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 كلية الهندسة 
 

 (أ )                                                                                                                                                         مقدمة

 مقدمة 

 تاريخ ونشأة كلية الهندسة جامعة أسيوط  -أ

م بإنشاء جامعة "محمد علي" بمدينة أسيوو،  االي   1949لعام  156بناًء على المرسوم الملكي رقم 

من الكلوات كانت إحداهن كلوية النندسية  ابعيد الة يرت ال حضيورية ال يي ني  علونيا   7تضمن إنشاء عدد  

م بعيد قويام الريورت 1955سنوات  بدأ ال نةو  الةعلي للجامعة فيي عيام    7إلى    4المرسوم  اال ي ُحددت من  

حوث بدأت الدراسة فيي مننيى   م.1957اتم اف  اح الجامعة عام    اتغوور اسم الجامعة إلى "جامعة أسوو،" 

وة حوث كانت كل   مدرسة أسوو، الرانوية بحي الولودية  اال   تم اخ واره مقراً مؤق اً للكلوة االجامعة آن اك

 النندسة اكلوة العلوم هما أال كلو ون تندأ بنما الدراسة في ذلك الوقت.

م  مي  اف  ياح 1957م  ابيدأت الدراسية بنيا عيام  659/1957أنشئت الكلوة بالقرار الجمنور  رقيم  

جامعة أسوو،  اال ي تعد راب  جامعات مصر من حوث ال رتوب الزمني لإلنشاء. اقيد بيدأت الدراسية بنيا 

قسم ام  اكانت بداي نا بأربعة أقسام علموة هي قسم النندسة الموكانوكوة  1958/    1957لجامعي  في العام ا

قسم النندسة الكنربائوة  اقسم هندسة ال عدين االةلزات  كما بدأت الدراسة بقسم النندسة ا النندسة المدنوة 

 م.1961/ 1960المعمارية في العام الجامعي 

ح يى   اسي مرااحد هو برنامج النندسة المدنوة  ا  بنرنامج دراسيمدنوة  بدأت الدراسة بقسم النندسة ال

. ك لك بدأت الدراسة بقسم هندسة ال عدين االةلزات بنرنامج دراسي ااحد هو برنامج هندسية 2004الئحة  

كما بدأت الدراسة بقسم النندسة المعمارية بنرنيامج دراسيي   .2004الئحة  ح ى    اس مراال عدين االةلزات  

بونميا بيدأت الدراسية فيي قسيم النندسية   .2004الئحية  ح يى    اسي مراو برنامج النندسة المعمارية  ااحد ه

الكنربائوة بنرنامجون دراسوون هما برنامج هندسة القوى ااآلالت الكنربائوة ابرنامج هندسة اإللك رانوات 

. كي لك بيدأت م بنرنيامج هندسية الحاسينات االين م1985/1986ااالتصاالت ثم بدأت الدراسية فيي عيام  

الدراسة بقسم النندسية الموكانوكوية بنرنيامجون دراسيوون هميا برنيامج هندسية القيوى الموكانوكوية اهندسية 

ال صموم الموكانوكي ااإلن اج  ثم بدأت الدراسة بنرنامج تطنوقات النندسة الموكانوكوة في الزراعة في العيام 

دأت الدراسة في برنامج جديد بقسم النندسة م ب2004/2005م. افي العام الجامعي  1972/1973  الجامعي

الموكانوكوة هو برنامج هندسة الموكاترانوات  اقد توقةت الدراسة في برنامج تطنوقات النندسة الموكانوكوية 

اس مر بينة  ا  م  كن وجة لعدم إقنال الطالب على ال خص  1997/1998في الزراعة في العام الجامعي  

 .2004الئحة ح ى   الشعب 

الكلوة ثالثة برامج بن ام الساعات المع مدت  اال ي يشارك الطالب فونا بجزء من المصرافات أنشأت  

  برنييامج هندسيية الموكاترانوييات االرابوتييات  ابييدأت الدراسيية بييا فييي العييام الجييامعي يالدراسييوة اهيي

  م2009/2010م  كما بدأت الدراسة بنرنامج هندسة العميارت الداخلوية فيي العيام الجيامعي  2005/2006

تقدمت الكلوة بنرنامج كما     م2017/  2016ابرنامج هندسة ال شوود اإدارت المشراعات في العام الدراسي  

 النندسة الطنوة الحووية لالع ماد في ه ه الالئحة. 
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 رؤية الكلية  -ب

 الريادت في بناء مج م  المعرفة في المجاالت النندسوة.

 رسالة الكلية  -ج

بحيث علميي مواكيب ل طيورات تقديم تعليوم هندسيي م مويز ا علىأسوو، تعمل كلوة النندسة بجامعة  

ح واجات المؤسسات الصناعوة االجنات الخدموة ا توفورالمحلوة ااإلقلوموة  اح واجات  الامرتنط با العصر

فيي  ب كارييةمن منندسون في تخصصات م نوعية ملميون بالمنيارات النندسيوة ااالالو،نوة  ت االمشراعا

 جامعوة.إ،ار من القوم ال

 االستراتيجية واألهداف الغايات  - د

 .تعلوم هندسي م موز -

 .بحث علمي م قدم افعال -

 .خدمة المج م  االنوئة المحوطة -

 .أداء إدار  فعال -

 .موارد ذاتوة مس دامة -

 أسباب تطوير الالئحة -  هـ

االت النندسيوة.  جامعة أسوو، كلوة رائدت تنشد الريادت في بناء مج م  المعرفية فيي المجي –كلوة النندسة 

ح واجيات  ال اميرتنط با  بحيث علميي مواكيب ل طيورات العصير اتحرص على تقديم تعليوم هندسيي م مويز ا 

مين  الو،نوية   ت ح واجات المؤسسيات الصيناعوة االجنيات الخدموية االمشيراعا ا   توفور المحلوة ااإلقلوموة  ا 

عليى اققسيام   أصين  لزامياً  لي ا    ب كاريية منندسون في تخصصات م نوعية ملميون بالمنيارات النندسيوة ااال 

إعادت الن ر في النرامج ال علوموة ال ي تقدمنا الكلوة لمواجنية تحيديات حقوقوية فيي االسي مرار فيي    اقكاديموة 

 توفور فرص عمل للخريجون في السوق المحلي ااإلقلومي االدالي. ا مواكنة ال طورات في برامج النندسة   

 الكلية  أهداف التطوير الحالي لالئحة -و

-  ً  م  االتجاهات المعاصرت في ال علوم النندسي. تحديث الالئحة الحالوة تمشوا

-  ً ً  إعداد خريج م موز اقادر على ال ناف  محلوا  .اإقلوموا

 تنموة منارات النحث احل المشكالت المرتنطة بالنوئة االمج م . -

-  ً  .االس ةادت من كررت اتنوع اتطور مصادر ال علم الم احة حالوا

 عين لجنية الصيادر النكيالوريو  لمرحلية الدراسيوة الليوائ  إلعداد  المرجعي اإل،ار م  ال وافق -

 .النندسوة الدراسات  قطاع

 .النندسة مجاالت  في حديرة دراسوة موضوعات  إيجاد  -

 .سوق العمل ااح واجات  الطالب  بموول اربطنا اال خصصوة االخ وارية المقررات  نسنة زيادت -
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إلعداد   ،ار المرجعيو، عند إعداد ه ه الالئحة الجديدت قواعد اإلاقد راعت كلوة النندسة جامعة أسو

االمعيايور القوموية اقكاديموية القواسيوة  ( 2020النرامج الدراسوة لمرحلة النكالوريو  بكلويات النندسية )

(NARS 2018)  بمعيايور جنيات  اس رشاداً  - الصادرت عن النوئة القوموة لضمان جودت ال علوم ااالع ماد

ً مرجعا  تعد اد الدالوة المخ لةة اال ي االع م  للعديد من المؤسسات اإلقلوموة االدالوة. منما

 المواصفات العامة للخريج -ز

-2018االسي راتوجوة )االمعلنية فيي الخطية    في ضوء الغاية االس راتوجوة اقالى ااقساسيوة للكلوية

ً بإ  االخاصة(  2023 ً ادا  عداد خريج م مويز اقيادر عليى ال نياف  محلويا المعيايور القوموية افيي ضيوء   لويا

فإن تصموم النرامج م 2018الصادرت عن النوئة القوموة لضمان جودت ال علوم ااالع ماد   اقكاديموة القواسوة

  المش ركة لكل ال خصصات اال ي تشمل: لخريجامواصةات  راعى تحقوقفي الالئحة قد 

 المعرفية  تطنويق  يمكنيا  كميا   خصصية الم  االمنيارات   النندسوة  المعرفة  من  كنورت  مجموعة  إتقان .1

 .الحوات ااق  من مواقف في المجرد  اال ةكور الن ريات  باس خدام المك سنة

 مجموعية  مي   النندسوة  المشكالت   احل  اتشخو    ل حديد   المننجي  اال ةكور  النقد   ال حلول  تطنوق .2

 .الم شابكة االخ الفات  من كنورت

 .سةالنند  بأخالقوات  ااالل زام باح رافوة ال صرف .3

 تحميل  مي   الةرييق  اقوادت  النندسوة  ال خصصات   مخ لف  من  المح رفون  من  م نوع  فريق  في  العمل .4

 .االجماعي الشخصي اقداء عن المسئولوة

 .االمج م  المننة تطوير في االمساهمة النندسي المجال تعزيز في با المنو، الدار  إدراك .5

 .االس دامة منادئ تعزيز على االعمل سواء  حد  على االطنوعوة المادية النوئة  أهموة تقدير .6

 .النندسوة للممارسة الالزمة الحديرة النندسوة ااقداات  االمنارات  ال قنوات  اس خدام .7

 اإظنيار الحويات  ميدى الي علم فيي االمشياركة  ال اتي اال طوير ال علم عن الكاملة ولوةئالمس  تحمل .8

 .االنحوث  العلوا الدراسات  في االش راك على القدرت

 ال حيديات   م   اال عامل  م عددت؛  جنات   م   مخ لةة  الغات   اأداات   أنما،  باس خدام  بةعالوة  صلال وا .9

 .امن كرت حاسمة بصورت اقكاديموة االمننوة

 .اقعمال ريادت امنارات  اقعمال اإدارت القوادت صةات  إظنار .10

 األحكام االنتقالية  - ح

الةرقية اإلعداديية ب المسي جدين  طيالب الة عليى  تطنق هي ه الالئحي   السابقة للكلوة  اللوائ باإلشارت إلى  

 .اصدار القرار الوزار  من تاريخ اع ماد ه ه الالئحة اب داءً   الالحقةبال دريج في السنوات 
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 البرامج التعليمية التي تتضمنها الالئحة  - ط

 من جزئون:الالئحة  ت كون

ً برنامج 12ها   اعدد الجزء األول: البرامج التي تعمل بنظام الفصلين الدراسيين ▪  اهي: ا

 برنامج النندسة المدنوة. .1

 برنامج النندسة اإلنشائوة. .2

 .الكنربائوة ااآلالت  برنامج هندسة القوى .3

 .ااالتصاالت  اإللك رانوات  برنامج هندسة .4

 .االن م برنامج هندسة الحاسنات  .5

 .برنامج هندسة المواد االةلزات  .6

 برنامج هندسة المناجم االرراات المعدنوة. .7

 .دسة العمارتبرنامج هن .8

 .برنامج هندسة ال خطوط اال صموم العمراني .9

 .برنامج هندسة القوى الموكانوكوة .10

 .ال صموم الموكانوكي ااإلن اج برنامج هندسة .11

 .برنامج هندسة الموكاترانوات  .12

 برامج اهي: 4  اعددها الجزء الثاني: البرامج التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة ▪

 .ت االرابوتات برنامج هندسة الموكاترانوا .1

 .ةالداخلوبرنامج هندسة العمارت  .2

 .ال شوود اإدارت المشراعات  ةبرنامج هندس .3

 .الحووية برنامج النندسة الطنوة .4
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 احملتويات
 الصفحة  

 اجلزء األول: الربامج بنظام الفصلني الدراسيني 

 1 ......................................................................... : درجة البكالوريوس )األحكام العامة(األولالباب 

 1 .............................................................................................. قبول الطالب :1مادة  

 1 ..................................................................................... األقسام العلمية بالكلية :2مادة  

 1 ................................................................................................ لغة الدراسة :3مادة  

 1 ................................................................................. مدة الدراسة والتخصص :4مادة  

 2 .................................................................. توزيع الطالب على األقسام المختلفة :5مادة  

 2 ........................................... م الكلية بعد الفرقة اإلعداديةآلية تنسيق الطالب بين أقسا :6مادة  

 2 ................................................................................. منح درجة البكالوريوس :7مادة  

 3 ......................................................... درجة البكالوريوس لحصول علىمتطلبات ا :8مادة  

 4 ................................................................................... خطط الدراسة والتقويم :9مادة  

 5 .......................................................................................... التدريب الميداني :10مادة  

 5 .................................................................................... مشروع البكالوريوس :11مادة  

 6 ........................................................................................... الرحالت العلمية :12مادة  

 6 ..................................................................... مواعيد االمتحانات وإعالن النتائج :13مادة  

 7 .................................. تقديرات المقررات وحساب المجموع التراكمي ومرتبة الشرف :14مادة  

 7 ............................................................. إلى الفرقة األعلى انتقال الطالب من فرقة :15مادة  

 7 ........................................................... التحويل للكلية من كليات الهندسة المناظرة :16مادة  

 7 ....... .............. الساعات المعتمدة نظامب برامجالن نظامي الفصلين الدراسيين ويل بيالتحو :17مادة  

 8 .............................................................................................. قواعد إضافية :18مادة  

 9 .............................................................................................. : المقررات الدراسية الثانيالباب 

 9 ........................................................................................... النظام الكودي للمقررات :أوالا 

ا   10 ................................................................................................... متطلبات الجامعة : ثانيا

ا   10 ....................................................................................................... متطلبات الكلية :ثالثا

ا   11 ................................................................................مقررات التدريب العملي .......... :رابعا

ا   11 ..................................................................المقررات الدراسية في أقسام الكلية وبرامجها :خامسا

 12 ................................................................................ مقررات الفرقة اإلعدادية -1 

 16 ........................................................................... مقررات قسم الهندسة المدنية -2 

 40 ....................................................................... مقررات قسم الهندسة الكهربائية -3 

 85 ................................................................ ة التعدين والفلزاتمقررات قسم هندس -4 

 112 ....................................................................... مقررات قسم الهندسة المعمارية -5 

 136 ................................................................ القوى الميكانيكية ندسةسم همقررات ق -6 

 152 .................................................. مقررات قسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج -7 

 168 .................................................................... مقررات قسم هندسة الميكاترونيات -8 

ة  لاا توزيااس سااااات المقااررات الدراسااية واقااام لعيااار المرجعااي ااااداد الباارام  الدراسااية لمرح   :لثالاا الباااب ا

 183 . .... .......................................................................   ( 2020بكالوريوس بكليات الهندسة ) ال 

 185 .......................................................................................... برنامج الهندسة المدنية  -1

 190 ....................................................................................... نشائيةبرنامج الهندسة اإل  -2
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 احملتويات
 الصفحة  

 195 .......................................................واآلالت الكهربية ............... لقوىسة ادج هنبرنام  -3

 200 برنامج هندسة اإللكترونيات واالتصاالت ...................................................................  -4

 205 ............................................................................... برنامج هندسة الحاسبات والنظم  -5

 210 ................................................................................ برنامج هندسة المواد والفلزات  -6

 215 .................................................................... برنامج هندسة المناجم والثروات المعدنية  -7

 220 برنامج هندسة العمارة ...........................................................................................  -8

 225 ................................................................ التصميم العمرانيوبرنامج هندسة التخطيط   -9

 230 ...............................................................................  ميكانيكيةبرنامج هندسة القوى ال  -10

 235 .................................................................. برنامج هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج  -11

 240 .................................................................................. اترونياتدسة الميكنمج هبرنا  -12

 245 (NARS 2018الباب الرابس: الجدارات التي تحققها البرام  الدراسية يبقا للمعايير األكاديمية القياسية )

 247 ............................................................................برنامج الهندسة المدنية ..............  -1

 253 برنامج الهندسة اإلنشائية .......................................................................................  -2

 259 .....................................................برنامج هندسة القوى واآلالت الكهربية ..................  -3

 265 برنامج هندسة اإللكترونيات واالتصاالت ...................................................................  -4

 271 .......................برنامج هندسة الحاسبات والنظم ........................................................  -5

 277 واد والفلزات ................................................................................برنامج هندسة الم  -6

 283 برنامج هندسة المناجم والثروات المعدنية ....................................................................  -7

 289 ......................................................................سة العمارة .....................ج هندبرنام  -8

 295 برنامج هندسة التخطيط والتصميم العمراني ................................................................  -9

 301 ...............................................................................كية  كانيبرنامج هندسة القوى المي  -10

 307 برنامج هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج ..................................................................  -11

 313 .............................................................برنامج هندسة الميكاترونيات .....................  -12

 الساعات املعتمدة : الربامج بنظام الثانياجلزء 

 319 ......................................................................... : درجة البكالوريوس )األحكام العامة(األولالباب 

 319 .............................................................................................. بقبول الطال :1مادة  

 319 ................................................................................. منح درجة البكالوريوس :2مادة  

 319 ................................................................................... نظام الدراسة بالبرامج :3مادة  

 320 ....................................... ةالجامعة والكلية والبرنامج والمقررات االختياري متطلبات :4مادة  

 320 ......................................................................................... مستويات الدراسة :5مادة  

 321 .................................................................. الفصول الدراسية وتسجيل المقررات :6مادة  

 321 ................................................................................................ مدة الدراسة :7مادة  

 322 ......................................................................شروط تسجيل المقررات الدراسية :8مادة  

 323 ........................................................................ شروط منح الدرجات األكاديمية :9مادة  

 323 .......................................................................................... التدريب الميداني :10مادة  

 323 ..................................................................... إضافة وحذف المقررات الدراسية :11مادة  

 324 ...................................................................... دراسيةمن المقررات ال نسحاباال :12مادة  
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 324 ...................................................................... مقررات الدراسية غير المكتملةال :13مادة  

 324 ......................................................................... ....... إعادة المقررات الدراسية :14مادة  

 325 ............................................................................................... تقييم الطالب :15مادة  

 325 ............................................................................ تقديرات المقررات الدراسية :16مادة  

 326 ...............................................................الفصل من الدراسة واالنذار األكاديمي  :17مادة  

 327 ..................................................................حساب المعدل التراكمي ............... :18مادة  

 327 ..........................................مرتبة الشرف لبرامج البكالوريوس .......................... :19مادة  

 328 ......................المرشد األكاديمي ................................................................... :20مادة  

 328 ..............طلبات االستئناف من نتائج المقررات ................................................... :21ادة م 

 328 تحويل الطالب في مرحلة البكالوريوس بين نظام الساعات المعتمدة والنظام الفصلي ........  :22مادة  

 329 .......................................................................فية ....................... د إضاقواع :23مادة  

 329 ....................................................تكويد المستخدم للمقررات ...................نظام ال :24مادة  

 331 ........................................................................................رسوم الدراسة ...... :25مادة  

 331 ....................................................................................منح التفوق ............. :26مادة  

 331 ................................................................................المرحلة االنتقالية ......... :27مادة  

 333 ......روبوتات ...........................................................الباب الثاني: برنام  هندسة الميكاترونيات وال

 333 ................................................................................................................ الرؤية :أوالا 

ا   333 ............................................................................................................... الرسالة : ثانيا

ا   333 .............................................................................................................. األهداف :ثالثا

ا   333 ................................................... سمات خريجي برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات :رابعا

ا   334 ..........................................الروبوتات اترونيات والمتطلبات التي يحققها برنامج هندسة الميك :خامسا

ا   342 ..................................................................................... الخطة الدراسية االسترشادية :سادسا

ا   352 ..................................................... ........... المحتوى العلمي للمقررات الدراسية بالبرنامج : سابعا

ا   371 ................................................................................... الجدارات التي يحققها البرنامج : ثامنا

 381 .............................................. ............. ..................... .....   برنام  هندسة العمارة الداخلية   الباب الثال :

 381 ..............................................الرؤية ............................................................... :أوالا 

ا   381 ..............................................................الرسالة .............................................. : ثانيا

ا   381 .............................................األهداف .............................................................. :ثالثا

ا   381 ............................................................. العمارة الداخليةسمات خريجي برنامج هندسة  :رابعا

ا   382 .................................................... العمارة الداخليةالمتطلبات التي يحققها برنامج هندسة  :خامسا

ا   389 .................................................................................. الخطة الدراسية االسترشادية :سادسا

ا   399 المحتوى العلمي للمقررات الدراسية بالبرنامج ............................................................. : سابعا

ا   417 .................................................................الجدارات التي يحققها البرنامج ............... : ثامنا

 427 ................................................................ برنام  هندسة التشييد وإدارة المشروااتالباب الرابس: 

 427 ...................................................الرؤية .......................................................... :أوالا 

ا   427 ...........................................................الرسالة ................................................. : ثانيا

ا   427 ....................................................األهداف ....................................................... :ثالثا

ا   428 ........................................سمات خريجي برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات ....... :رابعا

ا   429 ................المتطلبات التي يحققها برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات ...................... :خامسا
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ا   426 ..................................................................................الخطة الدراسية االسترشادية  :سادسا

ا   446 المحتوى العلمي للمقررات الدراسية بالبرنامج ............................................................. : سابعا

ا   463 ..................................................................حققها البرنامج ..............الجدارات التي ي : ثامنا

 473 ..............................................................................  الباب الرابس: برنام  الهندسة الطبية الحيوية

 473 ................................................................................................الرؤية ............. :أوالا 

ا   473 لرسالة ............................................................................................................ا : ثانيا

ا   473 ...................................................................................................األهداف ........ :ثالثا

ا   474 ............................................................. الهندسة الطبية الحيويةسمات خريجي برنامج  :رابعا

ا   475 ....................................................الهندسة الطبية الحيوية ج المتطلبات التي يحققها برنام :خامسا

ا   481 ية ..................................................................................راسية االسترشادالخطة الد :سادسا

ا   491 ............................................................. المحتوى العلمي للمقررات الدراسية بالبرنامج : سابعا

ا   511 .....................................................................امج ...........الجدارات التي يحققها البرن : ثامنا
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 األولالباب 

 )األحكام العامة( درجة البكالوريوس
 : قبول الطالب(1مادة )

 ومهن ياترياضه شهعبة العلمه  بالقسه  العامهة الثانويهة شههاة  لىع الحاصلين الطالب الهندسة كلية تقبل

 ويطبقهها اتللجامع األعلى المجلس يضعها والت  ،المصرية بالجامعات القبول لتنسيق المنظمة دعالقوا خالل

 .لها لةةالمعا اتةوالشها العامة الثانوية لىع الحاصلين الطالب لىع بالجامعات القبول تنسيق مكتب

 األقسام العلمية بالكلية :(2ادة )م

 كون الكلية من األقسام العلمية اآلتية:تت

 قس  الهندسة المدنية، ويتضمن: -1

 برنامج الهندسة المدنية. -

 برنامج الهندسة اإلنشائية. -

 قس  الهندسة الكهربائية، ويتضمن: -2

 برنامج هندسة القوى واآلالت الكهربية. -

 برنامج هندسة اإللكترونيات واالتصاالت. -

 هندسة الحاسبات والنظ .برنامج  -

 ، ويتضمن:  هندسة التعدين والفلزاتقس -3

 برنامج هندسة المواة والفلزات. -

 برنامج هندسة المناج  والثروات المعدنية. -

 ، ويتضمن:قس  الهندسة المعمارية -4

 .هندسة العمار برنامج  -

 هندسة التخطيط والتصمي  العمران .برنامج  -

 (.)برنامج هندسة القوى الميكانيكية قس  هندسة القوى الميكانيكية -5

 ج(.)برنامج هندسة التصمي  الميكانيك  واإلنتا قس  هندسة التصمي  الميكانيك  واإلنتاج -6

 هندسة الميكاترونيات(.برنامج ) قس  هندسة الميكاترونيات -7

 لغة الدراسة :(3مادة )

 . الدراسة ف  برامج الكلية باللغتين العربية واإلنجليزية حسب طبيعة كل برنامج وكل مقرر

 ة الدراسة والتخصصدم :(4مادة )

، اقبهةاسهية المتعالفصهول الدرفيما عدا البرامج الت  تعمل بنظام الساعات المعتمد  فإن الكلية تتبه  نظهام  .1

 .ا  ( أسبوع15وكل فصل ةراس  يتكون من )

 رية.لمد  الدراسة بالكلية بما ال يخالف قانون تنظي  الجامعات المص واألةنى الحد األقصى .2

 سنة اإلعداةية.يكون التخصص بعد ال .3
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خالل السنة اإلعداةية يدرس الطالب موضهوعات ويكتسهب مههارات ال مهة ألن مهنهدس بصهر   .4

يمكنهه  النظههر عههن تخصصهه ، كمهها تتههاة لهه  الفرصههة للتعههر  علههى فههروت الهندسههة المختلفههة حتههى 

 االختيار السلي  للبرنامج الذن سيلتحق ب .

وجههداول  لمهها هههو وارة فهه  مههواة الالئحههة طبقهها  يقههوم الطههالب بالدراسههة فهه  أقسههام الكليههة المختلفههة  .5

 المقررات الدراسية الوارة  بالالئحة ومحتواها.

 ب على األقسام المختلفة بالكلية: توزيع الطال(5مادة )

 علميهةال األقسهام علهى األولهى الفرقهة إلهى اإلعداةيهة الفرقهة مهن ينالمنقهول الطهالب تو يه  يكهون .1

 ورغباته  جاته لدر طبقا   الطالب تنسيق ويت  ،سنويا   الكلية مجلس يحدةه الذن للنظام وفقا   المختلفة

 .األقسام وإمكانيات

لنسبة ألقسهام اب الثالثة الفرقة من بدءا  األقسام العلمية الت  تتضمن أكثر من شعبة  طالب تشعيب يت  .2

بالنسهبة  ةانيهالث الفرقهة وبهدءا  مهن، وهندسهة التعهدين والفلهزات الهندسة المدنية والهندسهة المعماريهة

 .ا  سنوي الكلية مجلس قراراتوالمختص  القس  مجلس توصيةل وفقا   ،الهندسة الكهربائيةلقس  

 بين أقسام الكلية بعد الفرقة اإلعدادية تنسيق الطالبآلية  :(6مادة )

لهدرجات   اإلعداةيهة علهى أسهاس المجمهوت الكله الفرقةلقبول بعد ليحدة مجلس الكلية آلية التنسيق  .1

يعاةلههها  اإلعداةيههة، وةرجههات الطالههب فهه  امتحههان الثانويههة العامههة أو مههالفرقههة ب فهه  نهايههة االطههال

 والت  على أساسها التحق بالكلية.

مههواة للقبههول فهه  القسهه ، وهههذه ال لقههدراتاختبههارات لأو  يمكههن لههبعق األقسههام تحديههد مههواة مرجحههة .2

رط موافقههة مجلههس الكليههة تسههتخدم لغههرت التنسههيق فقههط وبشههاالختبههارات للقههدرات  أوالمرجحههة 

 الن للطالب قبل نهاية العام الدراس  بوقت مناسب.واإلع

إلعداةيهة ايعلن مجلس الكلية ف  بداية العام الدراس  آلية التنسيق الته  سهتطبق علهى طهالب السهنة  .3

 بعد نجاحه  ف  نهاية العام.

ايهة بد يهة التشهعيب فه وتقهوم بهإعالن آل -تختص مجالس األقسام بمسئولية التشهعيب ةاخهل األقسهام  .4

   .العام الدراس  الذن يسبق التشعيب

 : منح درجة البكالوريوس(7مادة )

 تية:اآلت حد الفروعلى طلب مجلس كلية الهندسة ةرجة البكالوريوس ف  أ تمنح جامعة أسيوط بناء   أوالً:

 :الهندسة المدنية -1

 الهندسة المدنية. .أ

 .(الهندسة اإلنشائيةشعبة )الهندسة المدنية  .ب

 الهندسة الكهربائية ف  أحد الشعب اآلتية: -2

 هندسة القوى واآلالت الكهربية. .أ

 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت. .ب

 هندسة الحاسبات والنظ . .ج
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 تية:هندسة التعدين والفلزات ف  أحد الشعب اآل -3

 هندسة المواة والفلزات. .أ

 هندسة المناج  والثروات المعدنية. .ب

 األتية:الهندسة المعمارية ف  أحد الشعب  -4

 هندسة العمار . .أ

 هندسة التخطيط والتصمي  العمران . .ب

 هندسة القوى الميكانيكية. -5

 هندسة التصمي  الميكانيك  واإلنتاج. -6

 هندسة الميكاترونيات. -7

 ً اة امتحانهات نهوفمبر للطهالب الهذين يجتها ون بنجهةور و ةفه  ةور يونيه يوس سهنويا  تمنح ةرجة البكهالور: ثانيا

 .من هذه الالئحة الثان الباب المبينة بالجداول الوارة  ف  صص ولكل تخمقررات الدراسة 

 ً لوريوس فه  باإلضافة لما سبق تمنح جامعة أسيوط بناء  على طلب مجلهس كليهة الهندسهة ةرجهة البكها: ثالثا

 حهة الكليهةصصات التالية )والت  يدرسها الطالب بنظام الساعات المعتمد  وفق مها تحهدةه الئأحد التخ

 (:رامج الساعات المعتمد والخاصة بب

 هندسة الميكاترونيات والروبوتات. -1

 عمار  الداخلية.هندسة ال -2

 هندسة التشييد وإةار  المشروعات. -3

 الحيوية. الهندسة الطبية -4

 ى درجة البكالوريوسمتطلبات الحصول عل :(8مادة )

يهات لوريوس بكلمرحلة البكهاعلى اإلطار المرجع  إلعداة البرامج الدراسية ل الالئحة بناء  هذه  أعدت :أوالً 

 ول التال : المقررات الت  يدرسها الطالب تف  بالمتطلبات الوارة  ف  الجدبحيث تكون ، (2020الهندسة )

 المتطلبات م
الحد األدنى 

)%( 

الحد األقصى 

%() 

 -- 8 متطلبات الجامعة 1

 -- 20 متطلبات الكلية 2

 -- 35 متطلبات التخصص العام 3

 30 -- قتخصص الدقيمتطلبات ال 4

ته  تههد  إلهى بنهاء شخصهية الخهريج الثقافيهة، وتنميهة مهارا تهه  مقهررا متطلبات الجامعة: .1

 باط بالوطن.الشخصية، واإلةراك العام لقضايا المجتم  والتركيز على الهوية واالرت

علهوم والثقافهة الهندسهية والللعلهوم األساسهية تمثل الحد األةنهى وه  مقررات  متطلبات الكلية: .2

 ة حول كافة التخصصات.الهندسية األساسي
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  وه  مقهررات تشهمل العلهوم الهندسهية األساسهية ومبهاةم التصهمي متطلبات التخصص العام: .3

 .التخصصات الدقيقة( )معلومات عن جمي  والتطبيقات ف  التخصص العام

ات والتصهميمالهندسهية  العلهومه  مقررات تتضهمن المههارات و متطلبات التخصص الدقيق: .4

 بيقات الهندسية التخصصية. والتط

 ً فه   ان الثه( مهن البهاب 2للحصول على ةرجة البكالوريوس ف  أحد التخصصات الوارة  ف  المهاة  ) :ثانيا

 لتال :هذه الالئحة يجب على الطالب أن يحقق ا

بههذه  الوارة  لخطط الدراسة ( طبقا  ساعة معتمد  160)تكافئ  ساعة اتصال 230بنجاة أن يجتا   .1

 .ةرجة( 7500% من 50) 3750وت تراكم  ال يقل عن الالئحة، وبمجم

 %.50أن يجتا  بنجاة مشروت التخرج بنسبة ال تقل عن  .2

 خطط الدراسة والتقويم :(9مادة )

ين ة مو عههة علههى الفصههلين الدراسههييهههذه الالئحههة المقههررات الدراسههتبههين الجههداول المرفقههة مهه   .1

رر لكهل مقه والهدروس العمليهة وعهدة السهاعات أسهبوعيا   لسنوات الدراسة والمحاضرات والتمارين

 .وساعات االمتحان والنهاية العظمى للدرجات

حهان ر مهن ورقهة امتثهالمقرر الهذن يهدرس فه  فصهل ةراسه  واحهد وله  ةرجهة امتحهان واحهد  وأك .2

 بالنسبة للنجاة والرسوب.يعامل كمقرر واحد 

لنجهاة مقهررات رسهوب وعلهى الطالهب ا تعهد ال )متطلبهات الجامعهة( نسانية والثقافيهةإلالمقررات ا .3

 .فيها قبل الحصول على ةرجة البكالوريوس

% مهن ةرجهة االمتحهان النههائ  )تحريهرن  40يجب على الطالب الحصول على نسبة ال تقل عن  .4

الحهد  مهن أو أعلى اويا  سحتى ولو كان مجموت ةرجات  ف  المقرر م  ( لك  يعد ناجحا  شفه   عمل

 المقرر. األةنى للنجاة ف 

دير مها( فهإن تقه)أو كاله أو عمليها   يا  هشهف خهرآو تحريريها   إذا تضمن االمتحان ف  أحد المقررات اختبهارا   .5

 تضههمن المقههرر إذاكالهمهها    أو العملهه  )أوهالطالههب يتكههون مههن مجمههوت ةرجههات التحريههرن والشههف

لغائهب الطالهب ا يعهدل السهنة، وباإلضافة لالمتحان التحريرن( باإلضافة إلى أعمها وعمليا   ا  يشفه امتحانا  

 .ف  المقرر وال ترصد ل  ةرجة في  عن االمتحان النهائ  )تحريرن  عمل   شفه ( غائبا  

التهه  حصههل عليههها ويهه ةن  الطالههب الراسههب فهه  مقههررات )تخلههف( يحههتفا  بدرجههة أعمههال السههنة .6

ان ( فه  امتحهفيما رسب فيه  مهن مقهررات )تخلفهاتاالمتحانات النهائية )تحريرن  شفه   عمل ( 

متحانات م  طالب الفرقة الت  تدرس بها وذلك خالل األسبوت السابق لبدء ا مستقل ف  نفس الدور

ت قهرر تخفهق الهدرجا% فأكثر من الدرجهة الكليهة للم 65الفرقة، وف  حالة حصول الطالب على 

مهن  %50 ، وف  المقررات الته  تزيهد نسهبة أعمهال السهنة لهها عهنإلى الحد األقصى لتقدير مقبول

دم  لرئيس عاة  تقدي  أعمال السنة للمقرر بناء  على طلب يقإةرجات المقرر يمكن للطالب  جمال إ

 القس  المختص ف  بداية العام الدراس .
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ضهر حعق مقررات الدراسة عدا الفرقة النهائية إذا ثبهت أنه  يجو  أن يعفى الطالب من حضور ب .7

المجلههس األعلههى معهههد علمهه  معتههر  بهمهها مههن  مقههررات ةراسههية تعاةلههها فهه  كليههة جامعيههة أو

ت أنه  ، كما يجو  أن يعفى الطالب مهن أةاء امتحانهات النقهل فه  بعهق المقهررات إذا ثبهللجامعات

بقهرار  عفهاءإلويكهون ا ،معهد علم  معتر  بهمها جامعية أو بنجاة امتحانات تعاةلها ف  كلية ىأة

جلهس معلهى موافقهة  من رئيس الجامعة بعد موافقهة مجلهس شهئون التعلهي  والطهالب بالجامعهة بنهاء  

 .بعد أخذ رأن مجالس األقسام العلمية الكلية

 لفههةاختياريههة لمواكبههة التطههور فهه  التخصصههات المخت مقههررات يمكههن لسقسههام العلميههة اسههتحدا  .8

 لس القس  المختص.على توصية مج بموافقة مجلس الكلية بناء  

قهرر يمجلس القس  المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية أن  نرأجو  لمجلس الكلية بعد أخذ ي .9

( % 70 - 60) المقهرر بنسهبة فه تدريس مقرر أو أكثر بنمط التعلي  الهجهين، بحيهث تكهون الدراسهة 

ى مجلهس شهئون لهك علهذظام التعلهي  عهن بعهد، وعلهى أن يهت  عهرت بن (% 40 - 30)وجها  لوج  و

 .العتماةهالتعلي  والطالب بالجامعة للموافقة علي  ورفع  إلى مجلس الجامعة 

 مجلهس القسه  المخهتص وحسهب طبيعهة المقهررات الدراسهية أن نرأيجو  لمجلس الكلية بعهد أخهذ  .10

أو  مقهررمها يجهو  عقهد االمتحهان فهى كهل المقهرر أو أكثهر، ك فه ، كترونيا  إليقرر عقد االمتحانات 

، وعلههى أن يهت  عهرت ذلهك علهى مجلهس شهئون التعلههي  كترونيها  إلنه  بمها يسهمح بتصهحيح  جهزء م

 .عتماةهالوالطالب بالجامعة للموافقة علي  ورفع  إلى مجلس الجامعة 

 الميدانيالتدريب  :(10مادة )

 ينالفجهو  به تعهر  علهى الحيها  العمليهة ولتقليهلتتضمن فتر  الدراسة تدريبا  عمليا  للطالب وذلك لل .1

 لتخرج الطالب. شرطا  ، ويعد التدريب الدراسة النظرية والتطبيق العمل 

   الثانيهةالتدريب الميدان  مرتين خهالل فتهر  الدراسهة، األولهى خهالل صهيف الفرقهة الثانيهة، والمهر .2

 خالل صيف الفرقة الثالثة.

 اة فرص التدريب.تتولى الكلية مساعد  الطالب ف  إيج .3

أسههابي ، ويقههدم  سههتةهيئههة تههدريس بالقسهه  لمههد  ال تقههل عههن يههت  التههدريب تحههت إشههرا  عضههو  .4

التهدريس  الطالب ف  نهاية المد  تقريرا  مكتوبا  عما قهام به  خهالل تلهك الفتهر  إلهى عضهو هيئهة

ل  عهن التهدريب لتقييمه ، ويهت  عقهد امتحهان شهفه  للطالهب فه  الفصهل الدراسه  التها ولئالمس

تشههكيلها مههن المجههالس المتخصصههة ويجههو  أن للتههدريب مههن خههالل لجنههة امتحههان يههت  اعتمههاة 

 يشترك بها بعق رجال الصناعة.

 مشروع البكالوريوس :(11مادة )

، يقههوم طههالب السههنة الرابعههة بإعههداة مشههروت البكههالوريوس، تحههدة األقسههام المختصههة موضههوعات  .1

 الوالمجتمعيههة، وأن يشههج  علههى االبتكههار فهه  مجهه أن يقهه  فهه  نطههام االهتمامههات القوميههة ويفضههل

 .األقسامحديث ةاخل نطاقات 

لمها ههو وارة فه  البرنهامج  البهرامج الخاصهة بالقسه ، ويمتهد  طبقها    منيها   يخصص للمشروت حيزا   .2

أسابي  بعد نهاية االمتحان التحريهرن للفصهل الدراسه  الثهان  مهن  أربعةالعمل ف  المشروت لفتر  

 ة.الرابع الفرقة
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ى لجنهة اإلشهرا  علهمن خارج  على األقل عضوا   مشروت البكالوريوس من لجان تض  يت  تحكي  .3

، مههن ةاخلههها تنههاقب الطههالب وتضههبط مسههتوى المخرجههات وتقههنن التقههديرات وعضههوا  المشههروت 

 .ويجو  إضافة عضو أو أكثر من خارج الكلية

ة المشههروت و  أو لوحههات )كتابههة تقريههر و أو أطروحهه مطبوعهها   يشههمل مشههروت التخههرج مخرجهها   .4

ذلهك و - ألقسهامالمتطلبات البرنامج وما تهراه مجهالس  طبقا   - إلخ( ...جريبية هندسية و  أو نماذج ت

 .(Posterباإلضافة إلى لوحة توضيحية )

كثهر أفه  بعهق الحهاالت اشهتراك  ويجهو  ،ب تقديره بشهاة  التخهرجتويك يكون مشروت التخرج فرةيا   .5

ن ههذه الحهاالت يجهب أ  بالبرنهامج وفهلتوصهيف المشهروت  كهالوريوس طبقها  من طالب ف  مشهروت الب

طروحهة و أو أ ا  فرةيه يشمل تقريهرا   مطبوعا   للتحكي  )مخرجا   قابال   فرةيا   ا  يقدم كل طالب على حد  جزء

ذلههك باإلضههافة إلههى و - (Posterتوضههيحية لوحههة  باإلضههافة إلههى - المشههروت و  أو لوحههات هندسههية

 ةرجات المشروت.ن م%  60 نوال تقل ةرجات الجزء الفرةن ع - كالمخرج المشتر

 الرحالت العلمية :(12مادة )

ل التخههرج رابعههة( قبهه ثالثههة أورحلههة علميههة لطههالب السههنوات النهائيههة ) لسقسههام تههنظ  المجههالس العلميههة .1

لههنظ  لزيههار  المنشههلت الصههناعية والم سسههات الهندسههية والثقافيههة والخدميههة للتعههر  عليههها وعلههى ا

 ن الجامعة.ع  مةو شرا  هيئة التدريس باألقسام العلميةإحت التكنولوجية فيها، وتنفذ هذه الرحالت ت

 واعيد االمتحانات وإعالن النتائجم :(13مادة )

  تعقههد امتحانههات النقههل وامتحانههات البكههالوريوس فهه  نهايههة كههل فصههل ةراسهه  فهه  المقههررات التهه .1

 لتال :ةرسها الطالب ف  فرقت  على النحو ا

 .ةور يناير 

  يونيةةور. 

  لغهائبيناأو  الراسهبين (البكهالوريوس) لطلبهة الفرقهة النهائيهةحد أقصى مقهررين( )ب نوفمبرةور 

حنهوا فهإذا تكهرر رسهوبه  امت ،أو بدون عذر ف  مقهرر أو اثنهين باسهتثناء مقهرر المشهروت بعذر

 .ا المقررم  طالب الفرقة ف  الفصل الدراس  الذن يدرس في  هذ فيما رسبوا

 نسهبة حضهور ال تقهل عههن ر فه  فرقته  أن يكهون مسههتوفيا  يشهترط لهدخول الطالهب امتحهان أن مقههر .2

 .(ومعامل)محاضرات وتمارين  للدراسة% من الفترات المخصصة 75

تقهدم بحرمهان الطالهب مهن ال على طلهب مجهالس األقسهام المختصهة قهرارا   مجلس الكلية بناء  يصدر  .3

فه   اسبا  الطالب ر يعد وف  هذه الحالة، ل  يستو  فيها نسبة الحضور لالمتحان ف  المقررات الت 

 غائبا   دفيعلكلية يقبل  مجلس ا المقررات الت  حرم من التقدم لالمتحان فيها إال إذا قدم الطالب عذرا  

متحهان حضر الطالب أحد االمتحانات أثناء فتر  استصدار قرار حرمانه  مهن ةخهول اال وإذا ،بعذر

  بمجرة صدور القرار. ان الغيا  االمتح يعد
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 فالشر ةتبالتراكمي ومرالمجموع قديرات المقررات وحساب ت :(14مادة )

طالهب علهى يحصهل الالجامعات الالئحة التنفيذية لقانون تنظي   من 85، 84، 83خالل بالمواة إلم  عدم ا

ن ةرجهات مها حصهل عليه  مه أحد التقديرات اآلتية ف  نتيجة المقررات النهائيهة وفه  التقهدير العهام حسهب

 :طبقا  للجدول التال  ظمى للدرجاتإلى النهاية العنسبة 

 النسبة التقدير

 % فأكثر 85من  ممتا 

 % 85% إلى أقل من  75من  جيد جدا  

 % 75% إلى أقل من  65من  جيد

 % 65% إلى أقل من  50من  مقبول

 % 50% إلى أقل من  30من  ضعيف

 % 30أقل من  ضعيف جدا  

ت مها بعد نجاح  ف  كافة المقررات بحسهاب نسهبة مجمهوعند تخرج   يحسب التقدير التراكم  للطالب .1

حصههل عليهه  مههن ةرجههات فهه  سههنوات الدراسههة الخمههس إلههى مجمههوت النهايههات العظمههى للههدرجات فهه  

 السنوات الخمس.

فه   يره العهاميقهل تقهد وعلهى أال ،كان تقديره النهائ  ممتا  أو جيد جدا   إذا يمنح الطالب مرتبة الشر  .2

مرتبهة  ويشترط لحصول الطالهب علهى عن جيد جدا   اإلعداةية(عدا الفرقة )ة فرقة من فرم الدراس أن

 .عداةيةاإلما عدا الفرقة  ةفرق ف  أن امتحان تقدم ل  وأن الشر  أال يكون قد رسب

 الطالب من فرقة إلى الفرقة أعلى انتقال :(15مادة )

 ان غائبها  أو ك ،راتذا نجح ف  جمي  المقرالمقيد بها إلى الفرقة األعلى الت  تليها إ ينقل الطالب من الفرقة

 باإلضهافة واحهد إنسهان  وثقهاف مقهرر و ،فيما ال يزيد على مقررين من فرقت  أو من فرقة أةنهى أو راسبا  

 .إلى المقررين السابقين

 كلية من كليات الهندسة المناظرةللالتحويل  :(16مادة )

بههول قوفههق القواعههد التهه  يحههدةها مكتههب تنسههيق طههالب الفرقههة اإلعداةيههة مههن وإلههى الكليههة يكههون تحويههل 

 ، وبما ال يقل عن الحد األةنى للقبول بكليات الهندسة.الطالب بالجامعات

 الساعات المعتمدة البرامج بنظامالتحويل بين نظامي الفصلين الدراسيين و :(17مادة )

 المعتمد :نظام الدراسة بالساعات البرامج براسيين إلى التحويل من نظام الفصلين الد .1

 تمهد  حتهى المع البرامج بنظهام السهاعاتالطالب المقيد بنظام الفصلين الدراسيين إلى  يسمح بتحويل

اجتا ههها  جههراء مقاصههة للمقههررات التهه إ، ويههت  نهايههة الفرقههة األولههى بالكليههة أو الكليههات المنهها ر 

  ل إلي .لها ف  البرنامج الدراس  المطلوب التحوي ةلةالمعاالطالب وتحدة المقررات 
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 نة ال يجو  تحويل طالب نظهام الفصهلين الدراسهيين المفصهولين السهتنفاذ مهرات الرسهوب فه  السه

 عداةية أو السنوات الالحقة إلى نظام الدراسة بالساعات المعتمد .إلا

 الدراسيين: نظام الفصلين المعتمد  إلىنظام الساعات البرامج بالتحويل من  .2

 يهة سام العلملساعات المعتمد  إلى نظام الفصليين الدراسيين باألقال يجو  تحويل الطالب من نظام ا

 إذا ل  يحقق الطالب شرط القبول بالقس  عند التحاق  بالبرنامج.

 مهن 60  أحد البرامج إلى نظام الفصلين الدراسيين طالما له  يجتهايسمح بتحويل الطالب المقيد ب %

لطالهب اراء مقاصهة للمقهررات الته  اجتا هها جهإ  الساعات المعتمد  الال مة للتخهرج، ويهت  جمالإ

 لها ف  البرنامج الدراس  المطلوب التحويل إلي . المعاةلةوتحدة المقررات 

 قواعد إضافية :(18مادة )

لجامعهة اتعرت الحاالت الت  تظهر عند تطبيق هذه الالئحة ول  تظهر ف  المواة السابقة على مجلس 

 س  المختص ومجلس الكلية. التخاذ قرار بشأنها بعد أخذ رأن الق
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 (املقررات الدراسية: )الثانيلباب ا
 

 أوال: النظام الكودي للمقررات:

كود المقرر مكون من جزئين، الجزء األول عبارة عن حررو  شيرير ىلرل القأر  لو ال الري الر    -

)مرن اليأرار   ارة عن ثالثة لرقام لولهراوالجزء الثاني عب(،  1يدرس المقرر كما هو موضح بالجدول )

ييير ىلل المأ وى العلمي للمقررر، والررق  الثراني ييرير ىلرل ال الري الردقيق، والررق    ىلل اليمين(

 الثالث ييير ىلل شرشيب المقرر في المجموعة ال اللية في البرنامج العلمي. 

 لمطروح له  المقرر.يرشبط المقرر بالقأ  العلمي ال   يطرحه مهما كان شالي الطالب ا -

  .(ENGيي رك لكثر من قأ  في شدريأها الحرو  الااصة بها هي ) ال يالمقررات   -

 ( مال  يحدد قأ  معين ل دريأها.AURمقررات م طلبات الجامعة الحرو  الااصة بها هي ) -

( 1جدول )  

 CE قسم الهندسة المدنية

 CES ( شعبة الهندسة االنيائية)قأ  الهندسة المدنية 

 EE م الهندسة الكهربائيةقس

 EEP الكهربائية واآلالت شعبة القوى 

 EEE شعبة االشلاالت وااللك رونيات 

 EEC شعبة الحاسبات والنظ  

 AE قسم الهندسة المعمارية

 AED شعبة العمارة 

 AEP شعبة ال اطيط وال لمي  العمراني

 MME قسم هندسة التعدين والفلزات 

 MEM ات شعبة هندسة المواد والفلز

 MRE شعبة هندسة المناج  والثروات المعدنية 

 MEP الميكانيكية قسم هندسة القوى

 MED قسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

 MET قسم هندسة الميكاترونيات

 MTH قسم الرياضيات بكلية العلوم 

 PHY قسم الفيزياء بكلية العلوم 

 GEO بكلية العلوم  الجيولوجياقسم 

 ENG يشترك في تدريسها أكثر من قسم في الكلية مقررات 

 AUR مقررات متطلب جامعة
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 ثانيا: متطلبات الجامعة:

يزأ، ( مقررات من مذط ازةت الجةميزأ لالذزي   زدي للزم بنزة  شي زيأ اليزريج الثقةف8يدرس الطةلب )

ات اديزأ لسزنومزن الازنأ اإلبد ل نميأ م ةرا ه الإي يأ من الي وو االجذمةبيأ لاإلنازةنيأ صل ييرهزة بدايزأ

 (.2، ب م النحو الموضح في الجدل  )الثةلثأ  من الفرمأ اوللم لفذم الفرمأ الذي 

(: مقررات متطلبات الجامعة2جدول )  

 ساعات االتصال اسم المقرر كود المقرر الفرقة

الفرقة 

 اإلعدادية

AUR 021 2 القضةية المجذمييأ 

AUR 031  3 الارمجأالحةساةت لمقدمأ في 

 الفرقة األولى
Elective 2 لغةت صجنايأ 

AUR 132 3 الذواصلم ةرات اليرض ل 

 الفرقة الثانية
AUR 241 2 م نأ لمجذمع 

AUR 233  2 ريةدع اوبمة 

 الفرقة الثالثة
AUR 322 2 مضةية الميةه لالمنةخ لالطةمأ 

AUR 334  3 ماةدئ الاحث الي مي 

 19 إجمالي

 بات الكلية:ثالثا: متطل

 .الك يأ( لالذي  مثل مذط اةت 3يدرس جميع طثب الك يأ المقررات الموضحأ في الجدل  )

(: مقررات متطلبات الكلية3جدول )  

 ساعات االتصال اسم المقرر كود المقرر الفرقة

الفرقة 

 اإلعدادية

MTH 011 6  1- ريةضيةت 

MTH 012  6  2-ريةضيةت 

PHY 011   6  1-فيزية 

PHY 012   6  2-فيزية 

ENG 011  2 1-رست هندسي 

ENG 012  2 2-رست هندسي 

ENG 013 3 هندسأ لصفيأ 

ENG 014 3    كنولوجية اإلنذةج 

ENG 021 2 كيمية  هندسيأ 

ENG 022  5 ميكةنيكة هندسيأ 

 الفرقة الرابعة
ENG 431 2 الاثمأ الم نيأ 

ENG 432 3 عنظت مراماأ لضاط الجود 

 46 
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 :التدريب الميدانىمقررات رابعا: 

 الذراكمي.مةدع نجةح لرسوب لال  ضةي درجة ه ل مجموع  الذدريب الميدانم -

لثةلثزأ ان الفرمزأ يجب ب م الطثب المنذق ين من الفرمأ الثةنيأ للم الفرمأ الثةلثزأ، لالطزثب المنذق زين مز -

موامزع  أ صل في مراكز  دريب مذي  أ صل في صفزدللم الفرمأ الرابيأ لجرا   دريب بم ي داخل الك ي

( صسززةبيع، 6اليمزل المر اطزأ بةلذي ز   حزر لشزراي بضزو هييزأ  زدري  بةلقازت لمزدع ال  قزل بزن )

ت بمزة مزةو بزه خزث    زل الفذزرع للزم بضزو هييز  أ الذزدري ليقدو الطةلب فزي ن ةيزأ المزدع  قريزرات مكذوبزة

ذزدريب مزن ذحةن شف ي ل طةلب في الف ل الدراسي الذةلي ل المايو  بن الذدريب لذقييمه، ليذت بقد ام

 خث  لجنأ امذحةن يذت ابذمةد  إكي  ة من المجةل  المذي  أ. 

