت  -تحلیل االجھادات الواقعة عل�االسطمبـــ سطمباتم  األ

  یقات مختلفة تطب -التشطیب  -وعملیات التشطیب  األسطمباتتصنیع  -الحراریة والمیكانیكیة 
  

  )٣) ھندسة مواد (٥٤١٢(مكن
ساخن  –سبائك الصلب  –معاییر اختیار المواد وعملیات التصنیع  شغیل على ال بارد  –صلب الت شغیل على ال صلب  –صلب الت

مواد  –السیرامیك  –الكربیدات  –صلب األغراض الخاصة  –صلب مقاوم للصدمات  –العالیة  تالسر عا تطبیقات على اختیار ال
  لبعض عملیات قطع األقراص والتخریم والسحب العمیق والتشكیل باستخدام المكابس.

  
  ) تقنیات األذرع اآللیة٥٤١٣(مكن

حاور  -تطبیقات على الحاسب  –تصنیف ھیكلي ألنظمة األذرع اآللیة  قل الم یة ن كا األذرع  –كینماتیكا األذرع اآللیة و كیف دینامی
  عة.تطبیقات الروبوط في الصنا–اآللیة 

  )عملیات تصنیع متقدمة ٥٤١٤(مكن 
سب  -أ ستخدام الحا صنیع  فيا مة -الت نات األنظ سان  -مكو لي واإلن ــب اآل یات  -الحاســـ یة العمل في  -مثال سب  ستخدام الحا ا

   ٠نظم التحكم المباشر ـ التشغیل بدون إنسان  -تخطیط العلمیات 
صوتیة التشغیل غیر التقلیدي: التشغیل بالموجا -ب          بي  -ت فوق ال ــخین الكھر شغیل بالتســ یائى  -الت شغیل الكھروكیم طع  -الت الق

    ٠التجلیخ اإللیكترولیتى -باللحام واللیزر
  ) آالت حراریة٥٤١٥(عام

خار  –النظم الثنائیة والرباعیة الدورات  –دوائر الطاقة المیكانیكیة  –الغاز المثالي  –األنثروبیا  ئر الب كات اال –دوا تراق محر ح
  المحركات النفاثة – تالتوربینا  -النظم الخاصة بمحركات االحتراق الداخلي  –الداخلي 

  ) التصمیم والتصنیع بالحاسب٥٤٣١(مكن



 اا ا  ا - ادىب ا   
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نامج  CAD/CAMرسم قطع التشغیل المختلفة للخراطة و التفریز علي برامج جاھزة في  رسم قطع التشغیل المختلفة على بر
ACAD  سم علـى یل الر لف  DXF Fileتحو لى نفـس م یات التشـغیل ع یات باسـتخدام  – DXFتخطـیط عمل تخطـیط العمل
سة  –الحاالت المثلى القتصادیات القطع  –و دراسة قیود القطع  CAPPالحاسب  شغیل   G-Codeو درا برامج الت جة   –لبرم

     .  CAMدام برنامج استخ -اختیار عملیات التشغیل و أدوات القطع و معامالتھ –تطبیقات و برمجة ماكینة التشغیل 
  ) إدارة إنتاج٥٤٣٢(مكن

تخطیط  –دورة المنتج  –جدولة العملیات اإلنتاجیة  –التخطیط المتجمع و التفصیلي  –تخطیط احتیاجات المواد  –أسالیب التنبؤ 
صانع  –إدارة المشروعات و تخصیص الموارد  –و مراقبة الصیانة  خازن  –نظم اإلنتاج و تخطیط الم تاج  –إدارة الم ظام اإلن ن

  اللحظي.  
  

  ) المشروع٥٤٣٣(مكن 
  

  ) مناولة مواد٥٤٢١(مكن
سیور –أنواع الناقالت و الروافع  –المصانع  فيمقدمة عن عملیات النقل  بال و ال فع الح ناش  -تصمیم أجزاء الروا صمیم األو ت

صانع  –تصمیم الناقالت  – في الم قل  طوط الن صمیم خ یة لألو –ت شآت المعدن صمیم المن كة ت مال المتحر قات  –ناش واألح تطبی
  تحلیل و كینماتیكا الروبوط الصناعي.   –الروبوط الصناعي في خطوط التصنیع 

  
  ) أتمتة صناعیــة٥٤٢٢(كھر

مؤازرات  –المنظمات  –نبائط القیاس  –مكونات نظم التحكم  –أھمیة وأھداف نظم التحكم الصناعیة              لتحكم  –ال صر ا ھائيعنا  الن
صناعیة   فينظم التحكم  – یات ال لتحكم  -العمل ماميا تابع  – األ لتحكم المت لتحكم   -ا ظم ا صمیم ن ضات  –ت مات  –المعو المتحك

لتحكم  –التحكم بالحاسبات : (  التحكم المباشر  –التناسبیة التكاملیة التفاضلیة  شرافيا موزع )  – اإل لتحكم ال بل  –ا لتحكم القا ا
  ٠للبرمجة 

  
  ریـــد وتكییف ) تب٥٤٢٣(عام

ید           ضغاط  -طرق التبر ید باالن ظم التبر ید  -ن بات التبر صاص  -مرك ید باالمت ظم التبر بالھواء  -ن ید  ظام التبر قات  -ن مھ وتطبی مقد
صیفي  -العملیات والدوائر السیكرومتریھ  ھواء (  سخین  -شتوي  -نظم تكییف ال ید والت مال التبر یف  -سنوى ) أح عدات تكی م

    ٠تصمیم مسالك الھواء  -السریان خالل المسالك  -ء الھوا
  

  ) میكاترونیات ٥٤٢٤(مكن        
سیة  –كراسي المحاور الھیدروستاتیكیة والدینامیكیة  –تصمیم أعمدة القالووظ ذات الرولمان الدائري           قوابض الكھرومغناطی  –ال

ید  شاءوإناختبار الدایودات  –المحوالت الكھربیة  –األعمدة  ئر التوح بار ال –دوا یاس  – رستوییرثاخت عاق سر  كات  تال للمحر
  تصمیم األنظمة. –الكھربیة 

  

  دبلوم ھندسة معدات الرفع والحفر
  

  المقرارات الدراسیة االساسیة
  

DME511 المظومات الھیدرولیكیة لنقل القدرة فى المعدات الثقیلة  
صندوق السرعات االتوماتیكى وانواعھ لمعدات  –ل العزم لمعدات الحفر محو –القابض الھیدرولیكى لمعدات الحفر  –مقدمة 
  الیات الرفع الھیدرولیكیة. –الیات الحفر الھیدرولیكیة  –الحفر 

  
DME512 الحمل الحرارى بمحركات الدیزل  

كا -طرق انتقال الحرارة المختلفة سطوانات لمحر تراق واال غرف االح فى  لدیزلانتقال الحرارة بالحمل واالشعاع  ظروف  -ت ا ال
لدیزل  كات ا ھادات  –الحراریة والحمل الحرارى للمكبس ،االسطوانة ،راس االسطوانة ،صمام العادم ، وحاقن الوقود لمحر االج

  االتزان الحرارى بمحرك الدیزل. -الحراریة باجزاء محرك الدیزل
  

DME513 تقنیة مركبات متقدمة  

ھا  -تصنیف المحركات –المختلفة للمركبات  التصنیفات -یدرس الطالب مقدمة عن المركبات محركات االحتراق الداخلى و اجزائ
ھا  -دورات االشعال االلكترونیة واجزائھا-ودرات تشغیلھا الثنائیة والرباعیة یة واجزائ لدیزل االلكترون  -دورات وقود البنزین وا

بصــنادیق الســرعات المختلفــة واعمــدة الكــردان اجھــزة نقــل الحــرك الھیدرولیكیــة وااللكترونیــة  بدایــة مــن القــابض ومــرورا 
ھا -والوصالت المفصالیة و مجموعة التخفیض النھائیة ونھایة بالمحاور  -نظم التعلیق الھیدرولیكیة والھوائیة المختلفة واجزائ

  .منظومات الفرامل االلكترونیة المختلفة واجزائھا –نظم التوجیھ الھیدرولیكیة والھوائیة المختلفة واجزائھا 
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DME521 نظریة الروافع واالوناش  