 كلية:: المقررات الدراسية بأقسام الخامسا  

 .( المقررات الدراسيأ في صماةو الك يأ لبرامج ة44 - 4الجدال  )  وضح
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 عداديةالفرقة اإل

 )المقررات الدراسية(
 

سد يفا  م بلبددات الصدول  لدد  ( ال4)رقد   املوضددحة ةوددال ال دداييددرس ييدا البددملب املل حقدني ةلكليددة املقدررات الدراسدية 
 .اهلندسة من جامعة أسيوطدرجة البكالوريوس يف 
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 اإلعداديةالفرقة 
 بةو لجميع الطثب

 (4جدل  رمت )

 المقرر رقم كودي

 ساعات في األسبوعال

مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات
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 المجموع

           الفصل الدراسي األول

MTH 011 
 1-الريةضيةت 

 (هندسأ  ح ي يأ /جار)
3 3 - 6 3 50 - - 100 150 

PHY 011 
 1-فيزية  

 )خواص مواد/ فراريأ(
4 - 2 6 3 40 - 20 90 150 

ENG 021 100 70 - - 30 3 2 - - 2 كيمية  هندسيأ 

ENG 022 
  هندسيأ ميكةنيكة

 )لسذة يكة / دينةميكة(
2 3 - 5 3 50 - - 100 150 

ENG 011 150 100 - - 50 3 2 - 2 - 1- رست هندسي 

AUR 021 50 40 - - 10 2 2 - - 2 القضةية المجذمييأ 

 750      23 2 8 13 الدراسي األول ودرجات الفصلمجموع ساعات 

           الفصل الدراسي الثاني

MTH 012 
 2- الريةضيةت

 ( كةمل/ فةضل)
3 3 - 6 3 50 - - 100 150 

PHY 012 
  2- فيزية 

 )ك ربيأ/ مغنةطيايأ(
4 - 2 6 3 40 - 20 90 150 

ENG 012 100 60 - - 40 3 2 - 2 - 2- رست هندسي 

ENG 013 125 75 - - 50 3 3 - 1 2 هندسأ لصفيأ 

ENG 014 125 75 20 - 30 3 3 1 - 2  كنولوجية اإلنذةج 

AUR 031  100 60 - - 40 3 3 1 - 2 الحةساةت لالارمجأمقدمأ في 

 750      23 4 6 13 الدراسي الثاني ودرجات الفصلمجموع ساعات 

 1500      46    المجموع
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 الفصل الدراسي األولمقررات   جميع الطالب عداديةإلالفرقة ا

 

 MTH 011 كود المقرر )جبر / هندسة تحليلية( 1-رياضيات  است المقرر

 - ازثت يز  المذابأ  صس )سةلب صل كار ( ل طايقة  ة في الذقريب لالحد اليةو لمجمزوع ب الحديننظريأ ذات الجبر: 
 -طع( زائزف، القزةالنظريأ اليةمأ ل ميةدالت لطرق الحل الذقرياي ل ة )طريقأ الذ نيف لالنقطأ الثةبذأ، نيو ن الموضع ال

ةلس جززالم ززفوفةت لنظززت الميززةدالت اليطيززأ )ف ززو  الميززةدالت لالر اززأ لاليم يززةت اولليززأ، طريقززأ الحزز ي الجززةلس، 
 جوردان، طرق  كراريأ(.

اإلفززدااليةت القطايززأ  –فززي الفززرال، الضززرب المذج ززي، الضززرب القيةسززي(  المذجززهجاززر المذج ززةت ) مثززل : التحليليةةة الهندسةةة
ميززةدالت الدرجززأ الثةنيززأ لال ززورع اليةمززأ لميةدلززأ القطةبززةت  –ل مذجززه فززي الفززرال  الذمثيززللاوسززطوانيأ لالكرليززأ لطززرق 

ر دلران لنقزل المحزةل –قطع المكةفئ، القطع النةم ، القطزع الزائزد( الميرلطيأ لالكرليأ )خ ةئ  القطةبةت الميرلطيأ، ال
 يةدالت اليطين الماذقيمين، ميةدالت الكرع لالاطوح الدلرانيأ لالماذول في الفرال لاليط الماذقيت في الفرال. م  –

 

 PHY 011 كود المقرر )خواص مواد / حرارية( 1-فيزياء  است المقرر

ينةميكة د –اسذة يكة الموائع  –مجة  الجةذبيأ ل طايقة  ة  –القيةسيأ لاوبيةد  الوفدات –لفيزيةئيأ الكميةت اخواص المواد: 
 اولسةط المرنأ. الموجةت في –لموجةت ال و يأ ا –لمرلنأ ا – ال زلجأ -الموائع 

 –ل  فزي الزدينةميكة الحراريزأ لقةنون اوا –لنظريأ الحركيأ ل غةزات ا –االنذقة  الحرار  الحرارة والديناميكا الحرارية: 
 اإلنذرلبية لالقةنون الثةني ل دينةميكة الحراريأ.

 

 ENG 021 كود المقرر كيمياء هندسية است المقرر

ينةميكي فززي اليم يززةت الفيزيةئيززأ اال زززان الززد -يززل خززواص المحةل - موازنززأ المززةدع لالطةمززأ ل طايقة  ززة –الحةلززأ الغةزيززأ 
 :يزأ ميذزةرعصزنةبةت كيميةئ -لذ زو  لميةلجذزه ا - مزواد الانزة  -ةه ميةلجزأ الميز -الك ربيزأ لالذككزل الكيميزة   -لالكيميةئيأ 

 (.لصنةبةت هندسيأ صخر، الاذرلكيمةليةت، صشاةه الموصثت، لالورق الاوليمرات، الاكر ،اوسمدعاوسمنر، )

 

 ENG 022 كود المقرر ستاتيكا/ ديناميكا(إميكانيكا هندسية ) است المقرر

  مح  أ مجموبأ من القول الفراييأ لبززلو القزول فزو – طايقةت ب م المذج ةت الفراييأ )الثاليأ اوبيةد(  إستاتيكا:
صنززواع –المجموبززةت المكةفيززأ لميززةدالت اال زززان ل جاززت الجةسززئ  –االزدلاجززةت المكةفيززأ  –نقطززأ لفززو  خززط ماززذقيت 

 – ا زان مجموبةت القزول الفراييزأ –ن  حر  أالير القول الماذويأ الدبةمةت لالركةئز في الماذول لفي الفرال لاال زا
مركزز الكذزل  –اال ززان فزي لجزود مزوع افذكزةك  –ا زان جات جةسئ  حزر مجموبزأ مزن القزول لاالزدلاجزةت الفراييزأ 

زو الق ززور الزز ا ي لفةصززل ضززرب الق ززور )مجموبززأ مززن بزز –لاولززواح الماززذويأ (  –)مجموبززأ مززن الجاززيمةت 
 لاولواح الماذويأ( لالمحةلر الرئيايأ ل ق ور ال ا ي. الجايمةت
لمازذويأ بةسزذيداو المحزةلر الصزف الحركزأ  -الماذويأ ل جايت  ماةر الحركأ -لزافأ لسربأ لبج أ الجايت  ديناميكا:
ي المحزةلر لحركزأ فزا -لحركزأ فزي المحزةلر ال ا يزأ ا -يدع لجايت ب م ماةر مازذقيت الحركأ المق -المق لفةت  -الكر يزيأ 
 -غيزرع ل طايقة  زة الكذ زأ المذ -سط مقةلو الحركأ في ل -كأ لنيو ن موانين الحر -ايأ بين الجايمةت الحركأ النا -القطايأ 

ازدص م -فظأ القول المحة -طةمأ الحركأ لمادص الإغل  -يدع لجايت ب م ماةر دائر  الحركأ المق -الحركأ الذوافقيأ ل جايت 
 دو جايمين.  ة -ادص الدفع لكميأ الحركأ م -يأ ففظ الطةمأ الميكةنيك

 

 ENG 011 كود المقرر 1-رسم هندسي  است المقرر

 ندسززيأ )طززرق رسززت ل قاززيت الزلايززة اليم يززةت ال -طريقززأ كذةبززأ الحززرلي  -صنززواع اليطززوط لطززرق اسززذيداو اودلات ال ندسززيأ 
سزقةط ال ندسزي )طزرق اإلسزقةط الميذ فزأ لاسزذيداو اإلسزقةط إلا -ل كاير ل  زغير بيز  اوشزكة  ال ندسزيأ، بم يزةت الذمزةس( 

  .اليمود  في ليجةد الماةمط لمجامةت ميذ فأ اوشكة ، اسذنذةج الماقط الثةلث، رست المنظور من ماقطين(

 

 AUR 021 كود المقرر القضايا المجتمعية است المقرر

 ةد.الفاكةفحأ م الإفةفيأ ل -فقوق اإلناةن  -الزيةدع الاكةنيأ 
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 مقررات الفصل الدراسي الثاني جميع الطالب  اإلعداديةرقة فال

 

 MTH 012 كود المقرر ضل / تكامل()تفا 2-رياضيات  است المقرر

لال ويةريذميزأ  ليزأ )المث ثيزأ لاليكازيأالزدلا  اول -الدالأ )مف وو الدالأ،   زنيف الزدلا ، دالزأ الدالزأ، الدالزأ اليكازيأ(  التفاضل:
، نظريزأ الن ةيزةت(  ةيأ مذذةبيأ، ن ةيأ دالأ، الن ةيأ من جةنب لافزد، الن ةيزأ بنزد الثن ةيزأالن ةيةت )ن -زائديأ لاليكايأ( اوسيأ ال

  -ول( ال  ة  ) يريف، نظريةت اال  ة ، ا  ة  دالأ الدالزأ لالدالزأ اليكازيأ، نظريزأ القيمزأ الوسزطيأ، نظريزأ القيمزأ الق زا -
شززذقةق ليكاززيأ، االا، مإززذقةت الززدلا  اولليززأ، االشززذقةق ب ززم فذززرع، مةبززدع الا ازز أ، اشززذقةق الدالززأ االشززذقةق )موابززد االشززذقةق

أ، م الذفةضزل )نظريزأ القيمزأ المذوسززط طايقزةت ب ز  -الضزمني لالازةرلمذر ، المإزذقةت ذات الر زب الي يزة، االشزذقةق الجزئززي( 
 ذقير، القيت اليظمم لال غرل، الذقريب(.صيفأ  ي ور، مذا ا أ مك ورين، رست المنحنيةت، الذحدب لال

 -أ( ضزةت المث ثيزطرق الذكةمل )الذيوي ، الذجزيئ، الكاور الجزئيأ، االخذزا  المذذةلي، لزالأ الجز لر، الذيويالتكامل: 
ل كةمزل الميذزالذكةمل المحدد )خ ةئ ه،  جمييةت ريمةت الي يزة لالازف م، النظريزأ اوسةسزيأ فزي الذفةضزل لالذكةمزل، الذ

 كةمزل )فازةب الماززةفةت، الازطوح، الحجززوو الدلرانيزأ، الميزةدالت الذفةضزز يأ مزن الر اززأ طايقززةت الذ -لمةبزدع لوييذزة ( 
 لذكةمل بةلذقرب )مةبدع سيماون، صشاةه المنحرفةت(.ا -اوللم لالاايطأ( 

 

 PHY 012 كود المقرر )كهربية / مغناطيسية( 2-فيزياء  است المقرر

الذيزةر لالمقةلمزأ  –المكثفزةت لالمزواد اليةزلزأ  –الج زد الك ربزةئي  –مةنون جةلس  –لمجة  الك ربةئي ا -الإحنأ لالمةدع 
مزززةنون فزززرادا  ل حزززث  –مزززةنون بزززةيوت لسزززةفةرت  –مزززةنون صمايززر  –لالقززوع الدافيزززأ الك ربةئيزززأ. المجزززة  المغنةطيازززي 

ةكازويل )ال زورع الذكةم يزأ(. ضزو  هندسزي م ميزةدالت –ليواص المغنةطيايأ ل مزواد ا –اةبةت الحث ف -المغنةطياي 
 لصليةي ب ريأ.

 

 ENG 012 كود المقرر 2-رسم هندسي  است المقرر

رق الرسززت طزز -ةو ال ندسززيأ  قززةطع اوجازز -القطةبززةت ل مثيززل اوجاززةو بقطةبززةت كةم ززأ لن ززف مطززةع لمطززةع مرفززل 
 بةلحةسب في الذي  ةت الميذ فأ. لرست المدبتا -سقةط المذايأ في المجةالت ال ندسيأ الميذ فأ إللا

 

 ENG 013 كود المقرر هندسة وصفية است المقرر

ةو فزززي  مثيزززل اوجاززز -كازززونومذر  اإلسزززقةط اإل -لسزززقةط مزززونج  - مثيزززل الينةصزززر اوسةسزززيأ )النقطزززأ، المازززذقيت، المازززذول( 
مازةئل  -رمزوو ل طايقة زه اإلسزقةط الم -يقة زه إلسزقةط المازةبد ل طاا -لذقةطع لاإلفراد مع المازذويةت اليطيزأ ا -اإلكاونومذر  

 طع الاطوح الدلرانيأ. قة -لمقةطع الماذويأ ل اطوح لاإلفرادا -رانيأ الاطوح الدل -وح كثيرات الاط -الموضع لالقيةس 

 

 ENG 014 كود المقرر تكنولوجيا اإلنتاج است المقرر

اليزواص  أ ل ميزةدن،يأ، المزواد ييزر الميدنيزأ، الميةلجزأ الحراريزالمواد ال ندسيأ )الميةدن الحديديأ، الميةدن يير الحديد
ةكأ بةلقوالزب ةكأ )الااةكأ بةلرمل، الااةكأ بةولواح، الازاةكأ بةإلزافزأ، الازابم يةت الاا -الميكةنيكيأ ل ميةدن، الااةئل( 

 -ب اليميزز ، الاثزز ، الرفززو( م يززةت  إززكيل الميززةدن )الحززدادع، الدرف ززأ، الاززحب -الميدنيززأ، الاززاةكأ بززةلطرد المركززز ( 
ليأ: اليراطأ، اليم يةت اآل -لميةدن )اليم يةت اليدليأ ابم يةت مطع  -بم يةت  إكيل الميةدن )الارشمأ، ال حةو، ال   ( 

 ةس )القدمززأ ذات الورنيززأ، الميكرلميذززر، مقيززةس لجززه الاززةبأ، ميززةسبم يززةت القيزز -الكإززط، الثقززب، الذفريززز، الذج ززي ( 
 دات القيةس(.الزلاية، محد

 

 AUR 031 كود المقرر الحاسبات والبرمجةمقدمة في  است المقرر

 المكونزةت –( يزأالطرف الوفزدات الذإزغيل، لفزدع الميرجزةت، المزدخثت،) المةديزأ المكونةت – الحةسب  نظيت في مقدمأ
 مجزأالار صسةسزيةت - ف  زة ةتلخوارزميز المإزكثت  ح يزل –( الارمجأ الجةهزع، لغةت الذإغيل، الارامج نظت) الارمجيأ
 . طايقيأ لارامج صمث أ – الحةسب برمجأ لغةت بإفدل
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 قسم اهلندسة املدنية
 )المقررات الدراسية(

 
( 8-5) وداال ال اليةةت املوضحة املقررا املدنيةندسة اهلةإلضافة إىل مقررات السنة اإل دادية؛ يدرس البالب املل حق بقس  

 املدنية من جامعة أسيوط.ندسة اهلبلبات الصول  ل  درجة البكالوريوس يف الس يفا  م 
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 المدنيةقسم الهندسة 

 الفرمأ اوللم

 )جميع الطثب(

 (5جدل  رمت )

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع

مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
حة
م

 

ن
ري
مة
 

 

ي
م 
ب

 

 المجموع

نأ
ا
 ال
 
مة
ب
ص

 

 
ن 
حة
مذ
ا

ي
ف 
ش

 

 
ي
م 
ب
ن 
حة
مذ
ا

 

ن 
حة
مذ
ا

يأ
 ة
ن

 

 
ي
س
را
لد
 ا
ل
 
لف
ا

 

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

Elective 50 40 - - 10 2 2 - - 2 * لغةت صجنايأ 

CE 111 ( 1نظريأ لنإة ات) 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 

CE 141 150 90 - 20 40 3 6 - 3 3 ماةفأ ماذويأ 

CE 151 125 75 - - 50 3 3 - 2 1 رست مدني 

MTH 113 ( 3ريةضيةت) 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 

AE 133  125 75 - - 50 3 4 - 2 2 لنإة  ميمةر 

 750      23 - 11 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 132 50 40 - - 10 2 3 - - 3 الذواصلم ةرات اليرض ل 

CE 112 ( 2نظريأ لنإة ات) 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 

CE 121 ( 1خواص لمقةلمأ مواد) 150 90 - 20 40 3 5 2 1 2 

CE 191 
رست مدني بةسذيداو الحةسب 

 اآللي
1 - 2 3 - 40 10 50 - 100 

CES 141 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 مقدمأ في ال ندسأ الجيو قنيأ 

ENG 151 
 الذركياةت الك ربةئيأ

 في الماةني لالميكةنيكيأ
2 2 - 4 3 50 - - 100 150 

 750      23 4 7 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

  

 ييذةر الطةلب لفدل ال غةت الذةليأ: *

AUR 111  لنج يزيأ.لغأ 

AUR 112 لمةنيأ.لغأ ص 

AUR 113 نايأ.لغأ فر 
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 المدنيةقسم الهندسة 

 الثةنيأالفرمأ 

 )جميع الطثب(

 (6جدل  رمت )

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع

مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
حة
م

 

ن
ري
مة
 

 

ي
م 
ب

 

 المجموع
نأ
ا
 ال
 
مة
ب
ص

 

 
ن 
حة
مذ
ا

ي
ف 
ش

 

 
ي
م 
ب
ن 
حة
مذ
ا

 

ن 
حة
مذ
ا

يأ
 ة
ن

 

 
س
را
لد
 ا
ل
 
لف
ا

ي
 

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

AUR 241 50 40 - - 10 2 2 - - 2 م نأ لمجذمع 

CE 252 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 هندسأ الر  لال ري 

CE 231 ( 1  ميت منإكت خرسةنيأ)  2 2 - 4 3 50 - - 75 125 

CE 222 ( 2خواص لمقةلمأ مواد)  3 1 1 5 3 40 20 - 90 150 

CE 261 (1يدرلليكة )ه  2 2 - 4 3 40 20 - 90 150 

CE 213 ( 3نظريأ لنإة ات) 125 75 - - 50 3 4 - 2 2 

 750      23 1 9 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 233  50 40 - - 10 2 2 - - 2 ريةدع اوبمة 

CE 214 ( 4نظريأ لنإة ات)  2 2 - 4 3 50 - - 100 150 

CES 242 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 ميكةنيكة الذربأ 

CE 232 ( 2  ميت منإكت خرسةنيأ)  2 2 - 4 3 50 - - 100 150 

CE 242 125 75 - 20 30 3 4 - 2 2 ماةفأ طاويرافيأ 

MTH 214 ( 4ريةضيةت) 125 75 - - 50 3 4 - 2 2 

 750      23 - 10 13 لثانيمجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي ا

 1500      46    المجموع

لثانية ويتم تقييمة  ( والذي يتم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرقة ا1) التدريب الميدانى)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر 

 في بداية الفصل الدراسي األول للفرقة الثالثة.
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 المدنيةقسم الهندسة 

 الثةلثأالفرمأ 

 (7جدل  رمت )

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع

مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
حة
م

 

ن
ري
مة
 

 

ي
م 
ب

 

 المجموع
نأ
ا
 ال
 
مة
ب
ص

 

 
ن 
حة
مذ
ا

ي
ف 
ش

 

 
ي
م 
ب
ن 
حة
مذ
ا

 

ن 
حة
مذ
ا

يأ
 ة
ن

 

 
ي
س
را
لد
 ا
ل
 
لف
ا

 

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

AUR 322 50 40 - - 10 2 2 - - 2 ميةه لالطةمأ لالمنةخمضةية ال 

CES 311 ( 5نظريأ لنإة ات)  2 2 - 4 3 50 - - 75 125 

CES 331 ( 3  ميت منإكت خرسةنيأ)  2 2 - 4 3 50 - - 100 150 

CES 343 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 هندسأ اوسةسةت 

CE 343  150 90 - 20 40 3 4 - 2 2 هندسأ الجيومة يك 

Elective (  1مقرر اخذيةر) 125 75 - - 50 3 4 - 2 2 

 750      23 - 10 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 336 50 40 - - 10 2 3 - - 3 ماةدئ الاحث الي مي 

CES 321 150 100 - - 50 3 4 - 2 2   ميت منإكت ميدنيأ 

CE 353 (1ت منإكت الر  )  مي  2 2 - 4 3 50 - - 75 125 

CE 362 ( 2هيدرلليكة)  2 2 - 4 3 40 20 - 90 150 

CE 371 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 هندسأ اإلمداد بميةه الإرب 

CE 381 125 75 - - 50 3 4 - 2 2  يطيط النقل لالمرلر 

 750      23 - 10 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

لثالثة ويتم تقييمة  ( والذي يتم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرقة ا2) التدريب الميدانى)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر 

 في بداية الفصل الدراسي األول للفرقة الرابعة.

 ييذةر الطةلب من المقررات الذةليأ:: (1مقرر اختياري )

CE 327 صنواع اليرسةنةت اليةصأ  CES 316 ح يل ل  ميت المنإكت اليمثمأ  

CE 356 لدارع الموارد المةئيأ  CES 354 الذإييد لميدات طرق 

CE 365 المراف  هيدرلليكة  CES 355 لدارع موامع الذإييد 

CE 375 الاييأ فمةيأ هندسأ  CES 361  المإةكل ذات الذربأ ب م الذأسي 

CE 376 اةت صحيأ داخ يأ ركي  CES 362 هندسأ اونفةق 

CE 386 هندسأ النقل اليةو  CES 371  المنإكت ل رميت لصيةنأ فح 

   CES 372 المنإكت المركاأ 
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 المدنيةقسم الهندسة 

 الرابيأالفرمأ 

 (8جدل  رمت )

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 ظمي للدرجاتالنهايات الع

رع
ض
حة
م

 

ن
ري
مة
 

 

ي
م 
ب

 

 المجموع
نأ
ا
 ال
 
مة
ب
ص

 

 
ن 
حة
مذ
ا

ي
ف 
ش

 

 
ي
م 
ب
ن 
حة
مذ
ا

 

ن 
حة
مذ
ا

يأ
 ة
ن

 

 
ي
س
را
لد
 ا
ل
 
لف
ا

 

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

ENG 431 50 40 - - 10 2 2 - - 2 الاثمأ الم نيأ 

CES 452 
بقود لمواصفةت للدارع 

 مإرلبةت
2 2 - 4 3 50 - - 100 501  

CE 472 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 ال ندسأ ال حيأ لالايييأ 

CES 422 150 100 - - 50 3 4 - 2 2   ميت كاةر  ميدنيأ 

CE 485 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 هندسأ الطرق لالمطةرات 

Elective (  2مقرر اخذيةر ) 100 70 - - 30 3 4 - 2 2 

 750      23  10 13 ولمجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األ

           الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 50 40 - - 10 2 3 - - 3 نظت مراماأ لضاط الجودع 

CES 412 
 طايقةت الحةسب في ال ندسأ 

 المدنيأ
2 1 1 4 3 30 10 10 75 125 

CES 432 150 100 - - 50 3 4 - 2 2   ميت اليزانةت اليرسةنيأ 

CE 454 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 (2ت الر  )  ميت منإك 

CE 483 125 75 - - 50 3 4 - 2 2 هندسأ الاكأ الحديد 

CE 494 150 - - 90 60 - 4 - 3 1 مإرلع الاكةلوريوس 

 750      23 1 10 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

 

 من المقررات الذةليأ:ييذةر الطةلب : (2مقرر اختياري )

CE 425 مذقدمأ ميدنيأ منإكت CES 417 ز الزال وفمة  المقةلمأ اليرسةنيأ المنإكت ل  ميت  ح يل 

CE 428 مذقدمأ مواد مقةلمأ CES 426  اليرسةنيأ الكاةر 

CE 457 المثفأ الداخ يأ لاورصفأ الن ريأ CES 448 مذقدمأ صسةسةت 

CE 458 الكارل الر  لمنإكت اليةصأ يأالمةئ المنإكت   ميت CES 456 المإرلع موارد لدارع 

CE 466 الايو  من لالحمةيأ الاطحيأ الميةه هيدرللوجية CES 473 مذقدمأ خرسةنيأ منإكت 

CE 477 الاييي الذ و  في الذحكت هندسأ CES 474 اإلج ةد سةبقأ خرسةنأ 

CE 478 ال  اأ المي فةت   

CE 487 المطةرات هندسأ   

CE 488 الطرق لصيةنأ  أهيل   
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 األولالفصل الدراسي مقررات  الفرقة األولى )جميع الطالب(  المدنيةقسم الهندسة 

 

 Elective كود المقرر لغات أجنبية است المقرر

 ييذةر الطةلب لفدل ال غةت الذةليأ: ،سذيداو ال غأ في كذةبأ الذقةرير الفنيأا -خ ةئ  لموابد ال غأ 

AUR 111 .لغأ لنج يزيأ 

AUR 112 .لغأ صلمةنيأ 

AUR 113 .لغأ فرنايأ 
 

 CE 111 كود المقرر (1نظرية إنشاءات ) است المقرر

موبزأ مج ا ززان -مزن القزو   مجموبزأ مح  أ - ح يل القول  -الماذويأ  اإلسذة يكة ماةدئ -مقدمأ بن الذح يل اإلنإةئي 
يجةد القو  الكمرات إل  ح يل -  الركةئز لالوصثت الداخ يأ لاوفمة صنواع -ل المنإكت لنمةذج الذح ي صنواع -من القو  

أ جززةد القززو  الداخ يززإلي سززذة يكيةلال يةكل/اإلطززةرات المحززددع   ح يززل -الداخ يززأ المحوريززأ لمززو  القزز  لبزززلو االنحنززة  
 المحوريأ لمو  الق  لبزلو االنحنة .

 

 CE 141 كود المقرر مساحة مستوية است المقرر

لحديثززأ فززي اوبمززة  اال جةهززةت ا -فأ )الماززةفأ الجيودياززيأ لالماززةفأ الماززذويأ( صماززةو الماززة -ماززةدئ ب ززت الماززةفأ 
لفزدات  -هزت مواصزفة  ة صنزواع اليزرائط المازةفيأ لص -طوات  مثيل سطح اورض ب م اليرائط الماةفيأ خ -الماةفيأ 

ماززةفيأ المضزز يةت ال -طوليززأ لصرصززةد الاوصزز أ القيةسززةت ال -ةفي رفززع الماززطززرق ال  -القيززةس فززي اوبمززة  الماززةفيأ 
 قازيت  -بيأ لالميكةنيكيزأ الدميقزأ إليجزةد المازةفةت الطرق الحازة -الذر يب الدللي لالمح م ل يرائط  –لطرق   حيح ة 

 صنزواع -ةز الميززان لذركيزب لالضزاط الزدائت لالم مزر لج زا - ةز الميزان ج -لماةفأ المةئيأ ا -اوراضي ل يديل الحدلد 
 -لإززاكيأ الميزانيززأ ا -طوليززأ لاليرضززيأ القطةبززةت ال -لميزانيززأ ضززاط شززاكةت ا -ليةديززأ لالدميقززأ االميزانيززأ   -المززوازين 

ومايززو ر فززي بمززل النمززةذج  طايقززةت الك -لحفززر لالززردو فززي المإززرلبةت ال ندسززيأ افاززةب كميززةت  -اليززرائط الكنذوريززأ 
 –لمنحنيزةت الرصسزيأ ل وميي زة فزي الطاييزأ افازةب بنةصزر  -رض لرست اليرائط الكنذوريأ الرمميأ  لمنةسيب سطح او

 مقدمأ لج ةز الذيودللير لميةس الزلاية.
 

 CE 151 كود المقرر رسم مدني است المقرر

اضززع نززواع اليطزوط فززي الرسززت ال ندسززي لموص -ةرع االسززذيداو اودلات لم زز - يزةريف فنيززأ فززي الرسززت ال ندسزي المززدني 
المنإززكت  فززوائط صجنحززأ -رابيززأ لكيفيززأ لسززقةط ة اوبمززة  الذ -المنةسززيب لاوبيززةد ال ندسززيأ لكيفيززأ كذةبذ ززة  –اسززذيدام ة 

نزواع الحزوائط ربزط ميذ زف ص -خل لميزةرج المنإزكت المةئيزأ اليقزود  مزدا -اغة  اوكذةي لال -المةئيأ: )صنواب ة، صمةكن ة( 
 -م ززاةت الن ةيززأ ب ززم المجززةرل المةئيززأ  -الاززداالت  -الاززحةرات  -الاززراب   -ر  كاززةال -لاوجنحززأ بةوبمززة  الذرابيززأ 

 -ال ززحي  صبمززة  ال ززري -كمززرات اليرسززةنيأ لاوسةسززةت اوبمززدع لال -الكمززرات لاوبمززدع اليرسززةنيأ لصسةسززة  ة 
 زز أ بيضزز ة أ مفززردع صل مذالمنإززكت الميدنيززأ: )القطةبززةت لالينةصززر الميدنيززأ المفززردع، كيفيززأ لسززقةط الينةصززر الميدنيزز

 الاي  لذكوين اوبمدع لالقوابد لالكمرات لاوسقف(.
 

 MTH 113 كود المقرر (3رياضيات ) است المقرر

ة وفزاةت ل طايقة  زنظريأ الم ف -ج لر الميةدالت )درجأ الةلثأ لرابيأ(  - : نظريأ اوبداد المركاأ ل طايقة  ةخطي جار
 لميرلطيأ.ةبةت االقط -في نظت الميةدالت اليطيأ 

النحنزة ات ا -فكوكاااأ  زةي ورم -يلذكةمل اليطا - ةئ  ل طايقةت الذكةمثت المحدلدع خ - كةمل: طرق مذقدمأ ل ذكةمل 
 الذكةمثت المذيددع ل طايقة  ة. -

دلا   -يأإزوائالمذغيزرات الي -االفذمزةالت المازذق أ لالمإزرلطأ  -نظريأ الفيزةت  -نظريأ االفذمةالت اوسةسيأ لف ة : 
رصزةد ن دمزأ اويمزةالت ل طايقة  زة فزي  ييزنظريزأ االفذ -دالأ الذوميةت لالذاةين الذراكميزأ  -الذوزيع المذقطيأ لالمذ  أ 

 .ماذق أالمةبدع انذإةر اليطأ في فةلأ اورصةد ال ندسيأ الماذق أ ليير  -ال ندسيأ 
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 AE 133 كود المقرر إنشاء معماري است المقرر

رافزل  نفيز  م -( حأالانزة  بةليرسزةنأ الماز  ،الانزة  بةوخإزةب ،الانزة  بزةلحجر لالطزوب، فةم زأ )هيك زي، فزوائطة : صنظمأ اإلنإز
 ال زوت، دخزةن ،الحرارع ،الرطوبأ)رق اليز : ط -   ميت الاثلت - وبذةبا – اليقود - المكونةت الميمةريأ ل ماةني - الماةني
 لذنفي يأ المذكةم أ.الرسومةت ا - الذركياةت ال حيأ لالك ربةئيأ -( الدهةنةت ،اورضيةت)مواد الذإطياةت:  -( الحري 

 

 الثانيالفصل الدراسي مقررات  الفرقة األولى )جميع الطالب(  المدنيةقسم الهندسة 

 

 AUR 132 كود المقرر التواصلمهارات العرض و است المقرر

 -ئل لالمقةب ززأ كذةبززأ الرسززة -ال فظززي لكذةبززأ الذقززةرير  الإززف ي لييززر الذواصززل - الذواصززلبم يززأ  - الذواصززلمقدمززأ فززي فنززون 

اليزرض الذقزديمي:  مرافزل  يطزيط -اليرلض الذقديميأ  مزاية لبيوب -ض الذقديميأ لدارع اليرل -الذيطيط ل يرلض الذقديميأ 

القوابززد  -يط اليززرض الذقززديمي ييززأ لمحززب -) حديززد ال ززدي،  حديززد الجم ززور،  حديززد رسززةلأ اليززرض الرئياززيأ،  حديززد النطززةق( 

 لذيةمل مع جز  الذاةؤالت لاإلجةبةت في اليرض. ا -مل مع الجم ور كيفيأ الذية -اليةمأ إلدارع اليرلض الذقديميأ 

 

 CE 112 كود المقرر (2نظرية إنشاءات ) است المقرر

 للقزواخطزوط  زأالير  -اخ يزأ إليجزةد القزو  الد  ح يل اومواس - إليجةد القو  الداخ يأ لسذة يكية ح يل الجمةلونةت المحددع 

حركززأ لالقززيت  ح يززل الكمززرات للفمززة  المذ -الجمةلونززةت(  ،مززواساو ،ال يةكززل ،كمززراتال) لسززذة يكية:ل منإززكت المحززددع 

 خواص القطةبةت الماذويأ. -اليظمي لالمط قأ ل قو  الداخ يأ 

 

 CE 121 كود المقرر (1خواص ومقاومة مواد ) است المقرر

 اخذازةر -سزذة يكياإل الضزغط اخذازةر - اإلسزذة يكي الإزد اخذازةر -االخذازةر لميةير  زة  مةكينزةت -ال ندسزيأ  المواد خواص

 لاخذازةرات خزواص  -اوسزمنر  صزنةبأ لاخذازةراتل خواص -واص لاخذاةرات ركةو اليرسةنأ لاوفجةرخ -ال ثدع 

 اوخإةب. لاخذاةرات خواص - طوب الماةني

 

 CE 191 كود المقرر رسم مدني باستخدام الحاسب اآللي مقرراست ال

صلامزر  - 2Dسزت المزدني، صلامزر الر المثئمزأ ل رسزتلالثاليزأ اوبيزةد لمميززات صفزد الازرامج الجزةهزع  الرست النةئيزأبرامج 

ي مجزة  ال ندسزأ فز طايقةت ميذ فأ ب م الرسزت المزدني  - 3Dصلامر الرست  -الذ إير  -اوبيةد  -  يديل الرست ل  حيحه

 اإلنإةئيأ لهندسأ الر .

 

 CES 141 كود المقرر مقدمة في الهندسة الجيوتقنية است المقرر

  ززنيف  -طززرق   ززنيف الذربززأ  -ليززواص الطايييززأ ل ذربززأ لاخذاةرا  ززة الميم يززأ لالحق يززأ ا - كززوين الذربززأ  -  يريفززةت

 سريةن الميةه في الذربأ ل طايقة  ة. -لذربأ الميةه في ا -ال يور الماذيدمأ في اإلنإة ات ال ندسيأ 

 

 ENG 151 كود المقرر الميكانيكية في المبانيالكهربائية والتركيبات  است المقرر

مةت الك ربةئيزأ لفازةب مزرا ع الرسزو -لك ربةئيأ في المنإكت الاكنيأ لال نةبيأ الذركياةت ا -مقدمأ ل دلائر الك ربةئيأ 

 لالم ةبد.لذركياةت الك ربةئيأ في الماةني ابمة  صفةت الفنيأ للبمة  الك ربةئيأ والموا -الك ربيأ  اوفمة 

 صنظمزأ لاخذيزةر قييت  -في الماةني لالذكييف  الذاريد صنظمأ صفمة  فاةب -الذإييد  ميدات الفنيأ المواصفةت لاخذيةر  قييت

 الماةني. في الميكةنيكيأ الذركياةت وبمة  الفنيأ المواصفةت -المذحركأ  لالاثلت الم ةبد
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 األولالفصل الدراسي مقررات  )جميع الطالب(  الثانيةالفرقة  المدنيةقسم الهندسة 

 

 AUR 241 كود المقرر مهنة ومجتمع است المقرر

 -ل زم اليمزبدلر المإري  -لمإكثت المر اطأ بةليمل ا -مجذمع الم ن في ال -م نيأ الممةرسأ ال -ب ت االجذمةع الم ني 

 ل ييةت لالذنظيمةت الم نيأ.ا -نظت الم نأ القوانين لالذإرييةت الذي   -

 

 CE 252 كود المقرر هندسة الري والصرف است المقرر

يثمأ بين ميةه ال – اليزانةت الاطحيأ لطةمذ ة الذيزينيأ –الذيزين الاطحي لنظرية ه  –هيدرللوجيأ فوض ن ر النيل 

 بةلرش،  حديثأ )الرطرق الر  ال -طرق الر  الذق يديأ –الم ط حةت الفنيأ المر اطأ ب ة الر  لالذربأ لالذيريف بأهت 

 ت،الحديث )المضية الر  لنظةو الرئيايأ المكونةت - الرسومةت الذنفي يأ( الذيطيط، الاطحي،  حر الر  بةلذنقيط، الر 

الزرابيأ  صري اوراضي –الرمل(  فةصل الضغط، منظت الرشةشةت لالمنِقطةت، الفربيأ، اليطوط الرئيايأ، اليطوط

الميةه  – ميم ة( م اةت الن ةيأ صل م ةرب الميةه )صنواب ة، لظيفذ ة،   –شاكة ه(  )صهميذه، صنوابه، مكونةت ل  ميت

 مإةك ه(.لآلبةر االجوفيأ )صمةكن  واجدهة، صنواع اليزانةت اورضيأ، صنواع اآلبةر، الاحب اآلمن لالاحب الجةئر من 

 

 CE 231 كود المقرر (1تصميم منشآت خرسانية ) ت المقرراس

قطةبززةت الذ ززميت الحززد  ل  -فاززةب اوفمززة   -الززنظت اإلنإززةئيأ للسززقف  -خززواص المززواد المكونززأ ل يرسززةنأ المازز حأ 

 -  ززميت اوبمززدع الق ززيرع  -مزز  لالقطةبززةت الميرضززأ وفمززة  محوريززأ  لاليرسززةنيأ الميرضززأ ليزززلو انحنززة  لمززو

 الاثطةت الم مذأ.   ميت

 

 CE 222 كود المقرر (2خواص ومقاومة مواد ) است المقرر

 اأ خزواص اليرسزةنأ المذ ز -خواص اليرسةنأ الطةزجأ لاخذاةرا  ة  - صنةبأ اليرسةنأ -الق  اإلسذة يكي  - اخذاةر االنحنة 

 ةنيكة لنظريةت االن يةر.ميك -المذ فأ مذ فأ لاليير  االخذاةرات – الي طةت اليرسةنيأ لطرق   ميم ة -لاخذاةرا  ة 

 

 CE 261 كود المقرر (1هيدروليكا ) است المقرر

لطفو ا - لقول ال يدرلسذة يكيأ ب م اوسطح الماذويأ لالمنحنيأا - ضغط الموائع لميةسة ه -  يريفةت لخ ةئ  الموائع

 بيج ززأ لنذيجززأ نذيجززأ الحركززأ  اليج ززأ، الضززغوط الاززربأ، )كززة الموائززع: كينمة ي  -الذح يززل الايززد  لالذمةالززل - لالذيززويت

 - دينةميكةصسةسززيةت ال يززدرل  - صج زززع ميززةس الذ ززرفةت لالاززربةت)ميةدلززأ الطةمززأ ل طايقة  ززة:   -( الاززربأ الدلرانيززأ

د صنزواع الازريةن لفازةب الفوامز) فزي اونةبيزب لالمجزةر  المغ قزأ: الازريةن المازذقر - ل طايقة  زة  كميأ الحركزأ  ميةدلأ

 ال يدرلليكة.  طايقةت الحةسب اآللي في -(  ح يل الاريةن في شاكةت اونةبيب ،نذيجأ لثفذكةك لالفوامد الثةنويأ

 

 CE 213 كود المقرر (3نظرية إنشاءات ) است المقرر

 -ةال زأ مذملاج زةدات اليموديزأ فزي القطةبزةت المذجةنازأ المذمةال زأ لييزر إلفازةب ا - مراجيأ خواص القطةبةت الماذويأ

فاززةب  -ليموديززأ فززي القطةبززةت اليرسززةنيأ لالقطةبززةت المركاززأ اج ززةدات إلفاززةب ا -ج ززةدات ب ززم الذربززأ اإل ليجززةد

ز ج زةدات القز  فزي القطةبزةت المفريزأ إليجزةد  يزةر القز  لمركزلفازةب  -ج ةدات الق  لقو  الق  لبززلو ال زي ل

 ج ةدات المركاأ لالرئيايأ.إلا -الق  
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 الثانيالفصل الدراسي مقررات  )جميع الطالب(  الثانيةالفرقة  لمدنيةاقسم الهندسة 

 

 AUR 233 كود المقرر ريادة األعمال است المقرر

ر المنةسزب  حديزد المازة -و القةفزأ اليمزل الحزر  نميزأ مف زو  -ميرفأ صسةسزيةت لمازةدئ ريزةدع اوبمزة  ل طايقة  زة اليم يزأ 
  لبزداد الاحزو -ات الاحث بن المي ومةت من الم ةدر الميذ فأ  طاي  م ةر  - ل مإرلع لاالسذفةدع من الفرص المذةفأ

ق  مإزةريع النةجحزأ لالمفةضز أ بين زة بةسزذيداو الطزرليجزةد فزرص ل -الذجةريأ لالذاويقيأ ل مإةريع ال غيرع لالمذوسطأ 
اد دراسزأ الجزدلل الذزي  إزذمل بزدل -طاي  م ةرات كذةبأ خطزأ اليمزل ل مإزرلع الريزةد  فزي دراسزذه   -الي ميأ الحديثأ 

 اكذاةب م ةرات لدارع فري  اليمل.ل -ب م اليطط الذاويقيأ لالذإغي يأ لالمةليأ 

 

 CE 214 كود المقرر (4نظرية إنشاءات ) است المقرر

لمنإزكت فازةب الذإزكثت فزي ا -فاةب الذرخيت لالذإكثت فزي الكمزرات بطريقذزي الذكةمزل المززدلج لالكمزرع المرافقزأ 
ت محددع ال ت دع محدالنظريأ اليزلو الثثالأ لحل المنإكت يير  -بةسذيداو طريقأ الإغل االفذراضي  لسذة يكية  ح يل  - لسذة يكية

  طايقةت بةسذيداو برامج فةسوبيأ. -االنايةج المرن للبمدع لاوبمدع الكمريأ 

 

 CES 242 كود المقرر ميكانيكا التربة است المقرر

خزواص  -لمنإزكت فازةب هازوط ا -نظريةت انضغةط الذربأ الطينيأ لالرم يأ   - إكثت في الذربأفاةب اإلج ةدات لالذ
اسذكإزةي  -بزأ فازةب الضزغوط الجةنايزأ ل ذر -نظريةت ا ززان الميزو   -مقةلمأ الق  ل ذربأ لاخذاةرا  ة  -الدمل ل ذربأ 

 الذربأ لدراسأ المومع.

 

 CE 232 لمقرركود ا (2تصميم منشآت خرسانية ) است المقرر

طزةت   زميت الاث -  زميت ل از يح الكمزرات المذقةطيزأ  -  ميت ل ا يح الكمرات الميرضأ ليزلو انحنزة  لمزو  مز  
 الماطحأ.

 

 CE 242 كود المقرر مساحة طبوغرافية است المقرر

ة المث ثززةت المرصززودع الزلايززنززواع شززاكةت الززذحكت لالززنقط الماززةفيأ المرجييززأ )شززاكةت ص -نظززت اإلفززدااليةت الدلليززأ لالمح يززأ 

الضزاط  -لليزر ج زةز الذيود -يةت الدميقزأ( شزاكةت المضز  -رصودع بزنظت اوممزةر ال زنةبيأالإاكةت الم -لالمرصودع اوطوا  

از ع بزن ضزاط ن -ودللير ل  زحيح ة مض يةت الذي -لزلاية اوفقيأ لالرصسيأ اميةس لفاةب  -الدائت لالم مر لج ةز الذيودللير 

لكذرلنزي ل مازةفةت إللقيزةس اا -لمازةفأ الذةكيومذريزأ ا -مزل مجمزوع لمربيزةت الذ زحيح  صالمازةفيأ بةسزذيداو نظريزأ  اورصةد

ال زنةبيأ فزي  حديزد  نظزت اوممزةر -لمنحنيةت اوفقيأ لطرق  وميي زة فزي الطاييزأ افاةب بنةصر  -لمحطةت الرصد المذكةم أ 

لذزي اديزد اإلفزدااليةت اورضزيأ  بةسزذيداو لشزةرات اوممزةر ال زنةبيأ لاليوامزل مذايأ لذحطرق الرصد ال -اإلفدااليةت اورضيأ 

 .حديث اليرائط   -في مإرلبةت ال ندسأ المدنيأ  أ طايقةت الماةف -  الر ب م دمأ النذةئج 

 

 MTH 214 كود المقرر ( 4رياضيات ) است المقرر

 ازأ لذفةضز يأ مزن الرالميزةدالت ا -يز  الذطايقزةت ال ندسزيأ الميةدالت الذفةضز يأ اليةديزأ مزن الر ازأ لالدرجزأ اوللزم لب

 -ةت الكرليزأ فازةب المث ثز -الميزةدالت الذفةضز يأ اليطيزأ بةديزأ مزن الر ازأ النونيزأ  -للم ومن ا صب ملدرجةت  اوللم

 ظريأ الفرلق المحددع ل طايقة  ة في ال ندسأ.ن –الم فوفةت 

 -  Curve fitting, Splinesاالسزذقرا   -ميزةدالت ذات المذغيزر الوافزد طزرق فزل ال - صنواع اوخطزة  لطزرق  ثفي زة

Interpolation  -  طزرق فزل  –القيت ال ا يأ ل م فوفةت–طرق فل مجموبأ من الميةدالت اليطيأ في ن من المجةهيل

 يطيأ.المجموبأ ميةدالت يير 
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 األولالفصل الدراسي مقررات  الثالثةالفرقة  المدنيةقسم الهندسة 

 

 AUR 322 كود المقرر قضايا المياه والمناخ والطاقة است المقرر

دع لطةمزأ المذجزدامضزةية الطةمزأ: )م زةدر  -الذيةمزل مزع مإزكثت نقز  م زةدر الميزةه الطايييزأ(  ،مضةية الميةه: )م ةدر الميةه
ذنازز  لصسززاةبه، ال يززف الذغيززر المنززةخيالمنززةخ: ) ير -لييززر المذجززددع، صمززةن م ززةدر الطةمززأ، سيةسززةت الطةمززأ المح يززأ لالدلليززأ( 

  .لطةمأ(ابةلذغيرات المنةخيأ لصالةرهة المحذم أ، الموا مأ ل ذغيرات المنةخيأ لميرفأ طرق مواج ذ ة في ضو  مإةكل 

 

 CES 311 كود المقرر (5نظرية إنشاءات ) است المقرر

ت  محززددعال ييززر المنإززكت  ح يززل  الذززأالير خطززوط -لالحززرارع  لال اززوط فمززة ص يرلذززأال االفذراضززي الإززغل بطريقززأ لسززذة يكية
ت  محززددعال ييززر المنإززكت فززيل لالقززو لإلزافززةت ت  محززددعال ييززر الكمززرات ل ح يززل لسززذة يكية  - لمذحركززأ ا للفمززة  لسززذة يكية
 -لمذةنززأ ا م ززفوفأ بةسززذيداو الكمززرات  ح يززل -االنحنززة   بزززلو  وزيززع بطريقززأ لسززذة يكية محززددعال ييززر المنإززكت  ح يززل
 لكمززراتا ل ح يزل المازذويأالذزأالير ل منإزكت  خطزوط لحازةببزرامج الحةسزب اآللزي ل ذح يزل اإلنإززةئي  بةسزذيداو ايقزةت ط

 المذحركأ. للفمة 

 

 CES 331 كود المقرر (3تصميم منشآت خرسانية ) است المقرر

اليرسزةنيأ الميرضزأ ليززلو   زميت القطةبزةت  - ميت ل ا يح الاثطزةت المفريزأ   -  ميت ل ا يح الاثلت اليرسةنيأ 
   ميت ل ا يح اإلطةرات اليرسةنيأ. -انحنة  لمو  بموديأ 

 

 CES 343 كود المقرر هندسة األساسات است المقرر

سةسززةت   ززميت او -ال اإززأ(  ،المإززذركأ ،  ززميت اوسةسززةت الاززطحيأ بأنواب ززة )المنف زز أ -نظريززةت مززوع  حمززل الذربززأ 
 ئط الاةندع اليرسةنيأ )الكةبوليأ(.  ميت الحوا -ن الحوائط الاةندع اليرسةنيأ ا زا -اليميقأ )اليةزلميأ( 

 

 CE 315 كود المقرر هندسة الجيوماتيكس است المقرر

 اليزرائط الرمميزأ  لنظزت المي ومزةت – يريف بي ت هندسأ الجيومة يك  لاال جةهةت الحديثأ فزي مجزة  المازةفأ الرمميزأ 
طزرق  مثيزل اوهزداي ب زم سزطح اورض فزي نظزت لنزةت م زةدر الاية -ي ومةت الجغرافيزأ بنةصر نظت الم –الجغرافيأ 

صنزواع ال زور  –واصزفةت الالت الذ زوير م -مازةو المازةفأ الذ زويريأ ص -لمازةفأ الذ زويريأ ا -المي ومةت الجغرافيأ  
ن بيزد االسذإزيةر بز -رضي والربط ا -  حيحة  ة ال ور المجامأ للمن ال ور الجويأ  سالقية -لمواصفة  ة الجويأ 

  -ةت اوممزةر ال زنةبيأ ل طايقة  زة فزي المجزةالت الميذ فزأ ميةلجزأ مرئيز -نواع لخ ةئ  مرئيةت اوممةر ال زنةبيأ ص -
المازح ال يززر  الثالزي  نظريزأ صج ززع -طرق اسذيثص الايةنةت من المرئيةت الفضةئيأ بغرض لنذةج اليرائط المازةفيأ

نظريزأ صمزل  -ةت الجيوديازيأ لطزرق   زحيح ة صنزواع الإزاك -ي رفع الذفةصيل في المجزة  المحزدلد اوبيةد  ل طايقة  ة ف
 زل ل حديزد خزط صسز  ب زت الف -ائط لسزقةط اليزر  -مجموع لمربيةت الذ حيح ل طايقة  زة فزي ضزاط اورصزةد المازةفيأ 

 الطو  لاليرض لاالنحراي.

 

 Elective كود المقرر (1مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

CE 327 أنواع الخرسانات الخاصة: 
 -مق لفزأ اليرسزةنأ ال -اليرسزةنأ ذا يزأ الزدمل  -  يريف بيواص ل طايقةت صنواع ميذ فأ مزن اليرسزةنةت اليةصزأ

 ميةلجزأاليرسزةنأ ذا يزأ ال -ودا  ةئقأ االيرسةنأ ف -ليرسةنأ ال يفيأ ا -ليرسةنأ خفيفأ الوزن ا -اليرسةنأ اليضرا  
  طايقةت الطاةبأ الثاليأ اوبيةد في اإلنإة ات. -  طايقةت اليرسةنأ سةبقأ ال ب -
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CE 356 المائية الموارد إدارة: 
 دارعاإل صسززةليب - المةئيززأ  مززواردل النمطيززأ اإلدارع صسززةليب - القززومي المززةئي الميزززان - المةئيززأ المززوارد بززن مقدمززأ
 لمززواردا امذ ززةديةت - ئيززأالمة المززوارد جززودع - الذق يديززأ ييززر الميززةه مززوارد - لاالفذيةجززةت اإلمززداد لدارع -الحديثززأ 
 م ززر فززي ئيززأالمة المززوارد  نميززأ - المةئيززأ ل مززوارد لماززذدامأا لالذنميززأ المذكةم ززأ اإلدارع - الميززةه مززوانين -المةئيززأ

 ئيأ.المة الموارد بإدارع اليةصأ لالحزو بالحةسو برامج  طايقةت - الميةه مإرلبةت لامذ ةديةت

CE 365 هيدروليكا المرافق: 
 ل وزيزع نقزل نظت يدرلليكةه -اومطةر ميةه لصري ال حي لال ري الميةه نظت لذ ميت ال يدرلليكيأ االبذاةرات

 ال ززري ةتشززاك ليكةهيززدرل - اآللززي الحةسززب بةسززذيداو الموازنززأ لخزانززةت ل إززاكةت ال يززدرلليكي الذح يززل الميززةه،
 مزن الحمةيزأ لصبمزة  لطزردا خطزوط -لالمطزر ال زحي ال ري ميةه رفع لمحطةت ال يدرلليكي الذح يل - ال حي
 آلبزةر درلليكيال يز الذ زميت -لال زري  الميزةه ميةلجزأ محطزةت هيزدرلليكة - Water hammer المةئيأ المطرمأ
 الذجميع. لخزانةت الجوفيأ الميةه

CE 375 البيئة حماية هندسة: 
 حديد لضع الذ و  فزي  –الذ و  الاييي  صخطةرمن  الحد – ةدر الذ و  الاييي لميةطرع م –مضةية الذ و  الاييي 

 طاقزأ اولزلن – لذنقيأ ال ا يأ ل مجةر  المةئيزأا – فمةيأ الماطحةت المةئيأ في م ر من الذ و  - المجرل المةئي
  زو  الغز ا   – ة طرق مكةفحزأ الضوضز –الماموح ب ة  م ةدر الضوضة  لالحدلد –  و  ال وا  الذحكت في  –
 الذ و  الك رلمغنةطياي. –

CE 376 داخلية صحية تركيبات: 
ني من اوج ززع  حديد مذط اةت الماة – اوج زع ال حيأ –االشذراطةت الواجب  وافرهة بةلمراف  ال حيأ بةلماةني 

صزري  – بةلمازةني بمزة  ال زري لالذ ويزأص – ويأ بةلماةني اليزانةت الي – صبمة   غ يأ الماةني بةلميةه -ال حيأ 
 –نززةط  المنيزلززأ الميةلجززأ لالززذي   مززن ميززةه ال ززري ال ززحي فززي المل الذغ يززأ بةلميززةه صبمززة  –ميززةه المطززر 

 .لإاكةت الميةه لال ري الداخ يأ بةلماةنياالخذاةرات بمة  ص –اشذراطةت  نفي  ل  ميت الذركياةت ال حيأ 

CE 386 العام النقل سةهند: 
 اليزةو، النقزل ب زم الط زب قزدير  - لجمي زة اليزةو النقزل بينزةت مذط اةت - ل ييينه الطري  اخذيةر - النقل شاكأ  مثيل
 المركازةت جدللزأ - الزمنزي الجزدل طزوير   - الذقزةطر لزمن الذردد  حديد - الحةفثت شاكأ   ميت - النقل  يطيط
 لفجم ة. المركاةت وعن ل حديد اليدمأ ميةيير - لالطةمت

CES 316 تحليل وتصميم المنشآت العمالقة: 
 لاسزذرا يجيةتيثزأ اونظمزأ اإلنإزةئيأ الحد - اليمثمأ ل منإكت الحةسوب بةسذيداواونظمأ اإلنإةئيأ  ل  ميت  ح يل
 الإزةهقأ المازةني منإزكت ب م طاي   -اإلنإةئيأ  للنظمأاإلنإةئي  لالذ ميت لالذح يل - لاليدديأ الريةضيأ النم جأ
 .لالادلد لالمن ةت الاحريأ الاحور الكايرع لذات المي قأ لالكاةر 

CES 354 طرق ومعدات التشييد: 
 الزردو -ةجيزأ اإلنذ لفاةبةت لالنقل لالذحميل الحفر ميدات -الحفر  كميةت  قدير -الذإييد  صنةبأ طاييأ بن مقدمأ

 الذإييد. بقود - الذإييد امذ ةديةت -اليرسةنيأ  القوالب ميت   -–الما حأ  بةليرسةنأ الذإييد -لالذاويأ 

CES 355 إدارة مواقع التشييد: 
 - طزيط مومزع الذإزييدابذازةرات  ي - منةهج  يطيط مومع الذإزييد -  يطيط مومع الذإييد - صهميأ لدارع مومع الذإييد

 مزأ فززي مومززع المرافز  لاليززدمةت الم - دبنةصززر لبزداد  يطززيط مومزع الذإززيي - المرافز  الم مذززأ فزي مومززع الذإزييد
 لدارع الميدات في  يطيط مومع الذإييد. - لدارع المواد في  يطيط مومع الذإييد - الذإييد

CES 361 التأسيس على التربة ذات المشاكل: 
بزأ راسأ خواص لس وك الذرد -س وك الذربأ اإلن يةريأ لدراسأ خواص  -دراسأ خواص لس وك الذربأ االنذفةشيأ 

 راسأ خواص لس وك الذربأ الميرضأ ل ذ و .د -س وك الذربأ ال ينأ )الضييفأ( لدراسأ خواص  -المفككأ 

CES 362 هندسة األنفاق: 
فزر فطزرق  -نفزةق( )النوافي االمذ ةديأ لالنوافي الجيولوجيأ ل أاليرهة ب م ففر او :الدراسةت اولليأ -  نيف اونفةق 

 ورض نذيجأ ففر النف .الذإكثت الحةدالأ في سطح ا -م النف  لالمنإكت الاطحيأ اوفمة  ب   ح يل - اونفةق

CES 371 المنشآت وترميم وصيانة فحص: 
 الذق يديزأ لذقنيزةتا -( الإزرلخ ، بزثجلصساةب ة ل  نيف ة لالذنميثت الإرلخ: )المنإكتان يةر للصثح  بن مقدمأ
 الكمززراتلصززثح ل  قويززأ - الاثطززةتللصززثح   قويززأ -سززةت للصززثح اوسة  قويززأ - المنإززكتللصززثح  لذقويززأ

 المنإكت. لذقويأ الحديثأ الذقنيةت -لاوبمدع 
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CES 372 المنشآت المركبة: 
 ل ززدنلا المززرن الذح يززل -لاليرسززةنأ  ال زز ب مززن المركاززأ ل منإززكتاوسةسززي  الازز وك -المركاززأ  المنإززكت صنززواع

 لالوصثت. لاوبمدع ل كمرات

 

 الثانيالفصل الدراسي مقررات   الثالثةالفرقة  المدنيةدسة قسم الهن

 

 AUR 336 كود المقرر مبادئ البحث العلمي است المقرر

ت الاحث الي مي ) حديد المإك أ مرافل لخطوا -يب جمع ل ح يل الايةنةت صنواع لصسةل -مقدمأ في من جيأ الاحث الي مي 
 -لصسزةليب الذواليز (  للبزداداتلكذةبأ الاحو  )مكونزةت  بدادل -لنذةئج( كذةبأ لبرض ا -لمن جيأ ا -صيةيأ الفرلض  -

 االبذاةرات اوخثميأ لاالنذحة .