ناش -انواع الروافع واالوناش -مقدمة فع واالو من الروا فة  فع  -نظریة عمل النواع المختل صمیمیة للروا سیة الت بادى االسا الم
  االحمال المختلفة الواقعة على الروافع واالوناش اثناء السكون والحركة. -واالوناش

  
DME522 اھتزازات میكانیكیة  

تواء  -النظام متعدد حریة الحركة -النظام مزدوج حریة الحركة -الطالب النظام ذو حریة حركة واحدة یدرس اھتزازات اللى واالل
لة  عدات الثقی بات والم مدة االدارة بالمرك فق واع مودة –لعمود المر حرة المخ تزازات ال یة -االھ تزازات الجبر تزازات  -االھ االھ

  االھتزازات الغیر خطیة . -الوسط المستمراالھتزاز فى  -الجبریة المخمودة
  

DME523 الدوائر الھیدرولیكیة فى معدات الرفع والحفر  
خالل: -مقدمة من  لدوزر -تطبیقات الھیدرولیكا بمعدات الرفع والحفر  یة بالب فر الھیدرولیك فع والح یة الر سة ال فع  -درا یة الر ال

ناش  -لیكیة والھوائیة بالحفارات المختلفةالیة الحفر الھیدرو -والحفر الھیدرولیكیة بالقصابیات یة باالو فع الھیدرولیك یة الر  -ال
  االلیات المساعدة المختلفة لعملیات الرفع والحفربمعدات الرفع والحفر.

  
DME612 المتقدمة نظریة االت تحریك التربة  

یدرس القوى  وردود االفعال الموثرة  -كبةمقدمة عن انوع التربة المختلفة واالحمال الموثرة علیھا من عجاالت او جنازیر المر
حرث جرارات ، االت ال من  ال كال  لدوزارات -على التربة من عجاالت و جنازیر  صابیات -الب جة  -الحفارات -الق ھادات النات االج

  كیفیة حساب نوعیة وعدد ھذه المعدات لتنفیذ احدى المشاریع.  -على الجنازیر واالطارات وتشكیلھا االنفعالى
  

 DME621المركبات علي الطرق استقرار  
بة -اجھزة التوجیھ -اتزان المركبة اثناء السیرفى اتجاه مستقیم   -مقدمة یات -توجیھ المرك خل المنحن بة دا تزان المرك یا  -ا زوا
  حفر.زوایا المیل الحرجة لعمل معدات الرفع وال –استقرار معدات الرفع والحفر اثاء العمل بالمرتفعات والمنحدرات  -العجل

  
DME622 المضخات والضواغط في معدات الرفع والحفر  

فع والحفر عدت الر فى م ستخدمة  لدوارة الم حة وا بة االزا ھا -المضخات الطاردة المركزیة والموج یة عمل ھا-نظر طرق  -تركیب
  اختیارھا واختبارھا وصیانتھا.

طــرق اختیارھــا واختبارھــا  -تركیبھــا-ملھــانظریــة ع -الضــواغط الترددیــة والحلزونیــة المســتخدمة فــى معــدت الرفــع والحفــر
  وصیانتھا.

  

  المقرارات الدراسیة االختیاریة الھندسیة
  

 DMEE1 بدائل الطاقة

  الطاقة الشمسیة. –قة الكھربائیة الطا -الوقود السائل الغیر بترولى -الوقود البترولى -مقدمة
  

 DMEE1ترایبولوجي 

فة -راسة نظریات التزییت المختلفةد -دراسة االحتكات ونظریاتھ وقیاساتھ –مقدمة  كل المختل برى والتا شكال ال یاس  -ا طرق ق
فة  –دراسة انواع زیوت التزیت المختلفة  -البرى النمطیة وغیر النمطیة یت المختل عادة  –اضافات الز یوت وا تدویر الز عادة  ا

  استخدمھا.
  