 

 CES 321 كود المقرر تصميم منشآت معدنية است المقرر

   زميت –ت الذغطيزأ الوصزثت لجمةلونزة   ميت –طيأ اإلنإةئيأ لجمةلونةت الذغ الينةصر   ميت –لاإلج ةدات  اوفمة 
  ميت لصثت اوبمدع بةلقوابد.  –  ميت الوصثت بين الكمرات لاوبمدع  –في ال يةكل الميدنيأ  وبمدع لالكمراتا

 

 CE 353 كود المقرر (1تصميم منشآت الري ) است المقرر

 كازةر  ب زمال –لحوائط الازةندع فزي المنإزكت المةئيزأ )صنواب زة، اوفمزة  ب ي زة، ل  زميم ة( ا -  نيف المنإكت المةئيأ 
 ، ةئي ل كاززةرالمجززةرل المةئيززأ )  ززنيف ة، صنواب ززة، مكونة  ززة الرئياززيأ، اوفمززة  ب ي ززة، الذ ززميت ال يززدرلليكي لاإلنإزز

 مزز الرع ب ي ززة،الاززراب  )  ززنيف ة، صنواب ززة، صمززةكن لنإززةئ ة، اوفمززة  ال –الرسززومةت الذنفي يززأ لميذ ززف صنززواع الكاززةر ( 
ة، الازحةرات )  زنيف ة، صنواب ز –لرسومةت الذنفي يزأ لميذ زف صنزواع الازراب ا -ل اراب ( الذ ميت ال يدرلليكي لاإلنإةئي 

سزومةت حةرات، الرصمةكن لنإةئ ة، صهت مكونة  ة اإلنإةئيأ، اوفمة  الم الرع ب ي زة، الذ زميت ال يزدرلليكي لاإلنإزةئي ل از
ة، اب ززة، صمززةكن  واجززدهة، اوفمززة  الواميززأ ب ي ززلاززداالت المةئيززأ )  ززنيف ة، صنوا -الذنفي يززأ لميذ ززف صنززواع الاززحةرات( 

 الذ ميت ال يدرلليكي لاإلنإةئي ل اداالت، الرسومةت الذنفي يأ ل اداالت بميذ ف صنواب ة(.

 

 CE 362 كود المقرر (2هيدروليكا ) است المقرر

 ربةت للج زةدذظت،  وزيزع الازصنزواع الازريةن، مف زوو الازريةن المنزذظت لييزر المنز)سريةن الميةه في القنوات المكإوفأ: 
ل إزيز ، صفضزل مطزةع  مزةننج)ميزةدلذي  ميت القنوات المكإزوفأ:  الميةدالت الماذيدمأ في  -( الق  ب م مةع القنوات

ت  ل الإزفأ حرج، الذغير المفزةجئ فزي القطزةع، ال زدار ذاليم  ال)الطةمأ النوبيأ ل طايقة  ة:  -( هيدرلليكي لاوكثر امذ ةدية
لاززريةن ا -( ليكيززأ لالقزوع المزز الرع ب ززم بززةئ القفزززع ال يدرل)القززول النوبيزأ ل طايقة  ززة:  -( نززةع فنإززور الماذيرضزأ لم
ت  ول اإلبةمزأ لالرفزع للجازةو مز - ديزأمقدمزأ ل طاقزأ الح -( صشكة  منحنيةت سطح الميزةه لطزرق فازةب ة): المذغير  دريجية

آلالت ال يدرلليكيزززأ ا -(ذيزززدد الازززنواتو  لالذيززززين مالذيززززين الازززن)الذيززززين لالزززذحكت فزززي الازززريةن:  - المغمزززورع
ع لخ ززةئ  الذوربينززةت، صنززواع لخ ززةئ  المضززيةت،  إززغل المضززيةت مززع خطززوط اصنززو ،)الذوربينززةت لالمضززيةت

  طايقةت الكمايو ر. -( اونةبيب

 

 CE 371 كود المقرر هندسة اإلمداد بمياه الشرب است المقرر

قزدير اسزذ ثكةت   -دراسزةت الازكةن  –ه م ةدر الميزة -بميةه الإرب  القرل لالمدن يأسةت الثزمأ لمإرلبةت  غ ارالد
ت لماززذقاثت ميززةه الإززرب   – يطززيط ل  ززميت شززاكةت  وزيززع ميززةه الإززرب  –إززرب  ززةلحأ ل ميززةه الالمواصززفةت  -فةليززة
صبمزة   جميزع الميززةه مكخز  للا –الميزةه الاززطحيأ  زةئ  خ –ةلميزةه الجوفيزأ صبمزة  اإلمززداد ب –الميزةه الجوفيزأ خ زةئ  
 خزانةت الميةه اورضيأ لاليةليأ. –صبمة  الذط ير  – نقيأ الميةه الاطحيأ صبمة   –الاطحيأ 
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 CE 381 كود المقرر تخطيط النقل والمرور است المقرر

 زب ب زم ل ذناز  بةلط ريةضزيأالنمزةذج ال -مةبدع الايةنزةت  - يطيط النقل داخل لخةرج المدن  -مقدمأ لذيطيط النقل  تخطيط النقل:
 . قييت شاكةت النقل -بدائل شاكةت النقل  -النقل 

دراسزأ الازيأ  -ليثمزأ بزين المذغيزرات المرلريزأ ا -راسزأ خ زةئ  المزرلر د -خ ةئ  المركاأ لالازةئ  لالطزرق  المرور:
 .نظيت لالذحكت في فركأ المرلرسةئل الذل -لماذول اليدمأ ل طرق لبثمذ ة بينةصر الطري  لالذإغيل لالظرلي الايييأ 

 

 األولالفصل الدراسي مقررات   الرابعةالفرقة  المدنيةقسم الهندسة 

 

 ENG 431 كود المقرر السالمة المهنية است المقرر

 - زو  ال زوا  فزي بييزأ اليمزل   -مأ في بيز  اليم يزةت موابد الاث -مأ لال حأ الم نيأ موانين الاث -اومن ال نةبي 
لظززرلي المنةخيززأ لاال زززان ا -إلضززة ع ال ززنةبيأ ا -ل ززنةبيأ ااالهذزززازات  -الضوضززة   -الغثيززةت  -ت الومززود محطززة

صنظمززأ لدارع  -ئزز  بنززد فززدل  الحرا اإلخززث خطززأ  -ةيززأ مززن الحرائزز  الحم -واد  الك ربززة  فزز -اإلشززيةع  - الحززرار 
 .الاثمأ في بييأ اليمل

 

 CES 452 كود المقرر مشروعاتعقود ومواصفات وإدارة  است المقرر

أ ي رس - اليطة ات قديت  - الفنيأ لالمواصفةت لاليةصأ اليةمأ الإرلط لضع - اإلنإةئيأ اليقود اخذيةر لطرق صنواع
  اوبمة كميةت فاةب) لذف ي ي: ا لالذقدير الذقرياي الذقدير - القةنونيأ وليأيالما - الذإييد بقود للدارع المإرلع
 .(ماةشرعال ليير رعالماةش الذك فأ الإرا ، لصلامر الاةطن مقةللي الميدات،  ك فأ اليمةلأ،  ك فأ  فأ،الميذ المدنيأ

 الماززةر طززرق - يمةتالماززذق بةسززذيداو المإززةريع  يطززيط - الذيطززيط لصنززواع اسززذرا يجيةت - سةسززيأوا دارعاإل لظززةئف
 لاليثمززةت الذنظيميززأ ال يةكززل - فيزز الذن لمززدع الذك فززأ بززين الموازنززأ - ل مززوارد لالذنظززيت الذوزيززع - بيززرت طريقززأ - الحززرج
 .ل مإةريع لالومر الذك فأ لمراجيأ  قويت صنظمأ - ل مإةريع الذيةمديأ

 

 CE 472 كود المقرر الهندسة الصحية والبيئية است المقرر

 -مي فزةت الازةئ أ ميذ فزأ ل ر الم زةدلا -سزةت الثزمزأ لمإزرلبةت ال زري ال زحي راالد -أ يزمجةالت ال ندسأ ال حيأ لالايي
 مح قزةت -يطزيط ل  زميت شزاكةت االنحزدار   - الذ زميميأ ل وفزدات الميذ فزأ بمإزرلبةت ال زري ال زحي  قدير الذ زرفةت
الميذ فززأ نظت لززا -فززةت الاززةئ أ خ ززةئ  المي  - يززري الذ دئززأ - خطززوط الطززرد  ززميت  -محطززةت الرفززع  -شززاكةت االنحززدار 

 .نظت ميةلجأ الحمأع لالذي   من ة -الذي   اآلمن من الميةه الميةلجأ  -ةئ أ ميةلجأ المي فةت الال

 

 CES 422 كود المقرر تصميم كباري معدنية است المقرر

اإلج زةدات المازموح ب زة فزي  –اوفمة  في كاةر  الطرق لالاكل الحديديأ  –خواص مواد الكاةر   –  نيف الكاةر  
 –النظززةو اإلنإززةئي ل كاززةر   –ال حةمززةت  –اإلج ززةدات فززي فةلززأ ماززةمير الارشززةو  – الكززود الم ززر  ل منإززكت الميدنيززأ

 ززميت   –  ززميت الكاززةر  المركاززأ مززن صزز ب لخرسززةنأ  –  ززميت جمةلونززةت الكاززةر   –  ززميت الكمززرات الميدنيززأ 
 الكمرات ال ندلميأ.

 

 CE 482 كود المقرر هندسة الطرق والمطارات است المقرر

 فزي المذايأ لالماةفث الطري  محور لذحديد االبذاةرات هتص - ل  نيف ة الطرق شاكأ - لمكونة ه الطرق( ب مالارل ) النقل
 الطوليززأ القطةبززةتل ل طريزز  ال ندسززي الذ ززميت - الطريزز  بنةصززر  حديززد فززي الرهززةصل الطززرق ب ززم الرؤيززأ ماززةفةت - ذلززل

 مززن البززد الذززي طلالإززرل   ززنيف ةل لخ ةئ زز ة لرصززفا مززواد - لماززذوية  ةلصنواب ززة  الطززرق  قةطيززةت - لززه لاليرضززيأ
 .الرصف مواد راتاخذاة - لال  د المرن - ل رصف اإلنإةئي الذ ميت - نوابهصل الرصف - اسذيفةئ ة

 لالمطززةرات الجويززأ ليطززوطا   ززنيف - المدنيززأ المطززةرات - لمكونة ززه مميزا ززه - الجززو  لالنقززل المطززةرات فززي مقدمززأ
 .المطةر  يطيط - الجو  لالحقل المطةرات من كل مكونةت - الذ ميت في لالمطةرات الطرق بين الفرلق هتص المدنيأ
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 Elective كود المقرر (2مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

CE 428 مقاومة مواد متقدمة: 

  ززدع –ليرسززةنيأ بةسززذيداو اإلضززةفةت الكيميةئيززأ  ززميت الي طززةت ا  –صنززواع اإلضززةفةت الكيميةئيززأ ل يرسززةنأ 

خزواص اليرسزةنأ بةليزأ المقةلمزأ  –مذ فزأ لالمذ فزأ ب ي زة الالمنإكت اليرسةنيأ لطرق لجرا  االخذاةرات يير 

 لطرق   ميت خ طة  ة.

CE 457 الكبرى الري ومنشآت الخاصة المائية المنشآت تصميم: 

خ زةئ  المومزع لمزدل منةسزاذه  –دئيزأ لالايةنزةت المط زوب  جميي زة االماةفزث الم -صنواع منإزكت الزر  الكازرل 

 –يز  الذك فزأ ل قنيزأ الذنف –قزدير كميزةت الحفزر لالزردو المذوميزأ    -اإلبداد الفني لمومع اإلنإة    –إلمةمأ المإرلع 

ا يزةذ  –إزرلع ي ل مدراسزأ اوالزر الاييز –نااأ الذك فزأ ل يةئزد  –دراسأ الجدلل االمذ ةديأ لاالسذثمةريأ ل مإرلع 

ي مجزة  المكونزةت الرئيازيأ الثزمزأ ل مإزرلبةت الكازرل فز –القرارات الفنيزأ لمزة يزدبم ة مزن ميطيزةت لفقزةئ  

الفنيأ موضوع   قنيأ جدللأ اوبمة   –اوفمة  المذوميأ ب م مدل اليمر االفذراضي ل مإرلع   –المنإكت المةئيأ 

موازنززأ نظريززةت الذيزززين لالززذحكت لال –اليةصززأ ب ززة  الذيزززينحيززرات الاززدلد الكاززرل لب –الذنفيزز  فززي المإززرلع 

ت. –ل ادلد لبحيرات الذيزين  ت لمةلية  اإلبداد الفني لذقةرير المذةبيأ الدلريأ فنية

CE 458 المالحة الداخلية واألرصفة النهرية: 

 فزي ل مثفزأ ال زةلحأ ئيزأالمة الممزرات - لمفزةهيت بمجزة  ب زت المثفزأ  يزةريف - الن زر  النقزل لصهميزأ النيزل ن ر

 نئ الن ريزأ: الذيطزيطالمزوا –اومواج  فواجز - اومواج – المثفي المةئي ل ممر اليرضي المقطع   ميت -م ر 

المراسزي  -يزأ( لصبمزة  الحمة لالذ ميت الذيطيط )صنواب ة، اورصفأ الن ريأ: - الثزمأ الحمةيأ لالذ ميت لصبمة 

 كفزة ع -ثفزي الم النقزل لصنإزطأ اون زةر بازر لالازدلد اوهوسزأ-  الحمةيزأ( لصبمزة  يتلالذ زم الن ريأ: )الذيطيط

 المنزأ ب ي زة لالحفةظ فأل مث ال ةلحأ المةئيأ المجةر  لحمةيأ ال يةنأ ل قنيةت الذ  يب صبمة  - المثفيأ اوهوسأ

 لاليوائزز  اليقاززةت زالززأل -  زز يب الممززرات المثفيززأ  – الجاززور ا زززان - لالاززحب الرسززو طززرق -الومززر  طززوا 

 سةئل لبثمةت اإلرشةد لالذوجيه المثفي.ل -بةلمجةر  المثفيأ 

CE 466 السيول من والحماية السطحية المياه هيدرولوجيا: 

 بيةنززةت  ح يززلل ميززةس - الجويززأ اورصززةد بيةنززةت  ح يززل - المززةئي اال زززان لميةدلززأ ال يدرللوجيززأ ل ززدلرع مقدمززأ

 فزي الميزةه سزريةن - لفازةبه ميةسزه لطزرق ربزأالذ فزي الميزةه رشزح -( لفازةب ة ميةسز ة)ايزر: ال بم يزةت -اومطةر

ل ازريةن:  الزمنيزأ ةتالمنحنيز -(اون زةر فزي الذ زرفةت لميزةس لالمنازوبي الذ ر بين اليثمأ)المةئيأ:  المجةر 

 دراسزأ - ال زنةبي فدعالو هيدرلجراي - الوفدع هيدرلجراي -( الماةشر يير لالاريةن الماةشر الاريةن ف ل)

 ب م طايقةت  -اومطةر بيةنةت  ح يل في اآللي الحةسب برامج اسذيداو - لالمجةر  اليزانةت في الفيضةنةت انذقة 

 الذ ريف(. منوات ،اإلبةمأ سدلد ،الايو  )الياةرات صخطةر در  منإكت

CE 477 البيئي التلوث في التحكم هندسة: 

 -الزةت الميزةه اآلالزةر الضزةرع لزاي  م و – زو  الميزةه   – المة  في ففظ الذوازن الاييزيدلر  –مف وو الذ و  الاييي 

م ززةدر الضوضززة  لالحززدلد  – ززو  بةلضوضززة  الذ –طاقززأ اولزلن  –  ززو  ال ززوا   – ركيززب الغززثي الجززو  

الذنقيزأ  – يإلشزيةباالذ و   –لذ و  الك رلمغنةطياي ا – و  الغ ا    – طرق مكةفحأ الضوضة  –الماموح ب ة 

 وانين ل إرييةت الذحكت في الذ و  الاييي.م –ال ا يأ ل مجةر  المةئيأ 

CE 478 الصلبة المخلفات: 

قززدير كميززةت   –لينةصززر اوسةسززيأ لذززدال  للدارع المي فززةت ال زز اأ ا -م ززةدر المي فززةت ال زز اأ لخ ةئ زز ة 

ت  ت لماذقا ية ي فةت ميةلجأ المأ لالحديثأ لالقديمطرق ال -ت ال  اأ طرق  جميع لنقل المي فة -المي فةت ال  اأ فةلية

لطززرق اإلفيةئيززأ ا –فزر الززردو ال ززحي ف –المي فززةت ال زز اأ  اسززذيداولبزةدع  - محطززةت النقززل الوسززيطأ –ال ز اأ 

 الذي   من النفةيةت المإيأ. –  ريف النفةيةت اليطرع  –لميةلجأ المي فةت ال  اأ 

CE 487 المطارات هندسة: 

 رلقالفزصهزت  - المدنيزأ لالمطزةرات الجويزأ اليطزوط   زنيف - المدنيزأ المطةرات - لمكونة ه مميزا ه لجو ا النقل

 الذ زميت لمطزةراتا  يطزيط - الجزو  لالحقزل المطزةراتكزثت مزن  مكونزةت - الذ زميت فزي لالمطةرات الطرق بين

 الذ ميت -ه لصنواب الرصف -المطةر في ل رصف لاليرضيأ يألالطو القطةبةت - ال اوط للمنطقأ ل مطةر ال ندسي

 المطةرات. فيإلضة ع ا -اإلرشةد  لبثمةت اورضي الذيطيط لال  د، بةلمطةر، المرن ل رصف اإلنإةئي
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CE 488 :تأهيل وصيانة الطرق 

 الطزرق - ذلزل سزاةبصل ال ز ب لالرصزف المزرن الرصزف نم كثت  في االن يةرات صنواع -ق الذ ميت الميذ فأ طر

 ذأهيزلل الميذ فزأاونواع  -لالمطةرات  ل طرق لال  ب المرن الرصفصنواع  لكل الرصف ميةمل لحاةب الميذ فأ

 الطرق. لصيةنأ

CES 417 الزالزل تحليل وتصميم المنشآت الخرسانية المقاومة ألحمال: 
صفمزة   حازةبلالم زر   الكود - الذجةلب طيف -ي النم ج الذح يل - ف  ة لطرق الحركأ ميةدلأ - الزالز  مةهيأ

 ل زالز . المقةلمأ ل ماةني الذا يح  فةصيل - الق  فوائط - الزالز 

CES 425 منشآت معدنية متقدمة: 
 -ت الكمزرات المنحنيزأ فزي المازذول اوفقزي  ح يزل ل  زمي - ح يل ل  ميت الكمرات المنحنيأ في الماذول الرصسي 

ل ل  ززميت الكاززةر  ذات القطززةع ال ززندلمي الدائريززأ يزز ح  - ززميت الكاززةر  الم جمززأ   -  ززميت الكاززةر  المركاززأ 
 اسذيداو الحةسب اآللي في  ح يل المنإكت الميدنيأ. – ال ندلمي  يل ل  ميت الكاةر  ذات القطةع ح -لالماذقيمأ 

CES 426 الكباري الخرسانية: 
 ح يزل  –اليرسزةنيأ  ازةر الك صنزواع –اليرسزةنيأ  الكاةر  ب ماوفمة   –لبنةصرهة  اليرسةنيأ بةلكاةر   يريف
ت  اليرسةنيأ الكاةر  ل  ميت  سوا  لالكمرع الاثطأ نظةو اليرسةنيأ ةر الكا ل  ميت  ح يل –الم ر   ل كود طاقة

ت  فثت   اآللي. الحةسب بةسذيداو صل يدلية

CES 448 أساسات متقدمة: 
 –د الم مذززأ   ززميت الاززدل -ال وفيززأ  ززميت الاززذةئر   –  ززميت اونززواع الميذ فززأ مززن الحززوائط الاززةندع اليرسززةنيأ 

 خذيةر منةسيب الذأسي  ل منإكت.ا –  ميت صنظمأ النزح الجوفي 

CES 456 إدارة موارد المشروع: 
 نالميزةز لنظزت لدارع - الانة  مواد لمذةبيأ ل يطيط لدارع - اإلنذةجيأ الكفة ع ميةس طرق - لاإلنذةج اودا  ميدالت

 - الذإززييد ميززدات صدا  التميززد - الذإززييد ميززدات لصفجززةو صنززواع - الذإززييد ميززدات راخذيززة ب ززم المزز الرع اليوامززل -
 الموارد. إلدارع الكيفيأ الطرق

CES 473 منشآت خرسانية متقدمة: 
لفراييززأ االمطويززأ لاونظمززأ  لاولززواحلالقإززريةت  اليةليززأمقدمززأ بززن المنإززكت اليرسززةنيأ اليةصززأ مثززل المنإززكت 

 الق . ت الكمرات اليميقأ لال وامع لفوائط  ح يل ل  مي -الإاكيأ 

CES 474  اإلجهاد:خرسانة سابقة 
 الفوامزد – اإلج زةد سزةبقأ اليرسزةنيأ الكمزرات ح يزل  –المواد  – اإلج ةد ا س طرق –لالييوب  المزاية – يريفةت 

 ظزيتل ن  وزيزع – الحرجزأ القطةبزةت –الذ زميت  الاازيطأ )طزرق ل كمزرات المرن الذ ميت – اإلج ةد سا  موع في
 الكمرع(. طو  ب ماإلج ةد  سةبقأ الكةبثت

 

 الثانيالفصل الدراسي مقررات   الرابعةالفرقة  المدنيةقسم الهندسة 

 

 ENG 432 كود المقرر نظم مراقبة وضبط الجودة است المقرر

أ الذوزييةت دراس - لضاط الجودع أ لدارعالذي  قدم ة صنظم الوظةئف - لجودعاالمفةهيت اوسةسيأ لنظت المراماأ لضاط 
 - يينةتة  خطط اللبداد لاسذيداو ميططةت الرمةبأ ب م الجودع لبن - الذكراريأ لنمةذج االفذمةالت في ضاط الجودع

 . طايقةت الحةسب في موضوبةت الجودع - طرق  حاين الجودع ل ك فأ الجودع

 

 CES 412 مقرركود ال تطبيقات الحاسب في الهندسة المدنية است المقرر

 اسذنذةج م فوفأ المذةنأ ل جمةلونزةت لالكمزرات لال يةكزل لشزاكأ –مقدمأ بن طريقأ م فوفأ المرلنأ لم فوفأ المذةنأ 
لونزةت المازذويأ لالفراييزأ إليجزةد اإلزافزةت  ح يزل الجمة -الحريأ لالمحزةلر المح يزأ لاليةمزأ   يريف درجةت -كمرات 
 الذنفيز ( صخطة ل)ال اوط لدرجةت الحرارع  :ماةشرعالالماةشرع ليير  اوفمة  حر  أالير الداخ يأ  للالقو اوفية لردلد 

 ةئيأاإلنإز اونظمزأالداخ يأ.   زنيف  للالقو اوفية رات إليجةد اإلزافةت لردلد  ح يل الكمرات لال يةكل لشاكأ الكم -
  يزلالجزةهزع لذح الذزدريب ب زم اسزذيداو الازرامج - الركةئز المرنأ - اإلنإةئيالخذيةر النموذج الريةضي المنةسب ل ذح يل 

 .اإلنإةئيأبرامج بايطأ لذح يل ل  ميت بي  الينةصر  للبدادالمنإكت  ل  ميت
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 CES 432 كود المقرر تصميم الخزانات الخرسانية است المقرر

 وضوبةت خةصأ.م –  ميت فمةمةت الااةفأ الدائريأ لالماذطي أ   -  ميت اليزانةت 

 

 CE 454 كود المقرر (2الري ) تصميم منشآت المقرراست 

 -  الذازويأ لبزداد موامزع منإزكت الذحويزل لالزذحكت لإلنإزة  لصبمزة – يريف بمنإكت الذحويل لالذيزين لالزذحكت المةئيزأ 
 ظيفذ ززةلماززةمط الميززةه: )صنواب ززة، صمززةكن  نفيزز هة،  –دراسززأ نمززةذج مززن الحززوائط الاززةندع فززي منإززكت الحجززز المةئيززأ 

صنواب ززة، صمززةكن  نفيزز هة، ال ززدارات: ) -الذاززرب ال يززدرلليكي صسززفل منإززكت الذحويززل لالذيزززين لالززذحكت  –ل  ززميم ة( 
طر: القنزة –ةمأ الميةه خ ف منإكت الحجز المةئيأ طرق  إذير ط -الذ ميت ال يدرلليكي لاإلنإةئي، الرسومةت الذنفي يأ( 

م ة، طرق مةئيأ: )صنواب ة،   ميالاوابةت ال -اإلنإةئي، الرسومةت الذنفي يأ( )صنواب ة، مكونة  ة، الذ ميت ال يدرلليكي ل
 ززنيف ة، صمةكن ززة،  يطيط ززة، الذ ززميت ال يززدرلليكي لاإلنإززةئي لميذ ززف مكونة  ززة، الرسززومةت اوهوسززأ: )  - إززغي  ة 
صسززةليب  إززغي  ة، اوفمززة   لاززدلد لصبمززة  الذيزززين: )الغززرض من ززة،   ززنيف ة، لصنواب ززة، طاييززأ بم  ززة،ا -الذنفي يززأ( 

 ميت(. ة، طرق الذ اونفةق المةئيأ: ) يطيط ة، صنواب –الم الرع، صساةب ان يةر الادلد بميذ ف صنواب ة  لكيفيأ  ثفي ة( 

 

 CE 483 كود المقرر هندسة السكة الحديد است المقرر

اززكل حديديززأ، الذفرييززةت فززي خطززوط الدينةميكيززأ الحركززأ ب ززم الاززكل الحديديززأ، الذ ززميت ال ندسززي ليطززوط الاززكل ال
 كل الحديديأ.صيةنأ خطوط الا - اإلشةرات ل اكل الحديديأ -الحديديأ، هندسأ الاكأ، المحطةت في الاكل الحديديأ 

 

 CE 494 كود المقرر البكالوريوسمشروع  است المقرر

دسزيأ  قزديت  قريزر بزةلح و  ال ن يط ب من الطثب لبداد مإرلع لحل موضوع لاميي  طايقي يذي ز  بةلذي ز  لب زي ت
 منةسب.لالذطايقيأ بأس وب  وضيحي 
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 قسم اهلندسة املدنية

 )برنامج اهلندسة اإلنشائية(
 )المقررات الدراسية(

 
 بقسددد  البالدددب املل حدددق ؛ يددددرسنيدددةامقدددررات الفرقدددة الاىل االثانيدددة بقسددد  اهلندسدددة املد ةإلضدددافة إىل مقدددررات السدددنة اإل داديدددة

س يفا  م بلبات الصول  لد  درجدة ( ال10-9املقررات املوضحة ةوداال ال الية )شعبة اهلندسة اإلنشائية  –اهلندسة املدنية 
 شعبة اهلندسة اإلنشائية. -اهلندسة املدنية البكالوريوس يف 
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 المدنيةقسم الهندسة 

 الثةلثأ )برنةمج ال ندسأ اإلنإةئيأ(الفرمأ 

 (9جدل  رمت )

 المقرر وديرقم ك

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
حة
م

 

ن
ري
مة
 

 

ي
م 
ب

 

 المجموع

نأ
ا
 ال
 
مة
ب
ص

 

 
ن 
حة
مذ
ا

ي
ف 
ش

 

 
ي
م 
ب
ن 
حة
مذ
ا

 

ن 
حة
مذ
ا

يأ
 ة
ن

 

 
ي
س
را
لد
 ا
ل
 
لف
ا

 

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

AUR 322 50 40 - - 10 2 2 - - 2 ةخمضةية الطةمأ لالميةه لالمن 

CES 311 ( 5نظريأ لنإة ات) 125 75 - - 50 3 4 - 2 2 

CES 331 ( 3  ميت منإكت خرسةنيأ) 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 

CES 343 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 هندسأ اوسةسةت 

CES 313 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 ميكةنيكة ل ح يل لنإةئي مذقدو 

Elective (  1مقرر اخذيةر) 125 75 - - 50 3 4 - 2 2 

 750      23 - 10 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 336 50 40 - - 10 2 3 - - 3 ماةدئ الاحث الي مي 

CES 321 150 100 - - 50 3 4 - 2 2   ميت منإكت ميدنيأ 

CES 333 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 (4كت خرسةنيأ )  ميت منإ 

CES 344 
هندسأ اوسةسةت اليميقأ 

 لاونفةق
2 2 - 4 3 50 - - 100 150 

CES 314 
دينةميكة المنإكت لهندسأ 

 الزالز 
2 2 - 4 3 50 - - 75 125 

CES 351 125 75 - 20 30 3 4 - 2 2 ضاط جودع المنإكت 

 750      23  10 13 الثانيمجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي 

 1500      46    المجموع

لثالثة ويتم تقييمة  ( والذي يتم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرقة ا2) التدريب الميدانى)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر 

 في بداية الفصل الدراسي األول للفرقة الرابعة.

 :مقررات الذةليأييذةر الطةلب من ال: (1مقرر اختياري )

CE 327 صنواع اليرسةنةت اليةصأ  CES 361  المإةكل ذات الذربأ ب م الذأسي 

CES 316 ح يل ل  ميت المنإكت اليمثمأ   CES 362 هندسأ اونفةق 

CES 354 الذإييد لميدات طرق  CES 371  المنإكت ل رميت لصيةنأ فح 

CES 355 لدارع موامع الذإييد  CES 372 ت المركاأالمنإك 
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 المدنيةقسم الهندسة 

 الرابيأ )برنةمج ال ندسأ اإلنإةئيأ(الفرمأ 

 (10جدل  رمت )

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع

مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
حة
م

 

ن
ري
مة
 

 

ي
م 
ب

 

 المجموع
نأ
ا
 ال
 
مة
ب
ص

 

 
ن 
حة
مذ
ا

ي
ف 
ش

 

 
ي
م 
ب
ن 
حة
مذ
ا

 

ن 
حة
مذ
ا

ن 
يأ
ة

 

 
ي
س
را
لد
 ا
ل
 
لف
ا

 

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

ENG 431 50 40 - - 10 2 2 - - 2 الاثمأ الم نيأ 

CES 452 
لدارع لبقود لمواصفةت 

 مإرلبةت
2 2 - 4 3 50 - - 100 150 

CE 472 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 ال ندسأ ال حيأ لالايييأ 

CES 422 150 100 - - 50 3 4 - 2 2   ميت كاةر  ميدنيأ 

CES 434 ( 5  ميت منإكت خرسةنيأ) 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 

Elective (  2مقرر اخذيةر) 100 70 - - 30 3 4 - 2 2 

 750      23  10 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 50 40 - - 10 2 3 - - 3 نظت مراماأ لضاط الجودع 

CES 412 
 طايقةت الحةسب في ال ندسأ 

 المدنيأ
2 1 1 4 3 30 10 10 75 125 

CE 484 125 75 - - 50 3 4 - 2 2 هندسأ الطرق 

CES 453 
امذ ةديةت ل يطيط لمراماأ 

 مإرلبةت الذإييد
2 1 - 3 3 50 - - 75 125 

CES 435 ( 6  ميت منإكت خرسةنيأ) 175 125 - - 50 3 5 - 2 3 

CE 494  150 - - 90 60 - 4 - 3 1 الاكةلوريوسمإرلع 

 750      23 1 9 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

 

 ييذةر الطةلب من المقررات الذةليأ:: (2مقرر اختياري )

CE 428 مذقدمأ مواد مقةلمأ  CES 448 مذقدمأ صسةسةت 

CES 417 الزالز  وفمة  المقةلمأ المنإكت ل  ميت  ح يل  CES 456 المإرلع موارد لدارع 

CES 425 مذقدمأ ميدنيأ منإكت  CES 473 مذقدمأ خرسةنيأ منإكت 

CES 426  اليرسةنيأ الكاةر  CES 474 اإلج ةد سةبقأ خرسةنأ 
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 األولالفصل الدراسي مقررات  ة(الثالثة )برنامج الهندسة اإلنشائيالفرقة  المدنيةقسم الهندسة 

 

 AUR 322 كود المقرر والمناخ والطاقة المياهقضايا  است المقرر

مضزةية الطةمزأ: )م زةدر الطةمزأ المذجزددع  –الذيةمل مع مإكثت نق  م زةدر الميزةه الطايييزأ(  –مضةية الميةه: )م ةدر الميةه 
لذنازز  المنززةخ: ) يريزف الذغيززر المنزةخي لصسززاةبه، ا –لمح يززأ لالدلليزأ( سيةسززةت الطةمزأ ا - لييزر المذجززددع، صمزةن م ززةدر الطةمزأ
  .كل الطةمأ(الموا مأ ل ذغيرات المنةخيأ لميرفأ طرق مواج ذ ة في ضو  مإة - بةلذغيرات المنةخيأ لصالةرهة المحذم أ

 

 CES 311 كود المقرر (5نظرية إنشاءات ) است المقرر

ت لسززذة ي محززددعالمنإززكت ييززر ال  ح يززل  الذززأالير طخطززو -لالحززرارع  لال اززوط الحمززة  لذززأالير االفذراضززي الإززغل بطريقززأكية

ت  محددعال يير المنإكت في لالقو  لإلزافةت ت  محددعال الكمرات يير ل ح يل لسذة يكية   ح يزل -لمذحركأ ا للفمة لسذة يكية

ت  محددعال يير  بةسزذيداو قزةت طاي -المذةنزأ  م زفوفأ ذيداوبةسز الكمزرات  ح يزل -االنحنزة   بززلو  وزيزع بطريقزألسذة يكية

 لمذحركأ.ا للفمة  الكمرات ل ح يل الماذويأالذأالير ل منإكت  خطوط لحاةببرامج الحةسب اآللي ل ذح يل اإلنإةئي 

 

 CES 331 كود المقرر (3تصميم منشآت خرسانية ) است المقرر

بزةت اليرسزةنيأ الميرضزأ ليززلو   زميت القطة -المفريزأ   ميت ل ا يح الاثطزةت  -  ميت ل ا يح الاثلت اليرسةنيأ 
  ميت ل ا يح اإلطةرات اليرسةنيأ.  –بموديأ  لانحنة  لمو

 

 CES 343 كود المقرر هندسة األساسات است المقرر

   زميت اوسةسزةت –ل اإزأ( ا –لمإزذركأ ا –  ميت اوسةسةت الاطحيأ بأنواب ة )المنف ز أ  –نظريةت موع  حمل الذربأ 
  ميت الحوائط الاةندع اليرسةنيأ )الكةبوليأ(.  -دع اليرسةنيأ الحوائط الاةن ا زان –اليميقأ )اليةزلميأ( 

 

 CES 313 كود المقرر ميكانيكا وتحليل إنشائي متقدم است المقرر

ل القزو لذزأالير منإزكتال  يزل ح -ال اإزأ  وسةسزةتالمنإزأ لاو ربزأ  بين المذاةد  لالذأالير مرن لسط ب م المر كزع الكمرات  ح يل
 فةسوبيأ. برامج داوةسذيب  طايقةت -لال يةكل  ل كمرات ال دن الذح يل -اليموديأ  القو   أالير  حراولواح   ح يل -المحوريأ 

 

 Elective كود المقرر (1مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

CE 327 انات الخاصةأنواع الخرس: 
 -مق لفزأ اليرسزةنأ ال -اليرسزةنأ ذا يزأ الزدمل  -  يريف بيواص ل طايقةت صنواع ميذ فأ مزن اليرسزةنةت اليةصزأ

 يرسزةنأ ذا يزأ الميةلجزأال -ليرسةنأ فةئقأ اودا  ا - يفيأ اليرسةنأ ال -يفأ الوزن اليرسةنأ خف -اليرسةنأ اليضرا  
 يقةت الطاةبأ الثاليأ اوبيةد في اإلنإة ات. طا -  طايقةت اليرسةنأ سةبقأ ال ب -

CES 316 تحليل وتصميم المنشآت العمالقة: 
 لاسزذرا يجيةتديثزأ اونظمزأ اإلنإزةئيأ الح - اليمثمأ ل منإكت الحةسوب بةسذيداواونظمأ اإلنإةئيأ  ل  ميت  ح يل
 الإزةهقأ المازةني منإزكت ب م طاي   -ةئيأ اإلنإ للنظمأاإلنإةئي  لالذ ميت لالذح يل - لاليدديأ الريةضيأ النم جأ
 .لالادلد لالمن ةت الاحريأ الاحور الكايرع لذات المي قأ لالكاةر 

CES 354 طرق ومعدات التشييد: 
 الزردو -ذةجيأ اإلن لفاةبةت لالنقل لالذحميل الحفر ميدات -الحفر  كميةت  قدير -الذإييد  صنةبأ طاييأ بن مقدمأ

 الذإييد. بقود -د الذإيي امذ ةديةت -اليرسةنيأ  القوالب   ميت -–الما حأ  ةليرسةنأب الذإييد -لالذاويأ 

CES 355 إدارة مواقع التشييد: 
 - يطزيط مومزع الذإزييدابذازةرات   - منةهج  يطيط مومع الذإييد -  يطيط مومع الذإييد - صهميأ لدارع مومع الذإييد

م مزأ فزي مومززع المرافز  لاليزدمةت ال - بزداد  يطزيط مومزع الذإززييدبنةصزر ل - المرافز  الم مذزأ فزي مومزع الذإززييد
 لدارع الميدات في  يطيط مومع الذإييد. - لدارع المواد في  يطيط مومع الذإييد - الذإييد
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CES 361 التأسيس على التربة ذات المشاكل: 
راسزأ خزواص لسز وك الذربزأ د -راسزأ خزواص لسز وك الذربزأ اإلن يةريزأ د -دراسأ خواص لس وك الذربأ االنذفةشيأ 

 راسأ خواص لس وك الذربأ الميرضأ ل ذ و .د -س وك الذربأ ال ينأ )الضييفأ( لدراسأ خواص  -المفككأ 

CES 362 هندسة األنفاق: 
 -اونفززةق(  )النزوافي االمذ ززةديأ لالنزوافي الجيولوجيزأ ل أاليرهزة ب زم ففزر :الدراسزةت اولليزأ -  زنيف اونفزةق 
دالزأ فزي سزطح اورض نذيجزأ الذإزكثت الحة -اوفمة  ب زم النفز  لالمنإزكت الازطحيأ   ح يل - فةقطرق ففر اون
 ففر النف .

CES 371 المنشآت وترميم وصيانة فحص: 
 الذق يديزأ لذقنيزةتا -( الإزرلخ ، بثجلصساةب ة ل  نيف ة لالذنميثت الإرلخ: )المنإكتان يةر للصثح  بن مقدمأ
 الكمززراتللصززثح   قويززأ - ةتالاثطززللصززثح   قويززأ -للصززثح اوسةسززةت   قويززأ - تالمنإززكللصززثح  لذقويززأ

 المنإكت. لذقويأ الحديثأ الذقنيةت -لاوبمدع 

CES 372 المنشآت المركبة: 
 ال ززدنل المززرن الذح يززل -لاليرسززةنأ  ال زز ب مززن المركاززأ ل منإززكتاوسةسززي  الازز وك -المركاززأ  المنإززكت صنززواع

 لالوصثت. لاوبمدع ل كمرات

 

 الثانيالفصل الدراسي مقررات   الثالثة )برنامج الهندسة اإلنشائية(الفرقة  المدنيةقسم الهندسة 

 

 AUR 336 كود المقرر مبادئ البحث العلمي است المقرر

 رافززل لخطززوات الاحززث الي مززي ) حديززدم -يب جمززع ل ح يززل الايةنززةت صنززواع لصسززةل -مقدمززأ فززي من جيززأ الاحززث الي مززي 
لصسزةليب  للبزداداتلكذةبزأ الاحزو  )مكونزةت  بزدادل -كذةبزأ لبزرض النذزةئج(  -لمن جيزأ ا -يةيأ الفرلض ص -المإك أ 
 وخثميأ لاالنذحة .ااالبذاةرات  -الذوالي ( 

 

 CES 321 كود المقرر تصميم منشآت معدنية است المقرر

 زميت   –لذغطيزأ االوصزثت لجمةلونزةت    ميت –يأ ذغطاإلنإةئيأ لجمةلونةت ال الينةصر   ميت –لاإلج ةدات  اوفمة 
  ميت لصثت اوبمدع بةلقوابد.  –  ميت الوصثت بين الكمرات لاوبمدع  –في ال يةكل الميدنيأ  اوبمدع لالكمرات

 

 CES 333 كود المقرر (4تصميم منشآت خرسانية ) است المقرر

 صسزنةن ذات أاليرسزةني اوسزقف ل از يح   زميت -اليرسزةنيأ  اليقزود  يحل از   زميت -الميذ فأ  ل ذغطيةت اإلنإةئيأ النظت
 خةصأ. موضوبةت -المنإةر 

 

 CES 344 كود المقرر هندسة األساسات العميقة واالنفاق است المقرر

ة  لاغزا - يوازيز  ضاط الجودع لاالخذاةرات الحق يزأ ل -  ميت اوسةسةت اليةزلميأ لال ةمةت  - صنواع اوسةسةت اليميقأ
لجيولوجيززأ ل أاليرهززة ب ززم ففززر ا)النززوافي االمذ ززةديأ لالنززوافي  :الدراسززةت اولليززأ -  ززنيف اونفززةق  - القياززونةت -

 طرق ففر اونفةق. -اونفةق( 

 

 CES 314 كود المقرر ديناميكا المنشآت وهندسة الزالزل است المقرر

  زأالير -الحريزأ  درجزةت مذيزددع صل لافزدع فريزأ درجزأ ذات للنظمزأ الحزرع االهذزازات -الدينةميكيأ  اوفمة  خ ةئ 
 -القز   فزوائط ب زم اوفمزة   وزيزع -اوفقيزأ  للفمة  المقةلمأ اونظمأ-الزلزاليأ  اوفمة  -االهذزازات  ب م اإلخمةد
 الق . فوائط يت مل  الماةني ب م الزلزاليأ اوفمة  ب م صمث أ -ل زالز   المقةلمأ ل ماةني اإلنإةئيأ الينةصر  فةصيل
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 CES 351 كود المقرر ضبط جودة المنشآت است المقرر

 بمززة و الذنفيزز  اشززذراطةت -اليرسززةنأ  جززودع ضززاط ميززةيير -الجززودع  لضززاط المراماززأ صبمززة  -الجززودع  ضززاط مرافززل
 ةلقطةبززةتب ب ززة الماززموح الذفةل ززةت -لفك ززة(  لبززدادهة،لالحزززو ) الإززدات -المومززع   ج يزززللبززداد  اسززذثو -اليرسززةنأ 
 اخذازةرات -ع بزةلموم الجزودع ضزاط  طايز ل مزد  قيزيت -الحزةرع  بزةوجوا  اليرسزةنأ  نفي  -لالمنةسيب  لالمحةلرلاوبيةد 
  قزدير لكيفيزأ يز اليواز اخذازةر -الذحميزل(  المذ فزأ، اخذازةر مذ فأ، االخذازةراتال يير )االخذاةرات :بةلمومع الجودع ضاط
 زي .ل يوا الذ ميمي الحمل

 

 األولالفصل الدراسي مقررات   الرابعة )برنامج الهندسة اإلنشائية(الفرقة  المدنيةقسم الهندسة 

 

 ENG 431 كود المقرر السالمة المهنية است المقرر

 - زو  ال زوا  فزي بييزأ اليمزل   -مأ في بيز  اليم يزةت موابد الاث -مأ لال حأ الم نيأ موانين الاث -اومن ال نةبي 

لظززرلي المنةخيززأ لاال زززان ا -إلضززة ع ال ززنةبيأ ا -ل ززنةبيأ ااالهذزززازات  -الضوضززة   -الغثيززةت  -حطززةت الومززود م

صنظمززأ لدارع  -ئزز  بنززد فززدل  الحرا اإلخززث خطززأ  -ةيززأ مززن الحرائزز  الحم -واد  الك ربززة  فزز -اإلشززيةع  - الحززرار 

 .الاثمأ في بييأ اليمل

 

 CES 452 كود المقرر رة مشروعاتعقود ومواصفات وإدا است المقرر

أ ي رس - اليطة ات قديت  - الفنيأ لالمواصفةت لاليةصأ اليةمأ الإرلط لضع - اإلنإةئيأ اليقود اخذيةر لطرق صنواع

 المدنيأ اوبمة  كميةت فاةب: )لذف ي يا لالذقدير الذقرياي الذقدير - القةنونيأ وليأيالما - الذإييد بقود للدارع المإرلع

 .(ماةشرعلا ليير الماةشرع الذك فأ الإرا ، لصلامر الاةطن مقةللي الميدات،  ك فأ اليمةلأ،  ك فأ يذ فأ،الم

 الماززةر طززرق - يمةتالماززذق بةسززذيداو المإززةريع  يطززيط - الذيطززيط لصنززواع اسززذرا يجيةت - سةسززيأوا دارعاإل لظززةئف

 لاليثمززةت الذنظيميززأ ال يةكززل - فيزز الذن لمززدع الذك فززأ بززين أالموازنزز - ل مززوارد لالذنظززيت الذوزيززع - بيززرت طريقززأ - الحززرج

 .ل مإةريع لالومر الذك فأ لمراجيأ  قويت صنظمأ - ل مإةريع الذيةمديأ

 

 CE 472 كود المقرر والبيئية الصحية الهندسة است المقرر

 -مي فزةت الازةئ أ ميذ فأ ل ةدر الم لا -الثزمأ لمإرلبةت ال ري ال حي  الدراسةت -أ يمجةالت ال ندسأ ال حيأ لالايي

 مح قزةت -يطيط ل  زميت شزاكةت االنحزدار   - الذ ميميأ ل وفدات الميذ فأ بمإرلبةت ال ري ال حي  قدير الذ رفةت

الميذ فزأ نظت لزا -فزةت الازةئ أ خ زةئ  المي  - يزري الذ دئزأ - خطزوط الطزرد  زميت  -محطةت الرفزع  -شاكةت االنحدار 

 .نظت ميةلجأ الحمأع لالذي   من ة -الذي   اآلمن من الميةه الميةلجأ  -لاةئ أ ميةلجأ المي فةت ال

 

 CES 422 كود المقرر تصميم كباري معدنية است المقرر

 ة فزي الكزود اإلج ةدات الماموح ب -اوفمة  في كاةر  الطرق لالاكل الحديديأ  -خواص مواد الكاةر   -  نيف الكاةر  

ت ا  زميت الكمزر -النظةو اإلنإزةئي ل كازةر   -ال حةمةت  -اإلج ةدات في فةلأ ماةمير الارشةو  -يأ الم ر  ل منإكت الميدن

 يأ.  ميت الكمرات ال ندلم -  ميت الكاةر  المركاأ من ص ب لخرسةنأ  -  ميت جمةلونةت الكاةر   -الميدنيأ 

 

 CES 434 كود المقرر (5تصميم منشآت خرسانية ) است المقرر

  ميت القإريةت لاولواح المطويأ.  –  ميت اليزانةت لفمةمةت الااةفأ الماذطي أ  –قطةبةت المةئيأ   ميت ال
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 Elective كود المقرر (2مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

CE 428 مقاومة مواد متقدمة: 

  ززدع –ت الي طززةت اليرسززةنيأ بةسززذيداو اإلضززةفةت الكيميةئيززأ ي  ززم –صنززواع اإلضززةفةت الكيميةئيززأ ل يرسززةنأ 

خززواص اليرسززةنأ بةليززأ المقةلمززأ  –مذ فززأ لالمذ فززأ ب ي ززة الالمنإززكت اليرسززةنيأ لطززرق لجززرا  االخذاززةرات ييززر 

 لطرق   ميت خ طة  ة.

CES 417 الزالزل تحليل وتصميم المنشآت المقاومة ألحمال: 

صفمزة   لحازةبالم زر   الكود - الذجةلب طيف -ي النم ج الذح يل - ف  ة لطرق كأالحر ميةدلأ - الزالز  مةهيأ

 ل زالز . المقةلمأ ل ماةني الذا يح  فةصيل - الق  فوائط - الزالز 

CES 425 منشآت معدنية متقدمة: 

 -اوفقزي  ت الكمزرات المنحنيزأ فزي المازذول ح يل ل  زمي - ح يل ل  ميت الكمرات المنحنيأ في الماذول الرصسي 

ت الكاززةر  ذات القطززةع ال ززندلمي الدائريززأ  ح يززل ل  ززمي -ر  الم جمززأ   ززميت الكاززة -  ززميت الكاززةر  المركاززأ 

اسززذيداو الحةسززب اآللززي فززي  ح يززل المنإززكت  – ال ززندلمي  يززل ل  ززميت الكاززةر  ذات القطززةع ح -لالماززذقيمأ 

 الميدنيأ.

CES 426 الكباري الخرسانية: 

 ح يزل  –اليرسزةنيأ  الكازةر  صنزواع –اليرسةنيأ  الكاةر  ب ماوفمة   –لبنةصرهة  ليرسةنيأا بةلكاةر   يريف

ت  اليرسةنيأ الكاةر  ل  ميت  سوا  لالكمرع الاثطأ نظةو اليرسةنيأ ةر الكا ل  ميت  ح يل –الم ر   ل كود طاقة

ت  فثت   اآللي. الحةسب بةسذيداو صل يدلية

CES 448 أساسات متقدمة: 

 –د الم مذززأ   ززميت الاززدل -  ززميت الاززذةئر ال وفيززأ  –ونززواع الميذ فززأ مززن الحززوائط الاززةندع اليرسززةنيأ   ززميت ا

 خذيةر منةسيب الذأسي  ل منإكت.ا –  ميت صنظمأ النزح الجوفي 

CES 456 إدارة موارد المشروع: 

 نالميزةز لنظزت لدارع - الانة  مواد لمذةبيأ ل يطيط لدارع - اإلنذةجيأ الكفة ع ميةس طرق - لاإلنذةج اودا  ميدالت

 - الذإززييد ميززدات صدا  التميززد - الذإززييد ميززدات لصفجززةو صنززواع - الذإززييد ميززدات اخذيززةر ب ززم المزز الرع اليوامززل -

 الموارد. إلدارع الكيفيأ الطرق

CES 473 منشآت خرسانية متقدمة: 

لفراييززأ المطويززأ لاونظمززأ ا لاولززواحيةت مقدمززأ بززن المنإززكت اليرسززةنيأ اليةصززأ مثززل المنإززكت الي يززة لالقإززر

 الق .  ح يل ل  ميت الكمرات اليميقأ لال وامع لفوائط  -الإاكيأ 

CES 474  اإلجهاد:خرسانة سابقة 

 الفوامزد – اإلج زةد سزةبقأ اليرسزةنيأ الكمزرات ح يل  –المواد  – اإلج ةد ا س طرق –لالييوب  المزاية – يريفةت 

  نظزيتل  وزيزع –الحرجزأ  لقطةبزةتا –الذ زميت  الاازيطأ )طزرق ل كمرات المرن الذ ميت – اإلج ةد سا  موع في

 الكمرع(. طو  ب ماإلج ةد  سةبقأ الكةبثت
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 الثانيالفصل الدراسي مقررات   الرابعة )برنامج الهندسة اإلنشائية(الفرقة  المدنيةقسم الهندسة 

 

 ENG 432 قرركود الم نظم مراقبة وضبط الجودة است المقرر

أ الذوزييةت دراس - أ لدارع لضاط الجودعالذي  قدم ة صنظم الوظةئف - لجودعاالمفةهيت اوسةسيأ لنظت المراماأ لضاط 
 - يينةتة  خطط اللبداد لاسذيداو ميططةت الرمةبأ ب م الجودع لبن - الذكراريأ لنمةذج االفذمةالت في ضاط الجودع

 . طايقةت الحةسب في موضوبةت الجودع - طرق  حاين الجودع ل ك فأ الجودع

 

 CES 412 كود المقرر تطبيقات الحاسب في الهندسة المدنية است المقرر

 اسذنذةج م فوفأ المذةنأ ل جمةلونزةت لالكمزرات لال يةكزل لشزاكأ –مقدمأ بن طريقأ م فوفأ المرلنأ لم فوفأ المذةنأ 

لونزةت المازذويأ لالفراييزأ إليجزةد اإلزافزةت  ح يزل الجمة -ليةمزأ يف درجةت الحريأ لالمحزةلر المح يزأ لا ير -كمرات 

 الذنفيز ( خطزة لصماةشرع )ال اوط لدرجزةت الحزرارع الالماةشرع ليير  اوفمة لالقو  الداخ يأ  حر  أالير  اوفية لردلد 

 ةئيأاإلنإز اونظمزأ  زنيف لالقو  الداخ يأ.  اوفية رات إليجةد اإلزافةت لردلد  ح يل الكمرات لال يةكل لشاكأ الكم -

ل مج الجزةهزع لذح يزالذزدريب ب زم اسزذيداو الازرا -الركةئز المرنأ  - اإلنإةئيل ذح يل  الريةضي المنةسبالخذيةر النموذج 

 .اإلنإةئيأبرامج بايطأ لذح يل ل  ميت بي  الينةصر  للبدادالمنإكت 

 

 CE 484 كود المقرر هندسة الطرق است المقرر

 المذايزأ لالماةفزث لطريز ا محزور لذحديزد االبذازةرات هزتص - ل  نيف ة الطرق شاكأ - الطرق لمكونة ه  مب الار  النقل

 الطوليأي  لالقطةبةت ل طر ال ندسي الذ ميت - الطري  بنةصر  حديد في الرهةصل الطرق ب م الرؤيأ ماةفةت - ذلل في

 مزن البزد الذزي لإزرلطلا   زنيف ة لخ ةئ ز ة لرصزفا مزواد -( لماذوية  ة: )صنواب ة الطرق  قةطيةت - له لاليرضيأ

 . الرصف مواد خذاةراتا - لال  د المرن ل رصف اإلنإةئي الذ ميت -لصنوابه  الرصف - اسذيفةئ ة

 

 CES 453 كود المقرر اقتصاديات وتخطيط ومراقبة مشروعات التشييد است المقرر

 أالير -ةسيأ ح يل الحا  -س المة  ص رشيد اسذيداو ر -بين الادائل الطرق الميذ فأ إلجرا  المقةرنةت  -فاةبةت االسذثمةر 

 - ةتبةسذيداو الإاك  يطيط المإرلبةت اإلنإةئيأ -مف وو الذيطيط  -  طايقةت في مجة  مإرلبةت الذإييد -الذضيت 

مفةض أ بين  راسأد - مذ ةديةت المإرلبةت اإلنإةئيأا - مذةبيأ المإرلبةت - المإرلبةت اإلنإةئيأ في قييت اودا  

 .الجدللأ بةسذيداو الحةسب اآللي ماةدئ طاي   - الذك فأ لالومر

 

 CES 435 كود المقرر (6تصميم منشآت خرسانية ) است المقرر

 بقأ اإلج ةد.  ميت المنإكت اليرسةنيأ سة -  ميت اليزانةت لفمةمةت الااةفأ الدائريأ  - النظت اوسطح الدلرانيأ

 

 CE 494 كود المقرر البكالوريوس عمشرو است المقرر

دسزيأ يط ب من الطثب لبداد مإرلع لحل موضوع لاميي  طايقي يذي ز  بةلذي ز  لب زي ت  قزديت  قريزر بزةلح و  ال ن

 منةسب.لالذطايقيأ بأس وب  وضيحي 
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 قسم اهلندسة الكهربائية

 )المقررات الدراسية( 
 

( 11 )ال اي ةودالحة ررات املوضاملقاهلندسة الكهرةئية إل دادية؛ يدرس البالب املل حق بقس  ةإلضافة إىل مقررات السنة ا
 الكهرةئية جبميا الشعب.ندسة اهلالس يفا  م بلبات الصول  ل  درجة البكالوريوس يف 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 معة أسيوطجا

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 41                                                                                                                        ( )الباب الثاين: املقررات الدراسية 

 الكهربائية هندسة القسم 

 الفرمأ اوللم

 )جميع الطثب(

 (11) رمت جدل 

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات
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 المجموع

           الفصل الدراسي األول

Elective * 50 40 - - 10 2 2 - - 2 لغةت صجنايأ 

MTH 115 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 ميةدالت  فةض يأ 

EE 111  150 100 - - 50 3 4 - 2 2 (1) الك ربيأالمجةالت 

EE 112 150 100 - - 50 3 5 - 2 3  (1)أ الدلائر الك ربةئي 

EE 121 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 مقدمأ في الارمجأ 

MED 117 100 70 - - 30 3 4 - 2 2 ماةدئ ال ندسأ الميكةنيكيأ 

 750      23  10 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 132 50 40 - - 10 2 3 - - 3 الذواصلم ةرات اليرض ل 

MTH 116  150 100 - - 50 3 4 - 2 2 االفذمةالت لاليم يةت اليإوائيأ 

EE 113 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 (2) بيأالمجةالت الك ر 

EE 114 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 (2) أالدلائر الك ربةئي 

EE 131 150 100 - - 50 3 5 - 2 3  الناةئط اإللكذرلنيأ 

EE 151  100 60 15 - 25 2 3 3 - - (1)اخذاةرات ك ربةئيأ 

 750      23 3 8 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

                

 ييذةر الطةلب لفدل ال غةت الذةليأ: *

AUR 111 .لغأ لنج يزيأ 

AUR 112 .لغأ صلمةنيأ 

AUR 113 .لغأ فرنايأ 
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 الفصل الدراسي األولمقررات  الفرقة األولى )جميع الطالب(  الكهربائيةقسم الهندسة 

 

 Elective ود المقررك لغات أجنبية است المقرر

 سذيداو ال غأ في كذةبأ الذقةرير الفنيأ. ييذةر الطةلب لفدل ال غةت الذةليأ:ا -خ ةئ  لموابد ال غأ 

AUR 111 .لغأ لنج يزيأ 

AUR 112 .لغأ صلمةنيأ 

AUR 113 .لغأ فرنايأ 
 

 MTH 115 كود المقرر معادالت تفاضلية است المقرر

ت نظزت الميزةدال -لذفةض يأ اليطيأ ذات الر زب الي يزة الميةدالت ا -للم ل طايقة  ة وأ من الدرجأ االميةدالت الذفةض يأ اليةدي

الزأ د -دالأ بال  -لا  ليجندرد -يةمدع الدلا  المذ -ل الميةدالت الذفةض يأ بةسذيداو المذا اثت ف - الذفةض يأ اليطيأ اآلنيأ 

 المذج ةت. ح يل  -يطيأ الليير الجزيييأ اليطيأ  الذفةض يأالميةدالت  -هيرمر 

 

 EE 111 كود المقرر (1المجاالت الكهربية ) است المقرر

شحنأ  -شدع المجة  الك ربةئي نذيجأ شحنأ نقطيأ  -مةنون كولوو  -ظت االفدااليةت لالذحويل فيمة بين ة ن - ح يل المذج ةت 

ةكازويل ممةنون  -مةنون جةلس  -الفي  الك ربةئي كثةفأ  -ي في بيدين ةئ يطيط المجة  الك رب -سطح مإحون  -خطيأ 

لمجزززة  اكثةفزززأ الطةمزززأ فزززي  -النزززةئي القطايزززأ  - زززدرج الج زززد  -الذكةمزززل اليطزززي  -الطةمزززأ لالج زززد  -الذاةبزززد  -اول  

  طايقةت للكذرلسذة يكيأ. -اإللكذرلسذة يكي 

 

 EE 112 كود المقرر (1الدوائر الكهربائية ) است المقرر

لي لالذواز  لالدلائر المذا ا أ دلائر الذوا -الثةبر لالمذحكت في ة  م ةدر الج د -لالج د لالقدرع لالطةمأ   يريف الذيةر

 -لمكثفزةت لالم فزةت الحثيزأ ا -ائر نظريةت الزدل - (ج ود اليقد  -ح يل الدلائر لم ةدر الج د الثةبر )  يةرات الييةت   -

 -ئر ذات م زةدر الج ززد المذززردد  ح يزل الززدلا -فززي  ح يززل الزدلائر الك ربيززأ  ةتاسززذيداو المذج ز -الذيزةر الجياززي المذزردد 

 .الدلائر المغنةطيايأ -لائر الرنين د -فاةب القدرع 

 

 EE 121 كود المقرر مقدمة في البرمجة است المقرر

ة  الزذحكت فزي صشزك لييرهزة مزن - الجمزل الإزرطيأ - اليم يزةت لالذيايزرات اليثميزأ لالمنطقيزأ -طرق اإلدخة  لاإلخراج

 يةكزل ال - فيزأ للظةئف زةلالم زفوفةت لالاثسزل الحر - الدلا  لمدخث  ة الميذ فزأ - الح قةت بأنواب ة الميذ فأ - الذدف 

 لاإلخراج.م فةت اإلدخة   - للدارع ل ي ي  صمةكن ال اكرع - لالمذغيرات المرجييأ -لالم شرات

 

 MED 117 ود المقررك مبادئ الهندسة الميكانيكية است المقرر

ط اليززةلي القطززع بةلضزغ -مةكينززةت الج زل الازريع  -القطزع  -لميززةرط ا -رالثقزب لالحفز -الذإززكيل -صدلات القطزع اوسةسزيأ 

الميكنزأ  -لميكنزأ بةلك ربزة  الكيميةئيزأ ا -ذفريل الك ربزيالميكنأ بةل -موجةت فوق الامييأ المكينأ بةل - الج ل بةلمة -الاريع

حازنأ المفةصزل الم -ئيازيأ لالوصزثت المفةصزل الر -ذرابطزأ المفةصل الم -يكةنيكيأ الوصثت الم -كذرلني بةلإيةع اإلل

 -ال ززمةمةت  -بثمززةت الزيززر  -المميكنززأ  وخذززةو ا - نةسززا ة الذفةل ززةت ل -دسززيأ المززواد ال ن -للحززةو المفةصزز -لالاززرييأ

 .الذرلس -خريطأ الحمل  
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 الثانيالفصل الدراسي مقررات  رقة األولى )جميع الطالب( الف الكهربائيةقسم الهندسة 

 

 AUR 132 كود المقرر التواصلمهارات العرض و است المقرر

 -ئل لالمقةب ززأ كذةبززأ الرسززة -ف ي لييززر ال فظززي لكذةبززأ الذقززةرير الذواصززل الإزز - الذواصززلبم يززأ  - الذواصززلمقدمززأ فززي فنززون 
اليزرض الذقزديمي:  مرافزل  يطزيط -اليرلض الذقديميأ  مزاية لبيوب -لض الذقديميأ رلدارع الي -الذيطيط ل يرلض الذقديميأ 

القوابززد  -ليززرض الذقززديمي ابييززأ لمحززيط  -) حديززد ال ززدي،  حديززد الجم ززور،  حديززد رسززةلأ اليززرض الرئياززيأ،  حديززد النطززةق( 
 ز  الذاةؤالت لاإلجةبةت في اليرض. لذيةمل مع جا -يفيأ الذيةمل مع الجم ور ك -اليةمأ إلدارع اليرلض الذقديميأ 

 

 MTH 116 كود المقرر والعمليات العشوائية االحتماالت است المقرر

لك يزززأ ا، االفذمزززة  المإزززرلط، نظريزززأ االفذمزززةالت االفذمزززةالتنمزززةذج  - المجموبزززةت - فضزززة  اليينزززأ لاالفذمزززةالت
 لا  المذغيرات اليإزوائيأد -االفذمةالت دلا   - قطيأالمذغيرات اليإوائيأ المذ - لالفرز - ميذمدعاليير  Bayes'Ruleل
ات بإزوائيأ بةمزأ، المإذركأ ل مذغيرات اليإوائيأ المذيددع، المإرلطأ، المازذق أ. مذغيزر PMFs - المذوسط، لالذاةين -

 غيززراتالمإززذركأ لمذ PDF -مذغيززرات بإززوائيأ بةديززأ  -دلا  الذوزيززع الذراكمززي  - PDFمذغيززرات بإززوائيأ مذ زز أ ل
رطي للبةدع النظزر الذومع الإ -الذاةين لالذرابط  -الذوزييةت المإذقأ  - الماذمرع Bayes'Ruleمةبدع  -بإوائيأ مذيددع 

 - Chebyshev فةل ززةت مززةركوي  - مجمززوع بززدد بإززوائي ل مذغيززرات اليإززوائيأ الماززذق أ -الذحززويثت  -فززي الذاززةين 
 - علبزداد الكايزرلالقزةنون القزو   -نظريأ الحدلد المركزيزأ  -االفذمةالت الذقةرب في  -القةنون الضييف للبداد الكايرع 

 .االسذدال  اإلف ةئي الاةيز  - سثسل مةركوي -بم يذة برنولي ل بواسون 

 

 EE 113 كود المقرر (2المجاالت الكهربية ) است المقرر

بزين موصزل  الإزرلط الحديزأ -ذمراريأ الذيزةر كثةفأ الذيزةر لاسز -خواص الموصثت لالمواد اليةزلأ ل صشاةه الموصثت 
 -المركزز الايأ  بين لوفين مذوازيين، الايأ بين كزر ين مذحزد ي -الايأ  -طريقأ ال ور  -لبةز  لبين بةز  لبةز  

ت ةئ يطيط المجة  الك رب -الايأ بين س كين  -الايأ بين صسطوانذين مذحد ي المحور سزون لالبزثس  ميةدالت بوا - ي بم ية
 فل ميةدلأ بواسون لوص أ النةئيأ. -ايقة  ة في صشكة  هندسيأ مألوفأ ل ط

 

 EE 114 كود المقرر (2الدوائر الكهربائية ) است المقرر

 حويزل  اسزذيداو -الحزث الذازةدلي لالمحزوالت  -دلائزر الثثالزأ صلجزه  -لائزر الدرجزأ الثةنيزأ د -دلائزر الدرجزأ اوللزم  -مكار اليم يزةت 
 SPICE.برنةمج   ح يل الدلائر بةسذيداو -الدلائر النةئيأ المنةف   -مقدمأ ل مرشحةت  -الدلائر الك ربةئيأ  البثس في  ح يل

 

 EE 131 كود المقرر النبائط اإللكترونية  است المقرر

اةه ماززذويةت الطةمززأ فزي الموصززثت، لصشززاةه الموصزثت لاليززواز ، صشززاةه الموصزثت النقيززأ، صشزز)خ زةئ  صشززاةه الموصزثت: 
الموصززثت المطيمززأ، نمززوذج الماززذويةت وشززاةه الموصززثت،  يززةرات اإلزافززأ لاالنذإززةر فززي صشززاةه الموصززثت،  ززأالير الحززرارع 

الوصزثت الثنةئيزأ لخ ةئ ز ة: )نمزوذج مازذويةت  –فزي اشزاةه الموصزثت(  اللذحزةولالضو  ب زم صشزاةه الموصزثت، الذوليزد لا
أ فزي فةلزأ اال ززان الحزرار  ل االنحيزةز اومزةمي لاالنحيزةز اليكازي، النزةئي زينزر، لصز أ الطةمزأ لالج زد الحزةجز ل وصز أ الثنةئيز

 طايقةت الوص أ الثنةئيأ: )النمةذج الريةضيأ ل ثنةئيةت، الثنزةئي كمفذزةح ك ربزي، الثنزةئي  –الميدن، النةئي شو كي، الوص أ اولميأ( 
، الي يزأ الإمازيأ، النظزةو الفو وفولطزةئي، الثنزةئي نظةو برض الإرائح الازاعالايو ، الثنةئي الضوئي، النةئي االناية  الضوئي، 
 رانزياذور النةئي القطب: )الذركيب، طريقأ اليمزل، النم جزأ، بثمزأ  يزةرات  –النفقي، الزلج الحرار ، النةئيةت الربط الضوئيأ( 

الذرانزياذور، الطرق الميذ فأ لثنحيةز، المنةط  الميذ فأ ل ذإغيل، اسذيداو  رانزياذور النةئي القطب كمكار لكمفذزةح لكيزةك ، 
:   FETs رانزياززذورات  ززأالير المجززة  –ي( الذرانزياززذور النززةئي القطززب الضززوئي،  رانزياززذور شززو كي، الذرانزياززذور الضززوئ

) رانزياذور  أالير المجة  ذل الوص أ، لص ه ميدن بزةز  شزاه موصزل،  رانزيازذور  زأالير المجزة  ذل الاوابزأ الميزللزأ، طريقزأ 
 –( MOSFETل  CMOS، دلائزر اليزةك  لالزدلائر المنطقيزأ  MOSFETالذحاين لطريقأ النضوب،  طايقزةت  رانزيازذور 

( ل طايقة  ة، الموفد الاي يكوني المحكزوو، الزديةك، الذريزةك، المفذزةح p-n-p-nالقدرع اإللكذرلنيأ: )النةئي  الطاقةت اوربع )مفة يح 
 الاي يكوني المحكوو،  رانزياذورات افةديأ الوص أ لصفةديأ الوص أ المارمجأ ل طايقة  ة(.

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
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 EE 151 كود المقرر (1اختبارات كهربائية ) است المقرر

ر دلائزر الذيزة -الثةبر لالذيةر الثةبر  م ةدر الج د -مقات الج د  - وصيل المقةلمةت ب م الذوالي لالذواز    -ةنون صلوم
ب زم  لائزر الزرنيند -غنةطيازيأ الزدلائر الم - صناوبأ صشيأ الم اط لاسذيدامةت راسزت الموجزه - نظريةت الدلائر -المذردد 

 -يززد لالقزز  لالكمزز  دلائززر الذوف -الثنززةئي لموفززد زينززر  خززواص الموفززد -للززم دلائززر الدرجززأ او -الذززوالي لالذززواز  
 - لثنزةئي الضزوئي لاليثيزة الإمازيأا -لناةئط الا ريأ اإللكذرلنيأ لاليثية الضوئيأ ا -مضيفةت الج د لمنظمةت الج د 

 .ال  أفي المواضيع ذات  المنذقةعبي  الذجةرب 
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 قسم اهلندسة الكهربائية

 برنامج هندسة القوي واآلالت الكهربائية
 )المقررات الدراسية(

 
هلندسدة اب املل حدق بقسد  رس البالد؛ يددامقدررات الفرقدة الاىل بقسد  اهلندسدة الكهرةئيدة ةإلضافة إىل مقررات السنة اإل داديدة

( الس يفا  م بلبات الصول 14-13-12الية )حة ةوداال ال املقررات املوضبرانمج القوى ااآلالت الكهرةئية  -الكهرةئية
 يوطالكهرةئية شعبة القوي ااآلالت الكهرةئية من جامعة أسندسة اهل ل  درجة البكالوريوس يف 
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  الهندسة الكهربائية قسم 

 الثةنيأالفرمأ 

 (برنةمج هندسأ القو  لاآلالت الك ربةئيأ)

 (12)رمت جدل  

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
حة
م

 

ن
ري
مة
 

 

ي
م 
ب

 

 المجموع

نأ
ا
 ال
 
مة
ب
ص

 

 
ن 
حة
مذ
ا

ي
ف 
ش

 

 
ي
م 
ب
ن 
حة
مذ
ا

 

ن 
حة
مذ
ا

يأ
 ة
ن

 

 
ي
س
را
لد
 ا
ل
 
لف
ا

 

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

AUR 241 50 40 - - 10 2 2 - - 2 م نأ لمجذمع 

EEE 211  150 100 - - 50 3 5 - 2 3 (1)الدلائر اإللكذرلنيأ 

EEP 211  150 100 - - 50 3 5 - 2 3 (1)اآلالت الك ربةئيأ 

EEP 221  150 100 - - 50 3 4 - 2 2 (1)للكذرلنيةت القدرع 

EEC 222 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 القيةسةت لالحاةسةت 

EEP 271  100 60 15 - 25 2 3 3 - - (2)اخذاةرات ك ربةئيأ 

 750      23 3 8 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 233  50 40 - - 10 2 2 - - 2 ريةدع اوبمة 

EEP 231  150 100 - - 50 3 5 - 2 3 (1)القول الك ربةئيأ 

EEC 223  150 100 - - 50 3 4 - 2 2 الذح يل اليدد 

EEC 231 150 100 - - 50 3 5 - 2 3   ميت المنط  الرممي 

EEP 272  100 60 15 - 25 3 3 3 - - (3)اخذاةرات ك ربةئيأ 

MEP 213 150 90 20 - 40 3 4 2 - 2 ال يدرلليكة لاآلالت الحراريأ 

 750      23 5 6 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

لثانية ويتم تقييمة  ( والذي يتم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرقة ا1) التدريب الميدانى)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر 

 في بداية الفصل الدراسي األول للفرقة الثالثة.
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  الهندسة الكهربائية قسم

 الثةلثأالفرمأ 

 (الك ربةئيأ برنةمج هندسأ القو  لاآلالت)

 (13) رمت جدل 

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
حة
م

 

ن
ري
مة
 

 

ي
م 
ب

 

 المجموع
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ا
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مة
ب
ص
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ا

ي
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ش
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ب
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ا
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لد
 ا
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لف
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 المجموع

           الفصل الدراسي األول

AUR 322 50 40 - - 10 2 2 - - 2 مضةية الميةه لالطةمأ لالمنةخ 

EEC 341  150 100 - - 50 3 4 - 2 2 (1)الذحكت اآللي 

EEP 312  150 100 - - 50 3 5 - 2 3 (2)اآلالت الك ربةئيأ 

EEP 332  150 90 20 - 40 3 5 1 1 3 (2)القول الك ربةئيأ 

EEP 373  100 60 15 - 25 2 3 3 - - (4)اخذاةرات ك ربةئيأ 

Elective   150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 (1)مقرر اخذيةر 

 750      23 5 6 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 336 50 40 - - 10 2 3 - - 3 ماةدئ الاحث الي مي 

EEP 351 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 هندسأ الج د اليةلي 

EEP 361 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 ميةلجأ لشةرات القول الك ربةئيأ 

EEP 322  150 100 - - 50 3 5 - 2 3 (2)للكذرلنيةت القدرع 

EEP 374  100 60 15 - 25 2 3 3 - - (5)اخذاةرات ك ربةئيأ 

Elective   150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 (2)مقرر اخذيةر 

 750      23 4 7 12 جات الفصل الدراسي الثانيمجموع ساعات ودر

 1500      46    المجموع

لثالثة ويتم تقييمة  ( والذي يتم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرقة ا2) التدريب الميدانى)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر 

 في بداية الفصل الدراسي األول للفرقة الرابعة.

 ييذةر الطةلب من المقررات الذةليأ:: (1مقرر اختياري )

EEP 334  نظت  وزيع القدرع الك ربةئيأ  EEP 364 الحةكمةت المارمجأ المنطقيأ 

EEP 335 فةب يأ نظت القول الك ربةئيأ  EEE 354 الميةلجأ اإلف ةئيأ لإلشةرات 

EEP 336 وصيف مواد القول الك ربةئيأ     

 :الذةليأ المقررات من الطةلب ييذةر(: 2) اختياري مقرر

EEP 314 نظريأ اآلالت الك ربةئيأ الموفدع  EEP 315 اآلالت الك ربةئيأ اليطيأ 

EEP 341 الإاكةت ال كيأ  EEP 365  االفذمةالت لاليم يةت اليإوائيأ  في هندسأ القو 
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  الهندسة الكهربائية قسم

 الرابيأالفرمأ 

 (برنةمج هندسأ القو  لاآلالت الك ربةئيأ)

 (14)رمت دل  ج

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
حة
م

 

ن
ري
مة
 

 

ي
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ب

 

 المجموع
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 المجموع

           الفصل الدراسي األول

ENG 431  50 40 - - 10 2 2 - - 2 الم نيأالاثمأ 

EEP 462 150 100 - - 50 3 5 - 2 3  ح يل نظت القول الك ربةئيأ 

EEP 452 150 100 - - 50 3 5 - 2 3  حويل لاسذيداو الطةمأ 

EEP 413 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 (3) اآلالت الك ربةئيأ 

EEP 475  100 60 15 - 25 2 3 3 - - (6)اخذاةرات ك ربةئيأ 

Elective (  3مقرر اخذيةر) 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 

 750      23 4 7 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 50 40 - - 10 2 3 - - 3 نظت مراماأ لضاط الجودع 

EEP 476 150 - - 100 50 - 4 3 - 1 الاكةلوريوس مإرلع 

EEP 433 150 90 20 - 40 3 5 1 1 3 فمةيأ نظت القول الك ربةئيأ 

EEP 463 150 90 20 - 40 3 5 1 1 3 الذحكت في نظت القول الك ربةئيأ 

EEP 477  100 60 15 - 25 2 3 3 - - (7)اخذاةرات ك ربةئيأ 

Elective (  4مقرر اخذيةر) 150 90 20 - 40 3 3 - 1 2 

 750      23 8 3 12 ل الدراسي الثانيمجموع ساعات ودرجات الفص

 1500      46    المجموع

 

 ييذةر الطةلب من المقررات الذةليأ:: (3مقرر اختياري )

EEP 416 دينةميكيأ اآلالت الك ربةئيأ  EEP 442 أالذنةيت الك رلمغنةطياي في نظت القول الك ربةئي 

EEP 417 ميت اآلالت الك ربةئيأ    EEP 443  نظت الذوصيل المرنأ ل ذيةر المذنةلب فيمقدمه 

EEP 437  جودع  القدرع  EEP 444 مقدمأ لثسذقرار المذزامن 

EEP 453 قنيةت مذقدمأ في  حويل الطةمأ   EEP 445 موضوبةت مذقدمأ في اآلالت الك ربةئيأ 

 :الذةليأ المقررات من الطةلب ييذةر(: 4) اختياري مقرر

EEP 418 الاربأ المحركةت مذغيرع  EEP 454 نظت الطةمأ الماذدامأ 

EEP 446 الذغيرات ال حظيأ في نظت القول الك ربةئيأ  EEP 466 في هندسأ القو  لذحكت الذنا   ل نظتا 

EEP 447 اسذقرار ج د نظت القول الك ربةئيأ  EEP 467 الذحكت مذيدد المذغيرات في هندسأ القول 

EEP 448 لقول الك ربةئيأموضوبةت مذقدمأ في هندسأ ا    
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 الفصل الدراسي األولمقررات   (ائيةبرنامج هندسة القوى واآلالت الكهرب) الثانيةالفرقة  الكهربائيةقسم الهندسة 

 

 AUR 241 كود المقرر مهنة ومجتمع است المقرر

 - زم اليمزلبدلر المإري  - لمإكثت المر اطأ بةليملا -لم ن في المجذمع ا -لممةرسأ الم نيأ ا -ب ت االجذمةع الم ني 
 ل ييةت لالذنظيمةت الم نيأ.ا -القوانين لالذإرييةت الذي  نظت الم نأ 

 

 EEE 211 كود المقرر (1الدوائر اإللكترونية ) است المقرر

ت مكاززرات  رانزياززذورات  ززأالير المجززة  ذات  ح يززل ل  ززمي - ح يززل ل  ززميت مكاززرات الذرانزياززذورات النةئيززأ القطززب 
وجية الميدن بةز  شزاه دلائر  كنول -لائر  رانزياذور  أالير المجة  ذل الميدن بةز  شاه موصل ل طايقة  ة د -الوص أ 

 -  Cascodeلذركياةت اإللكذرلنيأ المركازأ: ) وصزيثت الزا ا -لذردديأ ل مكارات االسذجةبأ ا -موصل المذممأ ل طايقة  ة
مكازر  - يأ( رايزة الذيزةرات الك ربيزأ، المكازرات الفرميزأ صل الذفةضز، زلج الذغ يزأ اليكازيأ، مDarlington وصيثت ا  

لمذذةليززأ اليم يززةت: )الززدلائر اليطيززأ لييززر اليطيززأ، مكاززرات القززدرع الك ربيززأ، منظمززةت الج ززد الك ربززي، المنظمززةت ا
يزأ للزم رمميزأ لذنةظرل طايقة  زة، محزوالت اإلشزةرات ا 555 لالمذوازيأ، الدلائر المذكةم أ لمنظمةت الج د، دائرع م مزر 

 لالرمميأ للم  نةظريأ(.

 

 EEP 211 كود المقرر (1اآلالت الكهربائية ) است المقرر

رد  ،مولزداتخزواص صدا  ال ،اإلالزةرعطزرق  بضزو االسزذنذةج، لزف)الذركيزب، الزدائرع المغنةطيازيأ، الالت الذيةر الماذمر: 
حركزةت مركأ محركةت الذيةر الماذمر، الذحكت في سربأ بد  ف ،خواص صدا  المحركةتفيل بضو االسذنذةج، الذوفيد، 

لذحميزل، رع المكةفيأ،  حديد الوابر الدائرع المكةفيزأ، خزواص اصفةديأ اولجه: )الذركيب، الدائلمحوالت ا -الذيةر الماذمر( 
الحثيززأ الثاليززأ  لمحركززةتا -المحززوالت الثثاليززأ(   وصززيلالذركيززب، ) :المحززوالت الثاليززأ اولجززه -الكفززة ع،  نظززيت الج ززد( 

 ،ربأ لاليززومنحنيزةت الازالمجة  المغنةطياي الزدلار، الزدائرع المكةفيزأ ل محزرك، الرسزت اال جزةهي،  )الذركيب،اولجه: 
 الكفة ع(.

 

 EEP 221 كود المقرر (1إلكترونيات القدرة ) است المقرر

دات دلائزر الموفز -ذمر لاسذرجةع الطةمزأ لموفدات في دلائر الذيةر الماا -لاونواع لالذكوين  موفدات القول خ ةئ 
-لم زدر( مقةلمزأ لم زف ،مقةلمزأ لم زف ،اوفةديأ لالثاليأ الوجه )الن ف لالكةمل( مع ميذ ف صنواع اوفمة  )مقةلمأ

 أالير  - THD, displacement power factor, crest factor and other factors)طرق ميةس جودع الموفدات )
الثةيرسزذور  ةئ  ل ركيب خ -الموفدات المذيددع  -لمرشحةت إلزالأ الذوافقيةت ا -دا    ميت ممةنيأ الم در ب م او

ةيرسززذورات صفةديززأ موفززدات الث  -  الثةيرسززذورات دلائززر لطفززة  -يرلسززذورات فمةيززأ الثة  -)طززرق اإلشززية ( بأنواب ززة 
 -الثاليأ الوجه مزع ميذ زف صنزواع اوفمزة   وفدات الثةيرلسذوراتم -الوجه )الن ف لالكةمل( مع ميذ ف صنواع اوفمة 

 -يرلسزذورات مزن الذيزةر المذزرد للزم الذيزةر المذزرد محزوالت الثة -طرق  حاين ميةمل القدرع لموفزدات الثةيرلسزذورات 
ر   ززميت دلائزز -  Matrix coverterمقدمززأ بززن  -  Cyclonverters-طزرق  حكززت محكمززةت محززوالت  يززةر المذززردد

sunbber . 

 

 EEC 222 كود المقرر القياسات والحساسات قرراست الم

 -لموجزأ ج زةز راسزت ا -ميزةت الذيزةر المذزردد كصج ززع ميزةس  -ميزةت الذيزةر المازذمركصج زع ميزةس  -اوخطة  في القيةس 
 -الزمن د لميةس الاذرد -مميأ لقيةس الج د لالذيةر لالمقةلمأ اوج زع الر -محوالت اإلشاةرع الذمةال يأ للم رمميأ لاليك  

ظززت القيززةس بةسززذيداو ن  -والت اإلشززةرع ل طايقة  ززةالمجازةت لمحزز -ةرع مولززدات اإلشزز -صج ززع  ح يززل الموجززةت لالطيززف 
 نظت  جميع الايةنةت. -الحةسب 
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 EEP 271 كود المقرر (2اختبارات كهربائية ) است المقرر

 القدرع لالذنظيت ل محو  صفةد  الوجه  حزر ميذ زف  ةئ خ - حديد ميةمثت الدائرع المكةفيأ ل محو  ذل الوجه الوافد 
ع لالذنظزيت ل محزو  صفزةد  الوجزه  حزر ميذ زف خ زةئ  القزدر -ل محزوالت   back to backاخذازةر  -صنزواع الذحميزل 
زو لالازربأ منحنيزةت اليز -صنواع مولدات الذيةر الماذمر  حر ميذ ف صنواع اوفمة   خ ةئ  ميذ ف -صنواع الذحميل 

حركزةت ذات الذيزةر المازذمر لفازةب طزرق بزد  الم -لميذ ف صنواع محركةت الذيةر الماذمر في ميذ زف فزةالت  لالذيةر
زو لالازربأ لالذيزةر منحنيزةت اليز -ت الدائرع المكةفيأ ل محزرك الحثزي ذل الثثالزأ صلجزه  حديد ميةمث -ميمأ مقةلمأ الاد  

 SCR وفزدات م -جةرب الموفزدات الثاليزأ الوجزه   -يأ الوجه د جةرب الموفدات صفة -صلجه  أل محرك الحثي ذل الثثال
 .جةرب ميذةرع في المجةالت ذات ال  أ  -الثاليأ الوجه   SCRموفدات  -صفةديأ الوجه 

 

 الثانيالفصل الدراسي مقررات  (ائيةبرنامج هندسة القوى واآلالت الكهرب) الثانيةالفرقة  الكهربائيةقسم الهندسة 

 

 AUR 233 كود المقرر دة األعمالريا است المقرر

ر المنةسزب  حديزد المازة -و القةفزأ اليمزل الحزر  نميزأ مف زو  -ميرفأ صسةسزيةت لمازةدئ ريزةدع اوبمزة  ل طايقة  زة اليم يزأ 
  لبزداد الاحزو -ات الاحث بن المي ومةت من الم ةدر الميذ فأ  طاي  م ةر  -ل مإرلع لاالسذفةدع من الفرص المذةفأ 

ق  مإزةريع النةجحزأ لالمفةضز أ بين زة بةسزذيداو الطزرليجزةد فزرص ل -الذاويقيأ ل مإةريع ال غيرع لالمذوسطأ الذجةريأ ل
الجزدلل الذزي  إزذمل  لبزداد دراسزأ -ت كذةبأ خطزأ اليمزل ل مإزرلع الريزةد  فزي دراسزذه  طاي  م ةرا -الي ميأ الحديثأ 

 ات لدارع فري  اليمل.اكذاةب م ةرل -ب م اليطط الذاويقيأ لالذإغي يأ لالمةليأ 

 

 EEP 231 كود المقرر (1القوى الكهربائية ) است المقرر

أ بدايزأ ال ةلز ج زد زائزد،  اليزز ، ،صنواع ،) ركيب :خطوط النقل ال وائيأ - لماذويةت الج دمكونةت نظت القول الك ربيأ 
نواع ومقدمأ  - (لمومع اوخطة  اليز   جأ،نم ،صنواع  ، ركيب)الكةبثت اورضيأ:  - (لفقد القدرع، الذ ميت الميكةنيكي
  فاةب انيفةض الج د لفقد القدرع. -صنظمأ  وزيع القدرع الك ربةئيأ 

 

 EEC 223 كود المقرر التحليل العددي است المقرر

 -الزدلا   قريزب  - االسذيفة  -الميةدالت اليطيأ  نظتل اليدد  حلال -اليطيأ  الحل اليدد  ل ميةدالت يير - ح يل اليطأ 
رامج الجزةهزع اسزذيداو الاز - ميزةدالت الذفةضز يأ ل الحزل اليزدد  - اليزدد  الذكةمزل - الذفةضل اليزدد  - وفي  المنحنيةت 

 )المة ثب( إليجةد الحل اليدد  ل مإكثت.

 

 EEC 231 كود المقرر تصميم المنطق الرقمي است المقرر

 -لالاوابزةت المنطقيززأ  -الجازر الازولي  -(  حويزل الإزفرع لئيزأ لالإزفرات لمحزأ بةمزأ بزن اورمزةو الثنة)الزدلائر الرمميزأ: 
  زميت الزدلائر المنطقيزأ  -مك وسكي  -خريطأ كةرنوي لكوين  - اايط الدلا  المنطقيأ بةسذيداو نظريةت الجار الاولي 

 / NANDمازذول المكونزأ مزن الدلائر المذيزددع ال -المركاأ مثل دلائر الجمع لالطرح ل حويل الإفرات ل أكيد الذكةف  
NOR دلائر الا  اسذيداوMSI المجميزةت الزا  -فزل الذإزفير لصج ززع اإلرسزة   - فزي   زميت لاسزذيداو المإزفرBCD - 
ل  زميت المازجثت لاليزدادات المذزامنزأ لييزر  -   زميت ل ح يزل الزدلائر المذزامنزأ -ال مةمةت لالمذزأرجح  - المقةرن
 - اوج ززع المنطقيزأ المارمجزأ -  PLDSالزا بةسذيداوالمنطقيأ    ميت الدلائر -  ROM , RAMال اكرات  - المذزامنأ

 المنطقيأ المذزامنأ.  الدلائر ق يل بدد الحةالت ل اخذيةر الحةالت اومثل الماذيدمأ لذ ميت 

 

 EEP 272 كود المقرر (3) الكهربائية االختبارات است المقرر

ائزر ن زف لد - نمورجزة –  اازيط الزدلائر المنطقيزأ لنظريزأ د  - CMOSل   TTLوجيزة ا الم نيأ بذكنول أالدلائر المنطقي
ةك لإزفرع فز -الإزفرع فزةك دلائزر الزدامج )المزدمج(، المفزرق، المإزفر، ل - (اوكزوادالجةمع، الجةمع الكةمل، لمحوالت الإزفرات )

لالمنطقيزأ اليم يزةت الحازةبيأ  لوفزدع   زميت -أ ِ زاليزدادات لالمازجثت المحرف - القثبةت )النطةطةت( - سايأ مطةبةت اليرض
   ميت مإرلع. - لقةب أ ل ارمجأصج زع المنط  ا -   ميت الدلائر المذذةبيأ -  ح يل الدلائر المذذةبيأ - بر 4ا  ذات
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 MEP 213 كود المقرر الهيدروليكا واآلالت الحرارية است المقرر

لقزةنون ا -ل  ل زدينةميكة الحراريزأ القزةنون او -ارع الإزغل لالحزر -النقيزأ خزواص المزواد  - الم ط حةت اليةصأ بةلطةمزأ
 المثززةليلغززةز ا -ل طويرهززة  دلرع الايززةر -ل ززدينةميكة الحراريززأ ل يريززف اآللززأ الحراريززأ لالمضززيأ الحراريززأ  الثززةني

 نذقة  الحرارع بةلذوصيل ل أالير اليز  ل كةبثت.ا - الغةز لخ ةئ ه لدلرع الذوربين 

 ،دلأ برنول ممية ،طرق ميةس الضغوط لالمةنومذرات ،الاربةت ،الضغوط) مقدمأ لميكةنيكة الموائع: -ت هيدرلليكيأ الال
ردع لط مازةت الطزة)ا :ازةتالط م -(  ربينزةت المحوريزأولذا ،ناي اربين فرو  : )ربينةت ال يدرلليكيأوالذ -( ميةدلأ الطةمأ

 لصنواب ة.ال مةمةت  -( أ لصنواب ةاالموج اإلزافأات الط ماةت ذ ،الط ماةت المحوريأ ،أالمركزي

 

 الفصل الدراسي األولمقررات  (ائيةبرنامج هندسة القوى واآلالت الكهرب) الثالثةالفرقة  الكهربائيةقسم الهندسة 

 

 AUR 322 كود المقرر والمناخ والطاقة المياهقضايا  است المقرر

دع لطةمزأ المذجزدامضزةية الطةمزأ: )م زةدر  -مزع مإزكثت نقز  م زةدر الميزةه الطايييزأ( الذيةمزل  ،مضةية الميةه: )م ةدر الميةه
ذنازز  لصسززاةبه، ال المنززةخ: ) يريززف الذغيززر المنززةخي -لييززر المذجززددع، صمززةن م ززةدر الطةمززأ، سيةسززةت الطةمززأ المح يززأ لالدلليززأ( 

  .لطةمأ(ايرفأ طرق مواج ذ ة في ضو  مإةكل بةلذغيرات المنةخيأ لصالةرهة المحذم أ، الموا مأ ل ذغيرات المنةخيأ لم

 

 EEC 341 كود المقرر (1التحكم اآللي ) است المقرر

يطزي الرسزت الذيط -م زأ لالرسزت الذيطيطزي ل مرافزل الزدلا  النة -لدلائر المفذوفزأ لالزدلائر المغ قزأ الذحكت في ا -مقدمأ 
مقيززةس رل   -اال زززان  -الحاةسززيأ  -ليززةبرع لالماززذقرع منيززأ ااالسززذجةبأ الز -نةصززر نظززت الززذحكت ب -لذززدف  اإلشززةرات 

ر لدراسأ اال زان منحنم نيكوس -ل نظت الذحكت في مجة  الذردد دراسأ ل ح ي -سي لماةر الج لر المحل ال ند -لث زان 
 الفرايزي الوصزف - ح يزل نظزت الزذحكت   زميت ل -لإاكةت الذيويضيأ ل  ميم ة ا -ست بودا الايةني ر -ال زان النااي ا -

 قدمه في الذ ميت اومثل لنظت الذحكت بةسذيداو الحةسب اآللي.م -ت الذحكت  طايقةت لنظ -  لنظت الذحكت

 

 EEP 312 كود المقرر (2اآلالت الكهربائية ) است المقرر

محركزةت  -الزذحكت فزي الازربأ  -طزرق بزد   الحركزأ  -المحركةت الحثيأ الثاليزأ اولجزه: الرسزت الزدائر  ودا  المحزرك 
 فراييأ. أالير الذوافقيةت ال -الذإغيل يير المذزن ل محرك  -المولد الحثي  -القف  الانجةبي ذل اليزو اليةلي 

الج زد   نظزيت -كةفيزأ الدائرع الم -رد فيل بضو االسذنذةج  -لف بضو االسذنذةج  -اولأ الذوافقيأ الثاليأ اولجه:  الذركيب 
    ميدالت بةرك. -الرست الدائر  لآللأ الذوافقيأ  -المحرك الذوافقي  - الذواف  لالذإغيل ب ي الذواز  -

 

 EEP 332 كود المقرر (2القوى الكهربائية ) است المقرر

 ات،مولززدال) القززول ل ج ززود اليززةبرع: سززذجةبأ مكونززةت نظززت ا -الج ززود الزائززدع النةجمززأ بززن الاززرق لبواصززف الذاززديل 
 - قززولال يطززيط نظززت  -ناززي  اليززز    -لذززأري  ا -نظززةو نقززل الحةلززأ اليززةبرع ل - نقززل لالكززةبثت(ال وطخطزز ت،محززوالال

 قييت  يطيط خطوط النقل.  -موالوميأ النظةو الك ربةئي 
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 EEP 373 كود المقرر (4) اختبارات كهربائية است المقرر

 فوائزد - يزط نقزللالك ربةئيزأ  تسذيداو برنةمج فةسب اللزي لحازةب الميزةمثا - ميةس مقةلمأ اورض - نقلالصدا  خطوط 
خ زةئ  اليززو لالازربأ لمحزرك فثزم يزةس م -لمحزرك فثزي  ثالزي اولجزه خ زةئ  اودا   -درع قزاليةمل م  حيح 

مولزد لي زةئ  الطرفيزأ لا -الحثزي ولزد الم - مفةميد القزدرع فزي المحزرك الحثزيف ل  - االنزالق الثالي اولجه ذل ف قةت
  جةرب ميذةرع في المجةالت ذات ال ز أ -ي محرك  زامنلمنحنيةت "  -V"  - ات المذزامنأ مولدل نظيت الج د  - مذزامن

ع  جزةرب ميذزةر -)محةكزةع مزع اليم زي(   PID ميت المذحكمةت من نزوع   -ع مع اليم ي( صنظمأ الذحكت المغ فأ )محةكة -
 جةرب ميذةرع في القو  الك ربةئيأ.  -في اآلالت الك ربةئيأ 

 

 Elective كود المقرر (1)مقرر اختياري  است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

EEP 334 نظم توزيع القدرة الكهربائية: 
 -المثزةلي  نظزت الذوزيزع - طزرق الذإزغيل -الذيطزيط  -فمزة  لالطةمزأ المازذقا يأ الذناز  بةو - وزيع القدرع الك ربيزأ 

الج ززود  -ةبثت لمحزوالت الذوزيزع  اليطزوط لالكز -الذزأري   -ع  يريفزأ الايز - ل خدمزأ المازذ  -ابذمةديزأ الزنظت 
وزيع القول داخزل المازةني   -ل يةنأ ا -از  ميةسةت اليو -الحمةيأ  -رع مكثفةت القد -لالقرل   غ يأ المدن -الزائدع 

 يةس القدرع ل وفيرهة.م -الذوصيثت الداخ يأ  -

EEP 335  كهربائيةفاعلية نظم القوى ال: 
  -سةسزيأ ل موالوميزأ يت اوالمفزةه -وزييزةت االفذمةليزأ   -سةسزيةت نظريزأ االفذمزةالت ص - يريزف الموالوميزأ  -مقدمأ 

بم يزةت  -قل القزدرع الك ربةئيزأ نميود صنظمأ  -زيع القدرع الك ربةئيأ ميود نظت  و - لخفةمةت النظت – ح يل االندمةج 
  طايقةت. -لذطورات اوخيرع ا -الوميأ ات الموماةبد -ميةس الموالوميأ  -مةركوي 

EEP 336 توصيف مواد القوى الكهربائية: 
نحنيةت اليواص لآلالت م -لالدائرع المكةفيأ  طرق الذح يل -لبمل اآلالت الك ربيأ اليطيأ  نظريأ  إغيل -مقدمأ 
لززذحكت فززي سززربةت اآلالت ا -ذ ززة يت الوابيززأ اليطيززأ ل حديززد مززةئاآلالت الك رب اخذاززةرطززرق  -اليطيززأ يززأ ةئالك رب
اليطيزززأ اليةصزززأ يزززأ ةئلك ربااآلالت  -اليطيزززأ يزززأ ةئالك ربحركزززأ فزززي اآلالت طزززرق بزززد  ال -اليطيزززأ  يزززأةئالك رب

 .لاسذيمةال  ة

EEP 364 الحاكمات المبرمجة المنطقية: 
 -الارمجزأ  -/ اإلخزراج  يةلجزأ اإلدخزة م -صج ززع  اإلدخزة  / اإلخزراج  - مقدمأ فزي الحةكمزةت المارمجزأ المنطقيزأ

الخذازةر ا -مج   زميت الازرا -لايةنزةت االذيةمل مزع  -رف أ الاجثت الم -اليدادات  -الم مذةت  -الداخ يأ  -المادالت 
 . طايقةت بم يأ -لالذ حيح 

EEE 354 المعالجة اإلحصائية لإلشارات: 
 وي لجةلسيةنبم يةت مةرك -لالموزبأ بةنذظةو ليم يةت يير المر اطأ ا -مراجيه ل مذج ةت لاليم يةت اليإوائيأ 

 اإلف ززةئينظريززأ الحاززةب  -لذحويززل اليطززي ا - ززفوفأ الذغززةير لاالر اززةط م -ح يززل اليزززو مززن الر اززأ الثةنيززأ   -
 .صنوابهلبي   اإلف ةئينظريأ الكإف  - صنوابهلبي  

 

 مقررات الفصل الدراسي الثاني (ئيةالكهربا برنامج هندسة القوى واآلالتالفرقة الثالثة ) قسم الهندسة الكهربائية

 

 AUR 336 كود المقرر مبادئ البحث العلمي است المقرر

) حديززد  :رافززل لخطززوات الاحززث الي مززيم -نززواع لصسززةليب جمززع ل ح يززل الايةنززةت ص -مقدمززأ فززي من جيززأ الاحززث الي مززي 
)مكونززةت للبززدادات لصسززةليب  :كذةبززأ الاحززو اد للبززد -كذةبززأ لبززرض النذززةئج(  ،المن جيززأ ،صززيةيأ الفززرلض ،المإززك أ
 وخثميأ لاالنذحة .ااالبذاةرات  -الذوالي ( 

 



 
 معة أسيوطجا

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 53                                                                                                                        ( )الباب الثاين: املقررات الدراسية 

 EEP 351 كود المقرر هندسة الجهد العالي است المقرر

ن يزةر اليزواز  ا -وصيل لان يةر الاوائل اليةزلأ النقيأ لالذجةريأ   -ةر الغةزات اليةزلأ  وصيل لان ي - صنواع اليز  -مقدمأ 
ج زود الضزغط اليزةلي المذزرددع   وليزد لميزةس -واد اليةزلزأ فزي مكونزةت صنظمزأ القزول  طايقةت الم -اأ لالمواد المركاأ ال  

 لذأري  في صنظمأ الذإغيل القول.ا -  ناي  اليز  -لضغط  اليةلي الماذمر لالمذردد اخذاةرات ا  -لالماذمرع لالناضيأ 

 

 EEP 361 كود المقرر ائيةمعالجة إشارات القوى الكهرب است المقرر

 -رع بزن طريز  س از أ فورييزه  مثيزل اإلشزة -الومزر  -ح يل نظزةو الومزر المازذمر فزي نطزةق   -مقدمأ اإلشةرات لالنظت 
 -لومزر المازذمر بزن طريز   حويزل البزثس ا ح يزل نظزةو  - صخز  اليينزةت - حويل فورييزه  - ح يل لشةرع الومر الماذمر

المرشزحةت  -مذقطيزأ الززمن  LTI الومر المذقطيزأ لنظزت  ح يل الذردد إلشةرات -LTI ت نظ ل طايقةت لذح يل Z  حويل
قةت دراسأ  طاي  - القدرعدراسأ خ ةئ  لشةرات   -حةت الرمميأ نفي  المرش  IIR -ل FIR   ميت مرشحةت -الرمميأ 

 .القدرعميةلجأ لشةرات 

 

 EEP 322 كود المقرر (2إلكترونيات القدرة ) است المقرر

 :يزللززأمالدلائززر محززوالت الذيززةر الماززذمر ييززر  - (النم جززأ ،الي ززةئ  اونززواع،) الذرانزياززذورات: ونززواعمقدمززأ 
 اولجزهلالثالزي  الوجزه  صفزةد) :المغيزرات – المازذمر الميزللزأ دلائر محزوالت الذيزةر - )الذوصيل الماذمر لالمذقطع (

 ززميت الززدلائر   -الرنةنززأ المحززوالت  -طريقززأ الذيززديل  - جززةت(لموجززةت المربيززأ لالميدلززأ بطريقززأ  يززديل بززرض المو
   ميت مةصةت الحرارع. -الماذمر لالمغيرات  اليةصأ بمحوالت الذيةر المغنةطيايأ

 

 EEP 374 كود المقرر (5اختبارات كهربائية ) است المقرر

لذفريزل ال زةلي ب زم خطزوط نقزل الج زد  وزيزع ا - اخذازةرات  الج زد اليزةلي اليزةص بزةليواز  - اخذاةر زيزوت المحزوالت
 Pulse widthذات ميةمززل القززدرع اليززةلي ) الموفززدات - اخذاززةر  زززامن المولززدات -  وليززد الج ززد اليززةلي - اليززةلي

modulator rectifiers )الذحويل في الذيةر المازذمر )محةكزةع مزع  -دائرع اليةف  ل ج د  - ( )محةكةع مع الذنفي  اليم ي
دائزرع الذحويزل مزن الذيزةر  - الذحويل في الذيةر الماذمر )محةكةع مزع الذنفيز  اليم زي( -دائرع الرافع ل ج د  - ي(الذنفي  اليم 
لي المذغير الثالي الوجزه لدائرع الذحويل من الذيةر الماذمر  - الوجه )محةكةع مع الذنفي  اليم ي صفةد لي المذغير لالماذمر 