 DMEE1 المواد العازلة

بات -طرق العزل المختلفة –اد العازلة انوع المختلفة من المو –تعاریف ھامة  -مقدمة یة  -استخدام المواد العازلة فى المرك اھم
  عزل الحرارى و الصوتى بالمركبات.كیفیة عمل ال -المواد العازلة فى المركبات

  
 DMEE1 تحكم الي

لي لتحكم اال عن ا لتحكم -مقدمة  نواع ا لتحكم  -ا صر ا یل عنا یة -تمث لنظم الالخط یة ل عادالت -الخط عال  حل الم ضلیة واالنف التفا
لتحكم -استقرار نظام التحكم -طرق استجابة التردد–االستجابة العابرة  -الزمنى للنظام ظم ا یل ن فى  -تمث لتحكم  قات ا عض تطبی ب

  معدات الرفع والحفر.
  



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ١٣٩

  
  
  

 DMEE2 مصادر الطاقة المتجددة

یاح -اقة الریاحط -االنظمة الحراریة الشمسیة -الطاقة الشمسیة -المصادر المختلفة للطاقة لة  -انظمة تحویل طاقة الر قة الكت طا
  تخزین الطاقة. -معدات وانظمة استغالل الطاقة من الكتلة الحیویة -انتاج الغازات العضویة -الحیویة

  
 DMEE2تطبیقات انتقال حراره 

حرارى صیل ال فع والحفر -المعادلة العامة للتو عدات الر فى م حرارى  صیل ال قات التو بادى  -تطبی حرارىم مل ال قات  -الح تطبی
  تطبیقات االشعاع الحرارى ف�معدات الرفع والحفر. -مبادى االشعاع الحرارى –الحمل الحرارى فى معدات الرفع والحفر 

  
  

  المقرارات االختیاریة التخصصیة
  

DMES1 ضوضاء المركبات لمعدات الرفع والحفر  
ضوضــاء  -الضوضــاء بالمركبــات ومعــدات الرفــع والحفــر مصــادر -قیــاس الضوضــاء وتحلیلھــا -التلــوث الضوضــائى -مقدمــة
 -ضوضاء االطارات فى مركبات معدات الرفع والحفر -ضوضاء اجھزة نقل القدرة فى المركبات ومعدات الرفع والحفر -المحرك

  الضوضاء الناتجة اثناء خروج العادم. -ضوضاء الیات الرفع والحفر
  

 DMES1  ترایبولوجي المعدات

عدات -االحتكات ونظریاتھ وقیاساتھ دراسة –مقدمة  فى الم فة  یت المختل فة  -دراسة نظریات التزی كل المختل برى والتا شكال ال ا
عدات  -فى المعدات  فى الم یة  یر النمط یة وغ برى النمط یاس ال عدات  -طرق ق فى الم فة  یت المختل یوت التز نواع ز سة ا  –درا

  ة استخدمھا.اعادة تدویر الزیوت واعاد –اضافات الزیت المختلفة 
  

 DMES1 تقنیة االوناش الكھرومغناطسیة

لى -مبادى عمل االنظمة الكھرومغناطسیة -مقدمة مل الك یث الع من ح ناش  سیة على االو مل  -تطبیقات االنظمة الكھرومغناط ع
سی -منظومة الرفع او الحفر كھرومغناطیسیا فع او الحفر كھرومغناطی مة الر ساعدة لمنظو مات الم حدى المنظو مل ا یة  -اع كیف

  صیانة ھذه المنظومات الكھرومغناطیسیة.
  

 DMES2 تكنولوجیا صناعة االطارات

تدعیمھا –نبذة عن االطارات وتكوینھا  –مقدمة  مل  ستخدمة  -البنیة االساسیة لالطارات وعوا یة الم طارات المطاط نات اال مكو
لة موثرة على االطارات ور -فى المركبات والمعدات الثقی كل ال مل التا حادثعوا عل ال صناعیة  -د الف صمیمیة وال بارات الت االعت

  طرق اختبار التاكل فى االطارات. -االجھادات الناتجة على االطارات وتشكیلھا االنفعالى -لالطارات المطاطیة
  

 DMES2 اصالح وصیانة معدات الرفع والحفر
ی- معدات الرفع والحفرانھیارات التشغیل فى  یة الجزئ مرات العموم جراء الع یة لإ فع والحفرة والكل عدات الر مة وطرق  - م انظ

  معدات الرفع والحفر.االحھزة المستخدمة لالصالح فى  - معدات الرفع والحفراالصالح فى 
  

 DMES2 میكانیكا الجنازیر

ھا  -مقدمة تدعیمھا –نبذة عن الجنازیر وانواع مل  نازیر االدارة وعوا سیة لج یة االسا نازیر وم -البن یة االدارة للج ھا ال  –كونات
یار –االعتبارات التصمیمیة لجنازیر االدارة  ماكن االنھ یة االدارة وا حادث  -عوامل التاكل الموثرة على الجنازیر وال عل ال رد الف

  االجھادات الناتجة على الجنازیر وتشكیلھا االنفعالى. -بین الجنازیر واالرض ومساحة التالمس
  

DMES2 تطبیقات على الحاسب  
تصـمیم  -المتغیـرات الحرفیـة والمجموعـات -المصـفوفات والمـوثرات-الـدوال والبـرامج الفرعیـة-جـة الھیكلیـةاساسـیات البرم

فة یة  -البرامج باستخدام لغات الحاسب المختل عادالت الخط عات الم یة –حل مجمو یر خط عادالت الغ سیة  -حل الم قات ھند تطبی
  على معدات الرفع والحفر.

  
  
ضوضاء معدات الرفع والحفر    



 اا  ا - ادىب ا   

  

١٤٠ 
 

عدات  -مصادر الضوضاء بمعدات الرفع والحفر  -قیاس الضوضاء وتحلیلھا -التلوث الضوضائى -قدمةم ضوضاء المحرك فى م
فع والحفر -الرفع والحفر فع والحفر -ضوضاء اجھزة نقل القدرة فى معدات الر عدات الر فى م ضاء االطارات  ضاء  -ضو الضو

  الناتجة اثناء خروج العادم.
  

  دینامیكا المركبات
حدة -اھتزازات المركبة وراحة الركوب -التعاریف االساسیة -مقدمة عن المقرر یة وا بة  -تمثیل المركبة بدرجة حر یل المرك تمث

 -ســطح الطریــق ممثــل بدالــة عشــوائیة -الكــزازة االلتفافیــة لنظــام تعلیــق المركبــة والموازنــة -بـدرجتین واربــع درجــات حریــة
فة  -االھتزازات الناتجة عن المحرك –االستجابة االھتزازیة لخط نقل القدرة  -االستجابة االھتزازیة لعمود االدارة االنواع المختل

  تقییم راحةالركوب بالمركبة.  -لنظم التعلیق 
  
  

  تقنیة االوناش الكھرومغناطسیة
مل  -مبادى عمل االنظمة الكھرومغناطسیة -مقدمة یث الع من ح ناش  سیة على االو لىتطبیقات االنظمة الكھرومغناط مل  -الك ع

سیا -منظومة الرفع او الحفر كھرومغناطیسیا فع او الحفر كھرومغناطی مة الر ساعدة لمنظو مات الم حدى المنظو مل ا یة  -ع كیف
  صیانة ھذه المنظومات الكھرومغناطیسیة.

  
  تصمیم معدات الرفع والحفر

فع والحفر  عدات الر عدات  -تصمیم القوابض لم فة لم سرعات المختل صنادیق ال صمیم  فع والحفر ت مدة االدارة  –الر صمیم اع ت
  تصمیم الیات الرفع فى معدات الرفع. –تصمیم الیات القطع والحفر فى معدات الحفر  –المختلفة لمعدات الرفع والحفر 

  
  
  

  دبلوم ھندسة السیارات والجرارات
  

  المقرارات الدراسیة االساسیة
DMC511اھتزازات المركبات  

فق  -النظام متعدد حریة الحركة -النظام مزدوج حریة الحركة -النظام ذو حریة حركة واحدة اھتزازات اللى وااللتواء لعمود المر
بات  مدة االدارة بالمرك بات –واع مودة بالمرك حرة المخ تزازات ال بات  -االھ یة بالمرك تزازات الجبر یة  -االھ تزازات الجبر االھ

  ازات الغیر خطیة بالمركبات.االھتزاز فى الوسط المستمر واالھتز -المخمودة بالمركبات
  

DMC512 محركات المركبات  

ضغط -تصنیف المحركات شعال بال كات اال شرارة ومحر شعال بال كات اال تراق بمحر كات  -الح عامالت اداء المحر كات  –م المحر
  المحركات التوربینیة الغازیة. -المشحنة ومعامالت ادائھا