شزةرات فزي مجزة  إل جزةرب ميذزةرع ب زي ميةلجزأ ا - المرشزحةت الفوريزأ )محةكزةع(  ميت  - )محةكةع مع الذنفي  اليم ي(
  جةرب ميذةرع في المجةالت ذات ال  أ. - الك ربةئيأ لاآلالتهندسأ القو  

 

 Elective كود المقرر (2مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

EEP 314 لكهربائية الموحدةنظرية اآلالت ا: 
 -الت الذيزةر المازذمر ال -يزأ ةئالك ربذح يزل لزآلالت طزرق ال -يزأ ةئسةسيةت النظريأ الموفدع لآلالت الك ربص -مقدمأ 

ليةمزأ الميزةدالت ا -آلالت الذيزةر المذزردد فزي فةلزأ اال ززان  ال جزةهياالإكل  -الالت الذيةر الماذمر في نظت الذحكت 
ةالزل فزي مولزدات الق زر المذم -لمذردد لآلالت المذزامنأ لاآلالت الحثيأ الذإغيل ب م الذيةر ا -آلالت الذيةر المذردد 

آلالت ا -يايأ لذح يل المولزدات الطرق الذقر -الدائمأ في الالت الذزامن  االهذزازاتلظةهرع الذزامن  -الذيةر المذردد 
 الدلارع الموفدع.يأ ةئالك رب

EEP 315 اآلالت الكهربائية الخطية: 
نحنيزةت اليزواص لزآلالت م -لالدائرع المكةفيزأ  طرق الذح يل -اليطيأ يأ ةئلك ربانظريأ  إغيل لبمل اآلالت  -مقدمأ 
يزأ ةئالك ربلذحكت في سزربةت اآلالت ا -الوابذ ة  اليطيأ ل حديد ميتيأ ةئالك رباآلالت  اخذاةرطرق  -اليطيأ يأ ةئالك رب
 .لاسذيمةال  ةاليطيأ اليةصأ  يأةئالك رباآلالت  -اليطيأ يأ ةئ ربالكت طرق بد  الحركأ في اآلال -اليطيأ 

EEP 341 الشبكات الذكية: 
الإززاكةت  -يزززين الطةمززأ   -لجيززل الزز كي ا -مقدمززأ فززي الإززاكةت ال كيززأ الطةمززأ لالذكنولوجيززة لخ فيززأ الايةسززةت 

 -زيزع لشزاكةت الذو -النقزل  فزي صنظمزأ خطزوط الطزور فزدع ميةسزةتل -محطزةت ك ربزة  الميزةبرات  -الميكرلئيزأ 
ليززدادات ال كيزززأ الانيززأ الذحذيزززأ ا - مراماززأ الإززاكأ ال كيزززأ لاال  ززةالت. لدارع اوصزززو  للدارع ط ززب المازززذ  كين

 يع لذطايقةت الحوساأ في الإاكأ ال كيأ لامن الإاكأ ال كيأ.اودا  الرف -لالمذقدمأ وج زع القيةس 
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EEP 365 في هندسة القوي: ائيةاالحتماالت والعمليات العشو 
 - مارهنززأ بززةيز -االسززذقث  -إززرطياالفذمززة  ال -اوفززدا   ميززةس افذمززة  - فضززة  االفذمززة  المحززدلد -اليإززوائيأ 

لمذغيزرات اليإزوائيأ ا -الذاةين لوسط مفةهيت المذ -الحدين لبواسون   وزييةت ذات -المذغيرات اليإوائيأ المنف  أ 
يزأ المركزيزأ نظريزأ الن ة -الذاةين لسط لفاةب المذو -االفذمة   لظةئف كثةفأ -وزيع الماذمرع اوسيأ لطايييأ الذ

 قزديرات  -قطزأ  قزديرات الن -يرات طاييزأ الذقزد -أ اليينزةت الغرض لطايي -لاآلالةر المذر اأ ب م الذوزيع الطاييي
ذج لالفرضزيةت  طوير النمزة -لثقأ افذرات  - ج المربيةت ال غرل ن -لحد اوم م لن ج مادص االفذمةالت ا -الفذرع 

ازو  الفرضزيأ اخذازةر ميزةيير لق -خذازةر الفزرلض ا  -لبدي زأ فرضيأ اليزدو -الفرضيأ طاييأ صيةيأ -المر اطأ ب ة 
(t)-  نظريأ الطةبور  -لنظت مذقطيأ لمذ  أ الومر ا -وي بم يةت مةرك -النحداراالر اةط لا -لمربع ااخذاةر  إي

 سذيداو الحزو اإلف ةئيأ المنةساأ.ا -صسةليب الطةبورل -ةكةع لالنم جأ بمة في ذلل نظةو المح

 

 الفصل الدراسي األولمقررات  (يةبرنامج هندسة القوى واآلالت الكهربائ) الرابعةالفرقة  الكهربائيةقسم الهندسة 

 

 ENG 431 كود المقرر السالمة المهنية است المقرر

 - زو  ال زوا  فزي بييزأ اليمزل   -مأ فزي بيز  اليم يزةت موابزد الازث - زحأ الم نيزأ لمزوانين الازثمأ لا -اومن ال زنةبي 
لظززرلي المنةخيززأ لاال زززان ا -نةبيأ اإلضززة ع ال زز -ل ززنةبيأ ااالهذزززازات  -الضوضززة   -الغثيززةت  -محطززةت الومززود 

نظمزأ لدارع الازثمأ ص -الحرائز  بنزد فزدل   اإلخزث خطزأ  -يأ من الحرائ  الحمة -واد  الك ربة  ف -اإلشيةع  -الحرارل 
 .في بييأ اليمل

 

 EEP 462 كود المقرر تحليل نظم القوى الكهربائية است المقرر

 -فزل الم زفوفةت ذات اوصزفةر الكثيزرع لفزل الإزاكةت  - زفوفةت الازمةفيةت ل إزاكةت م -يأ ةئالك رب مثيل نظت القول 
مذمةال ززأ لدلائرهززة المركاززةت ال -لق ززر الثثالززي اولجززه المذززوازن ا -م ززفوفةت الممةنيززةت  -يززأ ةئالك ربماززةرات القززدرع 

ان فكزرع بزن ا زز -لقول بإاكه مولد مذ ل بإزاكأ الن ةئيزأ ا زان نظت ا -مذوازن الير الق ر الثثالي اولجه ي -المكةفيأ 
 . اإللكذرلنييقةت ب م الحةسب  طا -فركأ المةكينةت المذيةدلأ 

 

 EEP 452 كود المقرر الطاقة تحويل واستخدام است المقرر

)اسززذيداو  :أ ززوفير الطةمزز -لكذززرل كيميةئيززأ( إلا ،لكذرلميكةنيكيززأإلا اإللكذرلصيونيززأ، اإللكذرلفراريززأ،) : حويززل الطةمززأ
ميوضزةت  اسزذيداو ، ق يزل الذوافقيزةت ، زوازن  يزةرات الفيززات الزثث  ، حاين ميةمزل القزدرع ،موصثت فةئقأ الذوصيل

ةت المحطز ،المحطزةت النوليزأ ،)محطزةت الذوربينزةت الايةريزأ :الذق يديزأ م ةدر الطةمأ -( اإلسذة يكيأيةلأ فالالقدرع يير 
المززد  محطززةت ،المحطززةت ال يدرلليكيززأ ،محطززةت الغةزيززأ ،محطززةت الذوليززد الثةنويززأ ،المحطززةت المركاززأ ،الجيوفراريززأ

محطزةت مولزدات المغنةطيازيأ  ،محطةت الطةمزأ الإمازيأ ،)محطةت الريةح :لجديدع لالمذجددعم ةدر الطةمأ ا -لالج ر( 
الاطةريززةت  -اإلضززة ع  -ييززأ ل طةمززأ اآلالززةر الاي -الاطةريززةت  -خثيززة الومززود(  ،محطززةت الغززةزات المنايثززأ ،ال يدرلليكيززأ
 الجر الك ربي. -لايةرات الك ربةئيأ ا -االخذزاليأ 

 

 EEP 413 كود المقرر (3)اآلالت الكهربائية  است المقرر

محركزةت  - (دا خزواص او، اونزواع  ،نظريأ اليمل ،لف اليضو الثةبر ،الذركيب) :المحركةت الحثيأ ذات الوجه الوافد
 زد مزنظت الج)لج زد الحثزي: امنظت  -( المركاةت المذمةال أ بةسذيداودا  و ح يل ا ،اونواع ،الذركيب)الذحكت ذات الوج ين: 

حززرك م -( دا او ،لنظريزأ اليمزز ،الذركيززب )الممةنيززأ الحثيزأ:  المحزرك ذل -( لجززهمزنظت الج ززد الثالزي او، صفزةد  الوجززه
، نظريززأ اليمززل ،اونززواع)لززأ الذزززامن: ص -( الذطايقززةت، الززدائرع المكةفيززأ ،نظريززأ اليمززل ،لذركيززبا ):الذي ززف المغنةطياززي

نظريزأ  ونزواع،ا)حزرك اليطزوع: م -(  خواص لمذط اةت اودا  ،اليمل نظريأ ونواع،ا)صلأ ميةس الاربأ:  -( الذطايقةت
ت الذيززةر المذززردد ذات محركززة -( الذطايقززةت ،الذركيززب ،اونززواع)المحززرك اليطززي:  -( مإززغثت محززرك اليطززوع ،اليمززل
المحزرك  ،لذزواليمحزرك الذيزةر المذزردد ا ،المحزرك النفزةر ،لم فةت بضزو الذوفيزديأ ةئالك ربالقوع الدافيأ )الذوفيد:  بضو
 .(شراجة محرك، اليةو
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 EEP 475 كود المقرر (6)اختبارات كهربائية  است المقرر

 فزةد  الوجزهصل محرك الحثي  الذيةرات - اليزول الاربأ - منحنيةت اليزو - فةد  الوجهصالدائرع المكةفيأ ل محرك الحثي 
ع نظززت اليثيززة حةكززةم -اودا   لمنحنيززةتخ ززةئ  محززرك اليطززوع  - لجززهاو لالثالززي صفززةد خ ززةئ  مززنظت الج ززد  -

ح يل الحمزل   -الموا مأ لائر محةكةع خثية الومود لد - نظت محطةت الريةحلاليم ي المنةظر  لجرا محةكةع مع  - الإمايأ
 - أدارع القزدرات ييزر الفيةلزل - خطزة  فزي النظزةو الك ربزةئي بةسزذيداو المحةكزةعودارسزأ ا - الك ربةئي بةسذيداو المذةالب

فززي   جززةرب منذقززةه - برنززةمج دراسززأ الذوليززد االمذ ززةد  ل قززدرات بةلمحطززةت الك ربةئيززأ - الذزززامن الززذحكت بةسززذيداو اللززأ
 .موضوبةت ذات ص أ

 

 Elective كود المقرر (3)مقرر اختياري  است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

EEP 416 ديناميكية اآلالت الكهربائية: 
دل  فزربيزأ ) يزةر مازذمر لمذزردد( فزي مرف زأ  بزد  الحركزأ لالفرم زأ لكز لل سز وك ة بنزد س وك المحركةت الك 

الذززامن  دراسزأ ظزةهرع -ي ج زد الذغ يزأ فزهاوط مفزةجئ  -زيةدع مفةجيأ في الحمل لفدل  م ر في المحرك ذا ه 
 -نززةت الذيززةر الماززذمر ينةميكززة الحركززأ فززي مةكيد -لاال زززان ل مولززدات المذزامنززأ بنززد  وصززي  ة بةلإززاكأ الك ربيززأ 

 .ينةميكة الحركأ في مةكينةت الذرافقيأد -دينةميكة الحركأ في المةكينةت الحثيأ 

EEP 417 تصميم اآلالت الكهربائية: 
  ميت اآلالت المذزامنأ.  -لذيةر الماذمر ا  ميت الالت  -كةت الذأاليريأ   ميت المحر -  ميت المحوالت الك ربيأ 

EEP 437 جودة القدرة: 
 -القزدرع  مرامازأ جزودع -القزدرع  م شزرات جزودع -رابةت صنزواع االضزط -حددع لجودع القزدرع اليوامل الم - يريفةت 

قنيزةت  حازين   -خذاةرات جودع القزدرع ا -واف  ماذويةت الذ -الضطرابةت االذيفيف من  -الميةيير القيةسيأ الدلليأ 
 .(الج د  ثاير ، ق يل الذوافقيةت لالومي  اولجه،الثالي )  حيح ميةمل القدرع،  وازن الحمل  :جودع القدرع

EEP 442  في نظم القوى الكهربائية الكهرومغناطيسيالتناغم: 
فززززز  م زززززةدر الذوا -فززززز  الك رلمغنةطيازززززي مقدمزززززأ الذوا -صسةسزززززيةت الموجزززززةت الك رلمغنةطيازززززيأ اليزززززةبرع 

بززين خطززوط النقززل  أ المذززرددعةت الاينيزز قيززيت الموجزز -ذات ال زز أ  EMC الاززرق لمإززكثت -الك رلمغنةطياززي 
 .لذداخل الك رلمغنةطياي في نظةو  أري  الك ربة ا -لال يةكل الميدنيأ  حر اورض 

EEP 443 في نظم التوصيل المرنة للتيار المتناوب ةمقدم: 
لزذحكت فزي انظزت  -الوظزةئف  -صنزواع نظزت الذوصزيل المرنزأ  -صهداي نظت الذوصيل المرنزأ  -مينم مرلنأ الذوصيل 
لي المحكومززأ م فززةت الذززوا -مكثفززةت الذززوالي المحكومززأ ل طايقة  ززة  -نم جززأ الززنظت المرنززأ  -نظززت الذوصززيل المرنززأ 

يايأ فةئقأ الذوصيل الم فةت المغنةط -منظمةت زلاية الوجه الاينيأ  –منظمةت ماةرات القدرع الموفدع  - ل طايقة  ة
 .سذة يكيأإليأ االميوضةت الذزامن -الذحكت الموفد لاريةن القدرع  - أسذة يكيإلميوضةت القدرع يير الفيةلأ ا -

EEP 444 مقدمة لالستقرار المتزامن: 
 ززان الزنظت ا - زان الزنظت اليطيزأ ا -لذحكت انم جأ نظت   -ط لاوفمة  نم جأ اليطو -دات نم جأ المول - يريفةت 
ع المةكينزةت النظت مذيزدد -مني الذمثيل الز -طريقأ الج لر  -أ الميذزنأ طريقأ الطةم -ريقأ الياولوي ط -الثخطيأ 

 .طرق   ميت المنظمةت -ن نظت الذحكت الماذيدمأ ليمل اال زا -

EEP 445  اآلالت الكهربائية:موضوعات متقدمة في 
ت   .اآلالت الك ربةئيأل مواضيع الميةصرع في هندسأ  المحذويةت  يذ ف لفقة

EEP 453 ويل الطاقةتقنيات متقدمة في تح: 
لكذرلنيزةت القزدرع فزي شزاكةت القزول ل ميت ل طاي  لاج ةت   -لكذرلنيةت القدرع ل طايقة  ة لمواضيع مذقدمأ في 
لقدرع ييزر الذحكت في ا -الطةمأ المذجددع في شاكةت القول   كةمل م ةدر -ديثأ ال كيأ لالح -أ يالك ربةئيأ الميكرلئ

دارع  يززين الطةمزأ ل -يوضةت القدرع يير الفيةلأ م -رشحةت القدرع الفيةلأ م -لج د االمرممةت دينةميكيأ  -الفيةلأ 
يل  قنيزأ الذازد -ذح ي يزأ )المحزوالت الرنةنزأ الذقنيزةت ال -ليةك  مذيددع الماذويةت ا -أ ال جين م ةدر الطةمأصمثَ أ  –

 ل مرشحةت الك ربةئيأ(. خراجاإلل اإلدخة   ميت  -لذحكت في المادالت ا -م جأ الدائرع المكةفيأ ن -ال ينأ 
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 مقررات الفصل الدراسي الثاني (يةبرنامج هندسة القوى واآلالت الكهربائالفرقة الرابعة ) قسم الهندسة الكهربائية

 

 ENG 432 كود المقرر نظم مراقبة وضبط الجودة است المقرر

أ الذوزييةت دراس - لدارع لضاط الجودع ة صنظمأالذي  قدم  الوظةئف - لجودعاالمفةهيت اوسةسيأ لنظت المراماأ لضاط 
 - يينةتة  خطط اللبداد لاسذيداو ميططةت الرمةبأ ب م الجودع لبن - الذكراريأ لنمةذج االفذمةالت في ضاط الجودع

 . طايقةت الحةسب في موضوبةت الجودع - طرق  حاين الجودع ل ك فأ الجودع

 

 EEP 476 ركود المقر البكالوريوس مشروع است المقرر

ت ييذةر الطةلب مإرلب  لك ربةئيزأاالقزو  لاآلالت من بين المإرلبةت الميذمدع لالمقدمزأ فزي القازت فزي ص  مزن مجزةالت  ة

 جنأ المإزرلعلامذراح المإرلع للم  ليقوو الطةلب بذقديتليقوو بوضع خطأ ل مإرلع لجمع المواد الثزمأ.  ،ل طايقة  ة

 الميينأ من مال القات.

 

 EEP 433 كود المقرر حماية نظم القوى الكهربائية قرراست الم

 -رميزأ الومةيزأ الف - جةهيزأ ضزد زيزةدع الذيزةر الومةيزأ اال -يةدع الذيةر زالومةيأ ضد  -مرفثت الومةيأ  في نظت القول الك ربيأ 

ت لمةيززأ محززوال -بيززأ المذزامنززأ مةيززأ اآلالت الك رل -الحةم ززأ  ألومةيززأ ضززد زيززةدع الذيززةر بةسززذيداو الموجززا -لمةيززأ الماززةفةت 

لقواطزع ا -ت المازذمرع لالمذغيزرع ف ل الذيزةرا -كةت الحثيأ لمةيأ المحر -الذوزيع الرئيايأ  لمةيأ مضاةن -القول الك ربةئيأ 

قدمزأ بزن م -لج د بيد الف ل ا -لكذرلنيأ ل دلائر الماذمر لالمذردد القواطع اإل -واطع الفرال م  -القواطع ال وائيأ  -الزمنيأ 

لومةيزأ بةسزذيداو ا -لج ود الزائدع االومةيأ من  -يةرات الذارب  الومةيأ من  - رات خ ةئ  المن  -سذة يكيأ إلالمرفثت ا

 الحواسب اإللكذرلنيأ.

 

 EEP 463 كود المقرر التحكم في نظم القوى الكهربائية است المقرر

 -دات بدراسزةت الزذحكت  مثيزل المولز -الك ربةئيزأ المزذحكت في زة  حطزةت القزولم -صهميأ الذحكت في نظزت القزول الك ربةئيزأ 

 -ي القزدرات فزنظزت الزذحكت  -ي الج ود لمنظمةت الج ود او ومة يكيزأ فنظت الذحكت  - مثيل المغ يةت في دراسةت الذحكت 

لززذحكت مذيززدد ا -لززذحكت فززي خطززوط الززربط بززين الززنظت الكايززرع ا -لززذحكت فززي اوفمززة  مززع الذززردد ا -لفةكمززةت الاززربأ 

ظت الزذحكت فزي ميوضزةت القزدرع ن -مارمجأ المنظمةت ال -ب لطريقأ بمل المنظمةت الميذ فأ نظريأ ل ركي -الماذويةت 

كت اإلشزرافي ل جميزع منظومزأ الزذح -ي شاكةت الذيةر الماذمر ذات الضغط اليزةلي فنظت الذحكت  -سذة يكيأ إلفيةلأ االيير 

 سكةدا(.إلالايةنةت )منظومأ ا

 

 EEP 477 كود المقرر (7) اختبارات كهربائية است المقرر

ذوزيزع لمةيزأ مضزاةن ال - لمحزوالتالمةيأ  - لمةيأ الماةفةت - الومةيأ ضد زيةدع الذيةر لالومةيأ اال جةهيأ ضد زيةدع الذيةر

ت الزذحك -PLC  المنطقزي رمج المزذحكت الماز - نظت الذحكت في الج ود لمنظمةت الج ود او ومة يكيزأ - الرئيايأ لالفربيأ

مززةت المذذةبيززأ  حديززد الميو  - الززذحكت فززي اوفمززة  مززع الذززردد -  ززأري  الززنظت الك ربةئيززأ - فززي ج ززود الززنظت الك ربةئيززأ

يزةرات   حديزد  - كة  الناضزيأدراسأ مولزدات الج زود اليةليزأ ذات اوشز - المرشحةت المذذةبيأ - لينةصر النظت الك ربةئيأ

 . جةرب ميذةرع في المواضيع ذات ال  أ - لك ربةئيأالق ر في النظت ا
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 Elective كود المقرر (4مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

EEP 418 المحركات متغيرة السرعة: 
حركزةت  يزةر م -محركةت  يةر ماذمر مغ اع مزن منازع صفزةد  الوجزه مزن خزث  موفزدات ب زفأ كةم زأ لمزدلجزأ 

مازذمر مغز اع مزن  محركزةت  يزةر -من خث  موفدات ب فأ كةم أ لمزدلجأ  اولجه الثاليماذمر مغ اع من مناع 
الزذحكت فزي محركزةت الحثيزأ مزن خزث   -لائر الذحكت المغ قأ لمحركزةت الذيزةر المازذمرد -مناع  يةر ماذمر مذقطع 

دلائزر  -لمحركةت المذزامنأ بأنواب ة الميذ فأ الذحكت في ا - ليضو المذحركا - غير ج د ل ردد  يةر اليضو الثةبر 
 الذحكت المغ قأ لمحركةت الذيةر المذردد.

EEP 446 التغيرات اللحظية في نظم القوى الكهربائية: 
 موجزةت الازفر -الذيميزد  -ةبرع لحةلزأ مفذزةح بازيط الموجزةت اليز -مفةهيت صسةسيأ فو  الموجزةت الك ربيزأ اليزةبرع 

يزو ر لحازةب بزرامج الكما -الج زد  بةليزأمةيأ النظت لالميدات ضد الموجةت اليزةبرع ف -لارق ا -وط النقل ب م خط
ميززدات ميززةس  -ميززةمثت لثسززذيداو فززي فاززةبةت دائززرع الموجززأ اليززةبرع نظززت لمززيت ال -الموجززةت الك ربيززأ اليززةبرع 

 .قنيةت ميةس لاخذاةر الموجأ المذ ةبدع  -الموجةت اليةبرع 

EEP 447 استقرار جهد نظم القوى الكهربائية: 
 ززان ظزةهرع بزدو ا -ة  فزي دراسزةت ا ززان الج زود  مثيل اوفمز -ةت ذات اليقد ين  ح يل الإاك - يريفةت الج ود 

لر المحركزةت الحثيزأ د -ا زان الج زود لا ززان اوفمزة   اليثمأ بين -د درجأ ا زان الج ود مقةيي   حدي -الج ود 
 لجزرا ات منزع -ةو ل إاكةت اإلطفة  الذ -اوفمة  ب م درجأ ا زان الج ود   أالير  مثيل -ا زان الج د في لالةرع بدو 
  طايقةت بم يأ. -اإلطفة  الكةمل 

EEP 448  الكهربائية:موضوعات متقدمة في هندسة القوى 
ت   .الك ربةئيأل مواضيع الميةصرع في هندسأ القول  المحذويةت  يذ ف لفقة

EEP 454 الطاقة المستدامة نظم: 
ت يزددع فزي نظزالطةمأ لالي ةئ  الك ربةئيأ لميذ ف م ةدر الطةمأ المذجددع لالذكةمل بين م ةدر الطةمزأ المذ  حويل

مازذدامأ جوانب الايةسيأ لذركيزب للدارع صنظمزأ الطةمزأ الك ربيزأ الالذاوي  لال -الطةمأ ب م الماذويين الذوزيع لالنقل 
الذوليزد  -جيزل  وزيزع  -بزة  ال كيزأ لصنظمزأ  حويزل الطةمزأ الحديثزأ شزاكةت الك ر -لمازذقال في المجذمع في الحةضزر لا

لطةمزأ  -أ المذجزددع: الطةمزأ الإمازيأ م زةدر الطةمز -خثيزة الومزود  -لذوربينةت الميكرلئيأ ا -جيل الثثاليأ  -المإذرك 
نظمززأ ص -أ المذ زز أ بةلإززاكأصنظمززأ الطةمزز -لضززوئيأ ا -يززةح الر  وربينززةت -لالكذ ززأ الحيويززأ  -لطةمززأ المةئيززأ لا -الريززةح 

 .الطةمأ القةئمأ ب ا  ة

EEP 466 في مجال هندسة القوي: التحكم التنبؤي للنظم 

الزنظت  -  الذحويل لفضة  الحةلأ في صورع الزمن المذقطزع موديثت دلا -مقةرنأ الذحكت الذق يد  لالذحكت الذنا   

 -فيزأ ل زذحكت الذناز   الدالزأ ال د - اوف  س وب انحاةرص -المحدلد لالثمحدلد  ثلاومالذحكت  -الزمني  الذأخيرذات 

ات  يمزين مذغيزر - وليزف ميزةمثت المزذحكت الذناز   موابزد ضزاط ل -بقيود لبدلن ميود  اومثلفل ماةلأ  الذحكت 

 راسأ  طايقةت.د -قدمأ بن الذحكت الذنا   اليمومي م -الحةلأ 

EEP 467 واآلالت: القوي هندسة في المتغيرات متعدد التحكم 
 الي اليطيأ يير كيأالدينةمي النظت  حويل -MIMO)) اليرج مذيددع الدخل مذيددع النظت - اليطي الجار في مقدمأ
 مةب يزأ - سزميث مزةكميثن ذجنمو - جي ارت  حقي  - MIMO لنظت الحةلأ فضة  لنمةذج الذحويل دالأ - خطيأ نظت

 مذيزدد الزذحكت لفزدع مزوذجن - المغ قزأ الح قزأ لاسزذقرار المذغيزرات مذيزدد المر زدع الذغ يأ ظتن - لالمثفظأ الذحكت
 - النمززوذج درجززأ  يززل ق -MIMO  لززنظت الحةلززأ  قززدير ب ززي المانززي اومثززل الززذحكت - القطززب موضززع - المذغيززرات
 .الحةلأ دراسةت
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 قسم اهلندسة الكهربائية
 نيات واالتصاالت()برنامج هندسة اإللكرتو

 )المقررات الدراسية(
 

هلندسدة اب املل حدق بقسد  رس البالد؛ يددامقدررات الفرقدة الاىل بقسد  اهلندسدة الكهرةئيدة ةإلضافة إىل مقررات السنة اإل داديدة
بددددات ( السدددد يفا  م بل17-16-15 اليددددة )املقددددررات املوضددددحة ةوددددداال البددددرانمج اإللكاانيددددات ااال صدددداالت  -الكهرةئيددددة 

 معة أسيوط.الكهرةئية شعبة اإللكاانيات ااال صاالت من جاندسة اهلالصول  ل  درجة البكالوريوس يف 
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  الهندسة الكهربائية قسم

 الثةنيأالفرمأ 

 (برنةمج هندسأ اإللكذرلنيةت لاال  ةالت)

 (15جدل  رمت )

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات
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 المجموع

           الفصل الدراسي األول

AUR 241 50 40 - - 10 2 2 - - 2 م نأ لمجذمع 

EEE 211  150 100 - - 50 3 5 - 2 3 (1)الدلائر اإللكذرلنيأ 

EEE 221 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 المجةالت الك رلمغنةطيايأ 

EEE 251 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 اإلشةرات لالنظت 

EEC 222 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 لالحاةسةت القيةسةت 

EEE 261  100 60 15 - 25 2 3 3 - - (2)اخذاةرات ك ربةئيأ 

 750      23 3 8 12 صل الدراسي األولمجموع ساعات ودرجات الف

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 233  50 40 - - 10 2 2 - - 2 ريةدع اوبمة 

EEE 231 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 نظت اال  ةالت 

EEC 223  150 100 - - 50 3 4 - 2 2 الذح يل اليدد 

EEC 231 150 100 - - 50 3 5 - 2 3   ميت المنط  الرممي 

EE 241  150 100 - - 50 3 5 - 2 3 القول لاآلالت الك ربةئيأمقدمأ 

EEE 262  100 60 15 - 25 2 3 3 - - (3)اخذاةرات ك ربةئيأ 

 750      23 3 8 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

لثانية ويتم تقييمة  ( والذي يتم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرقة ا1) الميدانى التدريب)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر 

 في بداية الفصل الدراسي األول للفرقة الثالثة.

 

 

 

 

 

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 (ات الدراسية)الباب الثاين: املقرر                                                                                                                   60 

  الهندسة الكهربائية قسم

 الثةلثأالفرمأ 

 (برنةمج هندسأ اإللكذرلنيةت لاال  ةالت)

 (16جدل  رمت )

 المقرر رقم كودي

 بوعالساعات في األس
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات
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لد
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ل
 
لف
ا

 

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

AUR 322 50 40 - - 10 2 2 - - 2 مضةية الميةه لالطةمأ لالمنةخ 

EEC 341  150 100 - - 50 3 4 - 2 2 (1اآللي )الذحكت 

EEE 312  150 100 - - 50 3 5 - 2 3 (2)الدلائر اإللكذرلنيأ 

EEE 322 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 ال وائيةت لانذإةر الموجةت 

EEE 363  100 60 15 - 25 2 3 3 - - (4)اخذاةرات ك ربةئيأ 

Elective  150 100 - - 50 3 4 1 1 2 (1اخذيةر  )مقرر 

 750      23 4 7 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 336 50 40 - - 10 2 3 - - 3 ماةدئ الاحث الي مي 

EEC 334 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 النظت المدمجأ 

EEE 313 150 100 - - 50 3 4 - 2 2   ميت ل  نيع الدلائر المذكةم أ 

EEE 352 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 نظريأ المي ومةت لالذإفير 

EEE 364 100 60 15 - 25 2 3 3 - - (5) اخذاةرات ك ربةئيأ 

Elective  150 100 - - 50 3 4 - 2 2 (2) اخذيةر مقرر 

 750      23 3 8 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

لثالثة ويتم تقييمة  ( والذي يتم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرقة ا2) التدريب الميدانى)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر 

 في بداية الفصل الدراسي األول للفرقة الرابعة.

 : يختار الطالب من المقررات التالية:(1مقرر اختياري )

EEE 315 الضوئيأ لث  ةالت مذكةم أال الدلائر  EEE 354 الميةلجأ اإلف ةئيأ لإلشةرات 

 : يختار الطالب من المقررات التالية:(2مقرر اختياري )

EEE 325 الذ يفزيون هندسأ  EEE 336 الضوئيأ اال  ةالت 

 
  



 
 معة أسيوطجا

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 61                                                                                                                        ( )الباب الثاين: املقررات الدراسية 

  الهندسة الكهربائية قسم

 الرابيأالفرمأ 

 (برنةمج هندسأ اإللكذرلنيةت لاال  ةالت)

 (17رمت ) جدل 

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات
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ض
حة
م

 

ن
ري
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ي
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 المجموع

           الفصل الدراسي األول

ENG 431 50 40 - - 10 2 2 - - 2  نيأالاثمأ الم 

EEE 432  150 100 - - 50 3 4 - 2 2 اال  ةالتشاكةت 

EEE 453 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 ميةلجأ اإلشةرات الرمميأ 

EEE 433 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 الرمميأ اال  ةالت 

EEE 465 100 60 15 - 25 2 3 3 - - (6) اخذاةرات ك ربةئيأ 

Elective 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 (3) اخذيةر رر مق 

 750      23 3 8 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 50 40 - - 10 2 3 - - 3 نظت مراماأ لضاط الجودع 

EEE 466  150 - - 100 50 - 4 3 - 1 الاكةلوريوسمإرلع 

EEE 441 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 الثس كيأ اال  ةالت 

EEE 423 
ناةئط لدلائر الموجةت 

 مذنةهيأ الق ر
3 2 - 5 3 50 - - 100 150 

EEE 467  100 60 15 - 25 2 3 3 - - (7)اخذاةرات ك ربةئيأ 

Elective  150 100 - - 50 3 3 - 1 2 (4) اخذيةر مقرر 

 750      23 6 5 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      50    المجموع
 

 : يختار الطالب من المقررات التالية:(3مقرر اختياري )

EEE 416 اإللكذرلنيةت في مذقدمأ موضوبةت  EEE 455 ل ذكيف القةب أ المرشحةت 

EEE 417 الرمميأ النظت   ميت  EEE 456 الرمميأ ال ور ميةلجأ 

EEE 418 المذكةم أ رالدلائ ل يطيط   ميت    

 : يختار الطالب من المقررات التالية:(4مقرر اختياري )

EEE 419 الدلائر الرمميأ المذكةم أ  EEE 442 النقةلأ ال وا ف ا  ةالت نظت 

EEE 426 الميكرلليف في مذقدمأ موضوبةت  EEE 443 ال نةبيأ اوممةر ا  ةالت نظت 

EEE 437 اال  ةالت في مذقدمأ موضوبةت    
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 الفصل الدراسي األولمقررات  (التبرنامج هندسة اإللكترونيات واالتصا) الثانيةالفرقة  الكهربائيةقسم الهندسة 

 

 AUR 241 كود المقرر مهنة ومجتمع است المقرر

 -مزل م اليدلر المإري ب  -لمإكثت المر اطأ بةليمل ا -مجذمع الم ن في ال -م نيأ الممةرسأ ال -ب ت االجذمةع الم ني 
 ل ييةت لالذنظيمةت الم نيأ.ا -القوانين لالذإرييةت الذي  نظت الم نأ 

 

 EEE 211 كود المقرر (1الدوائر اإللكترونية ) است المقرر

 -ت مكازرات  رانزيازذورات  زأالير المجزة  ذات الوصز أ  ح يزل ل  زمي - ح يل ل  ميت مكازرات الذرانزسزذورات النةئيزأ القطزب 
ممزأ وجية الميزدن بزةز  شزاه موصزل المذدلائر  كنول -الير المجة  ذل الميدن بةز  شاه موصل ل طايقة  ة دلائر  رانزياذور  أ

  ا وصززيثت  -  Cascodeلذركياززةت اإللكذرلنيززأ المركاززأ: ) وصززيثت ا  ا -السززذجةبأ الذردديززأ ل مكاززرات ا -ل طايقة  ززة 
Darlingtonلائر ةت: )الززدمكاززر اليم يزز -أ، المكاززرات الفرميززأ صل الذفةضزز يأ( ، زلج الذغ يززأ اليكاززيأ، مرايززة الذيززةرات الك ربيزز

كةم زأ ذالزدلائر الم اليطيأ ليير اليطيزأ، مكازرات القزدرع الك ربيزأ،  منظمزةت الج زد الك ربزي، المنظمزةت المذذةليزأ لالمذوازيزأ،
 يأ(.الرمميأ للم  نةظرل طايقة  ة، محوالت اإلشةرات الذنةظريأ للم رمميأ ل 555 لمنظمةت الج د، دائرع م مر 

 

 EEE 221 كود المقرر المجاالت الكهرومغناطيسية است المقرر

واد اليزو لالمةطيايأ لالقول المغن -سةفةرت لصماير لذحديد المجة  المغنةطياي  - المجة  المغنةطياي الثةبر لموانين بةيوت
ذويأ الموجأ الما -يل لالمجةالت المذغيرع مع الزمن يةدالت مةكاوم -المغنةطيايأ لفاةب ميةمل الحث ال ا ي لالمذاةد  

ةس انيك - يأنج لاإلسقةط اليمود  لالمةئل ل موجةت الماذونظريأ بوينذ -الك رلمغنةطيايأ الماذيرضأ  أالموج -المنذظمأ 
 -أ دائرع المكةفيلا - طوط النقل لالينةصر اولليأ لالثةنويأ ليطوط النقلخ -لانذقة  الموجةت في اولسةط يير المذجةناأ 

واص خطوط نقل خ -أ اليةليأ ليطوط نقل الطةم اولليأالثوابر  - مذطةبقأالخواص النقل لاالنيكةس ب م خطوط النقل يير 
 . فأ ليم يأ الذواف  ل طايقةت خريطأ سميثالطرق الميذ -سةسيةت انذإةر الموجةت الك رلمغنةطيايأ ص - موجةت الراديو

 

 EEE 251 كود المقرر والنظم اإلشارات است المقرر

 -رفأ بنااأ بين فدين الدلا  المي -لالثةنيأ  مللوأ النظت ذات الر ب ااسذجةب -  حويل البثس - النظت -اإلشةرات  
 - رق مذغير الحةلأط - ائر لالنظت بماةبدع  حويل البثس ح يل الدل - بثس المقةبلالشةرات ل حويل إلخ ةئ  ا

لماذقرع ل جيايةت االسذجةبأ ا -االلذفةفي الزمني  خ ةئ  الضرب -النقل لالضرب االلذفةفي  دلا  - حويل فورير
قدمأ في   ميت ل نفي  م - حويل فورير المذقطع  -لالنظت في الزمن المذقطع  اإلشةرات - لاالسذجةبأ ل ذرددات الميذ فأ

 المرشحةت ن ةئيأ لال ن ةئيأ اسذجةبأ الناضأ.

 

 EEC 222 كود المقرر سات والحساساتالقيا است المقرر

 -لموجزأ ج زةز راسزت ا -ميزةت الذيزةر المذزردد كصج ززع ميزةس  -ميزةت الذيزةر المازذمركصج زع ميزةس  -اوخطة  في القيةس 
 -د لالزمن ميةس الاذرد -مميأ لقيةس الج د لالذيةر لالمقةلمأ اوج زع الر -محوالت اإلشاةرع الذمةال يأ للم رمميأ لاليك  

ظززت القيززةس بةسززذيداو ن  -والت اإلشززةرع ل طايقة  ززةالمجازةت لمحزز -ةرع مولززدات اإلشزز -ج ززع  ح يززل الموجززةت لالطيززف ص
 نظت  جميع الايةنةت. -الحةسب 

 

 EEE 261 كود المقرر (2)اختبارات كهربائية  است المقرر

مكاززرات  - PCBدلائر المطاوبززأ ل  ززنيع الزز   ززميت - محةكززةع ل  ززميت الززدلائر اإللكذرلنيززأ بةسززذيداو الارمجيززةت
 - CS- CD لميزللزأ )ذل الاوابزأ ا اذور  أالير المجزة يمكارات  رانز - (CE- CC - CB اذور النةئي القطب )يالذرانز

CG) -  اليطيزأ لييزر اليطيزألذطايقزةت ا - المكارات الفرميأ - ل مكارات الذردديأالمكارات مذيددع المرافل لاالسذجةبأ 
 - ال زو ي ازرات الذزردداتلمك عمكازر القزدر - فل الميةدالت الذفةض يأ بةسذيداو مكازرات اليم يزةت - تلمكارات اليم ية

 ل طايقة  ة. 555الم مذةت دلائر   - م در الطةمأ المنظت
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 الثانيالفصل الدراسي مقررات  (تبرنامج هندسة اإللكترونيات واالتصاال) الثانيةالفرقة  الكهربائيةقسم الهندسة 

 

 AUR 233 كود المقرر ريادة األعمال ست المقررا

ر المنةسزب  حديزد المازة -و القةفزأ اليمزل الحزر  نميزأ مف زو  -ميرفأ صسةسزيةت لمازةدئ ريزةدع اوبمزة  ل طايقة  زة اليم يزأ 

و  بزداد الاحزل -ات الاحث بن المي ومةت من الم ةدر الميذ فأ  طاي  م ةر  -ل مإرلع لاالسذفةدع من الفرص المذةفأ 

ق  مإزةريع النةجحزأ لالمفةضز أ بين زة بةسزذيداو الطزرليجزةد فزرص ل -الذجةريأ لالذاويقيأ ل مإةريع ال غيرع لالمذوسطأ 

الجزدلل الذزي  إزذمل  لبزداد دراسزأ -ت كذةبأ خطزأ اليمزل ل مإزرلع الريزةد  فزي دراسزذه  طاي  م ةرا -الي ميأ الحديثأ 

 ات لدارع فري  اليمل.لاكذاةب م ةر -ب م اليطط الذاويقيأ لالذإغي يأ لالمةليأ 

 

 EEE 231 كود المقرر االتصاالتنظم  است المقرر

 -الميذ فأ  بأنواب ةالحةم أ  لإلشةراتلايأ  يديل ا -ظت ا  ةالت بم يأ ن  -ا ع  ةريييأ ن -مكونةت نظةو ا  ةالت  

الميذ فأ  بأنوابهيديل الزاليأ   -خ ط الذردد نظمأ صقايت الذردد لماذقال   -سةسي لالميد  والذردد ا لالموجةت في مد

ت  لشةرعمط وب لنقل الذردد  ال لالمد - اليثمأ بين  يديل الذردد لالطور - ت ميدلأ  رددي لشةرع  وليد - ميدلأ  رددية  ة

 أ يديل الناض -شةرع في الزمن إلظريأ  قطيع ان -الذيديل  لللغة  اإلشةراتكإف  -ماةشرع بطريقأ ماةشرع ليير 

النطةق اوسةسي   يديل ناضةت -( PAM / PWM / PPMيديل الايأ / اليرض / الموضع الناضي )  -الذنةظريأ 

لضوضة  ا -  قايت الومر - يديل شفرع الناضأ الذفةض يأ  - يديل دلذة ل ناضأ  -( PCM يديل شفرع الناضأ ) -الرممي 

 لايأ لالذردد.االضوضة  في  يديل  -لجدارع شكل ا -مال الكإف لبيد الكإف  SNR -اال  ةالت في صنظمأ 

 

 EEC 223 كود المقرر التحليل العددي است المقرر

 -   قريزب الزدلا - االسذيفة  -الميةدالت اليطيأ  نظتل اليدد  حلال -اليطيأ  الحل اليدد  ل ميةدالت يير - ح يل اليطأ 

رامج الجزةهزع اسزذيداو الاز - ميزةدالت الذفةضز يأ لل اليزدد  الحز - اليزدد  الذكةمزل - الذفةضل اليزدد  - وفي  المنحنيةت 

 )المة ثب( إليجةد الحل اليدد  ل مإكثت.

 

 EEC 231 كود المقرر تصميم المنطق الرقمي است المقرر

 -لالاوابززةت المنطقيززأ  -الجاززر الاززولي  -(  حويززل الإززفرعللمحززأ بةمززأ بززن اورمززةو الثنةئيززأ لالإززفرات )الززدلائر الرمميززأ: 

  زميت الزدلائر المنطقيزأ  -مك وسكي  -خريطأ كةرنوي لكوين  - اايط الدلا  المنطقيأ بةسذيداو نظريةت الجار الاولي 

 / NANDالدلائر المذيزددع المازذول المكونزأ مزن  -المركاأ مثل دلائر الجمع لالطرح ل حويل الإفرات ل أكيد الذكةف  

NOR دلائر الا  اسذيداوMSI المجميزةت الزا  -فزل الذإزفير لصج ززع اإلرسزة   - او المإزفرفزي   زميت لاسزذيدBCD - 

ل  زميت المازجثت لاليزدادات المذزامنزأ لييزر  -   زميت ل ح يزل الزدلائر المذزامنزأ -ال مةمةت لالمذزأرجح  - المقةرن

 - أ المارمجزأاوج ززع المنطقيز -  PLDSالزا بةسذيداوالمنطقيأ    ميت الدلائر -  ROM , RAMال اكرات  - المذزامنأ

 المنطقيأ المذزامنأ.  الدلائر ق يل بدد الحةالت ل اخذيةر الحةالت اومثل الماذيدمأ لذ ميت 

 

 EE 241 كود المقرر القوى واآلالت الكهربيةمقدمة  است المقرر

لائر اال  ةالت لذداخل بين دا -كت في نظت القدرع نظريةت الذح -خطوط النقل  -مكونةت نظةو القدرع  القو  الك ربيأ: 

 لخطوط القو  الك ربيأ.

 - اإلالةرعرق ط -ذنذةج لرد فيل بضو االسذنذةج لالذوفيد لف بضو االس -الت الك ربيأ: الالت الذيةر الماذمر اآل

الالت  -ربأ محرك الذيةر الماذمر الذحكت في س -ل لمحرك الذيةر الماذمر خواص الذحمي -خواص مولد الذيةر الماذمر 

 فةد  الوجه.صالمحو    ييين الوابر -الوجه  صفةد  ركيب المحو   -ردد الذيةر المذ
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 EEE 262 كود المقرر (3) اإلختبارات الكهربية است المقرر

 دلائزر - ةنمورجز د  أ اازيط الزدلائر المنطقيزأ لنظريز - CMOSل   TTLبذكنولوجيزة ا  أالم زنوب أالدلائر المنطقيز

 -الإزفرع إزفر، لفزةك دلائر الدامج )المدمج(، المفزرق، الم - (اوكوادت الإفرات )ن ف الجةمع، الجةمع الكةمل، لمحوال

رفِ ز - القثبزةت )النطةطزةت( - فةك لإزفرع سزايأ مطةبزةت اليزرض  لوفزدع اليم يزةت زميت   -أ اليزدادات لالمازجثت المح

 -   القةب زأ ل ارمجزأصج زع المنطز  - ةبيأ  ميت الدلائر المذذ -  ح يل الدلائر المذذةبيأ - بر 4ا  لالمنطقيأ ذاتالحاةبيأ 

 . EDAصدلات -  ميت الدلائر المذكةم أ ل يطيط ة  -   ميت مإرلع

 

 األولالفصل الدراسي مقررات  (التبرنامج هندسة اإللكترونيات واالتصا) الثالثةالفرقة  الكهربائيةقسم الهندسة 

 

 AUR 322 ركود المقر والمناخ والطاقة المياهقضايا  است المقرر

دع لطةمزأ المذجزدامضزةية الطةمزأ: )م زةدر  -الذيةمزل مزع مإزكثت نقز  م زةدر الميزةه الطايييزأ(  ،مضةية الميةه: )م ةدر الميةه
ذنازز  لصسززاةبه، ال المنززةخ: ) يريززف الذغيززر المنززةخي -لييززر المذجززددع، صمززةن م ززةدر الطةمززأ، سيةسززةت الطةمززأ المح يززأ لالدلليززأ( 

  .لطةمأ(الصالةرهة المحذم أ، الموا مأ ل ذغيرات المنةخيأ لميرفأ طرق مواج ذ ة في ضو  مإةكل  بةلذغيرات المنةخيأ

 

 EEC 341 كود المقرر (1التحكم اآللي ) است المقرر

لرسزت الذيطيطزي ا -م زأ لالرسزت الذيطيطزي ل مرافزل الزدلا  النة -لدلائر المفذوفزأ لالزدلائر المغ قزأ الذحكت في ا -مقدمأ 
مقيززةس رل   -اال زززان  -الحاةسززيأ  -لزمنيززأ اليززةبرع لالماززذقرع االسززذجةبأ ا -لززذحكت بنةصززر نظززت ا -إلشززةرات لذززدف  ا
ر لدراسأ اال زان منحنم نيكوس -ل نظت الذحكت في مجة  الذردد دراسأ ل ح ي -سي لماةر الج لر المحل ال ند -لث زان 

 الفرايزي الوصزف -ل نظزت الزذحكت   زميت ل ح يز -ويضيأ ل  ميم ة الإاكةت الذي -ايةني رست بودا ال -اال زان النااي  -
 قدمه في الذ ميت اومثل لنظت الذحكت بةسذيداو الحةسب اآللي.م -ت الذحكت  طايقةت لنظ -  لنظت الذحكت

 

 EEE 312 كود المقرر (2)الدوائر اإللكترونية  است المقرر

اززب الزززدلائر ك - اليكازززيأل ذغ يززأ   فزززأالززدلائر الميذ -ل  ززنيفةت  صسةسزززيةتالمكاززرات ذات الذغ يززأ اليكازززيأ الاززةلاأ:  
 -ةديززأ النطززةق المكاززرات صف  - هززوام  الكاززب لالطززور -السززذقرارا – ئيززأالك ربةاسززذقرار الززدلائر  -المقف ززأ  الك ربةئيززأ

ةسزيةت المذ بز بةت ذات سص -المذ بز بةت  - Class Cكازرات القزدرع م -لمكازرات الثنةئيزأ المذرنحزأ ا -المكارات المذزامنأ 
مولززدات  - LCمذ بزز بةت  -Wien-bridgeمذ بزز ب   -  ذل الذغيززر الطززور RCالمذ بزز ب  -الذغ يززأ اليكاززيأ الموجاززأ 

سزن المنإزةر المحكزوو  مذ بز ب موجزأ - مولزد الموجزةت المث ثيزأ  -مذ ب بةت االسزذرخة    - الموجةت لالموجةت المذوافقأ
دلائر  إكيل الموجةت لالناضةت   - ولدات الموجةت المذوافقأم -ا  مولدات الدل -بةلج د المذ ب بةت المحكومأ  -بةلج د 

  - PLLلطزززور ف قزززأ مقف زززأ ا -  OPAMP  زززميت المرشزززحةت الفيةلزززأ بةسزززذيداو    - مذيزززددع االهذززززازات اوج ززززع -
 .AM, FMاال  ةالت  لشةرات يديل  لزالأدلائر   - AM, FMاال  ةالت  لشةراتدلائر يديل 
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 EEE 322 كود المقرر الهوائيات وانتشار الموجات است المقرر

امل اليو - (لاليدسأ الاوق ،اليةك ، الم فوفأ ،ذل الفذحأ الا كي، ال وائي)الميذ فأ من ال وائيةت مثل:  للنواعمقدمأ 

 ن فالكفة ع،  ،لكابا ،الذوجيه ،شدع االناية  ،كثةفأ الطةمأ المنايثأ ،شكل الطةمأ المنايثأ: )ل  وائيةت مثل اوسةسيأ

لم فوفةت ا -الح قأ  ال وائي - ايالقط ال وائي - ياليط الا كي ال وائي -( االناية  لالقطايأ ، كفة عبرض الطةمأ المنايثأ

مجة  ذل ال ك ربي،الذل المجة  )الاوق:  ال وائي -  الدائر  ل وائيا -ذل الفذحأ المربيأ لذل الفذحأ الماذطي أ  ال وائي -

الزال ، ليةك  ا ، اليةك  الماذو)اليةك :  ال وائي  -لالاوق المموج الميرلطيالاوق  ،يالاوق ال رم المغنةطياي،

، الذح يل ،يأطرق الذغ   اوسةسيأ،اليواص )ال وائيةت ذات الإريحأ ال غيرع:  - الكرل (اليةك   المكةفئ،اليةك  

 - ايأ الدائريأالربط لالقط -لمقةلمأ الدخل  الكفة ع - ردد الذالحيز  - ة عالكفميةمل  - (الإريحأ الماذطي أ لالدائريأ

 فياالنذإةر )جةت الراديو: النذإةر مو اوسةسيأ الماةدئ -ل  وائيةت ال كيأ  اوسةسيأاليوامل - الم فوفةت لشاكةت الذغ يأ 

 .(ل غيرعاالذرددات  انذقة لموجأ الاطحيأ لا -يونو سفير وطاقأ ا يطاقأ الذرلبوسفير لف فياالنذإةر  -الفرال الحر 

 

 EEE 363 كود المقرر (4اختبارات كهربائية ) است المقرر

 - الجياي RC م ب ب - لفيةلأاالمرشحةت  - مكار الج د ذل الذغ يأ اليكايأ - الذنةظريأ للم الرمميأ اإلشةرعمحوالت 

ل/ الذيدي - ال الز االسذيثصالذيديل/  - د النةملخمةلمع لبدلن الذيديل الايو   -أ المكارات المنغم - الجياي LC م ب ب

 . AM-MW مرسل - الزال  لالذردد  االسذيثصالذيديل/  - الايو  االسذيثص

 

 Elective كود المقرر (1مقرر اختيارى ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

EEE 315  الضوئية صاالتلالتالدوائر المتكاملة: 
 دلائرهزة -واصز ة خ -بم  زة  أيقزطر - ليزرات الجوامد - دلائر االسذقاة  -اإلرسة  دلائر  -نظت اال  ةالت الضوئيأ 

 أطريقزز لضزوئيأاالثنةئيزةت  -ل طايقة  ززة لائرهزةد -خواصز ة -بم  ززة  أريقزط -النةئيزةت االنايززة  الضزوئي  - ل طايقة  زة

 الميةلمزأ،مكازر نةمزل  دمة بيمكارات  أ،مكار نةمل الميةلم)المذكةم أ:  الضوئيأ نيةتاإللكذرل -الدلائر خواص – بم  ة

 .(ةبأدلائر اسذيثص الا ال يزر ،المحايِر  ،الضوئي لالمرس ،الماذقال الضوئي المدمج ،المحايِر اليةرجي

EEE 354 المعالجة اإلحصائية لإلشارات: 

وي بم يزززةت مزززةرك -لالموزبزززأ بةنذظزززةو  م يزززةت ييزززر المر اطزززأالي -اليإزززوائيأ  لاليم يزززةتمراجيزززه ل مذج زززةت 

نظريززأ الحاززةب  -لذحويززل اليطززي ا - ززفوفأ الذغززةير لاالر اززةط م -مززن الر اززأ الثةنيززأ   ح يززل اليزززو -لجةلسززيةن

 .صنوابهلبي   اإلف ةئينظريأ الكإف  - صنوابهلبي   اإلف ةئي

 

 الثانيالفصل الدراسي مقررات  (التندسة اإللكترونيات واالتصابرنامج ه) الثالثةالفرقة  الكهربائيةقسم الهندسة 

 

 AUR 336 كود المقرر مبادئ البحث العلمي است المقرر

) حديززد  :رافززل لخطززوات الاحززث الي مززيم -نززواع لصسززةليب جمززع ل ح يززل الايةنززةت ص -مقدمززأ فززي من جيززأ الاحززث الي مززي 

)مكونززةت للبززدادات لصسززةليب  :بززداد لكذةبززأ الاحززو ل -لنذززةئج( كذةبززأ لبززرض ا المن جيززأ، الفززرلض،صززيةيأ  المإززك أ،