  
DMC513 الحمل الحرارى بمحركات المركبات  

فةیدرس ا حرارة المختل قال ال طرق انت سطوانات -لطالب  تراق واال غرف االح فى  شعاع  مل واال حرارة بالح قال ال ظروف  -انت ال
قود  شتعال وحاقن الو شمعة اال عادم ، صمام ال ھادات  –الحراریة والحمل الحرارى للمكبس ،االسطوانة ،راس االسطوانة ، االج

  حرك.االتزان الحرارى بالم -الحراریة باجزاء المحرك
  

DMC521 جرارات  

سحب  -مجاالت التطبیق وتكالیف االستعمال -انواع الجرارات ھد ال مات وج حاور والمقاو مل الم ھا بح القدرة المیكانیكیة وعالقت
یة بة الزراع ھا بالتر عدة  -وعالقت جرار كم مل ال سمح بع تى ت یة ال مة الھیدرولیك ساعدة والمنظو مة الم جر والمنظو مة ال منظو

  ت الالزمة لكل منھا.زراعیة والقدرا
  

DMC522 االختبارات والقیاسات الھندسیة  

سھا  -المفاھیم االساسیة سھ  -اإلزاحة والمساحة وطرق قیا طرق قیا سریان و  ضغوط وال سھا  -ال حرارة وطرق قیا جة ال  –در
 –ق قیاســھا االھتــزازات وطــر–االنفعــال وطــرق قیاســھ –القــوى والعــزم والقــدرة وطــرق قیاســھا   -الســرعة وطــرق قیاســھا 
  الضوضاء وطرق قیاسھا.

  



 اا ا  ا - ادىب ا   

 ١٤١

DMC523 نظریة التحكم الھیدرولیكى وتطبیقاتھا  

االالت  –الموائــع الھیدرولیكیــة  -المحــابس الھیدرولیكیــة -مبــادئ الھیــدرولیكا -مقدمــة عــن معــادالت الســریان المختلفــة
یة  -ولیكیة بالمركبات  دراسة الروافع الھیدر -تطبیقات الھیدرولیكا بالمركبات من خالل:-الھیدرولیكیة  مل الھیدرولیك ظم الفرا ن

  ھیدرولیكیة والھوائیة بالمركبات.نطم التوجیھ ال -نظم التعلیق الھیدرولیكیة والھوائیة بالمركبات  -والھوائیة بالمركبات 
DMC611  تصمیم مركبات  

سطواناتتصمیم االسطوانات وقمصانھا و -دینامیكیة مجموعة المرفق -تصنیف محركات المركبات یة اال ھا واغط صمیم  -كتلت ت
  تصمیم عمود الكامات ومجموعة التوقیت. -تصمیم الحدافة -تصمیم عمود المرفق -المكابس واذرع التوصیل

  
DMC612 دینامیكا المركبات  

یة و -اھتزازات المركبة وراحة الركوب -التعاریف االساسیة -یدرس الطالب مقدمة عن المقرر جة حر بة بدر حدةتمثیل المرك  -ا
یة بع درجات حر بدرجتین وار بة  نة -تمثیل المرك بة والمواز یق المرك ظام تعل یة لن كزازة االلتفاف لة  -ال ثل بدا یق مم سطح الطر

شوائیة مود االدارة -ع یة لع ستجابة االھتزاز قدرة  -اال قل ال خط ن یة ل ستجابة االھتزاز حرك –اال عن الم جة  تزازات النات  -االھ
  تقییم راحةالركوب بالمركبة.  -علیق االنواع المختلفة لنظم الت

  
DMC621 نظریة المركبات  

سیارة  -المعادلة التفضالیة لحركة المركبة  كة ال ضلیة لحر لة التفا فة للمعاد حل المختل قوى -طرق ال نة ال قة مواز قة  -طری طری
لدینامیكى -موازنة القدرة سبور ا عزم-طریقة الب حول ال یدرولیكى وم قابض الھ س -ال صادیات ا قوداقت بة  -تھالك الو تزان المرك ا