 وخثميأ لاالنذحة .ااالبذاةرات  -الذوالي ( 

 

 EEC 334 كود المقرر النظم المدمجة است المقرر

بززر  8مززذحكت دميزز   ل نةظريززأ بةسززذيداورمميززأ  صنظمززألطززرق   ززميت  الذدميقيززأالززنظت المدمجززأ بززن طريزز  المذحكمززةت 

ادات الم مذززةت لاليززد - لمقةطيززةتا - الزز اكرع الميذ فززأ صنززواع - الرممززي لاإلخززراج أ: اإلدخززة الذةليزز اضززيعليذضززمن المو

 .أملضةع  وفير الطةص - برل وكوالت اال  ة  - الذنةظريأ اإلشةراتالذيةمل مع  -الرمميأ 
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 EEE 313 كود المقرر تصميم وتصنيع الدوائر المتكاملة است المقرر

فيةلأ ال المكونةت الفيةلأ ليير كيفيأ   نيع -لكذرلنيأ إلم يةت   نيع الرمةئ  اب -لكذرلنيأ المذكةم أ إلالدلائر ابم يةت   نيع 

 أالاي يكوني المذكةم أل دلائر  لميذ فأ قنيةت الذ نيع ا - CMOS  -مثة  كةمل ل ذ نيع  بذقنيأ  - المذكةم أ اإللكذرلنيأل دلائر 

(BiCMOS CMOS- SOI )-  لئيأ الميكر اإللكذرلميكةنيكيأ نظمأاو-  MEMS  طايقةت MEMS -  أالير  رانزياذور 

الحركيأ  بةلي رانزياذور  - FinFETذل الزبةنف مذيدد الاوابأ   رانزياذور - LDMOS الثنةئي الجةنايالمجة  ذل الذطييت 

 - PINي النةئ - يالنفق الثنةئي - وريرات الماذإ -  CCDامذران الإحنأ صج زع -اإللكذرلنيأ ال اكرات  - HEMTاإللكذرلنيأ

ميت    - الذداخلمأ ل كةلموا الميذ فأ قنيةت الذيطيط  -المذكةم أ  اإللكذرلنيأ( الدلائر Layout  ميت لرست ميططةت )

 يطيط ب م   ميت ل مث أص - لالمحةكةعبةسذيداو برامج الذ ميت لالذيطيط  لمحةكةع  - المذكةم أ ال يكل اليةرجي ل إريحأ

 يت.ل ذ م  gm/idاسذيداو طريقأ   -الق يرع  القنةع دراسأ  أاليرات - المذكةم أ اإللكذرلنيأالدلائر 

 

 EEE 352 كود المقرر نظرية المعلومات والتشفير است المقرر

 -لالمذاةدلأ  لمي ومةت ال ا يأا -نذرلبي إلذوسط المي ومةت لام -قدمأ: مف وو المي ومةت م -مراجيأ لنظريأ االفذمةالت 
سيأ   -المنف  أ اإلشةرعيأ القنةع: سيأ منةع س -يأ منةع المي ومةت: صم م لنذرلبي س -الضوضة   لبةليأ بديمأالقنوات 

الذرميز  -الذرميز الذرميز لفل -ذرميز: نظةو اال  ةالت الرمميأ مقدمأ في ال -منةع ضوضة  جةلس الايضة  المضةفأ 
 طايقةت  -يزنظريأ الذرم -منةع شةنون  - كاب الذرميز -ر اوي ايأ ل  وي MAPري  فل الذرميز بن ط -الذكرار  

الحاةب  -نة  فقل جةلوي  ب -لثنةئي افاةب الحقل  -الحقو   –جار: المجموبةت مقدمأ في ال - رميز   حيح اليطأ 
 -ق  من الذكةف م فوفأ الذح - دعالمولالكذ أ اليطيأ: الم فوفأ  كوادص -الم فوفةت  -فضة  المذج ةت  - GFبةسذيداو 

 -قيةسيأ لمذثزمأ فل الذإفيرالم فوفأ ال -وخطة  لالذ حيح مدرات كإف ا -دنم الماةفأ او -اكذإةي الذثزو لاليطأ
 - MLبن طري   أفل الرموز الثف، خ ةئ  الايد ،لي ةئ  ال يك يأا ،الذرميز): أالرموز الثف -رموز هةمينل 

 .أ(بع ل رموز الثفالفل المذذة -فدلد اودا  -خوارزميأ فيذربي

 

 EEE 364 كود المقرر (5)اختبارات كهربائية  است المقرر

اسذيداو  - VNAوائيةت بةسذيداو ميةس ميةلمةت ال  - X-bandميةس ميةلمةت موج ةت موجةت )الدالئل الموجيأ( ا  

أ ل وائيةت الاوميا - دائمأو  الموجم لميدالت الموجةت الميةس الذردد لالط - الكةبثت المحوريأ المفريأ كأج زع ميةس

 فيميذةرع   جةرب - نظمأ ال وائيةتصيأ لمذذاع ال وائيةت الح زلن - لمفريأال وائيةت ا -ال وائيةت القطييأ المكةفيأ  -

ليةي وخث  ا وئيأال  ةالت الضا -  طايقةت المذحكمةت الدميقأ - ماةدئ المذحكمةت الدميقأ - ل طايقة  ة ال وائيةت

 جةرب ميذةرع في المجةالت ذات ال  أ.  -الارمجيةت   ميت ل يطيط الدلائر المذكةم أ بةسذيداو  - الضوئيأ

 

 Elective كود المقرر (2) مقرر اختيارى است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

EEE 325  التليفزيونهندسة: 
لكةميرات ا - لذ يفزيونيأاال ورع  - لاولوانسود صل كأبي  لالرمميأ الذنةظريأ الذ يفزيونيأمةت قنيأ لرسة  المي و 

ائر دل  - الفيديو شةرعل ح يثت  -لشةرع الفيديو المركاأ  -ال ور لالماح لالذزامن  لشةرات - الذ يفزيونيأ

 مميلر  نةظر  نالذ يفزيولج ةز اسذقاة    الذيطيطيالرست  -لاخذاةرهة  لالرممي الذنةظر الذي فزيون  للشةرات

لائر د -لوان لاو اإلضة عمرافل اإلشةرع فةم أ المي ومةت  - )دائرع في شكل صجزا  مع بيةن لظيفأ كل جز (

ميذ فأ ليرض الالإةشةت  يشرح ل مكونةت لالذركيب الداخ  - الذ يفزيونفي ج ةز اسذقاة   الم مأبم يأ للجزا  

  يز ،اإلنج : )اومريكي،اليةلميأ الذ يفزيون صنظمأ - رددات القنوات الذ يفزيونيأ   - ة لموديث  لصفجةم ة

 (.ل ل...  الم ر  الرلسي، الفرناي،

EEE 336 الضوئية: االتصاالت 

يف ط - بي في صشاةه الموصثتالليةت لبةدع الذركيب اإلشية -الضوئيأ لث  ةالت  الموصثتمواد صشاةه 

-ضوئيأ الكةشفةت ال - خ ةئ  الذضمين لم ةدر الضو  - لالنةئيةت ال يزر LED من م ةبيحاإلشيةع المنايث 

 .ابذاةرات ميزانيأ الطةمأ -   ميت لص أ اال  ةالت الضوئيأ
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 مقررات الفصل الدراسي األول (تبرنامج هندسة اإللكترونيات واالتصاالالفرقة الرابعة ) قسم الهندسة الكهربائية

 

 ENG 431 كود المقرر لسالمة المهنيةا است المقرر

محطزةت  - زو  ال زوا  فزي بييزأ اليمزل   -مأ في بيز  اليم يزةت موابد الاث -مأ لال حأ الم نيأ موانين الاث -اومن ال نةبي 

 -إلشزيةع ا -لظرلي المنةخيأ لاال زان الحزرارل ا -إلضة ع ال نةبيأ ا -ل نةبيأ ااالهذزازات  -الضوضة   -الغثيةت  -الومود 

 .ي بييأ اليملصنظمأ لدارع الاثمأ ف -بند فدل  الحرائ   اإلخث خطأ  -ائ  الحمةيأ من الحر -فواد  الك ربة  

 

 EEE 432 كود المقرر االتصاالتشبكات  است المقرر

    ميت ل نفي -الحةسوبيأ الذقنيةت ل إاكةت ل -لميةييرا - الارل وكوالت - الانيأ - مقدمأ في   ميت ل ح يل صدا  شاكةت الحةسب

 -   ح يل اودا -ةت المي ومةت بن الايةنةت لاال  ةالت الامييأ لالا ريأ  طايقةت شاك -الإاكةت ب م صسةس االفذيةجةت 

لالذنقل بين الحزو  -لإاكةت المح يأ ا -لارل وكوالت ا -دمةت المرف أ خ -المرجيي SIOنموذج  -مقدمأ فنيأ لنقل الايةنةت 

 النظةو لالميةلجأ الموزبأ. للدارع -لطرفيةت االفذراضيأ ا -. نقل الم فةت ISDN -X.25ل

 

 EEE 453 كود المقرر ةالرقمي اإلشاراتمعالجة  است المقرر

لنظت ا - لنظت لاإلشةرات المذقطيأ زمنيةت ا -الحقيقيزمن ال في الرمميأ اإلشةراتميةلجأ  -اإلشةرع لالنظت لميةلجأ اإلشةرات 

اليطيأ   ح يل النظت -ل النظت اليطيأ الثةبذأ ل طايقة ه في  ح ي (z) ل حويل -رلقميةدالت الف -الااايأ  -االلذوا  -لثةبذأ اليطيأ ا

ر لإلشةرات المذقطيأ  حويل فوريي -ردد  لإلشةرات ل نظت اليطيأ الثةبذأ المذقطيأ زمنية الذح يل الذ - (z)الثةبذأ في المجة  

ت  ت ظةو لإلشةرات المذقطيأ اسذجةبأ الن -اليطيأ الثةبذأ في المجة  الذردد  خ ةئ  النظت  - زمنية  -اةط لطيف لدلا  االر ا - زمنية

 -سذجةبأ الناضأ انظت ن ةئيأ  -شحةت لخ ةئ  المر -كمرشحةت انذقةئيأ الذردد  خ ةئ  النظت اليطيأ الثةبذأ المذقطيأ زمنية

 ت الن ةئيأ اسذجةبأ الناضأ  ميت مرشحة -ن ةئيأ اسذجةبأ الناضأ الرمميأ  ت  ميت مرشحة -نظت الن ةئيأ اسذجةبأ الناضأ 

 وريير حويل ف -المذقطع   حويل فوريير لذح يل الذردد  لإلشةرات بةسذيداوا -حويل فوريير المذقطع لخ ةئ ه   -الرمميأ 

 .الرمميأ إلشةراتامجة  ميةلجأ  في حويل فوريير الاريع لالمذقطع   طايقةت  حويل فوريير –الاريع 

 

 EEE 433 كود المقرر الرقمية االتصاالت است المقرر

 مثيل  - مثيل لشةرات  مرير النطةق  - لشةرات لصنظمأ  مرير النطةق -مكونةت نظت اال  ةالت  - مقدمأ في اال  ةالت الرمميأ

 -بطريقه جراو  اإلشةرعسذيمةد ا -فضة  اإلشةرع  مثيل  -الذيةمديأ  -اسذجةبأ نظةو  مرير النطةق اليطي  -صنظمأ  مرير النطةق 

-PAM - QAM- مثيل اإلشةرات الميدلأ في فضة  اإلشةرع  - BASK – BPSK - BFSK النةم أ أ يديل الموج -شمير 

M-ary - يديل القفل اودنم - الذيديل الفرمي  (MSK) -  ج الماذقال اومثل لضجي -مراجيأ لثفذمةالت لاليم يةت اليإوائيأ

صدا   قنيةت  -اليذاأ المث م  -الحد اودنم - ML كةشف - MAP كةشف -المرشح المذطةب   -الماذي   االر اةطي  - جةلس

ميد   -ميد  الرموز اليطأ - الذيديل الرمميأ في منوات ضوضة  جةلس الايضة  المضةفأ: افذمة  اليطأ في الماذقال اومثل

طريقأ  - (طريقأ اإلجاةر ل  فر)الميةدلأ:  - فد اال حةد -افذمة  اليطأ الزلجي  -يديل لفدات الايةنةت اليطأ لكل ميططةت الذ

الطيف  -OFDM ماةدئ الذقايت بن طري  الذرددات المذيةمدع  - DSLالذيديل بةلحوامل المذيددع  - المربيةت ال غرل

 OFDM.  يديل مذيدد الذرددات ل - CDMA انذإةر الطيف ل - المنذإر بن طري  القفز فم الذردد لالذا ال الماةشر

 

 EEE 465 كود المقرر (6)اختبارات كهربائية  است المقرر

ل  ضميت  ضميت لف - ينقل االشةرات الرمميأ فم النطةق اوسةس -  رميز اإلشةرات الذنةظريأ بن طري  الذضمين الناضي

 ةز الذحكت المنطقي القةبل ل ارمجأ  طايقةت ج - (1رمجأ ) طايقةت ج ةز الذحكت المنطقي القةبل ل ا - شةرات الذمثيل الناضمل

 (1ي )ج ةز  دريب الذمثيل الرمم - في  كنولوجية اال  ةالت المحةكةعنظت  - ج ةز  دريب شاكةت اال  ةالت الذ يفونيأ - (2)

  يمل المذحكمةت - ماةشرال  مثيل لفل  مثيل  رميز لشةرات المجة  المذاع بةلذا ال - (2ج ةز  دريب الذمثيل الرممي ) -

 . جةرب ميذةرع في المواضيع ذات ال  أ -( ال يمل)
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 Elective كود المقرر (3)مقرر اختيارى  است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

EEE 416 موضوعات متقدمة في اإللكترونيات: 

 ة  اإللكذرلنيةت.في اال جةهةت الحديثأ لالمذقدمأ في مج ميذةرعمواضيع 

EEE 417  الرقمية النظمتصميم: 

بنزة   الزت VHDL لاالخذ زةر مثزبةسزذيداو لغزةت الذوصزيف بةليزأ  الرمميأ غطي   ميت النظت  المةدعالمحةضرات ل  ه 

 لبزةدع- FPGAب زي  الرمميأنة  النظت ب - FPGA الارمجأ إلبةدع القةب أ المنطقيأالاوابةت  أه ه الذ ةميت ب ي م فوف

 - اوسةسززيأ ززميت لبنززة  الززدلائر   - الذ ززميت صدلات -الذ ززميت  ماززألأ ااززيط  للززم بةإلضززةفأ الاززةبقأسززذيداو الذ ززةميت ا

 المحيطزأ الذنةظريزألزدلائر امذضزمنه  اليةرجيأبمجموبه من الدلائر   FPGAربط ا  - المذقدمأمجموبه من الذ ةميت 

 وي يك ف الطثب بمجموبه من المإةريع.  س - FPGAب ي  اإلشةراتبنة  بي   طايقةت ميةلجه  لصيضةب ة 

EEE 418  الدوائر المتكاملة وتخطيطتصميم: 

الج ززد  -رايززة الذيززةرم - المذ زز أ لإلشززةراتةسززيأ الززدلائر اوس -م جززأ الضوضززة ن - المذ زز أشززةرات إلا دلائززر نمززةذج لذ ززميت

االنحيزةز  -يزيزز الكازب   - صزي يأالذومحزو   -ازر اليم يزةت مك - الطةمزأحزوالت م - مكار اليم يةت -دلائر المقةرنأ  -المرجيي

  خطززوات   ززميت - ألززدلائر ييززر خطيزز أمث ززص -النززةئي  للززم القطايززأ صفززةد لذحويززل مززن نظززةو ا - اإلزافززأ -فززي القززوع لالاززربأ 

الحمةيزأ  -د الذ زميت موابز -رض ولذازةد  لاا -قةلمزأ الذوصزيل م -لابذاةرات الذغ يزأ لالذزأري   ألكذرلنيإلل يطيط الإرائح ا

 إرلع  طايقي.م -سذيداو برامج الحةسب في الذيطيط لالذ ميت ا -لكذرلني إلمن الذفريل ا

EEE 455 المرشحات القابلة للتكيف: 

 - ل زغرلاطزرق االنحزدار نحزو القيمزأ  -لذناز  اليطزي ا -رشزح فينزرم -لنمةذج اليإزوائيأ اليم يةت لا -مقدمأ لمراجيأ 

 -ذ قةئيزأ  االر جةبيزأ المرشزحةت ال - ال زغرلرق المربيزةت طز -مل مذوسط المربيزةت صيأ ذات مةبدع الذ قةئ المرشحةت

 .كثير من الذطايقةت -مرشحةت كةلمةن 

EEE 456 معالجة الصور الرقمية: 

كيل اسزذيةدع ل إز -ي فزرال الذزردد فز لذرشزيح ا - المكزةنيحويثت الإدع لالذرشيح في فرال ال زورع   -مقدمةت لماةدئ 

الذحويل  -ضغط ال ور -ر الم ونأ ميةلجأ ال و - قايت ال ور  - اوشكة ر ميةلجأ ال ور بن طري  بنةص -ال ور

 ل  ور. الموجي

 

 مقررات الفصل الدراسي الثاني (تبرنامج هندسة اإللكترونيات واالتصاال) الفرقة الرابعة قسم الهندسة الكهربائية

 

 ENG 431 كود المقرر جودةنظم مراقبة وضبط ال است المقرر

أ الذوزييةت دراس - أ لدارع لضاط الجودعالذي  قدم ة صنظم الوظةئف - لجودعاالمفةهيت اوسةسيأ لنظت المراماأ لضاط 

 - يينةتة  خطط اللبداد لاسذيداو ميططةت الرمةبأ ب م الجودع لبن - الذكراريأ لنمةذج االفذمةالت في ضاط الجودع

 . طايقةت الحةسب في موضوبةت الجودع -  ك فأ الجودعطرق  حاين الجودع ل

 

 EEE 466 كود المقرر البكالوريوسمشروع  است المقرر

جةالت نيأ لمييذةر الطةلب مإرلبتة من بين المإرلبةت الميذمدع لالمقدمأ في القات في ص  من المجةالت اإللكذرل

نأ لع للم لجالمإر امذراح ليقوو الطةلب بذقديتواد الثزمأ. اال  ةالت ل طايقة  ة. ليقوو بوضع خطأ ل مإرلع لجمع الم

 المإرلع الميينأ من مال القات.
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 EEE 441 كود المقرر سلكيةالال االتصاالت است المقرر

منةع  نم جأ - ذةفأالموارد الم -اوجية   - ذقنيأالذحديةت ال - مذط اةت اليدمةت -نواع اليدمةت ص -نا ع  ةريييأ 

موذج ن - الذإذر – الحيود - نيكةساال -موذج الفضة  الحرن -قد الماةرف -انذإةر الموجةت )اسع النطةق: الذثشي ل

ةع افذمة  انقط -يأ لنطةق الذغط -جريايأ في اومةكن المغ قأ لال وا  الط   النمةذج الذ -الذظ يل  -النةئي الإيةع

 رييأالقنوات الا - ردد دلب ر -لطةمأ المحأ  أخير  -مذيددع الماةرات ال)منةع الذثشي ضي  النطةق:  نم جأ  (.اليدمأ

شي لراسين نموذج الذث -شي لراي ي نموذج الذث -الرموز الذداخل بين -اطحأ لانذقةئيأ الذردد القنوات الم -لالاطييأ 

الوصو  .  قنيةت (لمنوات الذثشي AWGN ليطأ في منوات ا  افذمة  ا - يثصلاالسذالذيديل  -الماةلاع  -

 - الجمع – السذقطةبا – (الذردد لالومر لالفضة ) الذنوع:(. FDMA- TDMA- CDMA- SDMA ) المذيدد:

ع فل  إفير صج ز -ةع م فوفأ القن - MIMO - سيأ القنةع - لكثو رميز ا -رموز الكذل اليطيأ  -  رميز القنةع

MMSE لZF.  OFDM  بةدئأ دائرل -لذنفي  ا -ال يكل لالمزاية CDMA  لذنقل ا -  ال الماةشرلالذا -المزاية

 الاييد. /مإك أ القريب  -مل مذيدد النوا -الذردد  

 

 EEE 423 كود المقرر نبائط ودوائر الموجات متناهية القصر است المقرر

ت ةدلائر الموج -الج ود لالذيةرات في الموجةت الق يرع لم فوفأ الذإذر  تالق ر مفةهيمذنةهيأ  تدلائر الموجة 

نذإةر ا - يةي الضوئيأ لخواص ةكةبثت اول -ةت المذنةهيأ الق ر الفيةلأ دلائر الموج -فيةلأ المذنةهيأ الق ر يير 

 -فيريونوسفير لالذربوسونذإةر الموجةت في صلسةط اا - أيزر رلبيوالموجةت انذإةر الموجةت في اولسةط يير ا

 ج زع  وليد موجةت ال يزر.ص -مةر ال نةبيأ ع اال  ة  بةسذيداو اومصج ز -صج زع الرادار 

 

 EEE 467 كود المقرر (7)كهربية  اختبارات است المقرر

ةلجأ اإلشةرات الرمميأ مي -  FPGAبنة  النظت الرمميأ بةسذيداو  -VHDL/Verilog    ميت النظت الرمميأ بةسذيداو 

ميةلجأ  - رمميأالIIR  ميت لمحةكةع مرشحةت   -الرمميأ FIR   ميت لالمحةكةع مرشحةت  -  Matlabبةسذيداو 

 حويل   - الجزئي ل  وت  رميز النطةق - ADDA طايقةت الومر الفي ي ل رابط  - Matlabال ور الرمميأ بةسذيداو 

الالةر  - شةرات المفرطأبماةبدع الحةسوب لبرامج اإل  ح يل اإلشةرات الرمميأ - لالذحويل الموجيفورير م ير الزمن 

في   جةرب ميذةرع -  طايقةت المرشحةت ذا يأ الذكيف في  يزيز اإلشةرع - مأ ب م س وك النظةو الرمميطو  الك 

 المجةالت ذات ال  أ.

 

 Elective كود المقرر (4) اختياريمقرر  است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

EEE 419 :الدوائر الرقمية المتكاملة 
فقد  -ذورل ذرانزس الم ةفاأ المكثفةت -  أخير زمن - الضوضة  هةم  - اإلسذة يكم الا وك - CMOSبةك  

 الطةمأ - اليةك  س ا أ -لالدينةميكي  اإلسذة يكم الا وك - المذذةمأ لدلائرا - CMOS أاإلسذة يكي الدلائر - القدرع

 المزالجةت -المذذةبيأ ائرالدل  - اومثل الإاكةت   ميت - CMOS الدلائر المنطقيأ بةسذيداو   ميت - الماذ  كأ

 وزيع ماةرات  أاورضي يطيط  -القيةسيأ  اليثية   ميت - المذزامن الذ ميت - القثبةت لالدينةميكيأ، أياإلسذة يك

 ذيداو لغةت الوصف اليةليأالمنطقيأ بةس الدلائر ل حقي  محةكةع - الوصف اليةليأ لغةت - اةرات الاةبأمالقدرع ل

محةكةع الدلائر الرمميأ   ميت  ل - الذيطيطي الرست   ميت -االخذاةر صجل من الذ ميت - المنطقيأ الدلائر ي  ي  -

 المذكةم أ بيد الرست الذيطيطي.

EEE 426 موضوعات متقدمة في الميكرويف: 

 مواضيع ميذةرع في اال جةهةت الحديثأ لالمذقدمأ في مجة  الميكرليف.

EEE 437 االتصاالت:في  موضوعات متقدمة 

 .اال  ةالتمواضيع ميذةرع في اال جةهةت الحديثأ لالمذقدمأ في مجة  
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EEE 442 نظم اتصاالت الهواتف النقالة: 
نظمأ صبنيأ  - 2G- 2.5G- 3G- 4G- 5Gجية  اال  ةالت الي ويأ: ص -لمحأ بةمأ بن اال  ةالت الثس كيأ 

ي ي    - لرست الذيطيطي ل حةلأا -لمي ومةت : برل وكوالت اال  ة  ل دف  اLTEل UTMSل GSMا  

 -OFDMA - اليطأ للدارع - الاث لاالسذقاة  اإلذابي)الطيف. نظت اال  ةالت الثس كيأ الرمميأ: 

(SCFDMAمنوات الاث لمنوات الذحكتل - لشةرات الذزامن - . اكذاةب الي يأ: لجرا ات االكذاةب - 

المحمو   شاكةت  -مو المح IP - لالثس كيأ الاينيأ الا كيأ الإاكةت - الإاكةت المح يأ الثس كيأ )لا  فة (

ةت شاك  -(Bluetooth - UWB- ZigBeeالإاكةت الثس كيأ الإي يأ )- (MANETالمي  أ )

كةت محةكةع الإا -مةذج المرلر لنمةذج الذنقل ن - لدارع الذنقل للدارع موارد الراديو - االسذإيةر الثس كيأ

 .(OPNET- NS2 الثس كيأ )

EEE 443 نظم اتصاالت األقمار الصناعية: 

ال جةهةت ا، يقةتالذطا،  ي ي  الذرددات ،المفةهيت اوسةسيأ ،الذةري ، صصل ا  ةالت اوممةر ال نةبيأ)مقدمأ: 

 ،أريت المدااالضطرابة ،لرؤيأافاةب زاليأ  ،الميكةنيكة المداريأ)الميكةنيكة المداريأ لالقةذفةت:  -( الماذقا يأ

ممةر نظومةت اوم -(  أالير المدارات في صدا  نظت اال  ةالت ، حديد المدارات لالقةذفةت لمركاةت اإلطثق

نظت   ،مأمأ الطةصنظ، القيةدع لالمراماأ ،القيةس بن بيد لالذذاع المدار لالمومع،نظةو الذحكت في )ال نةبيأ: 

نةبي: لقمر ال ا أ  ميت لص  -( ئي اوممةر ال نةبيأالدمأ لالذأهيل الفضةئي لميدات هوا ،اال  ة  الفربيأ

  ميت  ،ل ةبطا لاإلرسة  اإلرسة   ميت  ، G/Tالضوضة  ل نظةو لنااأ ،درجأ الحرارع ،نظريأ االنذقة  الاايط)

ال نةبيأ  ةراومممثفأ  -( لصو  مذيدد ،مثة  لذ ميت النظةو ،محددعC/N لصثت اوممةر ال نةبيأ لقيت 

يد ز نظت  حدلرمو تماذقاث ،ماةدئ نظةو  حديد الموامع ،مثفأ اوممةر ال نةبيأ)د الموامع اليةلمي: لنظةو  حدي

رع نظةو  حديد لشة لماذويةت ،رسةئل المثفأ لنظةو  حديد الموامع ،اكذاةب لشةرع اوممةر ال نةبيأ ،الموامع

حديد الموامع   صنظمأ ،نظةو  حديد الموامعلC/A دمأ رمز، نظةو  حديد الموامع الموامع ل إغيل ج ةز اسذقاة 

 (ال نةبيأ اوممةر  يفزيون ، الذفةض يأ
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 قسم اهلندسة الكهربائية
 )برنامج هندسة احلاسبات والنظم(

 )المقررات الدراسية(
 

هلندسدة اب املل حدق بقسد  رس البالد؛ يددهرةئيدةامقدررات الفرقدة الاىل بقسد  اهلندسدة الك ةإلضافة إىل مقررات السنة اإل داديدة
( السد يفا  م بلبدات الصدول  لدد  20-19-18املقدررات املوضددحة ةودداال ال اليدة )بدرانمج الاسدبات االدنظ   –الكهرةئيدة 

 الكهرةئية شعبة الاسبات االنظ  من جامعةأسيوط.ندسة اهلدرجة البكالوريوس يف 
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  ةالهندسة الكهربائي قسم

 الثةنيأالفرمأ 

 (برنةمج هندسأ الحةساةت لالنظت)

 (18جدل  رمت )

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات
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 المجموع
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ا
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ب
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ش
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ب

 

 

نهاية 

الفصل 

 الدراسي
 المجموع

           الفصل الدراسي األول

AUR 241 50 40 - - 10 2 2 - - 2 م نأ لمجذمع 

EEE 211 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 (1) الدلائر اإللكذرلنيأ 

EEC 251 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 شاكةت الحةسب 

EEC 221 150 100 - - 50 3 4 - 2 2  ح يل النظت 

EEC 222 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 القيةسةت لالحاةسةت 

EEC 271  100 60 15 - 25 2 3 3 - - (2)اخذاةرات ك ربةئيأ 

 750      23 3 8 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 233  50 40 - - 10 2 2 - - 2 ريةدع اوبمة 

EEE 231 150 100 - - 50 3 4 - 2 2   ةالتالنظت ا 

EEC 223 150 100 - - 50 3 4 - 2 2  يل اليددلالذح 

EEC 231 150 100 - - 50 3 5 - 2 3   ميت المنط  الرممي 

EEC 272  100 60 15 - 25 3 3 3 - - (3)اخذاةرات ك ربةئيأ 

EEC 211 150 90 20 - 40 3 5 2 - 3 الارمجأ الإيييأ 

 750      23 5 6 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

لثانية ويتم تقييمة  ( والذي يتم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرقة ا1) التدريب الميدانى)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر 

 في بداية الفصل الدراسي األول للفرقة الثالثة.
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  الهندسة الكهربائية قسم

 الثةلثأالفرمأ 

 (ت لالنظتبرنةمج هندسأ الحةساة)

 (19جدل  رمت )

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
حة
م

 

ن
ري
مة
 

 

ي
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ب

 

 المجموع
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نهاية 

الفصل 

 الدراسي

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

AUR 322 50 40 - - 10 2 2 - - 2 لالمنةخ مضةية الميةه لالطةمأ 

EEC 341 150 90 20 - 40 3 4 - 2 2 (1ي )الذحكت اآلل 

EEC 332 150 90 20 - 40 3 4 - 2 2  نظيت الحةسب 

EEC 312 150 90 20 - 40 3 5 1 1 3 اليوارزميةت لهيةكل الايةنةت 

EEC 313 150 90 20 - 40 3 4 2 - 2 هندسأ الارمجيةت 

Elective 100 60 15 - 25 3 4 - 2 2 (1)  اخذيةر مقرر 

 750      23 3 7 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 336 50 40 - - 10 2 3 - - 3 ماةدئ الاحث الي مي 

EEC 314 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 نظت الذإغيل 

EEC 333 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 هندسأ بنة  الحةسب 

EEC 342 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 (2) يالذحكت اآلل 

EEC 315 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 برمجأ الإاكةت 

Elective 100 60 15 - 25 3 4 1 1 2 (2)  مقرر اخذيةر 

 750      23 5 5 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

لثالثة ويتم تقييمة  ( والذي يتم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرقة ا2) التدريب الميدانى)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر 

 في بداية الفصل الدراسي األول للفرقة الرابعة.

 ييذةر الطةلب من المقررات الذةليأ:: (1مقرر اختياري )

EEE 344 النقةلأ   ةالتاال ماةدئ  EEE 345  الثس كيأ  ةالت الاماةدئ 

EEP 323  للكذرلنيةت القدرع ماةدئ  EEP 319  اآلالت الك ربةئيأماةدئ 

 :الذةليأ المقررات من الطةلب ييذةر(: 2) اختياري مقرر

EEC 325 المحةكةع لالنم جأ  EEC 316 لاج ةت الماذيدو الرسوميأ 

EEC 355 او الحةسب  ميت الدلائر الك ربةئيأ بةسذيد  EEC 326 ميت ل ح يل الإاكةت   

EEC 327 صج زع لميةسةت طايأ  EEC 317 برمجأ موامع الويب 
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 الهندسة الكهربائية قسم

 الرابيأالفرمأ 

 (برنةمج هندسأ الحةساةت لالنظت)

 (20جدل  رمت )

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 لعظمي للدرجاتالنهايات ا
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نهاية 

الفصل 

 الدراسي

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

ENG 431 50 40 - - 10 2 2 - - 2 الاثمأ الم نيأ 

EEC 434 150 90 20 - 40 3 5 1 1 3 النظت المدمجأ 

EEC 443 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 يالذحكت الرمم 

EEC 452 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 صمن الحةسب 

EEC 444 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 الحةكمةت المارمجأ المنطقيأ 

Elective  100 60 15 - 25 3 4 1 1 2 (3)مقرر اخذيةرل 

 750      23 5 5 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 50 40 - - 10  3 - - 3 نظت مراماأ لضاط الجودع 

EEC 473 150 - - 100 50 - 4 3 - 1 الاكةلوريوس مإرلع 

EEC 445 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 الذحكت في اليم يةت ال نةبيأ 

EEC 453 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 النظت ال كيأ 

EEC 454  150 90 20 - 40 2 4 - 2 2 نظت موابد الايةنةت 

Elective  100 60 15 - 25 3 4 1 1 2 (4)مقرر اخذيةرل 

 750      23 6 5 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

 ييذةر الطةلب من المقررات الذةليأ:: (3مقرر اختياري )

EEC 456 شاكةت المحمو  لالثس كي  EEC 461 لبو ةتالر 
EEC 457 الرست بةلحةسب  EEC 428 ميةلجأ ال ور الرمميأ 

EEC 458  طايقةت ال ة ف المحمو   EEC 447 المحكمةت الذنةسايأ لالذكةم يأ لالذفةض يأ 

EEC 462 الحوساأ الاحةبيأ  EEC 448 الذحكت مذيدد المذغيرات 

EEC 429 صسةسيةت النم جه الميم يه ل نظت    

 :الذةليأ المقررات من الطةلب ييذةر(: 4) اختياري مقرر

EEC 449 الذحكت ال كم  EEC 463 لالذي ت اليمي  الإاكةت الي ايأ 

EEC 464 نذرنر اوشية ل  EEC 467 نظت سكةدا 

EEC 465 الرؤيأ بةسذيداو الحةسب  EEC 418 الحوساأ المذوازيأ 

EEC 468 الذحكت الذنا   ل نظت  EEC 466 أ في هندسأ الحةساةتموضوبةت مذقدم 

EEC 469 موضوبةت مذقدمأ في نظت الذحكت    
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 مقررات الفصل الدراسي األول  الحاسبات والنظم( برنامج هندسةالفرقة الثانية ) قسم الهندسة الكهربائية

 

 AUR 241 كود المقرر مهنة ومجتمع است المقرر

 - م اليمزل بدلر المإري  -مر اطأ بةليمل المإكثت ال -مجذمع لالم ن في ا -لممةرسأ الم نيأ ا -ب ت االجذمةع الم ني 
 ل ييةت لالذنظيمةت الم نيأ.ا -القوانين لالذإرييةت الذي  نظت الم نأ 

 

 EEE 211 كود المقرر (1الدوائر اإللكترونية ) است المقرر

 -نزيازذورات  زأالير المجزة  ذات الوصز أ ح يزل ل  زميت مكازرات  را  - ح يل ل  ميت مكارات الذرانزياذورات النةئيزأ القطزب 
ممزأ وجية الميزدن بزةز  شزاه موصزل المذدلائر  كنول -دلائر  رانزياذور  أالير المجة  ذل الميدن بةز  شاه موصل ل طايقة  ة 

 لززاا وصززيثت  -  Cascodeلذركياززةت اإللكذرلنيززأ المركاززأ: ) وصززيثت الززاا -السززذجةبأ الذردديززأ ل مكاززرات ا -ل طايقة  ززة 
Darlington )لائر ةت: )الززدمكاززر اليم يزز -، زلج الذغ يززأ اليكاززيأ، مرايززة الذيززةرات الك ربيززأ، المكاززرات الفرميززأ صل الذفةضزز يأ

كةم زأ ذالزدلائر الم اليطيأ ليير اليطيزأ، مكازرات القزدرع الك ربيزأ،  منظمزةت الج زد الك ربزي، المنظمزةت المذذةليزأ لالمذوازيزأ،
 يأ(.ل طايقة  ة، محوالت اإلشةرات الذنةظريأ للم رمميأ لالرمميأ للم  نةظر 555 ر لمنظمةت الج د، دائرع م م

 

 EEC 251 كود المقرر شبكات الحاسب اسم المقرر

 ي شاكةت الحةسبفخ ةئ  لسةئط نقل الايةنةت الميذ فأ  - اوج زع الميذ فأ الماذيدمأ في الإاكأ - صسةسيةت الإاكةت
النمززوذج )الطاقزي:  نمزةذج الإزاكأ - نذرنزرإلا – الإزاكأ المح يزأ - الإزاكأ لاسزيأ المزدل - طوبولوجيزة شزاكةت الحةسزب -

بر وكزوالت  - نذرنزرإلبنيزأ ا - لخزدمةت مكونزةت - منظمةت الميةيير - (TCP/IP) -( نذرنر، نموذج اإلOSIالمرجيي 
القنززةع ذل  - IPv4بر وكززو   - لإززاكأبنونززأ ا - لالنقززل لالإززاكأ لربززط الايةنززةت لالفيزيةئيززأ للظززةئف طاقززةت الذطايقززةت

 مفةهيت الذوجيه لالذحويل. - IPv6بر وكو   -الطو  المذغير
 

 EEC 221 كود المقرر تحليل النظم اسم المقرر

 - لالمجموعاللذفةي بةلذكةمل ا -لنظت اليطيأ المذ  أ لالمذقطيأ ا -شةرع إلمدرع لطةمأ ا -شةرت المذ  أ لالمذقطيأ إلا
أ الممث زأ بميزةدالت  فةضز يأ الزنظت اليطيز -اليطيزأ  خ ةئ  الزنظت -ضأ ل نظت اليطيأ المذ  أ لالمذقطيأ اسذجةبأ النا

شةرات المذ ز أ لالمذقطيزأ لخ ةئ ز ة إلذا ا أ فورير لم -لدلا  النةم أ ل نظت المذ  أ لالمذقطيأ ا -لميةدالت الفرق 
المذ ز أ لالمذقطيزأ   ح يزل الزنظت -ذقطيزع مقدمأ بزن ال -ع  حويل فورير المذ ل لالمذقط z -  حويل – حويل البثس  -

مزدرع  -لمذقطيزأ شزةرت المذ ز أ لاإلالمذقطيأ الممث أ بمذغيزرات  فضزة  الحةلزأ االنظت  – الممث أ بمذغيرات  فضة  الحةلأ
 .االلذفةي -لنظت اليطيأ المذ  أ لالمذقطيأ ا -شةرع إللطةمأ ا

 

 EEC 222 د المقرركو القياسات والحساسات است المقرر

 -لموجزأ ج زةز راسزت ا -ميزةت الذيزةر المذزردد كصج ززع ميزةس  -ميزةت الذيزةر المازذمركصج زع ميزةس  -اوخطة  في القيةس 
 -د لالزمن ميةس الاذرد -مميأ لقيةس الج د لالذيةر لالمقةلمأ اوج زع الر -محوالت اإلشاةرع الذمةال يأ للم رمميأ لاليك  

ظزت القيزةس بةسزذيداو ن - لمجازةت لمحزوالت اإلشزةرع ل طايقة  زةا -ولزدات اإلشزةرع م -ةت لالطيزف صج ززع  ح يزل الموجز
 نظت  جميع الايةنةت. -الحةسب 

 

 EEC 271 كود المقرر (2)اختبارات كهربائية  است المقرر

كازززرات م - PCBل  ززنيع الزززدلائر المطاوبزززأ    زززميت – محةكززةع ل  زززميت الزززدلائر اإللكذرلنيززأ بةسزززذيداو الارمجيزززةت
 - CS- CD للزأ )ذل الاوابزأ الميز اذور  أالير المجزة يمكارات  رانز -( CE- CC - CB اذور النةئي القطب )يالذرانز

CG) -  اليطيزأ لييزر اليطيزألذطايقزةت ا - المكارات الفرميأ - ل مكارات الذردديأالمكارات مذيددع المرافل لاالسذجةبأ 
 - ال زو ي ازرات الذزردداتلمك عمكازر القزدر - الذفةض يأ بةسذيداو مكازرات اليم يزةت فل الميةدالت - لمكارات اليم يةت

 ل طايقة  ة. 555الم مذةت دلائر   - م در الطةمأ المنظت
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 الثانيمقررات الفصل الدراسي  الحاسبات والنظم( برنامج هندسةالفرقة الثانية ) قسم الهندسة الكهربائية

 

 AUR 233 ود المقررك ريادة األعمال است المقرر

ر المنةسزب  حديزد المازة -و القةفزأ اليمزل الحزر  نميزأ مف زو  -ميرفأ صسةسزيةت لمازةدئ ريزةدع اوبمزة  ل طايقة  زة اليم يزأ 

  لبزداد الاحزو -ات الاحث بن المي ومةت من الم ةدر الميذ فأ  طاي  م ةر  -ل مإرلع لاالسذفةدع من الفرص المذةفأ 

ق  مإزةريع النةجحزأ لالمفةضز أ بين زة بةسزذيداو الطزرليجزةد فزرص ل -مإةريع ال غيرع لالمذوسطأ الذجةريأ لالذاويقيأ ل 

الجزدلل الذزي  إزذمل  لبزداد دراسزأ -ت كذةبأ خطزأ اليمزل ل مإزرلع الريزةد  فزي دراسزذه  طاي  م ةرا -الي ميأ الحديثأ 

   اليمل.اكذاةب م ةرات لدارع فريل -ب م اليطط الذاويقيأ لالذإغي يأ لالمةليأ 

 

 EEE 231 كود المقرر االتصاالتنظم  است المقرر

 -الميذ فأ  بأنواب ةالحةم أ  لإلشةراتلايأ  يديل ا -ظت ا  ةالت بم يأ ن  -ا ع  ةريييأ ن -مكونةت نظةو ا  ةالت  

 الميذ فأ بأنوابهأ يديل الزالي  -نظمأ خ ط الذردد صقايت الذردد لماذقال   -سةسي لالميد  والذردد ا لالموجةت في مد

ميدلأ  رددية  شةرعل وليد  - ميدلأ  رددية لشةرعالذردد  المط وب لنقل  للمدا -اليثمأ بين  يديل الذردد لالطور -

أ  يديل الناض -شةرع في الزمن إلظريأ  قطيع ان -الذيديل  لللغة  اإلشةراتكإف  -ماةشرع بطريقأ ماةشرع ليير 

النطةق اوسةسي   يديل ناضةت -( PAM / PWM / PPMوضع الناضي )ليرض / الم يديل الايأ / ا -الذنةظريأ 

لضوضة  ا -  قايت الومر - يديل شفرع الناضأ الذفةض يأ  - يديل دلذة ل ناضأ  -( PCM يديل شفرع الناضأ ) -الرممي 

 ايأ لالذردد.لاالضوضة  في  يديل  -شكل الجدارع  -مال الكإف لبيد الكإف  SNR -اال  ةالت في صنظمأ 

 

 EEC 223 كود المقرر التحليل العددي است المقرر

 -   قريزب الزدلا - االسذيفة  -الميةدالت اليطيأ  نظتل اليدد  حلال -اليطيأ  الحل اليدد  ل ميةدالت يير - ح يل اليطأ 

رامج الجزةهزع اسزذيداو الاز -  ميزةدالت الذفةضز يأل الحزل اليزدد  - اليزدد  الذكةمزل - الذفةضل اليزدد  - وفي  المنحنيةت 

 )المة ثب( إليجةد الحل اليدد  ل مإكثت.

 

 EEC 231 كود المقرر تصميم المنطق الرقمي است المقرر

 -لالاوابززةت المنطقيززأ  -الجاززر الاززولي  -(  حويززل الإززفرعللمحززأ بةمززأ بززن اورمززةو الثنةئيززأ لالإززفرات )الززدلائر الرمميززأ: 

  ميت الدلائر المنطقيزأ  -مك وسكي  -خريطأ كةرنوي ل كوين  -يداو نظريةت الجار الاولي  اايط الدلا  المنطقيأ بةسذ

 / NANDالدلائر المذيزددع المازذول المكونزأ مزن  -المركاأ مثل دلائر الجمع لالطرح ل حويل الإفرات ل أكيد الذكةف  

NOR دلائر الا  اسذيداوMSI المجميزةت الزا  -زع اإلرسزة  فزل الذإزفير لصج ز - فزي   زميت لاسزذيداو المإزفرBCD - 

ل  زميت المازجثت لاليزدادات المذزامنزأ لييزر  -   زميت ل ح يزل الزدلائر المذزامنزأ -ال مةمةت لالمذزأرجح  - المقةرن

 - اوج ززع المنطقيزأ المارمجزأ -  PLDSالزا بةسذيداوالمنطقيأ    ميت الدلائر -  ROM , RAMال اكرات  - المذزامنأ

 المنطقيأ المذزامنأ.  الدلائرالت ل اخذيةر الحةالت اومثل الماذيدمأ لذ ميت  ق يل بدد الحة

 

 EEC 272 كود المقرر (3) الكهربائية االختبارات است المقرر

ائززر لد - نمورجززة  ااززيط الززدلائر المنطقيززأ لنظريززأ د  - CMOSل   TTLالم ززنيأ بذكنولوجيززة ا  أالززدلائر المنطقيزز

 -الإزفرع لفزةك  إزفر،دلائر الدامج )المدمج(، المفزرق، الم - (اوكوادمل، لمحوالت الإفرات )ن ف الجةمع، الجةمع الكة

رفِ ز - القثبزةت )النطةطزةت( - فةك لإزفرع سزايأ مطةبزةت اليزرض اليم يزةت   زميت لوفزدع  -أ اليزدادات لالمازجثت المح

 - القةب زأ ل ارمجزأ صج ززع المنطز  - دلائر المذذةبيزأ  ميت الز -  ح يل الدلائر المذذةبيأ - بر 4اال لالمنطقيأ ذاتالحاةبيأ 

   ميت مإرلع.
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 EEC 211 كود المقرر البرمجة الشيئية اسم المقرر

مكذاززةت  -لذيززدد الإززك ي ا -ية  م شززرات اوشزز -ذيززددع الوراالززأ الم -الذوريززث  -شززية  واونززواع لا -فةطززأ إلالذجريززد لا 

المميززات  -قدمأ مكذاأ القوالب القيةسزيأ م -محم أاليم يةت ال -هريأالدلا  الظة -  موالب الدلا -نواع وموالب ا -نواع وا

 مإرلع كاير الحجت. -++ مثل الم شرات ال كيأ لدالأ المدا Cالجديدع ل غأ 

 

 مقررات الفصل الدراسي األول (الحاسبات والنظم برنامج هندسةالفرقة الثالثة ) قسم الهندسة الكهربائية

 

 AUR 322 كود المقرر والمناخ والطاقة المياهقضايا  رراست المق

دع لطةمزأ المذجزدامضزةية الطةمزأ: )م زةدر  -الذيةمزل مزع مإزكثت نقز  م زةدر الميزةه الطايييزأ(  ،مضةية الميةه: )م ةدر الميةه

نازز  صسززاةبه، الذللمنززةخي المنززةخ: ) يريززف الذغيززر ا -لييززر المذجززددع، صمززةن م ززةدر الطةمززأ، سيةسززةت الطةمززأ المح يززأ لالدلليززأ( 

  .لطةمأ(ابةلذغيرات المنةخيأ لصالةرهة المحذم أ، الموا مأ ل ذغيرات المنةخيأ لميرفأ طرق مواج ذ ة في ضو  مإةكل 

 

 EEC 341 كود المقرر (1التحكم اآللي ) است المقرر

يطززي لذززدف  الرسززت الذيط -ل مرافززل  لززدلا  النةم ززأ لالرسززت الذيطيطززيا -الززذحكت فززي الززدلائر المفذوفززأ لالززدلائر المغ قززأ 

 -ث ززان مقيزةس رل  ل -اال ززان  -الحاةسزيأ  -لزمنيزأ اليزةبرع لالمازذقرع االسذجةبأ ا -لذحكت بنةصر نظت ا -اإلشةرات 

ال زان ا -ر لدراسأ اال زان منحنم نيكوس -ل نظت الذحكت في مجة  الذردد دراسأ ل ح ي -المحل ال ندسي لماةر الج لر 

 لذحكتلنظت ا الفراييالوصف  - ميت ل ح يل نظت الذحكت   -لإاكةت الذيويضيأ ل  ميم ة ا -دا الايةني رست بو -النااي 

 قدمه في الذ ميت اومثل لنظت الذحكت بةسذيداو الحةسب اآللي.م -طايقةت لنظت الذحكت   - 

 

 EEC 332 كود المقرر تنظيم الحاسب است المقرر

 -الز اكرع –خزراج اإلدخة  لاإل -يأ الذي  ركز ب م بنةصر رئيايأ: لفدع الميةلجأ المركزيأ شرح صنظمأ الحةساةت الفن 

نواع ميذ فأ مزن  ي يمزةت له ا يإمل ص - RISC  (e. g., MIPS) لالذركيز ب م مجموبأ صلامر ) ي يمةت( ميةلجةت الا

 عمنةمإزأ كفزة  -لالقفزز لل يزةذ القزرارات  ،لصزنع القزرار ،لفركزأ الايةنزةت ،الذجميع  إزمل اليم يزةت الحازةبيأ اوسةسزيأ

حاةبيأ اوسةسيأ الذي  إزمل كزث مزن اليم يةت ال -طرق الذاريع  مقةي  اودا  الميذ فأ لكيفيأ ميةس ل ح يل اودا  ل قييت

او لزذحكت لحةسزاةت الزدلرع الوافزدع لالمذيزددع الزدلرات  بةسزذيدا  زميت لفزدع  -اوبداد ال زحيحأ لالكازريأ )الطايييزأ(

 المكونةت المةديأ ل المارمجأ.

 

 EEC 312 كود المقرر الخوارزميات وهياكل البيانات است المقرر

-الذداخ يززأ  لاإلجززرا ات -الاحززث لالززدمج اليوارزميززةت اوسةسززيأ ل فززرز ل -مقززةرب الكفززة ع لرمززوز لصززف الذيقيززد 

شززجةر لاوشززجةر الجززدال  لاو -الطززوابير -كاززةت المذرا –القززوائت المذ زز أ  -خوارزميززةت اوسةسززيأ ل ذفةبززل مززن القززوائت 

 لالت صالاحث المذيم   -لالت صالمذاع  لالاحث -لذجو  في الرسوو الايةنيأ ا -الرسوو الايةنيأ  -شجرع الاحث الثنةئيأ  -الثنةئيأ 

 خوارزميأ ديكاذرا. -

 

 EEC 313 كود المقرر هندسة البرمجيات است المقرر

ع الارمجيةت، نمزةذج دلرع فية)بم يةت  طوير الارمجيةت:  - صخثميةت هندسأ الارمجيةت - ي طوير الارمجيةت االفذراف

 مذط ازةتاصزفةت لمو)هندسأ المذط ازةت:  - (Agile طوير الارمجيةت الرشيقأ )بطريقأ  -( اليم يةت اليم يةت، فةب يةت

يل ، الذ ميت لالذح يالذ ميت ال يك اوسةسيأ، مفةهيت لماةدئ الذ ميت )  ميت الارمجيةت:  -و( الارمجيةت، نم جأ النظة

( تخذاةر الارمجيةاخطأ الذحق ، صسةسيةت )الذحق  لالذثار من الارمجيةت:  -( كةئني المنحم، الذ ميت إلبةدع االسذيداو

 دارع مإةريع الارمجيةت.ل -( بةدع االسذيداولصيةنأ الارمجيةت، ) طور الارمجيةت:  -
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 Elective كود المقرر (1)رى اختيامقرر  است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ: 

EEP 323  إلكترونيات القدرةمبادئ: 

 الثةيرسذور، ةئيةت،الثن) الك ربةئيأ الموصثت صشاةه مفة يح ب م بةمأ نظرع - القدرع للكذرلنيةت في مقدمأ

GTO ،BJT ، Mosfet )- التمحو - لالدلاسةت القيةدع دلائر DC-DC - حكت ذات  لبواك مقومةت  

 الذاديل لضع حوالتم - الج د بةلي الماذمر الذيةر نقل -( مرافل الث  الطور، صفةد ) اليط بذردد طور 

 د المتغير.محوالت الترد - -الذاديل  لضع محوالت في أالحةلي الذحكت مفةهيت -( مرافل الث  لافدع، مرف أ)

EEE 344 نقالةتصاالت المبادئ اال: 

 - LTE ل UTMS ل GSM بنيأ نظةو -اوجية  الي ويأ  -مقدمأ لنظرع بةمأ ب م اال  ةالت الثس كيأ 

 شاكةت المنطقأ المح يأ الثس كيأ -اكذاةب اليثية  -صنظمأ اال  ةالت الثس كيأ الرمميأ  -برل وكوالت اال  ة  

 - (Wi-Fi) شاكةت  - شاكةت اومران المذنق أ MANET - إاكةت الثس كيأ الإي يأال  (Bluetooth  

UWB, ZigBee,)-  محةكةع الإاكةت الثس كيأ -شاكةت االسذإيةر الثس كيأ . 