  انواع الفرامل وطرق تقییمھا. -بةتوجیھ المرك -اثناء السیر
  

DMC622 دوائر الكترونیة فى المركبات  
یار-العوازل-الموصالت واشباه الموصالت -مبادئ االلكترونیات جاه الت یة -موحدات ات صمامات االلكترون لة -ال لدوائر المتكام  -ا

لذاكرة االلیـة دوائـر منظومـات االشـعال  -دوائـر منظومـات الحقـن االلكترونیـة -ات الـدوائر االلكترونیـة فـى المركبـاتتطبیقـ -ا
  دوائر صندیق السرعات االتوماتیكیة االلكترونیة. -االلكترونیة

  
DMC614 المشروع  
ح دبلوم الدراسات العلیا یقوم طالب تى ی یا ال سة المیكانیك حدى مجاالت الھند ھا بعمل مشروع بحثى فى ا ستخدم فی سم ی ددھا الق

ستھ  ناء درا مةالعلوم التى تلقاھا خالل دراستھ بالكلیة الى جانب ما یتلقاه اث خالل الدبلو سیة  مواد الدرا شروع  لل یة الم فى نھا .
  یقوم الطالب بكتابة تقریر عن المشروع یراعى فیھ قواعد واصول كتابة التقاریر الفنیة .

  
  

  استقرار المركبات علي الطرق
بة -اجھزة التوجیھ -اتزان المركبة اثناء السیرفى اتجاه مستقیم   -مةمقد یات -توجیھ المرك خل المنحن بة دا تزان المرك یا  -ا زوا

  العجل.
  

  المقرارات االختیاریة الھندسیة
 DMCE1  المواد العازلة

 
باتاستخدا -طرق العزل المختلفة –انوع المختلفة من المواد العازلة  –تعاریف ھامة  -مقدمة یة  -م المواد العازلة فى المرك اھم

  كیفیة عمل العزل الحرارى و الصوتى بالمركبات. -المواد العازلة فى المركبات
  

ةدینكامیكا حرایھ متقدم  DMCE1 
یة -دورات القوى والتبرید –مقدمة  غازات المثال خالیط ال قة -م صول على الطا یة الح سیة وامكان فاعالت  -االنعكا االحتراق والت

یةالكم یة -یائ فاعالت الكمیائ لى الت ثانى ع قانون االول وال ستخدام ال غازات  -ا مة لل خرائط العا یة وال لدینامیكا الحرار قات ا عال
  مقدمة فى االتزان الكیمیائى. -الحقیقیة

  
DMCE1 المركباتفى  تحكم الي  

لي لتحكم اال عن ا لتحكم -مقدمة  نواع ا لتحكم  -ا صر ا یل عنا لنظم الالخط -تمث یة ل عال  -یةالخط ضلیة واالنف عادالت التفا حل الم
لتحكم -استقرار نظام التحكم -طرق استجابة التردد–االستجابة العابرة  -الزمنى للنظام ظم ا یل ن فى  -تمث لتحكم  قات ا عض تطبی ب

  انظمة التوجیھ بالمركبات.–انظمة الفرامل بالمركبات  -انظمة التعلیق بالمركبات
                                                                                                           

 DMCE1  حمایة البیئة والتلوث



 اا  ا - ادىب ا   
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ببعض -مقدمة ھا  ھواء -مكونات البیئة وعالقات لوث ال جو -ت فى ال ساخنة  عادم ال غازات ال لوث  -تاثیر  عن ت جة  مراض النات اال
من خز -الھواء بغازات العادم قودالتلوث الناتج  ثة  -نات الو غازات المنبع یل ال لوث وتحل یاس الت ضاء –طرق ق صادر الضو  -م

  طرق معالجة التلوث السمعى وتلوث الھواء الناتج من المركبات. -االمراض الناتجة عن تلوث الضوضاء
  
  

 DMCE2 بدائل الطاقة 

  طاقة الشمسیة.ال –الطاقة الكھربائیة  -الوقود السائل الغیر بترولى -الوقود البترولى -مقدمة
 DMCE2 تطبیقات على الحاسب

تصـمیم  -المتغیـرات الحرفیـة والمجموعـات -المصـفوفات والمـوثرات-الـدوال والبـرامج الفرعیـة-اساسـیات البرمجـة الھیكلیـة
فة یة  -البرامج باستخدام لغات الحاسب المختل عادالت الخط عات الم ی –حل مجمو یر خط عادالت الغ سیة  -ةحل الم قات ھند تطبی

  ى المركبات.عل
 DMCE2 میكانیكا االطارات 

صمیمیة لالطارات -وعوامل تدعیمھا طاراتالبنیة االساسیة لال –وانواعھا  االطاراتنبذة عن  -مقدمة بارات الت مل  –االعت عوا
لتالمس - االطارات التاكل الموثرة على ساحة ا بین االطارات واالرض وم حادث  جة على -رد الفعل ال ھادات النات  طاراتاال الج
  وتشكیلھا االنفعالى.

  
 DMCE2 تطبیقات انتقال حراره متقدم

حرارى  -مبادى الحمل الحرارى -تطبیقات التوصیل الحرارى فى المركبات -المعادلة العامة للتوصیل الحرارى مل ال تطبیقات الح
  تطبیقات االشعاع الحرارى فى المركبات. -مبادى االشعاع الحرارى –فى المركبات 

  

  ت االختیاریة التخصصیةالمقرارا
  

 DMCS1 تصمیم اجھزة نقل القدرة بالمركبات

كردان –تصمیم صندوق السرعات –تصمیم القابض  –مقدمة  صالت المفصلیة -تصمیم اعمدة ال صمیم الو عة  -ت صمیم مجمو ت
  تصمیم المحاور. -التخفیض النھائیة

  
 DMCS1 تصمیم اجھزة التوجیھ 

یادة -مركبات طرق التوجیھ المختلفة لل –مقدمة  مان الق بات -تحلیل القوى وا یھ للمرك ھزة التوج نات اج صمیم مكو مل  –ت العوا
  الموثرة على اجھزة التوجیھ للمركبات اثناء القیادة.

  
  

صیانة واصالح المركبات   DMCS1 

بات -انھیارات التشغیل فى المركبات  یة للمرك مة وطرق اال -إجراء العمرات العمومیة الجزئیة والكل بات انظ فى المرك  -صالح 
  االحھزة المستخدمة لالصالح فى المركبات.

  
 DMCS2 اختبار المركبات

ید یل جد تاج مود سیارة  -طرق اختبار اداء السیارة على انواع مختلفة من الطرق التى تجریھا الشركات عند ان بار لل طرق االخت
  لفة فى السیارة.طرق اختبار المنظومات المخت -داخل المعمل على الشاسیھ دینامومیتر

  

 DMCS2 تحلیل الحوادث وعوامل االمان

فة –دراسة االحصائیات السابقة للحوادث المختلفة  –مقدمة  سائل  -دراسة كیفیة تقییم وتحلیل حوادث التصادم المختل سة و درا
صادم  -االمان داخل السیارة ضرار الت من ا یل  سیارة للتقل ب –دراسة االعتبارات التصمیمیة لجسم ال فة اخت صادم المختل ارات الت

  دراسة قوانین المرور التى تساعد على تقلیل الحوادث. -التى تجرى على السیارة عند التصنیع
  

ضوضاء المركبات    DMCS2 

قل  -ضوضاء المحرك -مصادر الضوضاء بالمركبات -قیاس الضوضاء وتحلیلھا -التلوث الضوضائى -مقدمة ھزة ن ضاء اج ضو

  .الضوضاء الناتجة اثناء خروج العادم -ضوضاء االطارات -القدرة

  



 اا ا  ا - ادىب ا   
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DMCS2  ترایبولوجي  
بات  اشكال البرى والتاكل المختلفة -دراسة نظریات التزییت المختلفة -دراسة االحتكات ونظریاتھ وقیاساتھ –مقدمة   -فى المرك

یة یر النمط یة وغ برى النمط یاس ال فة  -طرق ق یت المختل یوت التز نواع ز سة ا یت  –درا ضافات الز فة ا تدویر  –المختل عادة  ا
  الزیوت واعادة استخدمھا.