EEE 345  الالسلكية:اإلتصاالت مبادئ 
لالذردد   يديل الايأ -إاكأ ميمةريةت ال -ردد  ي ي ةت الذ -  ميت ل ح يل صنظمأ اال  ةالت الثس كيأ 

 -كيل ميططةت الذإ -لذردد  ل قنةع ابرض النطةق  -ومةت محذول المي  -رسة  الومر لالذردد  يدد ل -لالمرف أ 

ف انذإةر الطي -ي  النطةق الير -رع لاليطأ الذحكت  إفير اإلشة -فاةب فقدان الماةر لالياو لاالنذثةر لالذظ يل 

 .لصنظمأ النفةذ المذيدد

EEP 319  اآلالت الكهربائيةمبادئ: 

 - الماذمر رالذية محركةت - الماذمر الذيةر مولد خ ةئ  - المحرك لاسذادا   فةبل - الماذمر يةرالذ مولدات

 اليأالث الحثيأ المحركةت - تالمحوال - الماذمر الذيةر الالت اخذاةر - الماذمر الذيةر محركةت سربأ في الذحكت

  .المذزامنأ المحركةت - المولدات - الطور صفةديأ المحركةت - الطور
 

 مقررات الفصل الدراسي الثاني الحاسبات والنظم( برنامج هندسةالفرقة الثالثة ) قسم الهندسة الكهربائية

 

 AUR 336 كود المقرر مبادئ البحث العلمي است المقرر

) حديززد  :رافززل لخطززوات الاحززث الي مززيم -نززواع لصسززةليب جمززع ل ح يززل الايةنززةت ص -مقدمززأ فززي من جيززأ الاحززث الي مززي 

)مكونززةت للبززدادات لصسززةليب  :بززداد لكذةبززأ الاحززو ل -كذةبززأ لبززرض النذززةئج(  المن جيززأ، الفززرلض،صززيةيأ  إززك أ،الم

 وخثميأ لاالنذحة .ااالبذاةرات  -الذوالي ( 

 

 EEC 314 كود المقرر نظم التشغيل است المقرر

 -مج لاليم يزةت لدارع الازرا -ل ركيا زة  - لصنواب زة -الذإزغيل  زةري  صنظمزأ  - مقدمأ في نظت الذإغيل ل  ميم ة الزداخ ي

 -لذرفيزل لالذجزئزأ ا -ةهريزأ الز اكرع الظ -رع لدارع الز اك -المزكزق  -يزةت  ززامن اليم  -جدللأ لفدع الميةلجأ المركزيزأ 

ل ذإزغيصنظمزأ ال -دبزت الإزاكةت  -ومزن لالحمةيزأ ا - خزراجإلدخزة  لاإللدارع ا -نظمزأ الم فزةت ص -لدارع الذيززين الثةنويزأ 

 نظمأ الذإغيل.صنمةذج لاي   -الموزبأ 

 

 EEC 333 كود المقرر هندسة بناء الحاسب است المقرر

ذزي يزذت منةمإزذ ة  إزمل:  ح يزل ميذ زف المواضزيع ال -الذيري ب م الماةدئ الحديثأ ل ندسأ ميمةريزأ ل  زميت الحةسزاةت 

 مجموبززأ -( Interrupt اكرع لهيةكززل المداخ ززأ )يةكززل النقززةالت لمنظومززةت الززه -ميززةس ل ح يززل نظززت صدا  الحةسززاةت 

الايةنزةت للفزدع الميةلجزأ المركزيزأ    ميت ماةر  -لحاةب لالمنط  ا  ميت لفدع  - طرق الينونأ - ي يمةت الحةساةت 

ين الم مززر لبرل وكززوالت الذمةسززل ذاكززرع الذيززز - اكرع ل ززالذا اززل ال رمززي  -( Pipeliningذات خطززوط اونةبيززب )

ت لينةم  ص  (.MIMDل  SIMDصفد  اال جةهةت في   ميت الميةلجةت لالارمجأ )مثل  يضة
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 EEC 342 كود المقرر (2) اآللىالتحكم  است المقرر

أ نم جزأ الدالز -اةبيأ لذ ميت الميوضةت المذذةليأ الطريقأ الح -  ميت الميوضةت المذذةليأ بطريقأ ماةر الج لر 

يت الميوضزةت المذذةليزأ لذحقيز  المواصزفةت الدينةميكيزأ  ريكازل لذ زم - مةنجطريقأ  -النةم أ لنظت الذحكت المقف أ 

 يلذكةمل اليطأ الذربييز مل مييةرص ميت نظت الذحكت ل ح و  ب م   -يةيير اوخطة  م -لالدمأ في فةلأ االسذقرار 

 - رامازألذحكميزأ لالم يريزف ا -  ميت ل ح يل نظت الزذحكت بةسزذيداو مذغيزرات الحةلزأ  -بةسذيداو  كةمل بةرسيفة  

اومطزةب بةسزذيداو    غييزر صمزةكن -اخذاةر الذحكميزأ لالمرامازأ لزنظت الزذحكت بةسزذيداو طريقذزي جي ازرت لكةالمزةن 

قدمزأ لطزرق الزذحكت اومثزل بةسزذيداو م - الحةلزأ   زميت المرامازةت لمذغيزرات - الذغ يأ الي فيأ من مذغيرات الحةلأ

 ميةيير مواصفةت  ربيييأ.

 

 EEC 315 كود المقرر شبكاتالبرمجة  المقرراست 

برل وكزززو  ميطزززط بيةنزززةت  ، TCP / IPمقدمزززأ للزززم الإزززاكةت لبرل وكزززوالت اإلنذرنزززر، بنيزززأ برل وكزززو 

، خززدمةت اإلنذرنززر القيةسززيأ،  (TCP)، اإلرسززة  المذيززدد، برل وكززو  الززذحكت فززي اإلرسززة  (UDP)الماززذيدو

أ؛ لارل وكززوالت الإززاك (OS) دبززت نظززةو الذإززغيل .نذرنززر الإززةئيألاسززذيداو الارل وكززو  بواسززطأ  طايقززةت اإل

ليميزل ا  زميت جوانزب  ، (RPC)لاونةبيب، لالمكخ ، لندا  اإلجرا ات بن بيزد(، IPCت )اال  ةالت بين اليم ية

 .مإةريع لارمجأ الإاكةت .لاليةدو لذطايقةت الإاكأ؛ صمن الإاكأ

 

 Elective كود المقرر (2)مقرر اختيارى  است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

EEC 316 :واجهات المستخدم الرسومية 

 -الطززرق الميذ فززأ )لاج ززأ الماززذيدو:  صنظمززأ لدارع - الإززيييأ لالحداليززأ(-لوظيفيززأ ا-نمززةذج الارمجززأ )اإلجرائيززأ 

 -( اليميززل لواج ززأ الماززذيدو ليززةدولنمززةذج اازز لليةت الذطايزز  م -مجموبززأ صدلات لاج ززأ الماززذيدو الرسززوميأ 

  نزةب -دا  لالذفةبل مع الماذيدو للدارع اوف -نةت الرسوميأ  جميع المكو -مكونةت لاج ةت الذطايقةت الرسوميأ 

أ في بنة  لاج ةت الماذيدو الرسومي الرد لدلرهة -لاج ةت الماذيدو الرسوميأ لبييةت الارمجأ لاج أ الماذيدو 

 من ةت الذإغيل.الذ ميت اليةبر ل -

EEC 317 برمجة مواقع الويب: 

، XMLمقدمزززأ فزززي  - الميذ فزززأ HTTPاسزززذيداو رسزززةئل برل وكزززو   - HTTP زززةري  اإلنذرنزززر لبرل وكزززو  

HTML  بمزة فزي ذلزل الميززات الجديزدع فزي النازيأ اليةمازأHTML 0.5  مقدمزأ فزي الارمجزأ جةفزة سزكريار ،

 - مايزألدارع برض ال زفحأ بزن طريز  صلراق اونمزةط الذية - jQueryلجةنب اليميل مع مقدمأ موجزع السذيداو 

 .ASP.Netصل  PHPبرمجأ جةنب اليةدو بةسذيداو 

EEC 325 :المحاكاة والنمذجة 

د الايةنزةت  ح يزل ل وليز -المحةكزةع    زميت  جزةرب -ل النمزةذج من جيزأ  إزكي -سةسيأ ل نم جأ لالمحةكةع والماةدئ ا

 ميت مإرلع. طايقةت ل   -نذةئج لالذحقي  لالم ةدمأ ل 

EEC 326 تصميم وتحليل الشبكات: 

يزأ بن - ل الذزدف  ح يز -  ح يزل المذط ازةت: مفزةهيت، لبم يزةت - مقدمأ لذ ميت ل ح يل صدا  شزاكةت الحةسزب المح يزأ

 - ددالوصو  المذيز  ليم يةت الذركيز ب م  ح يل اودا - دارع الإاكأل - الإاكأ. الذ ميت المنطقي لالفيزيةئي ل إاكأ

 صمن لخ وصيأ الإاكأ.

EEC 327 أجهزة وقياسات طبية: 

ميةس الضغط لالاريةن  –شةرات طايأ لأ لقيةس لكذرلنيلج زع طايأ ص  ميت ل طاي   –جي ذج ةز ميةس طاي نمو

ناز ع  –مطزةب لالحاةسزةت وا – الطايزأ الحيويزأشزةرات إليفزأ ام در للظ –الحيويأ لالحرارع  ألالحجت لالمقةلم

 لبثج. ج زع  ح يل لمذةبيأص –ن الك ربة  ممةن وا –شةرات الطايأ الحيويأ إلبن ميةلجأ ا
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EEC 355 تصميم الدوائر الكهربائية باستخدام الحاسب: 

الرست  نظريأ -لذح يل للم مث ثين ا -لحل بطريقأ جةلس ا -كةت  يةرات الإا -ج ود اليقد  -ميةدالت فل الدلائر 

لأ ئر الفية ح يل الدلا -ليقد الميدلأ اطريقأ ج ود  -اليةمأ لحل الدلائر طريقأ الجدل   الطرق -ائر ال يك ي ل دل

الذكةمل  -دد لائر كدالأ في الذرميةدالت الد -الحاةسيأ بةسذيداو الحةسب  ليجةد - الحاةسيأ -بطريقأ ج ود اليقد 

 اذور  أاليرينموذج  رانز -فد الثنةئي نمةذج المو  - نمةذج المكونةت اإللكذرلنيأ -الذفةض يأ الرممي ل ميةدالت 

 ةمأ.النمةذج الي -النةئي القطايأ  الذرانزسذورنموذج  -المجة  

 

 مقررات الفصل الدراسي األول الحاسبات والنظم( برنامج هندسةالفرقة الرابعة ) قسم الهندسة الكهربائية

 

 ENG 431 كود المقرر السالمة المهنية است المقرر

 - زو  ال زوا  فزي بييزأ اليمزل   -مأ في بيز  اليم يزةت موابد الاث -مأ لال حأ الم نيأ موانين الاث -اومن ال نةبي 

لظززرلي المنةخيززأ لاال زززان ا -إلضززة ع ال ززنةبيأ ا -ل ززنةبيأ ااالهذزززازات  -الضوضززة   -الغثيززةت  -محطززةت الومززود 

صنظمززأ لدارع  -بنززد فززدل  الحرائزز   اإلخززث طززأ خ -ن الحرائزز  الحمةيززأ مزز -بززة  فززواد  الك ر -اإلشززيةع  - الحززرار 

 .الاثمأ في بييأ اليمل

 

 EEC 434 كود المقرر النظم المدمجة است المقرر

ل ززنظت  بنيززأ الميةلجززةت لالمذحكمززةت -لالمن ززةت  بمززة فززي ذلززل الذطايقززةت -لمحززأ بةمززأ بززن صنظمززأ الحوسززاأ المدمجززأ  

نيزأ ب -رامج  إزغيل اوج ززع اإلضزةفيأ بز -نوامزل المي ومزةت  - اإلخزراجدخزة  لإل يزةت اصج ززع لبم -الز اكرع  -المدمجأ 

 -A/D -    D/A-لذواصزل مزع صج ززع االسذإزيةر لالمحركزةت ا -للجرا ات خدمأ المقةطيأ لالوصو  الماةشر ل  اكرع 

 فقيقيأ. ةت نظت مدمجألدراس -الموالوميأ لالاثمأ لاومن ل -ظت الومر الحقيقي ن  -الإاكةت 

 

 EEC 443 كود المقرر التحكم الرقمى است المقرر

مززي لإلشززةرات الذحويززل الك -لالوصززل  صج زززع القطززع -صمث ززأ بم يززه لززنظت الززذحكت الرممززي  - مميزززات الززذحكت الرممززي 

مذ ز أ سذرجةع اإلشزةرات الا -ةرات المذ  أ للم لشةرات رمميأ لاليك  محوالت اإلش -لاوخطة  النة جأ بن الذحويل 

الرسززات  -يطززي ل مرافززل ل ززدف  اإلشززةرات الرسززت الذيط -الميززد    Z ل حويززل   Z حويززل -بةسززذيداو دلائززر الوصززل 

المنطقيزأ  ل الدلائرصو الارمجيةت برمجأ الحةكمةت المذقطيأ بةسذيدا -لدالأ النةم أ ل ناضةت ا -الذيطيطي ل حةلأ الفراييأ 

جةلي الزمن ماالسذجةبأ في  - هيرل ز -الرممي بةسذيداو طريقذي جورل لرل   دراسأ اال زان لنظت الذحكت -المذا ا أ 

رق مازةر الجز لر لاالسزذجةبأ فزي مجزة  الذزردد   ميت نظت الذحكت الرممزي بةسزذيداو طز -لالذردد لنظت الذحكت المذقطيأ 

 حويزل الميوضزةت المذ ز أ للزم  ميت نظزت الزذحكت الرممزي بطريقزأ   -لاالسذجةبأ الزمنيأ الارييأ اليةليأ من ال ب بةت 

 .الذحكت الرممي بةسذيداو الميكرلبرلسياور -ميوضةت مذقطيأ 

 

 EEC 452 كود المقرر أمن الحاسب است المقرر

 قنيزةت  - ب اوسةسزيأمازةدئ   زميت صمزن الحةسز - ال جمةت ضد صمن الحةسب - الارمجيةت اليايثأ - مفةهيت صمن الحةسب
نظزت منزع لالذإفير، م ةدمأ الماذيدو، الزذحكت بةلوصزو ، كإزف الذاز ل، الجزدران النةريزأ  لماةدئ صمن الحةسب: صدلات

 .صمن نظةو الذإغيل - صمن الارمجيةت - الذا ل

 

 EEC 444 كود المقرر الحاكمات المبرمجة المنطقية است المقرر

المازدالت  -الارمجزأ  -دخزة  / اإلخزراج يةلجزأ اإلم -/ اإلخراج  صج زع اإلدخة  - مقدمأ في الحةكمةت المارمجأ المنطقيأ
 -الخذاززةر لالذ ززحيح ا - ززميت الاززرامج   -لايةنززةت االذيةمززل مززع  -رف ززأ الاززجثت الم -اليززدادات  -الم مذززةت  -الداخ يززأ 

 . طايقةت بم يأ
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 Elective كود المقرر (3)مقرر اختيارى  است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

EEC 428 معالجة الصور الرقمية: 

اسززذيةدع  –فززرال الذززردد  لذرشززيح فززيا– حززويثت الإززدع لالذرشززيح فززي فززرال ال ززورع المكززةنم  -لماززةدئ مقززدمةت 

ميةلجززأ  -   قاززيت ال ززور –شززكة  ور بززن طريزز  بنةصززر اميةلجززأ ال ززو -  حاززين ال ززور–   ل إززكيل ال ززور

  طايقةت. -ل  ور يجيلذحويل الموا – ال ورضغط  –ال ور الم ونأ 

EEC 429 م:للنظ ةالمعملي ةالنمذج أساسيات 

 -دد  المج ولزأ فزي المجزة  الزمنزي لالذزر أالدينةميكيزح يزل الزنظت   -صسةسيةت النظت الدينةميكيأ لالنم جأ الميم يزأ 

قزةرب لا ازةق   -سزذيداو مةبزدع المربيزةت الزدنية ل ذيزري ب زم الزنظت اليطيزأ ا -الذيريف الاةراميذر  ب زم الزنظت 

لذحقز  ا -ل الموديثت اخذيةر هيةك -ب م النظت  لذيريف الثبةراميذر ا -رق االسقةط ل ذيري ب م النظت ط -الحل 

 .دراسأ  طايقةت -من فةب يأ النم جأ 

EEC 447 المحكمات التناسبية والتكاملية والتفاضلية:    

طريقزأ  -طزرق اليززلو  -بأ دالزأ اليطزوع نمزةذج اسزذجة -سزذة يكيأ إلالنمزةذج الدينةميكيزأ لا)نمةذج اليم يةت ال زنةبيأ: 

لمحكزت ا - يالذكزةم  يلمحكزت الذنةسزاا - يالمحكت الذنةسزا)مةت اوسةسيأ: صنواع المحك - (نيكولز في مجة  الذردد -زيج ر

ج النمززوذ): يالذفةضزز  يالذكززةم  يت الذنةسززانمززةذج المحكزز - ي(الذفةضزز  الذكززةم ي يالمحكززت الذنةسززا - يالذفةضزز  يالذنةسززا

الذزايزد  - يم زور الكازب الذفةضز   - ( ذزوازالنمزوذج الم - يل الذفزةب ص يالنمزوذج الذا از  - يصل يير الذفةب  يالقيةس

ذإزوي  الحاةسزيأ ل  -فمزل االضزطرابةت ) زةئ  نظزةو الزذحكت: خ -لم فزد الذإزاع ليزرج بن زر الذكةمزل لالمطرد 

 يالذكزةم  يميت المحكت الذنةسزا   - (ذاع القيمأ المضاوطأ  -ي خ ةئ  اليم يأ ف الحاةسيأ ل ذغير -النة ج بن القيةس 

 .(لطريقأ الحاةبيأ لضاط المحكمةتا -ريقأ  إكيل الح قأ ط - CHRريقأ ط -نيكولز  -طرق زيج ر): يالذفةض 

EEC 448 :التحكم متعدد المتغيرات 

حويزل الزنظت الدينةميكيزأ ييزر اليطيزأ   - MIMO)) يزرجلنظت مذيددع الزدخل مذيزددع الا -مقدمأ في الجار اليطي 

 -ثن سزميث نمزوذج مزةكمي -ت  حقيز  جي ازر - MIMOالأ الذحويل لنمةذج فضة  الحةلزأ لزنظت د -نظت خطيأ  ملل

لزذحكت انمزوذج لفزدع  -المر زدع مذيزدد المذغيزرات لاسزذقرار الح قزأ المغ قزأ  نظزت الذغ يزأ -مةب يأ الذحكت لالمثفظأ 

 - MIMO قزدير الحةلزأ لزنظت  ب زمثزل المانزي الزذحكت اوم - حريزل االمطزةب  بأسز وبالزذحكت  –المذغيزرات مذيدد 

 دراسةت  طايقةت. - ق يل درجأ النموذج 

EEC 456 

 

 شبكات المحمول والالسلكي:

جيةت طاقأ الارم ردل - الاييأ الثس كيأ لمضةية الإاكةت -الذقنيةت اوسةسيأ ل إاكةت الثس كيأ لالحوساأ المحمولأ 

لم نظير لاأ من نظير الحوس - فوساأ اليةدو لاليميل في صنظمأ اوج زع المحمولأ - الوسيطأ في الحوساأ المذنق أ

يةلجأ م - لثس كيأالذنقل في الإاكةت المح يأ ا - الإاكةت الثس كيأ المح يأ لالإي يأ - لالحوساأ المي  أ

 - حمولأمظمأ الس كيأ اودا  الإةمل في صن - ت الذنقل لارل وكو  اإلنذرنردب - ل وجيه شاكةت المحمو  لالمي  أ

 . طايقةت ال ة ف المحمو : خدمةت موابد الايةنةت، لالحوساأ المنذإرع الحاةسأ ل مومع

EEC 457 الرسم بالحاسب: 

ة  اوسةسيأ شكورست ا - OpenGLسةسيةت برنةمج ص -طايقةت رسومةت الحةسوب   -مقدمأ لرسومةت الحةسوب 

 -ح اليفيزأ لزالزأ الازطو -اليزأ اوبيزةد الرسومةت الث -الذحوالت  -هرو الرؤيأ  -لالنقةط لاليطوط لالقطع النةم أ 

ت نظزت الجازيمة - Beizerمنحنيزةت  -كاة   حويثت اإل - anti-aliasing -الذظ يل  -اإلضة ع لنمةذج االنيكةس 

 .اةدئ الحركأم -الرسوو المذحركأ  -

EEC 458 تطبيقات الهاتف المحمول: 

  Androidر، لهمة من المن ةت اوكثر شيايأ اليوو، لكيفيأ نإرهة في مذجزiOSبنة   طايقةت الجوا  الندرليد ل

، يفزونج ززع )صو كيفيزأ كذةبزأ  طايقزةت بزه صل أكذةبأ  طايقزةت الندرليزد بةسزذيداو صدلات الذطزوير اليةصز -. صل صبل

 كل من المن ذين. ب م، لكيفيأ كذةبأ  طايقةت الويب iOS SDKل Xcodeبةسذيداو  (ياةدص ،اودصي
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EEC 461 :الروبوتات 

مثيززل   - مزدع لالذحزو  المذجززةن الحركزأ الجة -كيزأ المإززذركأ يالذر يازةت الكينمة  -النم جزأ الريةضزيأ ل رلبو زةت 

 -أ بةسززذيداو صلكذزةي / مززة ثب و يزنم جززأ الرلب -رلزلايززة صلي ز -محززةلر لالزلايزة ال -كوا يرنيزون  مثيززلالزدلران ل

ينمة يكززة الاززربأ ك -لذفززرد ا - ينمة يكززة الاززربأ لم ززفوفه جززةكوبيك -لكينمة يكززة اليكاززيأ ا -كززة اومةميززأ  يالكينمة

قطأ للم نقطأ محددع الحركأ ن يطيط ماةر  -اةر الذيطيط بةسذيداو فقو  االفذمة  م - اليكايأ لالقةب يأ ل منةلرع

ينةميكيزة الرلبو زةت بةسزذيداو صلكذزةي / د - ن صلي زرالجزرانج لنيزو-ةسزذيداو صلي زربالزدينةميكة  -ةط لالحركأ بار نقز

حةكزةع الرلبزوت م - لزذحكت فزي مذغيزر لافزد لالزذحكت مذيزدد المذغيزرات فزي اونظمزأ الرلبو يزأا طايقزةت  - مزة ثب

لفيزل لبزةلذيطيط لمركازةت االذحكت بزرد  -ة  م سايل المثب -بةسذيداو صلكذةي / مة ثب. صبنيأ الذحكت في الرلبوت 

ع  حديزد المومز -فازير بيةنزةت االسذإزيةر ييزر الم كزدع   - دو اليقزين الكزةمن فزي االسذإزيةر بزن بيزدبز -برايذنازرج 

  يطيط الحركأ. -لمثفأ لالمراماأ ا -لرست اليرائط 

EEC 462 الحوسبة السحابية: 

خدمةت  -( أ الاحةبيأ، الحوساأ الموزبأ الينقوديأ لالإاكيأخ ةئ  الحوسا)صسةسيةت الحوساأ الاحةبيأ: 

يأ ليةت الاناليدمأ، الانيأ الذحذيأ كيدمأ، من أ اليمل كيدمأ، الارمجيةت ك)لنمةذج االنذإةر ل حوساأ الاحةبيأ: 

الحوساأ  فيومن لالي وصيأ ا -  قنيةت الاييأ االفذراضيأ - الاحةبيأبنيأ الحوساأ  -( الذحذيأ ل حوساأ الاحةبيأ

  طايقةت لمن ةت ل قنيةت الحوساأ الاحةبيأ. - الاحةبيأ

 

 مقررات الفصل الدراسي الثاني الحاسبات والنظم( برنامج هندسةالفرقة الرابعة ) قسم الهندسة الكهربائية

 

 ENG 432 كود المقرر نظم مراقبة وضبط الجودة است المقرر

أ الذوزييةت دراس - أ لدارع لضاط الجودعالذي  قدم ة صنظم الوظةئف - لجودعاالمفةهيت اوسةسيأ لنظت المراماأ لضاط 
 - يينةتة  خطط اللبداد لاسذيداو ميططةت الرمةبأ ب م الجودع لبن - الذكراريأ لنمةذج االفذمةالت في ضاط الجودع

 . طايقةت الحةسب في موضوبةت الجودع - طرق  حاين الجودع ل ك فأ الجودع

 

 EEC 473 كود المقرر البكالوريوس شروعم است المقرر

 ظتالحةسززاةت لالززنييذززةر الطةلززب مإززرلبتة مززن بززين المإززرلبةت الميذمززدع لالمقدمززأ فززي القاززت فززي ص  مززن مجززةالت  

 جنزأ المإزرلعلامذراح المإرلع للم  ليقوو الطةلب بذقديتل طايقة  ة. ليقوو بوضع خطأ ل مإرلع لجمع المواد الثزمأ. 

 ل القات.الميينأ من ما

 

 EEC 445 كود المقرر التحكم في العمليات الصناعية است المقرر

 -فةديززأ لالنةئيززأ الاززيأ صليم يززةت ال ززنةبيأ ا - ززةئ  اليم يززةت ال ززنةبيأ خ -ماززةدئ الززذحكت فززي اليم يززةت ال ززنةبيأ  

لزدائرع خ ةئ  نظزةو  ا - P, PI, PIDذحكمةت م -لمذحكمةت في اليم يةت ال نةبيأ ا -الذيري ب م بةراميذرات النظت 

 الرع ب زم ا زززان نظزت الح قززأ المفذوفززأ سةسزيأ المززواليوامززل ا - ة  ززميت المذحكمزةت ل وليززف لضزاط ميةمث  زز -المغ قزأ 

م يزةت الزذحكت فزي ب -بيأ  طايقزةت صزنة -مطزةب ولزذحكت بذحريزل اا -لذغ يأ اليكايأ بمذغيرات الحةلزأ ل زنظت ا -لالمغ قأ 

لزذحكت فززو بزرامج ا -لزذحكت فزي اليم يزةت ال زنةبيأ بةسزذيداو المزة ثب   زميت نظزت ا -الحزرارع الاريةن لالمازذويةت ل

 .Control Stationفزو برامج  -االفذراضيأ 

 

 EEC 453 كود المقرر النظم الذكية است المقرر

االنحدار ) ت المرامب ، الذيA * ،SATمقدمأ بن  ةري  ال كة  االصطنةبي، اسذرا يجيةت الاحث لالذيطيط بمة في ذلل 

أ، لالجوانزب (، لالزذي ت المحذمزل صزحذه الذقريايزQلالذ نيف(، لالذي ت يير المرامب لالذجميع، ل يزيزز الزذي ت )طريقزأ 

ت الززذي ت بززكال -لذمثيززل، لالإززاكةت الي ززايأ ا -اليم يززأ ل ذقريززب الزائززد لالذقريززب النززةم ، الإززاكةت الي ززايأ ل اززويذ ة 

ذيززري ب ززم دراسززةت فةلززأ، ال)وح اودا  لالنقززةط المث ززم، اودا  اومثززل، لال اززوط الذززدريجي: المذج ززةت الدابمززأ، سززط

 .(اونمةط، لاسذيراج الايةنةت لالذنا 
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 EEC 454 كود المقرر نظم قواعد البيانات است المقرر

 - يثئقززيالجاززر ال -( DBMSظززةو لدارع موابززد الايةنززةت )ن - مإززك أ دمززأ المي ومززةت - مكونززةت نظززت موابززد الايةنززةت

 - (SQLغززأ االسذفاززةر المنم جززأ )ل -لذطايززع ا –الايةنززةت اليثئقيززأ    ززميت موابززد -اليثمززأ  - الإززي لالنم جززأ بطريقززأ 

 مقدمأ في موابد الايةنةت الإيييأ.

 

 Elective كود المقرر (4) اختياريمقرر  است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

EEC 418 :الحوسبة المتوازية 

نمةذج لرع المذوازيأ هندسأ ال اك -لمحأ موجزع  ذضمن المفةهيت لالم ط حةت المر اطأ بةلحوساأ المذوازيأ 

أ )م ط ح لم برامج مذوازيلايطأ بكيفيأ  حويل برامج مذا ا أ : )لمن جيأ الارمجأ المذوازيأ نمةذج - الارمجأ

 CUDAل  SIMDموذج الارمجأ ن - OpenCLل TBBبةسذيداو  الييوط لبرمجأ ال اكرع المإذركأ

الارمجأ  -( MapReduceلحوساأ المذوازيأ بةسذيداو ا -لارمجأ بةسذيداو طريقأ  مرير الرسةئل ا - OpenCLل

 المذوازيأ دراسأ فةلأ ل مرين بم ي.

EEC 449  الذكي:التحكم 

 -يت الريةضيأ ل زمر الكثسيكيأ لالزمر الضاةبيأ هالمفة -اةدئ المنط  الضاةبي م -ال كي  الذحكتمقدمأ بن 

ظةو  حكت ن -اةبي الذحكت  الض -ةبي االسذداللي النظةو الضا -ويأ الدلا  اليض -اليثمةت الكثسيكيأ لالضاةبيأ 

PID  يت موانين الذي -لي ايأ مذيددع الطاقةت االماذقاثت  -إاكةت الي ايأ لبنةئ ة مقدمأ بن ال -الضاةبي 

ظةو الاندل   طاي  ب م ن -ينقد الضاةبي  طايقةت الذ -ةبي الي اي الذحكت الضا -ارزو االنذإةر الراجيي لخو

وارزميةت  طايقةت الي -بةليوارزميةت الجينيأ  اومث أةئل فل ما -ليوارزميةت الجينيأ لبنةئ ة ا -المق وب 

 الضاةبي. PIDالجينيأ في الذحكت لفاةب ميةمثت مذحكت 

EEC 463 والتعلم العميق: الشبكات العصبية 

 ايأ الإاكةت الي -بيرساذون  - لصنواب ة ميم ة الانةئي ماةدئ الإاكةت الي ايأ ل  - ةريييأمقدمأ لخ فيأ 

 -س الإيةبي لظةئف اوسة - backpropagationوارزميأ االنذإةر خ -وارزميةت الذدريب خ -مذيددع الطاقةت 

 د لالالت شاكةت هوبفي -ةفاي لشاكةت لكوهةنين الذي ت الذن - يأ الذنظيت ذا اليرائط -الليةت موج ةت الدبت 

 طايقةت.  -لإاكةت المذكررعا -لإاكةت الي ايأ الذثفيفيأ ا -الذي ت اليمي   -بولذزمةن 

EEC 464 األشياء إنترنت:   

ر وكوالت ب - لمدمجأالنظت ا مكونةت - اوشية  لنذرنربنيأ لمن ةت  - اوشية  لنذرنر ةري ، ل طور، ل طايقةت 

مراماأ )اوشية :  لنذرنرالانيأ الذحذيأ لاحةبأ  (HTTP; COAP; MQTT; AMQP) اوشية : لنذرنر

 .(اوشية  لنذرنرصمن لصدا   ،اوشية  لنذرنرالايةنةت، الذ وير الايةني،  ح يثت 

EEC 465 تخدام الحاسبسالرؤية با: 

 -الايكال يةلجأ ال ور: محوالت م - اولوانظت ن -الكةميرات الرمميأ  رع:ال و كوين  - اإلناةنالرؤيأ بند 

 -: النقةط لالقطع مطةبقأ المميزاتلاكذإةي  -يطيأ اللف ذرع اليطيأ ليير ا -لالف ل الذركيب  -محوالت ال ون 

 قأ المجامأ.سذدال  الايد الثةلث: المطةبا - ني(ال والذقطيع  - قطيع المنةط  ) قطيع ال ور:  -الحواي 

EEC 466 موضوعات متقدمة في هندسة الحاسبات: 

 موضوبةت ميذةرع  ذنةل  اال جةهةت الحديثأ في هندسأ الحةساةت.

EEC 467 نظم سكادا: 

 مكونةت نظةو سكةدا -زع الذحكت المو صنظمأ - المركزيأنظت الذحكت  - ال نةبيأالذحكت في اليم يةت  صنظمأبن  أمقدم

 -الإاكةت ال نةبيأ  -ظت سكةدا ن صنواع - المنطقيأ المارمجأشاكةت ربط الحةكمةت  - الطرفيأ خ ةئ  الوفدات -

ة  بن - الإاكةت - لح و  ب م الايةنةت ويراض الذحكتا - الذحكت في الومر الحقيقي - ال نةبيأطاقةت الإاكةت 

 WinCC .Flexible و فةلأ بةسذيدا دراسأ -سكةدا  WinCC Flexibleالماذيدو بةسذيداو  ألاج 
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EEC 468 التحكم التنبؤي للنظم: 

النظت  -ذقطع   الذحويل لفضة  الحةلأ في صورع الزمن المموديثت دلا -لالذحكت الذنا    الذق يد مقةرنأ الذحكت 

 -ا   فيأ ل ذحكت الذنالدالأ ال د -ف  وا س وب انحاةرص -الثمحدلد مثل المحدلد لوالذحكت ا -خير الزمني أذات الذ

ات  يمين مذغير - وليف ميةمثت المذحكت الذنا   موابد ضاط ل -مثل بقيود لبدلن ميود وا ماةلأ الذحكتفل 

 راسأ  طايقةت.د -قدمأ بن الذحكت الذنا   اليمومي م -الحةلأ 

EEC 469 موضوعات متقدمة في نظم التحكم: 

 .ذحكتموضوبةت ميذةرع  ذنةل  اال جةهةت الحديثأ في مجة  نظت ال
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 قسم هندسة التعدين والفلزات
 )المقررات الدراسية(

 
 ملقددررات املوضددحةا االفلددتات هندسددة ال عدددينبقسدد   ييددا البددملب املل حقددو ةإلضددافة إىل مقددررات السددنة اإل داديددة؛ يدددرس 

ال عددين ة ندسدهة البكدالوريوس يف   م بلبدات الصدول  لد  درجدالسد يفايف الفرقة الاىل االثانية ( 22-21ةوداال ال الية )
 االفلتات من جامعة أسيوط
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  قسم هندسة التعدين والفلزات

 الفرمأ اوللم

 )جميع الطثب(

 (21) رمت جدل 

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات
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 المجموع

           الفصل الدراسي األول

Elective * 50 40 - - 10 2 2 - - 2 لغةت صجنايأ 

MRE 131 100 70 - - 30 3 3 - - 3  قييت اوالر الاييي ل مإرلبةت 

MME 111  150 100 - - 50 3 4 2 - 2 الذيدين لالموادمقدمأ هندسأ 

MRE 151 150 90 20 - 40 3 5 - 3 2 جيولوجية هندسيأ 

MTH 113 ( 3ريةضيةت) 150 100 - - 50 3 5 - 3 2 

MED 159 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 رست ل  ميت مةكينةت 

 750      23 2 8 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الدراسي الثانيالفصل 

AUR 132 50 40 - - 10 2 3 - - 3 الذواصلم ةرات اليرض ل 

CE 148 
ماةفه ماذويأ لاالسذإيةر 

 بن بيد
2 - 2 4 3 40 - 20 90 150 

CE 119  125 75 - - 50 3 4 - 2 2 نظريأ اإلنإة ات 

EE 117 125 75 - - 50 3 4 - 2 2 هندسأ ك ربيأ 

GEO 111 150 90 20 - 40 3 4 - 2 2 رميةدن لصيو 

MEP 114 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 دينةميكة فراريأ 

 750      23 2 8 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

                

 ييذةر الطةلب لفدل ال غةت الذةليأ: *

AUR 111 .لغأ لنج يزيأ 

AUR 112 يأ.لغأ صلمةن 

AUR 113 .لغأ فرنايأ 
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  قسم هندسة التعدين والفلزات

 الثةنيأالفرمأ 

 )جميع الطثب(

 (22)رمت جدل  

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات
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 المجموع

           الفصل الدراسي األول

AUR 241 50 40 - - 10 2 2 - - 2 م نأ لمجذمع 

MME 212 
 طايقةت الحةسب في الذيدين 

 لالمواد
2 2 - 4 3 30 10 10 75 125 

MME 213 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 ميكةنيكة ال يور لالمواد 

MRE 271 150 90 - 20 40 3 4 2 - 2  ج يز اليةمةت هندسأ 

MEM 211 125 75 - - 50 3 4 - 2 2 صس  هندسأ الف زات لالمواد 

CE 249 150 90 15 15 30 3 5 2 - 3 ماةفه طاويرافيأ ل  ويريأ 

 750      23 4 6 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 233  50 40 - - 10 2 2 - - 2 ريةدع اوبمة 

MRE 272 175 100 - 25 50 3 5 - 2 3 رفع جودع اليةمةت 

MRE 252 150 90 - 20 40 3 5 - 3 2 الثرلات الميدنيأ 

MEM 2I2  150 100 - - 50 3 5 - 3 2 ظواهر االنذقة 

MME 231 100 70 - - 30 3 2 - - 2 لدارع المإرلبةت ال ندسيأ 

MTH 214 ( 4ريةضيةت) 125 75 - - 50 3 4 - 2 2 

 750      23 - 10 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

لثانية ويتم تقييمة  ( والذي يتم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرقة ا1) التدريب الميدانى)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر 

 الفصل الدراسي األول للفرقة الثالثة. في بداية
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 الفصل الدراسي األولمقررات  ( جميع الطالب)األولى الفرقة  هندسة التعدين والفلزاتقسم 

 

 Elective كود المقرر لغات أجنبية است المقرر

 ةليأ:سذيداو ال غأ في كذةبأ الذقةرير الفنيأ. ييذةر الطةلب لفدل ال غةت الذا -خ ةئ  لموابد ال غأ 

AUR 111 .لغأ لنج يزيأ 

AUR 112 .لغأ صلمةنيأ 

AUR 113 .لغأ فرنايأ 

 

 MRE 131 كود المقرر تقييم األثر البيئي للمشروعات است المقرر

 يل الم الرات حل  ومع  - لاييأاالم شرات الايييأ لوصف  - لصف ل وضع الاييي - طرق مااطأ لذحديد الذأاليرات الايييأ

 لبةتب م المإر يأ وخ  مرار الموافقأالمإةركأ المجذمي - طرق صخ  مرار  قييت الادائل - الاييأ الميذ فأ الايييأ لينةصر

 .الرصد الاييي -  ج يز الوالةئ  اليةصأ بذقييت اوالر الاييي -

 

 MME 111 كود المقرر هندس  التعدين والمواد مقدمة است المقرر

 ذنقيزب ل يريزف بزةلطرق الميذ فزأ  –ليةمةت لميذةرات مزن اليةمزةت الم زريأ مراجيأ لم ةدر لنإأع ا: هندسه الذيدين

 لحازةبرق صخز  اليينزةت طز -بن اليةمةت لمزدل ابذمةدهزة ب زي اليزواص الطايييزأ ل  زيور لمكونزةت بزةطن اورض 

جيزر لشز   ف يريف بةليم يةت المنجميأ لمة  إم ه من  كاير ل فذير صيور لففرهة ل يريم زة ل –ل قييت كميةت اليةو 

 مقدمأ لطرق اسذيراج اليةمةت الميدنيأ.  –اونفةق ل دبيم ة ل  ويذ ة

ليثمزأ بزين الذركيزب لالانيزأ المج ريزأ لخزواص المزواد الف زيزأ ا - ال ندسزيأ  ركيزب المزواد -  قييت المواد ال ندسيأ هندسأ المواد:

 خذيةر المواد لمنذج هندسي.ا - المواد المركاأ ل طايقة  ة - ةت ل طايقة  الاوليمرا - المواد اليزفيأ ل طايقة  ة - ل طايقة  ة

 

 MRE 151 كود المقرر جيولوجيا هندسية است المقرر

لالانزة   الذيريزأ –لذراكيزب اولليزأ لالثةنويزأ ا –صفجزةر الانزة  لالزينزأ  –ال زيور  –الميزةدن  – ركيب الكزرع اورضزيأ 

ليززواص ا –الميززةه اورضززيأ  –الزززالز   –مقدمززأ االسذكإززةي الجيززوفيزيقي  – كذونيززأ اولززواح  –الجيولوجيززأ الذةريييززأ 

 الطايييأ لالجيو قنيأ  ل  يور.

 .رائط جيولوجيأخ –ل يور النةريأ لالرسوبيأ لالمذحولأ ا –الذيري ب م الميةدن  :الذمةرين

 

 MTH 113 كود المقرر (3رياضيات ) است المقرر

 وفزاةت ل طايقة  زةنظريأ الم ف -ج لر الميةدالت )درجأ الةلثأ لرابيأ(  - ل طايقة  ة: نظريأ اوبداد المركاأ خطي جار

 بةت الميرلطيأ.القطة -في نظت الميةدالت اليطيأ 

النحنزة ات ا -فكوكاااأ  زةي ورم -يلذكةمل اليطا - ةئ  ل طايقةت الذكةمثت المحدلدع خ - كةمل: طرق مذقدمأ ل ذكةمل 

 ايقة  ة.الذكةمثت المذيددع ل ط -

دلا   -إزوائيأالمذغيزرات الي -االفذمزةالت المازذق أ لالمإزرلطأ  -نظريأ الفيزةت  -نظريأ االفذمةالت اوسةسيأ لف ة : 

رصزةد ن دمزأ اويمزةالت ل طايقة  زة فزي  ييزنظريزأ االفذ -دالأ الذوميةت لالذاةين الذراكميزأ  -الذوزيع المذقطيأ لالمذ  أ 

 .ماذق أالطأ في فةلأ اورصةد ال ندسيأ الماذق أ ليير مةبدع انذإةر الي -ال ندسيأ 
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 MED 159 كود المقرر رسم وتصميم ماكينات است المقرر

 –الذفزززززززةلت لاالزدلاج  –فازززززززةب القزززززززوع وجززززززززا  المةكينزززززززةت  –مي ومزززززززةت بةمزززززززأ بزززززززن صجززززززززا  المةكينزززززززةت 

اليزوابير  – اوبمدع لالمحةلر  –الحركأ  المثاذةت المق وظأ لمثللظ نقل  –الوصثت الم حومأ  –الوصثت المارشمأ 

 ت الذمزةس الذزدفرجيالكراسي ذا –الايور  –المذحكمأ لالفرامل  - اليةيةت –القوا ب   -اليريضأ الماذطي أ لالموازيأ 

 الذرلس.– الكراسي ذات الذمةس االنزالمي  -

 

 الثانيصل الدراسي الفمقررات  ( جميع الطالب)األولى الفرقة  هندسة التعدين والفلزاتقسم 

 

 AUR 132 كود المقرر التواصلمهارات العرض و است المقرر

 -ئل لالمقةب ززأ كذةبززأ الرسززة -ف ي لييززر ال فظززي لكذةبززأ الذقززةرير الذواصززل الإزز - الذواصززلبم يززأ  - الذواصززلمقدمززأ فززي فنززون 

اليزرض الذقزديمي  مرافزل  يطزيط -لذقديميزأ زاية لبيوب اليزرلض ام -دارع اليرلض الذقديميأ ل -الذيطيط ل يرلض الذقديميأ 

القوابززد  -ليززرض الذقززديمي ابييززأ لمحززيط  -) حديززد ال ززدي،  حديززد الجم ززور،  حديززد رسززةلأ اليززرض الرئياززيأ،  حديززد النطززةق( 

 لذيةمل مع جز  الذاةؤالت لاإلجةبةت في اليرض. ا -مل مع الجم ور كيفيأ الذية -اليةمأ إلدارع اليرلض الذقديميأ 

 

 CE 148 كود المقرر مساح  مستوية واالستشعار عن بعد ست المقررا

 –لبداد اليرائط بةسزذيمة  الميزدات الاازيطأ  –االنحرافةت لميةسةت الاوص أ  –القيةسةت الطوليأ  –مقدمأ بن الماةفأ 

ت ل –لمقززةيي  لالورنيززةت ا –المضزز يةت لالذ ززحيح الااززيط  ت لفاززةبية يزانيززأ لالقطةبززةت الم – يجززةد الماززةفةت ميكةنيكيززة

مقدمأ بن االسذإزيةر  –كميةت الحفر لالردو  –صبمة  الكنذوريأ لرست اليرائط بةسذيمة  الحةسب  –الطوليأ لاليرضيأ 

اإلبززداد اوللززم لالثوابززر  –االنذقززة  اإلشززيةبي لالذح يززل الطيفززي  –اإلشززيةع  لالموجززةت الك رلمغنةطياززيأ  –بززن بيززد 

 بداد اليرائط.ل –وجةت الميكرلليف لموجةت ال يزر ميد بةسذيمة  طرق االسذإيةر بن ب –اورضيأ 

 

 CE 119 كود المقرر نظري  اإلنشاءات است المقرر

اال ززان  - الكمزرات انحنزة  -  ززان ال يةكزل ال ز اأا -  القزول الداخ يزأ - اوفمزة  لردلد اوفيزة  - المازذويةت اوسةسزيأ

 اإلج ةد اوسةسي. -لج ةد الق   - اإلج ةد اليمود  - خواص اوسطح الماذويأ  - سذة يكيإلا

 

 EE 117 كود المقرر هندسة كهربية است المقرر

صدا   –ةئيأ ل كوين ة المةكينةت الك رب –صسةسيةت القيةس  –القدرع  –الدلائر الك ربةئيأ  –بنةصر ال ندسأ الك ربةئيأ 

بنةصر نقل  – ل مةكينةت المواصفةت المط وبأ –يقة  ة في المنةجت مةكينةت الذيةر المذردد ل طا –مةكينةت الذيةر الماذمر 

 .المحوالت لمواصفة  ة –الكةبثت  –خطوط النقل  –ل وزيع الطةمأ الك ربةئيأ 

 

 GEO 111 كود المقرر معادن وصخور است المقرر

ةدن المكونزأ الميز –يزأ ل ميزةدن  اليزواص الطايي –مقدمزأ بزن الميزةدن  – ور  ل ميةدن  النظةو الا –ورات  صسةسيةت الا 

 –اليواص الا ريأ  ل ميةدن  حزر الضزو  اليزةد  لالضزو  المازذقطب  –الا ريةت  -الميةدن االمذ ةديأ  –ل  يور 

 ال يور المذحولأ. –ال يور الرسوبيأ  –صنواع ال يور النةريأ 

 

 MEP 114 كود المقرر حرارية ديناميكا است المقرر

بي   –ئي مو ور ال ةرلخ الكيمية –دلرع الايةر لالضغط لالذاريد  –الايةريأ الاايطأ  مقدمأ بن محطأ القول

 نذرلبي.إلا–القةنون اول  لالثةني ل دينةميكة الحراريأ  –الإغل الحرار   –الم ط حةت الفنيأ 
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 الفصل الدراسي األولمقررات  ( جميع الطالب)الثانية الفرقة  هندسة التعدين والفلزاتقسم 

 

 AUR 241 كود المقرر مهنة ومجتمع است المقرر

ي ب ززم دلر المإززر –المإززكثت المر اطززأ بةليمززل  –الم ززن فززي المجذمززع  –الممةرسززأ الم نيززأ  –ب ززت االجذمززةع الم نززي 

 ل ييةت لالذنظيمةت الم نيأ.ا -لقوانين لالذإرييةت الذي  نظت الم نأ ا -اليمل

 

 MME 212 كود المقرر التعدين و المواد تطبيقات الحاسب اآللي في است المقرر

 ريةضزيأالنمزةذج ال -الطرق اإلف ةئيأ المذقدمأ لذح يزل بيةنزةت المنزةجت ل المزواد  - لالمواد نم جأ بيةنةت المنةجت -مقدمأ 

ذيداو بزرامج  مثيزل الايةنزةت بإسز - قنيأ مذيددع المربيةت فزي بيزدين لالثالزأ صبيزةد  -الإةئيأ لذمثيل بيةنةت المنةجت لالمواد 

 طايقزةت ميذ فزأ  -سزذيداو بزرامج الحةسزب ة  زميت خزرائط المنزةجت ب -سزذيداو بزرامج الحةسزب ة قييت الركةز ب -الحةسب 

-Excel-Surferلارامج الحةسب في مجةالت الذيدين لالجيولوجية لالماح ل ج يزز لميةلجزأ اليةمزةت لهندسزأ المزواد )

AutoCAD-GIS-Surpac-Minesched-Erdas– (Google Earth. 

 

 MME  213 كود المقرر ميكانيكا الصخور والمواد است المقرر

لاالنفيزةالت  تاإلج زةدااالنفيزةالت فزي الثالزأ ا جةهزةت لاليثمزأ بزين  - ح يزل االنفيزةالت  - اإلج زةدات ح يزل  - يريفةت 

ور ييززر ان يززةر ال ززي -االن يززةر نظريززةت  -اليززواص الطايييززأ لالميكةنيكيززأ ل  ززيور  -ميززةمثت المرلنززأ  -الرئياززيأ 

 -لمذمةسزكأ فو  الفذحزةت المنجميزأ المفزردع لالمذيزددع فزي ال زيور الضزيمأ ا اإلج ةدات وزيع  -يزل رلبيأ الق فأ وا

طايقزةت   -  ميت الفذحةت المنجميزأ فزي ال زيور الطاقيزأ  -  ميت الفذحةت المنجميأ في ال يور الضيمأ لالمذمةسكأ 

 رق الذيدين الم مأ.خةصأ بذ ميت بي  ط

 

 MRE 271 كود المقرر هندسة تجهيز الخامات است المقرر

مقةرنزأ اوج ززع المازذيدمأ فزي  -لنظريزةت لالذركيزب )الكازةرات لالطزوافين( ا –الذكازير لالطحزن  -بم يةت الذفذر ل يةمةت 

 –ظريزةت النيزل الميم زي لاوج ززع ن – ة   زةدراسأ اليوامل الميذ فأ الذي   الر ب زم الوفزدات لكف -خذيةرهة ابم يةت الذفذر ل

 كونج زةز ال يدرلسزي  -  زةبم يةت الذ نيف لصنواب - فركأ الحاياةت في الموائع - فاةب طةمأ بم يأ الذفذر - حرر الحاياةت 

بةلازوائل لميم يزأ بم يزةت الف زل ا -  قيزيت بم يزةت  ركيزز اليةمزةت لالميزةدن -)النظريأ لالذطايز (  الميةدنفم بم يةت ف ل 

 .لمي قةت ال نةبيأ لاسذيدامة  ةا -بم يةت الف ل ال نةبيأ بةلاوائل اليضويأ لالثقي أ  -الثقي أ 

 

 MEM 211 كود المقرر الفلزات والمواد ةأسس هندس است المقرر

-ال  ر -  االخذزا  -الذحويل -ل  را - الذحمي  لالذ ايد - الميذةلورجية الحراريأ: الك انأفي اليم يةت الموفدع 

 - يألذنقيأ الاو قاإلسةلأ لا -ق  نقيأ النطة - نقيأ الحرق  -الذقطير  - الذنقيأ - ياالخذزا  الحرار  لال يدرلجين - اخذزا 

 ةلذق يزببالزن   - بةلذرشزيح الن  - الن  بةلذكويت - الن  في المكةن - اليم يةت الموفدع فم الميذةلورجية المةئيأ: الن 

سززذرجةع الف زززات مززن الاززوائل النضززيأ بززن طريزز  ا - يززولالززن  الح - فركيززةت بم يززأ الززن  - ن  نقيززأ سززوائل الزز -

بيز  الميططزةت  - (pH)ل صهميزأ منحنزم الج زد - ذأالذرسيب لبم يزأ الازمن - ييونالذاةد  او - االسذيثص بةلم ياةت

 اسذيثص ال هب لالنيكل لالكوب ر. - االنايةبيأ

 يالج زد الك ز -رلالحد من كثةفأ الذية - زائدمف وو الج د ال - لورجية الك ربةئيأ: موانين فةرادالاليم يةت الموفدع في الميذة

 - لمن ز رعي بةلمزة  لالمحةليزل اةئالذح يزل الك ربز - الذنقيزأ فيالك ربةئيأ الذوصيل ب م الذواز  لالذوالي ل ي يأ  - ل ي يأ

 .(يةئربالطث  الك  - المةينايوو - لومنيوووا - النيكل - ال هب - نلالز - النحةس)لاي  الف زات مثل الك ربةئيأ الذنقيأ 
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 CE 249 كود المقرر مساح  طبوغرافية وتصويرية است المقرر

ت لطوليززأ القيةسززةت ال –لقيززةس الذززةكيومذرل ا –لذيودلليززر لالقيةسززةت الزاليززأ ا –مقدمززأ  بةسززذيمة  محطززأ الرصززد  لكذرلنيززة

اليززرائط بةسززذيمة  الكنذوريززأ ل -مجمززوع لمربيززةت الذ ززحيح  مززلصذ ززحيح بةسززذيمة  نظريززأ المضزز يةت لال –المذكةم ززأ 

مازةدئ ل يريفزةت ل طايقزةت  – يطيط ل وميع المنحنيةت اوفقيزأ لالرصسزيأ  – الماةفيأمحطأ الرصد المذكةم أ لالارامج 

إلب زةر المجازت ا –ضيأ اوسةسيأ اور النقط –نواع ال ور الجويأ ص –نواع الماةفأ الذ ويريأ ص –الماةفأ الذ ويريأ 

 يرائط.لبداد ال –وخطة  ل  حيح ة ا –سذنذةج الايةنةت ا ح يل ال ور ل –

 

 الثانيالفصل الدراسي مقررات  ( جميع الطالب)الثانية الفرقة  هندسة التعدين والفلزاتقسم 

 

 AUR 233 كود المقرر ريادة األعمال است المقرر

ر المنةسزب  حديزد المازة -و القةفزأ اليمزل الحزر  نميزأ مف زو  -ئ ريزةدع اوبمزة  ل طايقة  زة اليم يزأ ميرفأ صسةسزيةت لمازةد

  لبزداد الاحزو -ات الاحث بن المي ومةت من الم ةدر الميذ فأ  طاي  م ةر  -ل مإرلع لاالسذفةدع من الفرص المذةفأ 

  مإزةريع النةجحزأ لالمفةضز أ بين زة بةسزذيداو الطزرقيجزةد فزرص لل -الذجةريأ لالذاويقيأ ل مإةريع ال غيرع لالمذوسطأ 

الجزدلل الذزي  إزذمل  لبزداد دراسزأ -ت كذةبأ خطزأ اليمزل ل مإزرلع الريزةد  فزي دراسزذه  طاي  م ةرا -الي ميأ الحديثأ 

 اكذاةب م ةرات لدارع فري  اليمل.ل -ب م اليطط الذاويقيأ لالذإغي يأ لالمةليأ 

 

 MRE 272 كود المقرر رفع جودة الخامات است المقرر

 -ت الذركيز  رابيزالالذركيز باريةن الاوائل ب م سطح مةئل  -اليضيضأ  - الذ نيف -فركأ الحاياةت في الموائع 

يةه من اسذرجةع الم - ركيز خةمةت ال هب  -الف ل بةلمغنةطيايأ لالك ربيأ  -الذيويت بةل وا   - جميع ل إذر الحاياةت 

 .الذي   من الغرليةت -الذجفيف(  ،الذرشيح ،الذغ يظ ،يب)الذرس :بم يةت الذركيز

 

 MRE 252 كود المقرر الثروات المعدنية است المقرر

نيأ لات الميديأ الثرمورفولج -طرق  كوين الثرلات الميدنيأ ) الف زيأ لالثف زيأ (  -س  جيولوجية الثرلات الميدنيأ ص

 لميدنيأ.ثرلات ااسذيدامةت ال -دنيأ في م ر لالوطن اليربي لاليةلت الذوزيع الجيولوجي لالجغرافي ل ثرلات المي -

  حر الميكرلسكوب. دراسأ اليةمةت الميدنيأ اليدليأ  :اليم ي

 

 MEM 212 كود المقرر ظواهر االنتقال است المقرر

 لماذقرعالحرارع في الحةلأ انذقة  صسةسيةت ا - لذطايقةتصسةسيةت نقل اليزو لا - صسةسيةت انذقة  اليزو لالموازنأ الإةم أ

ي الحةلأ قة  الكذ أ الحراريأ فصسةسيةت انذ - صسةسيةت انذقة  الكذ أ - قرعصسةسيةت انذقة  الحرارع في الحةلأ يير الماذ -

 يير الماذقرع.

 

 MME 231 كود المقرر إدارة المشروعات الهندسية است المقرر

نيززأ الدراسززأ الف -ي  دراسززأ الذاززو -خذيززةر مإززةريع الذيززدين ا ماززةدئ -مقدمززأ فززي دراسززأ جززدلل مإززةريع الذيززدين 

 -دارع المإرلبةت ل -الذيدين  هيكل مإةريع -سيأ االمذ ةديأ  ح يل الحاة -ةلي ل مإرلبةت الذقييت الم -ل مإرلبةت 

 مإةريع  طوير الارمجيةت.
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 MTH 214 كود المقرر ( 4رياضيات ) است المقرر

 ازأ لذفةضز يأ مزن الرالميزةدالت ا -ةديزأ مزن الر ازأ لالدرجزأ اوللزم لبيز  الذطايقزةت ال ندسزيأ الميةدالت الذفةضز يأ الي

 -ةت الكرليزأ فازةب المث ثز -الميزةدالت الذفةضز يأ اليطيزأ بةديزأ مزن الر ازأ النونيزأ  -للم ومن ا صب ملدرجةت  اوللم

 ظريأ الفرلق المحددع ل طايقة  ة في ال ندسأ.ن –الم فوفةت 

 -  Curve fitting, Splinesاالسزذقرا   -طزرق فزل الميزةدالت ذات المذغيزر الوافزد  - اوخطزة  لطزرق  ثفي زةصنواع 

Interpolation  -  طزرق فزل  –القيت ال ا يأ ل م فوفةت–طرق فل مجموبأ من الميةدالت اليطيأ في ن من المجةهيل

 يطيأ.المجموبأ ميةدالت يير 
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 لفلزاتقسم هندسة التعدين وا
 )برنامج هندسة املواد والفلزات(

 )المقررات الدراسية(
 

ملل حدق ا؛ يددرس البالدب تن االفلدتاامقدررات الفرقدة الاىل االثانيدة بقسد  هندسدة ال عددي ةإلضافة إىل مقدررات السدنة اإل داديدة
( السددد يفا  24-23اال ال اليدددة )قدددررات املوضدددحة ةودددداملبدددرانمج هندسدددة املدددواد االفلدددتات  -هندسدددة ال عددددين االفلدددتات بقسددد  

 امعة أسيوط.عبة هندسة املواد االفلتات من جش -هندسة ال عدين االفلتات م بلبات الصول  ل  درجة البكالوريوس يف 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 (ات الدراسية)الباب الثاين: املقرر                                                                                                                   94 

  قسم هندسة التعدين والفلزات

 (برنةمج هندسأ المواد لالف زات)الثةلثأ الفرمأ 

 (23)رمت جدل  

 المقرر رقم كودي

 ت في األسبوعالساعا
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
حة
م

 

ن
ري
مة
 

 

ي
م 
ب

 

 المجموع
نأ
ا
 ال
 
مة
ب
ص

 

 
ن 
حة
مذ
ا

ي
ف 
ش

 

 
ي
م 
ب
ن 
حة
مذ
ا

 

ن 
حة
مذ
ا

يأ
 ة
ن

 

 
ي
س
را
لد
 ا
ل
 
لف
ا

 

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

AUR 322 50 40 - - 10 2 2 - - 2 مضةية الميةه لالطةمأ لالمنةخ 

MEM 313 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 اسذيثص الف زات الحديديأ 

MEM 321 150 90 - 20 40 3 5 - 3 2 الف زات الطايييأ 

MEM 322  100 70 - - 30 3 2 - - 2 ميذةلورجية الماةفي 

MEM 331 150 100 - - 50 3 5 - 3 2 الدينةميكة الحراريأ ل مواد 

MEM 341 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 صر المحددعمقدمأ في الينة 

 750      23 - 10 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 336 50 40 - - 10 2 3 - - 3 ماةدئ الاحث الي مي 

MEM 332 
 وصيف المواد ل ح يل 

 االن يةر
2 2 - 4 3 40 20 - 90 150 

MEM 314 150 90 - 20 40 3 4 - 2 2 ةلورجية المةئيأ لالك ربيأالميذ 

MEM 323 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 الذجمد لالااةكأ 

MEM 324 
الميةلجأ الحراريأ ل ف زات 

 لالااةئل
2 2 - 4 3 50 - - 100 150 

MEM 333 
مواد الايراميل لصنةبأ 

 اوسمنر
2 2 - 4 3 30 - - 70 100 

 750      23 - 10 13 صل الدراسي الثانيمجموع ساعات ودرجات الف

 1500      46    المجموع

لثالثة ويتم تقييمة  ( والذي يتم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرقة ا2) التدريب الميدانى)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر 

 في بداية الفصل الدراسي األول للفرقة الرابعة.
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 لزاتقسم هندسة التعدين والف

 (برنةمج هندسأ المواد لالف زات)الرابيأ الفرمأ 

 (24) رمت جدل 

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحرير

ي 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات
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 موعالمج

           الفصل الدراسي األول

ENG 431 50 40 - - 10 2 2 - - 2 الاثمأ الم نيأ 

MEM 415 
اسذيثص الف زات يير 

 الحديديأ
3 2 - 5 3 50 - - 100 150 

MEM 425 150 90 - 20 40 3 5 - 3 2 ميذةلورجية ال حةو 

MEM 426 150 90 - 20 40 3 5 - 3 2 الذككل لالومةيأ 

MEM 427 100 70 - - 30 3 4 - 2 2 هندسأ اوسطح 

Elective  150 100 - - 50 3 2 - - 2 مقرر اخذيةر 

 750      23 - 10 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 50 40 - - 10  3 - - 3 نظت مراماأ لضاط الجودع 

MEM 434 125 75 - - 50 3 4 - 2 2 ريأيالمواد الاوليم 

MEM 416 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 لمود لصفران لفراريةت 

MEM 435 150 90 - 20 40 3 4 - 2 2 المواد   ميت لاخذيةر 

MME 422  150 - - 90 60 - 4 - 2 2 الاكةلوريوس مإرلع 

MEM 436 125 75 - - 50 3 4 - 2 2 المواد المركاأ 

 750      23 - 10 13 ت الفصل الدراسي الثانيمجموع ساعات ودرجا

 1500      46    المجموع

 

 ييذةر الطةلب من المقررات الذةليأ:: مقرر اختياري

MEM 417  صنةبأ ال  ب الثةنو  MEM 444 المواد النةنونيأ 
MEM 428 ثفيأ في ال حةوإلاالخذاةرات يير ا   MEM 445 المواد الحيويأ 

MEM 437 ت الاوليمرات طايقة  MEM 446 المواد ال ندسيأ المذقدمأ 

MEM 442 المواد الك ربيأ لالمغنةطيايأ  MRE 433 الذ و  لالذحكت الاييي 

MEM 443 ميت الذجةرب ل قنيةت القيةس    MRE 474 يطيط م ةنع الذج يز  
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 الفصل الدراسي األولمقررات  ( والفلزاتبرنامج هندسة المواد )الثالثة الفرقة  هندسة التعدين والفلزاتقسم 

 

 AUR 322 كود المقرر والمناخ والطاقة المياهقضايا  است المقرر

دع لطةمزأ المذجزدامضزةية الطةمزأ )م زةدر  -الذيةمزل مزع مإزكثت نقز  م زةدر الميزةه الطايييزأ(  -مضةية الميةه: )م ةدر الميةه 

لذناز  ا - لمنزةخي لصسزاةبه) يريزف الذغيزر ا :المنزةخ -الطةمزأ المح يزأ لالدلليزأ( سيةسزةت  - صمزةن م زةدر الطةمزأ - ليير المذجددع

 .كل الطةمأ(الموا مأ ل ذغيرات المنةخيأ لميرفأ طرق مواج ذ ة في ضو  مإة - بةلذغيرات المنةخيأ لصالةرهة المحذم أ

 

 MEM 313 كود المقرر استخالص الفلزات الحديدية است المقرر

- ةليلمواد اليةو ل نع الحديد في الفرن اليا - خةمةت الحديد -   نيف الااةئل الحديديأ - واد هندسيأالحديد لساةئكه كم

صنع الحديد  -يدات  نظيف الغةزم - االنفجةر الاةخنأ موامد - ص ر بطةنأ - ن اليةليبنة  الفر -الذ ايد لالذكوير -الذكذل 

رن ال جةهةت الحديثأ في الفا - لذفةبثت في منةط  الفرن الميذ فأا - الكيمية  ل إغيل الفرن اليةلي - في الفرن اليةلي

 - لفرن اليةلي الماذيدمأ ل فحت الناة يا - رق بدي أ ل نع الحديدط - منذجةت الفرن اليةلي لمراماأ جود  ة - اليةلي

 لحديدل وفير الطةمأ في صنةبأ ا و  الاييأ   -الخذزا  الماةشربم يةت ا - اليم يةت الحراريأ الك ربةئيأ ل نةبأ الحديد

 - LD يأ ال  ب بم - سةسيةت صنةبأ ال  ب الحديثأ لالذفةبثت الكيميةئيأص - بم يةت صنةبأ ال  ب ل طورهة -

فرن ال - LD جةهةت الحديثأ في صنةبأ ال  ب اال - يأ المينيأ إغيل المحو  لالذفةبثت الكيميةئ -   ميت المحو 

سةسيةت بم يةت ص - زالأ الكارير للزالأ اوكةسيد لالغةزاتل -يةلجأ الميةدن المن  رع م - ك ربةئي ل نةبأ ال  بال

 ال جةهةت الحديثأ في ال ب الماذمرع ل اثطةت.ا -اذمرصب ال  ب الم - الذ  ب لال ب

 

 MEM 321 كود المقرر الفلزات الطبيعية است المقرر

 ازاةئللانيأ الم جريزأ ل ف ززات لالا - وريأ ل ف زات لالااةئل الإاكأ الا  - مراجيأ لذركيب ال رع لمول الربط بين ال رات

ثمأ اليواص الميكةنيكيأ ل ف زات لالازاةئل بةلذراكيزب الا  وريزأ ب -  ةاليواص الميكةنيكيأ ل ف زات لالااةئل لاخذاةرا  -

ليززةت الف زززات ال - ال زززان ل اززاةئل الثنةئيززأنحنيززةت ام - ززر لبززةدع الذا - الذإززغيل ب ززم الاززةرد لالاززةخن - لالانيززأ المج ريززأ

لكززود ا - ةلجززأ الحراريززأ ل  زز بصسزز  المي - نحنززم اال زززان ل حديززد لكربيززد الحديززدم -لالازاةئل صفةديززأ لمذيززددع اوطززوار

 لالذطايقةت لاي  الااةئل الحديديأ ليير الحديديأ.

 

 MEM 322 كود المقرر ميتالورجيا المساحيق است المقرر

ظريأ ن - وجية كا  الماةفي  كنول - لخواص ة طرق الح و  ب م الماةفي  - ري  ميذةلورجية الماةفي مقدمأ ل ة

ليواص لالمجةالت الذطايقيأ ا - ح  لجودع المنذجةتف - اليواص الميكةنيكيأ ل منذجةت -   ايد الماةفي  ل طايقة  ة

 لاي  نظت الماةفي .

 

 MEM 331 كود المقرر الديناميكا الحرارية للمواد است المقرر

يأ نةميكة الحرارالدي - اليإوائيأ – رار المحذول الح - الدينةميكة الحراريأ اإلف ةئيأ - صسةسيةت الدينةميكة الحراريأ

 لدينةميكة الحراريأ لاوسطح الاينيأ.ا -لدينةميكة الحراريأ ل حو  اوطوارا -لمواد النة و

 

 MEM 341 كود المقرر مقدمة في العناصر المحددة است المقرر

لينةصر ا - لينةصر ذات الايد الوافد ل ح ي  ةا - لال يةكل المحوريأ - الكمرات -الينةصر - الجمةلونةت - الم فوفةت 

ح يل   - لدينةميكةا - جوامد في الينةصر ذات الايدينميكةنيكة ال - انذقة  الحرارع في الينةصر ذات الايدين - ذات الايدين

 ميت. حاين الذ  - لينةصر ربةبيأ اوسطحا - الينةصر ذات اوبيةد الثثاليأ - وائعميكةنيكة الم
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 الثانيالفصل الدراسي مقررات  (برنامج هندسة المواد والفلزات)الثالثة الفرقة  هندسة التعدين والفلزاتقسم 

 

 AUR 336 كود المقرر مبادئ البحث العلمي است المقرر

ت الاحث الي مي ) حديد المإك أ مرافل لخطوا -يب جمع ل ح يل الايةنةت صنواع لصسةل -لي مي مقدمأ في من جيأ الاحث ا

 -صسزةليب الذواليز ( ل للبزداداتلكذةبأ الاحو  )مكونزةت  لبداد -لنذةئج( اكذةبأ لبرض  -المن جيأ  -صيةيأ الفرلض  -

 االبذاةرات اوخثميأ لاالنذحة .

 

 MEM 332 كود المقرر االنهيارتوصيف المواد وتحليل  است المقرر

 - المج زر الضزوئي - ميزةئي ل مزةدعالميكزةنيكي لالكي - المغنةطيازي - الك ربزةئي - الحزرار  - المورفولوجي - الذوصيف ال يك ي
يأ شزيفزي بةوالذح يزل الط - المج زر اإللكذرلنزي النةمزل - المج ر اإللكذرلني المةسح - مج ر مج  الماح - فيود اوشيأ الاينيأ

لذح يزل ا - شزيأ  حزر الحمزرا الذح يزل الطيفزي بةو -  حويل فورييزه الازريع -الذح يل الطيفي اإللكذرلني ولجر - فوق الانفاجيأ
ل الطيفززي ل مقةلمززأ الذح يزز - ميززةس الماززير الذفةضزز ي - القيززةس الحززرار  - ماززاةر مززن صربززع نقززةط - الطيفززي الإززةمل لليززون

 يزل الفإزل من جيزأ  ح- لايةنزةتلبزداد اليينزةت ل فازير ا - الذإزغيل اوسةسزي - أ االهذزازيزأ ل يينزأمقيةس المغنةطياي - الك ربةئيأ
  ح يل االن يةر اوسةسي ل مواد بةسذيداو ميدات الذوصيف الميذ فأ. - للدخة  الذ وير المجزص ل اطح

 

 MEM 314 كود المقرر الميتالورجيا المائية والكهربية است المقرر

ميزد   -ونزواع المازذحدالأ مزن ميططزةت اوطزوارا -ي اوسز  الكيميةئيزأ ل  يزدرلميذةلورج - مقدمزأال يدرلميذةلورجم: 

 ف ل الف زات ال ائاأ. - اسذيثص الف زات - اليم يةت

ب الك ربززي يالذرسزز - يززع الذيززةر فززي اليثيززة الك ربيززأ وز - الميذةلورجيززة الك ربيززأ: شززكل الاززطح فززي الذرسززيب الك ربززي ل ف زززات

 .يب الثك ربالذرسي - لظرلي المث م ل طث  الك ربيا - الذنقيأ الك ربيأ - االسذيثص الك ربي - ل ميدالت المذغيرع

 

 MEM 323 كود المقرر التجمد والسباكة است المقرر

لانيززأ ا -  ززنةبيأ الميذ فززأدمي  الحاياززةت ل طايقة ززه ال زز - صالنززة  الذجمززد ورات ززالا  نويززأ لنمززو  -  جمززد الف زززات لالاززاةئل

رق الاززاةكأ طزز - ن خززواص الماززاوكةت لمنحنيززةت اال زززان ل اززاةئلاليثمززأ بززي - المج ريززأ لميذ ززف صنززواع الماززاوكةت

 لااةئل ال نةبيأ الماذيدمأ في لنذةج المااوكةت الحديديأ ليير الحديديأ.ا - مميزا  ة لبيوب ة لامذ ةدية  ة

 

 MEM 324 كود المقرر ة للفلزات والسبائكالمعالجة الحراري است المقرر

لميةلجزأ الحراريزأ ل ازاةئل ييزر ا -  جزةن  الازاةئل - زر لبزةدع الذا  -  حو  اوطزوار فزي الجوامزد - الجوامد في االنذإةر

يةلجززةت م - ال زز ب فززي TTTا  منحنيززةت الزز - راريززأ ل اززاةئل الحديديززأالميةلجززةت الح - الذ زز د بةلذرسززيب - الحديديززأ

 جةت الحراريزأبيوب الميةل -لميةلجةت الاطحيأ الكيميةئيأا - الميةلجةت الحراريأ الاطحيأ - مير لالذيديل لالذ  يدالذي

 ميدات الميةلجةت الحراريأ )اوفران لالوسةئط(. -

 

 MEM 333 كود المقرر سمنتألمواد السيراميك وصناعة ا است المقرر

 - لذ ايززد لا زززان اوطززوار فززي صنظمززأ الاززيراميلا - خززواص الاززيراميل - ل كنولوجيززة الاززيرامي - مقدمززأ بززن الاززيراميل
طايقززةت   - لاززيراميل المقززولا - الذحزو  – كةسززيد كززأنواع ل اززيراميلوكةسززيد لييزر اوا - الازيراميل ال يك ززي لالززوظيفي

 حيو . ح يل لاخذاةر  مواد الايراميل ال - الايراميل في الحراريةت

 - يذ فزأنذةج الك نكر لالذفةبثت الذي  ذت في درجةت الحزرارع المل - اخذيةر المواد اليةو لصبدادهة - سمنرللالمواد اليةو 
 - سززمنرأالير فموضززأ لم ويززأ لكاريذيززأ المززة  ب ززم صطززوار او زز - سززمنرواخذاززةر ا - غيززر اوطززوار صالنززة   كززون الك نكززر

 الماربةت لالمثاطةت لالماةبدات. - اإلضةفةت ل  نيفة  ة
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 الفصل الدراسي األولمقررات  (برنامج هندسة المواد والفلزات)الرابعة الفرقة  هندسة التعدين والفلزاتم قس

 

 ENG 431 كود المقرر السالمة المهنية است المقرر

 - زو  ال زوا  فزي بييزأ اليمزل   -مأ في بيز  اليم يزةت موابد الاث -مأ لال حأ الم نيأ موانين الاث -اومن ال نةبي 
لظززرلي المنةخيززأ لاال زززان ا -نةبيأ اإلضززة ع ال زز -ل ززنةبيأ ااالهذزززازات  -الضوضززة   -الغثيززةت  -حطززةت الومززود م

صنظمززأ لدارع  -ئزز  بنززد فززدل  الحرا اإلخززث خطززأ  -ةيززأ مززن الحرائزز  الحم -واد  الك ربززة  فزز -اإلشززيةع  -الحززرارل 
 .الاثمأ في بييأ اليمل

 

 MEM 415 كود المقرر حديديةالر استخالص الفلزات غي است المقرر

 -الامةت اليةصأ باي  بم يةت االسذيثص اوسةسيةت ل - زات من اوكايد اسذيثص الف -سةسيةت اسذيثص الف زات ص
سذيثص الميةدن من ا - قيأ  الحديثأ إلنذةج اولومينةبم يةت الذن - بم يأ هة  هيرللر -م يأ بةير ب-اسذيثص اولمنيوو 

 سذيثص الذيذةنيوو.ا - هب لاسذيثص ال -نذةج النحةس لالزنل )الطرق الذق يديأ لالمذقدمأ( ل - الكاريذيديأاليةمةت 
 

 MEM 425 كود المقرر ميتالورجيا اللحام است المقرر

ةو ح لاميذةلورجية  -  طاي  الماةدئ الميذةلورجيأ اوسةسيأ ب م لحةو االن  ةر لذحاين جودع ال نيأ في مجة  ال حةو
ف ز  م صسةس الف ز المل  ب اخذيةر - ميةدلأ الكربون - يريف الف ز - اليواص الفيزيةئيأ لالميكةنيكيأ -  غطي اليم يأ

م جناتة لل ع بةلحرارع(ل أاليرات الحرارع ب م منطقأ ال حةو )المنطقأ المذأالر - المدخثت الحراريأ )جو ( - اوص ي
ب م   حةو القةئمأبم يةت ال - رع لالذيفيف من اإلج ةد في مجة  ال حةوجنب مع  طايقةت خ ةئ  الميةلجأ الحرا

مةد ابذ - دنيةت الذاري وزييةت درجأ الحرارع لمنح - ميةدالت نقل الحرارع اوسةسيأ - الدلرات الحراريأ في ال حةو
 ق الذغ ب ب مرط - الذايين الماا  لبوامل صخرل - هندسأ الوصثت - ميد  الذاريد ب م المدخثت الحراريأ

 صيوبةت لبيوب ال حةو.
 

 MEM 426 كود المقرر التآكل والوقاية است المقرر

ت ريأ اإلمكةنةنظ - سذقطةبمنحنيةت اال - فركيةت  فةبثت الذككل - الدينةميكة الحراريأ - صسةس الك رلكيميةئيأ ل ذككل
ةنيكيأ مل الميدنيأ لالميك أالير اليوا - الذككل صنواع لصساةب انذإةر -  أالير النقل الإةمل -الا ايأ  - الميذ طأ

ميةدن ف مجموبةت اللصف الليةت صنواع الذككل لميذ  - الذقدير الكمي لميدالت الذككل - لالمكرلبيولوجيأ لالايييأ
أ يةلجالم اطةتمث - لطرق الك رلكيميةئيأا -فمةيأ الذككل  - مع الذركيز بإكل خةص ب م المواد اإلنإةئيأ الم مأ لالاييأ

ميةس  -اةرطرق االخذ - الانة  الم مأ خ ةئ  الذككل لمواد - الذ ميت - اخذيةر المواد -  أالير خواص المواد - الاطحيأ
 لدارع الذككل بمة في ذلل مراماأ الذككل. - لمراماأ الذككل

 

 MEM 427 كود المقرر هندسة األسطح است المقرر

يزديل اوسزطح   - وسزطحاوسطح بذغيير ميذةلورجية ا أهندس -رل  ذحكت في الامواد ل – اوساةب لاآلليةت -   ف اوسطح
  وصيف اوسطح ال ندسيأ. - الطث  لكاة  اوسطح بن طري   طوير

 

 Elective كود المقرر (1مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

MEM 417 صناعة الصلب الثانوي: 

 ازيين لبزداد ل -بم يأ صنع ال  ب الثةنويزأ لاوج ززع المازذيدمأ  –اجيأ ب ي بم يأ صنع ال  ب اولليأ مر

اريزأ لالحركيزةت ب زت الزدينةميكة الحر -  كزوين اليازث -صب ال  ب ل لزالزأ اوكازدع  - فةليةت ال  ب اولليأ

ليازث إلزالزأ الكاريزر اكيميزة    - الغزةزاتبم يزةت لزالزأ  - ميذةلورجية فةليةت ال  ب اولليزأ -إلزالأ اوكادع 

  نقيأ ال  ب. - ثةنويأالجوانب اليم يأ ل نةبأ ال  ب ال - ميذةلورجية فةليةت ال  ب الثةنويأ - لالإوائب
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MEM 428  االتالفية في اللحام غيراالختبارات: 

 – خذازةر المغنةطيازيأا - اقاالخذزراخذازةر  - االخذازةر الا زر  - الي ت لالذطاي  لثخذاةرات يير اال ثفيأ ل حةو

 ي  الموضوبةت الميذةرع في اخذاةرات ال حةو.ب - اخذاةر الموجةت فوق ال و يأ -ي االشيةب االخذاةر

MEM 437 تطبيقات البوليمرات: 

 - لاززوليمرات المذرابطززأ ل ذطايقززةت اإللكذرلب ززريأا - الذوصززيف الكيميززةئي ل اززوليمرات - مززواد ال  زز  لالطززث 

 - صزيف الفيزيزةئي ل ازوليمراتالذو - لميكزةنيكياالاز وك  - المطزةط  - الذ زميت بزةلاوليمرات - ر الاوليمرات دهو

يةلجزأ م - ي اإللكذرلنيزةت الدميقزأفزالازوليمرات  - الاوليمرات في  طايقةت الايةرات - مزج الاوليمرات لالااةئل

الذقويزأ  - دائن الحراريزأال ز -ر زفةلزأ الذا  -ر زبزدو الذا لأ فة -   نيع الاوليمرات -  دلير الاوليمرات - الاثسذيل

 لية  ة في الاوليمرات.الل

MEM 442 المواد الكهربية والمغناطيسية: 

مازذويةت طةمزأ فيرمزم فزي صشزاةه  - سةسزيةت صشزاةه الموصزثتص - الموص يأ الك ربيأ ل ف زات لالازاةئل - مقدمأ

 - الك رلفديديززأ  - واد اليززز  اليطززممزز - شززاةه الموصززثتصج زززع ص - صشززاةه الموصززثتلصززثت  - الموصززثت

 المواد المغنةطيايأ.    - الك رلفراريأ – الك رلضغطيأ

MEM 443 تصميم التجارب وتقنيات القياس: 

يت   زم - (K المذغيزرات )   مقةرنزأ بزين - يت الذجريازيالذقنيزةت اوسةسزيأ فزي الذ زم - ماح المفةهيت اإلف ةئيأ

ن جيزأ سزطح م - زئزي  زميت مضزرلب كةمزل لج - ةتنظريزأ الم زفوف - المربيزةت الث ينيزأ - ئيأالكذ أ اليإزوا

 - لي ةئ  اليةمأ وج زع االسذإيةر لصنظمأ القيةسا - صج زع القيةس لالذطاي  -االر اةك لالحجب لاالسذجةبأ 

 .لذدف ط لاالضغ -درجأ الحرارع  -اإلج ةد  -الاربأ  -الحركأ  - بزو الدلران - ميةس القوع

MEM 444 المواد النانونية: 

قنيززةت   ززنيع المززواد   -  فيززأ ل انيززأ النةنونيززأخ - خززواص الانيززأ النةنونيززأ - مقدمززأ فززي المززواد النةنونيززأ ل قنية  ززة

 عع الزرلابط ل مزةد ومع نو - لمواد النةنونيأارلابط لبنيأ  - واد النةنونيأ طايقةت الم -صدلات ب وو النةنو - النةنونيأ

 - نيكيزأاليواص الميكة - الحاياةت لخواص ة فجت - صسطح المواد - أالحاياةت النةنونيأ الف زي - الانيأ المج ريأ -

اللذ ززةق ا - قنيززةت دراسززأ اليززواص الميكةنيكيززأ ل مززواد النةنونيززأ  - النظريززةت المذي قززأ بززةليواص الميكةنيكيززأ

 ززنيف المززواد  ايززة   - لالمقةلمززأ النوبيززأ الموصزز يأ - اليززواص الك ربيززأ - اليززواص الحراريززأ - لاالفذكززةك

 الك ربيأ.   - المغنةطيايأ – ليواص الموص يأ

MEM 445 المواد الحيوية: 

سةسزيأ ل مزواد الي زةئ  او - زنيف المزواد الحيويزأ المازذيدمأ فزي الطزب   - صسةسيةت هندسأ المزواد الحيويزأ

 لذح ل الحيو  ل مواد الحيويزأا - االسذجةبأ الايولوجيأ ل مواد الحيويأ - ةت الطايأ ل مواد الحيويأالمذط ا -الحيويأ 

لمزواد ا - مزواد النزةنو الحيويزأ - حيويزأالازوليمرات الطايزأ ال - ل الحيويأمواد الايرامي - المواد الحيويأ الميدنيأ -

يزأ فزي الطزب لب زت المزواد الحيو  طايقزةت - لمواد الحيويأ المذقدمأا - المواد الطايييأ الحيويأ - المذراكاأ الحيويأ

 اوفية  لاوبضة  ال نةبيأ.

MEM 446 المواد الهندسية المتقدمة: 

فديديزأ الازاةئل الث -ديديزأ بةليزأ القزوع الااةئل الح -الوظيفيأ  -لمواد ال كيأ ا -مقدمأ لصسةسيةت المواد ال ندسيأ 

 -وجية اويإيأ الرميقأ ب وو ل كنول -كولوجيأ المواد اإلي - يمرات بةليأ اودا الاول -لااةئل الفةئقأ ا -بةليأ القوع 

 طرق الذإكيل الميذ فأ ميةلجأ لالانيأ المج ريأ  بةليواص الن ةئيأ. اليثمأ بين -طرق ال حةو المذقدمأ 

MRE 433 التلوث والتحكم البيئي: 

رق الذحكت في الحاياةت الدميقزأ ط – ة القيت الماموح ب –فدات ميةس الذركيز ل – و  ال وا  ) أاليرا ه   –مقدمأ 

 لذ و  الاميي.ا – و  الميةه   –نم جأ لنذإةر م والةت ال وا (  –نايةالةت الغةزات اطرق الذحكت في  –لالغاةر 

MRE 474 تخطيط مصانع التجهيز: 

 - خززل)المنة :اززةب ل قيززيت بم يززةت لصج زززع  ركيززز اليةمززةتف -دلا  الف ززل   -امذ ززةديةت بم يززةت الذركيززز 

 صج ززع - صج ززع اليضيضزأ -ركيزز رابيززات الذ - ال يدرلسزيك ون - صج ززع الذ زنيف - الطزوافين - الكاةرات

لايةن لذركيز اليةمزةت ا  يطيط لوفةت  - صج زع الذرشيح( - المغ ظةت - صج زع الذيويت بةل وا  - همفر  ال ولايأ

 .دراسأ فةلأ -لالميةدن الميذ فأ 
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 الثانيالفصل الدراسي مقررات  (تبرنامج هندسة المواد والفلزا)الرابعة الفرقة  الفلزاتهندسة التعدين وقسم 

 

 ENG 432 كود المقرر نظم مراقبة وضبط الجودة است المقرر

أ الذوزييةت دراس - أ لدارع لضاط الجودعالذي  قدم ة صنظم الوظةئف - لجودعاالمفةهيت اوسةسيأ لنظت المراماأ لضاط 
 - ينةتة  خطط اليلبداد لاسذيداو ميططةت الرمةبأ ب م الجودع لبن - لنمةذج االفذمةالت في ضاط الجودعالذكراريأ 

 . طايقةت الحةسب في موضوبةت الجودع - طرق  حاين الجودع ل ك فأ الجودع

 

 MEM 434 كود المقرر المواد البوليمرية است المقرر

درجززأ فززرارع  -مززو  بززةلوزن -لي ززةئ  الفيزيةئيززأ ل اززوليمرا –نيززأ الاززوليمر ب -الا مززرع -  ززنيف الاززوليمر -مقدمززأ فززي الاززوليمر
الذإززكل لالازز وك  – ززةئ  الاززوليمر ركيززب لخ - المززةدع المرنززأ – الاززوليمرات اليةصززأ لال ندسززيأ - الذزززجج لمززة للززم ذلززل

طياززي الززرنين المغنة - لحمززرا أ  حززر ا قنيززةت اوشززي – الذوصززيف الكيميززةئي ل اززوليمرات - الحززرار  لاالناززيةبي ل اززوليمرات
 زدهور للبزةدع  زدلير  –مزيج الاوليمرات لالمزواد المركازأ  -  يل النذةئج ح –ل  .. ل - الف ل الكرلمة وجرافي الغةز  - النول 

اززةر ل وصززيف اخذ - للزز  .. - إززكيل  - بثزز  -صززب  - اإلضززةفةت -يةلجززأ الاززوليمرات م -  طايقززةت الاززوليمرات –الاززوليمرات 
ةس  يزةت الذطايقيزأ ب زم صسزمجموبأ من اليم - خ ةئ  بي  ال دائن الحراريأ الم مأ لال دائن المقةلمأ ل حرارع - يمراتالاول

 ن  ةر محددع(.ا حديد نقطأ الذ يين ل اثسذيل )لي  ل ة نقطأ  - مة سا  لالذي  حذو  ب م  حديد م شر الذدف  بةل لبةن

 

 MEM 416 المقرر كود وقود وأفران و حراريات است المقرر

حويزل الومزود الازةئل لالجةمزد   - الومزود الغزةز  - لومزود الازةئلا - الفحت الحجر  لفحت الكزوك لبم يزأ الذكويزل - صنواع الومود
 وجوا  الواميأ في اوفران.ا -   ميت اوفران - ةبيأصنواع اوفران ال ن - صنواع الحراريةت - لغةز افذراق الومود

 

 MEM 435 كود المقرر ميم واختيار الموادتص است المقرر

خذيزةر المزواد السزذرا يجيأ  -  المزواد ميططةت خ ةئ -نةمج اخذيةر المواد مقدمأ في بر -المواد ال ندسيأ لخ ةئ  ة 
خذيززةر المززواد ا -اد الذززي  نطززو  ب ززم ميززود مذيززددع ل / صل صهززداي مذيةرضززأ اخذيززةر المززو -خذيززةر المززواد بززدلن شززكل ا -

هندسزأ المزواد  - دلد جديزدع فزي   زميت صنظمزأ المزوادف -لمواد الماذوفةع من المواد الحيويأ ا -جنأ المواد الم  - لالإكل
ن يزةر لاخذيزةر ح يزل اال  -لرع فيةع لاخذيةر المواد صديقأ ل اييأ د -اد لاخذيةر اليم يأ بم يةت المو -الحةسوبيأ المذكةم أ 
 . ميت ال نةبيذالجمةليةت لال -المواد لقوع الذحمل 

 

 MME 422 كود المقرر البكالوريوس مشروع است المقرر

 سذنذةجةتةئج لاالاليم يأ لاالخذاةرات لالنذ /في ن ةيأ الف ل الدراسي الثةنم، يذت  قديت الذطوير الن ةئي ل منذج
ي قديمي شف ت برض  ي، ل قديكذةبأ  قرير بةلذناي  القيةس من الطةلبكمة يحط ب ، لالذوج ةت الماذقا يأ من مال الطةلب

 .ينرفين لالمحكمليذت  قييت اليرض الذقديمي الإف ي، لك لل الذقرير، من مال المإ، فو  المإرلع) دميقأ 30فوالي (

 

 MEM 436 كود المقرر المواد المركبة است المقرر

د  نطزةق لمز - مزواد المركازأ  نيف ال - القيود المفرلضأ ب م المواد الذق يديأ - مف وو ل يريف المواد المركاأ -مقدمأ 
 - فززيالزجززةج اليز -الاززوليمر - مززواد الم ززفوفأ مثززل الميززدن -الم ززفوفأ المركاززأ لالذيزيززز -  طايقززةت المززواد المركاززأ

جازيمةت لالإزييرات لطزرق ال - للز (، النازيج..- الكربزون - مواد الذاز يح مثزل اوليزةي )الزجزةج - هيةك  ة لخ ةئ  ة
ف لز -  يايزأ الفزرال - الحزد - ازوليمر )الإزكل الطاييزيم فوفأ ال - قنيةت   نيع المواد المركاأ  -  ةئ الي - الذ نيع
لبزةن ذ - الكيميةئي لالفيزيزةئي ) رسيب الايةر - الم فوفأ الميدنيأ - بولذرلسيون.. لل ( - مولاأ - نقل الرا نج - الإييرع

خزززواص  - يزيةئيزززأ لالكيميةئيزززأ لالايييزززألحراريزززأ لالميكةنيكيزززأ لالفال يك يزززأ لا - وصزززيف المركازززةت  -( الذ ايزززد لييرهزززة
ور المزواد  طايقزةت ل زده - الي ةئ  الفيزيةئيأ لالميكةنيكيزأ لالحراريزأ لالكيميةئيزأ لالك ربةئيزأ لالا زريأ -المركاةت 
 .الذدهور الحرار  لالضوئي - ل لالفضة .. - المركاةت -المركاأ 
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 تعدين والفلزاتقسم هندسة ال

 )برنامج هندسة املناجم والثروات املعدنية(
 )المقررات الدراسية(

 
الددب ؛ يددرس البلفلددتات عددين ااامقدررات الفرقددة الاىل االثانيدة بقسدد  هندسدة ال ةإلضدافة إىل مقدررات السددنة اإل داديدة

ليدة ضدحة ةودداال ال ااملقدررات املو عدنيدة ج  االثدراات املبدرانمج هندسدة املندا -هندسدة ال عددين االفلدتات املل حق بقس  
واد ملددشددعبة هندسددة ا -هندسددة ال عدددين االفلددتات ( السدد يفا  م بلبددات الصددول  لدد  درجددة البكددالوريوس يف 25-26)

 االفلتات من جامعة أسيوط
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 قسم هندسة التعدين والفلزات

 (برنةمج هندسأ المنةجت لالثرلات الميدنيأ) الثةلثأالفرمأ 

 (25) متر جدل 

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات
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 المجموع

           الفصل الدراسي األول

AUR 322  50 40 - - 10 2 2 - - 2 لالطةمأ لالمنةخمضةية الميةه 

MRE 311 150 100 - - 50 3 4 - 2 2  ج يز المنةجت 

MRE 321 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 هندسأ الحفر 

MRE 381 150 90 15 15 30 3 5 3 - 2 جيودياية لماةفأ منةجت 

MRE 353  100 60 15 - 25 3 4 - 2 2 الذيدينجيولوجية 

Elective  150 100 - - 50 3 4 - 2 2 (1اخذيةر  )مقرر 

 750      23 3 8 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 336 50 40 - - 10 2 3 - - 3 ماةدئ الاحث الي مي 

MRE 312 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 هندسأ المنةجت  حر الاطحيأ 

MRE 322 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 ذفجيرهندسأ ال 

MRE 341 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 ميكةنيكة ال يور لالذدبيت 

MME 321  * 100 - 40 40 20 - 3 3 - - مإرلع ماةفأ المنةجت 

MRE 313 
هندسأ المنةجت الاطحيأ 

 لالمحةجر
2 2 - 4 3 50 - - 100 150 

 750      23 3 8 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

لثالثة ويتم تقييم  ا( والذي يتم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرقة 2) التدريب الميدانى)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر  

 في بداية الفصل الدراسي األول للفرقة الرابعة.

 جتياز مقرر مشروع مساحة المناجم بعد ا إالالطالب للفرقة الرابعة  ( ال ينتقل**)

 ييذةر الطةلب من المقررات الذةليأ:: (1مقرر اختياري )

MRE 315 كنولوجية المنةجت   MRE 375 بم يةت لبداد ليايل الفحت 
MRE 323 طرق الحفر ل طايقة  ة  MRE 376 كنولوجية بم يةت طحن اليةمةت  
MRE 342 راليواص الطايييأ لالميكةنيكيأ ل  يو  MME 315 الطرق اليةصأ السذيراج اليةمةت 
MRE 343 نظريأ الا وكةت  MME 316 اليةمةت الميدنيأ صنةبأ 

MRE 344 ا زان الميو  ال يريأ ل  ميم ة  MME 342 النمةذج ال ندسيأ 

MRE 355 جيودينةميكة اورض  MME 343 نم جأ لمحةكةع بم يةت  ج يز اليةمةت 

MRE 356 ه الجوفيأجيولوجية المية  MME 351 صري الميةه المنجميأ 
MRE 362 هندسأ فقو  اليةو  MME 352 دال  اليةمةت في م ةنع  ج يز اليةمةت  
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 قسم هندسة التعدين والفلزات

 (برنةمج هندسأ المنةجت لالثرلات الميدنيأ)الرابيأ الفرمأ 

 (26) رمت جدل 

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

ن االمتحا

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات
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 المجموع

           الفصل الدراسي األول

ENG 431 50 40 - - 10 2 2 - - 2 الاثمأ الم نيأ 

MME 441 150 100 - - 50 3 5 - 3 2 لف ة  جيولوجي 

MRE 461 150 100 - - 50 3 5 - 3 2 الجيوفيزية  الذطايقيأ 

MRE 491 150 100 - - 50 3 5 - 2 3   ويأ المنةجت لاونفةق 

MME 432 100 70 - - 30 2 2 - - 2  إرييةت المنةجت لالمحةجر 

Elective  150 100 - - 50 3 4 - 2 2 (2) مقرر اخذيةر 

 750      23 - 10 13 ودرجات الفصل الدراسي األولمجموع ساعات 

           الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 50 40 - - 10  3 - - 3 نظت مراماأ لضاط الجودع 

MME 433 
 قييت المنةجت لامذ ةديةت 

 الذيدين
2 2 - 4 3 50 - - 100 150 

MRE 473 150 100 - - 50 3 5 - 3 2  يطيط م ةنع الذج يز 

MRE 414 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 ميدات المنةجت 

MRE 432 100 60 - 15 25 3 3 - 1 2 الذ و  لالذحكت الاييي 

MME 422 150 - - 90 60 - 4 - 2 2 مإرلع الاكةلوريوس 

 750      23 - 10 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

          

 ييذةر الطةلب من المقررات الذةليأ:: (2ختياري )مقرر ا

MRE 416 كنولوجية المنةجت الاطحيأ لالمحةجر  MRE 465 اجيثت اآلبةر  

MRE 424 فذير ال يور  MRE 466 الجيوفيزية  ال ندسيأ 

MRE 445 المرلنأ الضوئيأ ل طايقة  ة في المنةجت MRE 477 ركيز اليةمةت الم ريأ  

MRE 446  المنةجت الطاقيأ  ميت MRE 478 الف ل بةلك ربيأ لالمغنةطيايأ ل طايقة  ة 

MRE 447 ال اوط الاطحي في المنةجت MRE 479 الذيويت بةل وا  ل طايقة  ة 

MRE 448 أاليرات اليم يةت المنجميأ ب م القإرع اورضيأ  MRE 492 ميت الذ ويأ   

MRE 457  دراسةت الموامع MME 417 وا أ لالكيميةئيأ ل اطوح في بم يةت الذيويت بةل اليواص الطاييي 
MRE 463 الذنقيب بن اليةمةت MME 444 قويت بم يةت  ج يز اليةمةت  

MRE 464  جيوفيزية  الاذرل MME 453 ميةلجأ مي فةت م ةنع  ج يز اليةمةت 
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 الفصل الدراسي األولمقررات  ( ةات المعدنيبرنامج هندسة المناجم والثرو)الثالثة الفرقة  هندسة التعدين والفلزاتقسم 

 

 AUR 322 كود المقرر قضايا المياه والمناخ والطاقة است المقرر

ع الطةمزأ المذجزدد مضزةية الطةمزأ )م زةدر -الذيةمزل مزع مإزكثت نقز  م زةدر الميزةه الطايييزأ(  - )م زةدر الميزةه مضةية الميةه
لذنازز  ا - منزةخي لصسزاةبهالمنززةخ ) يريزف الذغيزر ال -ت الطةمزأ المح يزأ لالدلليزأ( سيةسزة - صمزةن م زةدر الطةمززأ - لييزر المذجزددع

  .كل الطةمأ(الموا مأ ل ذغيرات المنةخيأ لميرفأ طرق مواج ذ ة في ضو  مإة - بةلذغيرات المنةخيأ لصالةرهة المحذم أ
 

 MRE 311 كود المقرر تجهيز المناجم است المقرر

ذي يقزةت فزي ب زت بيز  الم زط حةت لال -ةت اليةمةت الميدنيأ لاالسزذيداو الن زةئي ل ز ه الميزةدن مقدمأ بةمأ بن صزمنأ اكذإةف
ركزأ المززرلر فزي  ج يززز فصشزكة  لنظززت  -صنززواع ل  زنيفةت الطزرق المنجميززأ  - حيمميززات لبيززوب المزنجت الاززط -الذيزدين 

ةب زاليأ ميل االنحدار الحزةكت ل ميزدات المنجميزأ اف -اةب الحجوو ففر لردو فم لنإة  الطرق المنجميأ ف -المنةجت الاطحيأ 
 .اةب فدلد المنجت ل ذرسياةت الميذ فأ من اليةمةتف -ليوامل الميذ فأ الم الرع في لنإة  الطرق المنجميأ ا -

 

 MRE 321 كود المقرر هندسة الحفر است المقرر

 -لحفر )ميكةنيكة اخذراق ال يور اماةدئ  -نواع اآلبةر لاسذيدامة  ة( ص -بي  الم ط حةت الم مأ : )مقدمأ بةمأ
رق الحفر اإليقةبيأ لصنواع طرق الحفر )ط -حديد مدرع الحفر(   -اليوامل الرئيايأ الذي   الر ب م ميد  االخذراق 

 .لثقب اإليقةبي(القت  -اوب م  مثقةب الحفر - DTHففر  -اآلالت الماذيدمأ 

 -فزر الزدلارع ممةرسزةت الح -الزدلارع  صدلات الحفزر -لدلارع امن ةت الحفر  -الحفر الدلارع )ففر ففرع االنفجةر الدلار 
 مقدمزأ –الحفزر اال جزةهي  - يقةت ففر المةس( طا -الت الحفر لالميدات ال -بر المةس ففر المةس ) - صدا  الحفر الدلارع

 ت اآلبةر اال جةهيأ.ةصنواع م ف -ثمح اآلبةر اال جةهيأ م -طايقةت اآلبةر اال جةهيأ   -صنواع اآلبةر  -
 

 MRE 381 كود المقرر جيوديسيا ومساحة مناجم است المقرر

ناز ع  -د لاإلشزةرع الرؤيأ المذاةدلأ لصبراج الرصز -الإاكةت المث ثيأ لالذ حيح الاايط  -لسقةط اليرائط لنظت اإلفدااليةت 
ف قززةت  -يح اورصززةد الماززةفيأ نظريززأ صمززل مجمززوع لمربيززةت الذ ززحيح ل  ززح -بززن نظريززأ اوخطززة  لاالفذمززةالت 

ميةلجزأ  -ظزةو م زةدر اوخطزة  فزي صرصزةد الن - قنيةت رصد النظةو  - ي يةريف لنظريأ نظةو الذثاير اليةلم -الميزانيأ 
 يأ ل ربط بزيناوبمة  الماةف -الماةفأ الاطحيأ  -مقدمأ في  طايقةت الجيودياية في مجة  المنةجت  -ل  حيح اورصةد 

 -أ الماززةفأ  حززر الاززطحي -اوبمززة  الماززةفيأ فززي المنززةجت الاززطحيأ  -حيأ لالماززةفأ  حززر الاززطحيأ الماززةفأ الاززط
 .بي  الجوانب بن الف ل الذطايقي - أالذطايقةت الماةفيأ اليةص

 

 MRE 353 كود المقرر التعدينجيولوجيا  است المقرر

 - الفوالزز  - )الطيززةت ذراكيززب الثةنويززأ الجيولوجيززأال -الذراكيززب اولليززأ الجيولوجيززأ  -   ززنيف الذراكيززب الجيولوجيززأ
صهميززأ الذراكيززب الجيولوجيززأ فززي الاحززث بززن اليةمززةت  -لذيريززأ الذراكيززب الجيولوجيززأ النة جززأ مززن بوامززل ا - الفواصززل(

 أ.ب م اليواص الجيو قني  أالير الذراكيب الجيولوجيأ -الفوال  (  -الطيةت  - ل ذاي ة في القإرع اورضيأ ) الذطةب 

 .اليرائط الجيولوجيأ الذركيايأ -اليرائط الجيولوجيأ  :اليم ي
 

 Elective كود المقرر (1) مقرر اختياري است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

MRE 315 تكنولوجيا المناجم: 

 –يزأ اليزةو الزذحكت فزي نوب –جت اوسز  االمذ زةديأ لالذيطيطيزأ لذإزغيل المنزة – ح يل نظت الذإغيل في المنةجت 

 اإلنذةج لالنظت ال ندسيأ. – نظيت الميدات لاسذيدامة  ة المذةفأ 
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MRE 323 طرق الحفر وتطبيقاتها: 
اليوامززل  - فزر المززةس(ف -الحفزر بةلززدلران اليكاززي  - الحفززر بةلززدق -طززرق الحفزر -مقدمزأ بةمززأ )الذطزور الذززةرييي 

ةئ  خ زز نززوع لفةلزأ -سززربأ الزدلران  -لزن رصس الحفززر )الانطزأ(  -اق الرئيازيأ الذزي  زز الر ب زم ميززد  االخذزر
ر مزن  وصزيف ال زيو -الذحازين الذ قزةئي لذقنيزةت الحفزر  قيزيت لنذةجيزأ الحفزر - ال يور لخ زةئ  سزوائل الحفزر

أ )ففزر صسزةليب صخز  اليينزةت اليميقز - مزةذج الذناز  بميزد  الحفزر الزدلرانين -لحفراالقيةس صالنة  نظةو  - خث  الرصد
ريقزأ الحفزر بةلموجزةت ط -أ بةنكزة الحفزر بطريقز -بربزأ الحفزر -لحفر الزدمةق اليزدل  ا - الحفر الح زلني -الذرنإةت 
 (.القطةبةت رائ ط –خرائط الماقط اوفقي  طرائ في فاةبةت افذيةطي اليةو ) الثقوب طايقةت ففر  -ال و يأ( 

MRE 342 ر:الخواص الطبيعية والميكانيكية للصخو 
وع مز -مزوع  حمزل ال زيور ل إزد  -موع  حمزل ال زيور ل ضزغط   –في الميمل  لثخذاةر ج يز بينةت ال يور  
سزذة يكيأ الثوابزر اإل -موع  حمل ال يور  حر اإلج ةدات في ا جةهين لالثالأ ا جةهزةت  - حمل ال يور ل ق  

اليزواص الريولوجيزأ  -ور فزي مومي زة خذاةرات ال زيا -لثوابر الدينةميكيأ المرنأ ل  يور ا -المرنأ ل  يور 
 -ذيززأ النفة - المحذززول المززةئي -الماززةميأ  -)الكثةفززأ  :خززواص مذنوبززأ ل  ززيور -  ززنيف ال ززيور  -ل  ززيور 
 .(ميةمل الذحو  - االنذفةخ

MRE 343 نظرية البلوكات: 
 وكزةت فزي ةت نظريأ الا طايق –صنواع الا وكةت ل  نيف ة  – طريقأ اإلسقةط االسذريوجرافي –طريقأ المذج ةت 

 المنةجت الاطحيأ ل حر اورضيأ لفي اونفةق لالمنإكت اوخرل.

MRE 344 اتزان الميول الصخرية وتصميمها: 

مازأ لالزذحكت المرا –الذح يل النظزر  لث ززان  –االبذاةرات الجيولوجيأ لال ندسيأ في   ميت صفضل زلاية الميل 

 في الميو  الموجودع.

MRE 355 اميكا األرضجيودين: 

 - أكونزةت القإزرع اورضزيمالذإزوه فزي  - اورضيأ لاليثمأ بين الذراكيب الجيولوجيأ لالقو - القو  اورضيأ لالمذنق أ

 لاراكين.ا -الزالز   -  واجد اليةمةت لالثرلات الميدنيأ م أالير القو  اورضيأ لالذراكيب النة جأ بن ة ب 

MRE 356 جيولوجيا المياه الجوفية: 
ر الحةليززأ خززواص ال ززيو - اليوامززل الماززةبدع ب ززم  كززوين خزانززةت الميززةه الجوفيززأ –م ززةدر الميززةه الجوفيززأ 

حفززر لطززرق ال –بم يززةت الذنقيززب بززن الميززةه الجوفيززأ  –كيميززة  الميززةه الجوفيززأ لخواصزز ة  –ماززةميذ ة لنفةذيذ ززة 
ل زيور اميزةس ميزةمثت  –جثت اآلبزةر الطرق الجيوفيزيةئيأ الماذيدمأ لس –الح و  ب م اليينةت ل ح ي  ة 

راسززأ مززةنون د –لالميززةه لرسززت القطةبززةت الجيولوجيززأ لايززةن ليثولوجيززأ ال ززيور لمنةسززيب الميززةه فززي ماززةم ة 
ةكل الذي  ازاا ة الذيري  ل مإ –النمةذج الريةضيأ ل يزان الجوفي لالميد  اومثل لذدف  الميةه  –لسريةن الميةه 

 .المنإكت ال ندسيأ لييرهة للبةمأ اوبمة  اإلنإةئيأ بةلمنةجت لاونفةق الميةه الجوفيأ بأسةسةت

MRE 362  الخام حقولهندسة: 
 الجيو كذونيأدراسأ المجةالت الجيوكيميةئيأ ل –مدخل لنظريأ المجة  لالج د  -اليةو  فقو مقدمأ لذطور هندسأ 

ع الايةنزةت بزن مث أ السذيداو طزرق فديثزأ لذجميزص -صسةسيةت  طاي  الطرق لالقوانين ال ندسيأ ب م فقل اليةو  -
 .يأ المركزيأ طايقةت نظريأ الدلا  اليإوائ - االسذنذةجةت الجيوسذة يكيأ –جيومذريأ فقو  اليةو ل قييم ة 

MRE 375  وغسيل الفحم إعدادعمليات: 
لزالزأ  -ي لذ زنيف الحجمزالنيزل لا - كاير لطحن الفحت  -طرق صخ  اليينةت ل ح ي  ة  -الذركيب الميدني ل فحت 

 -الاززوائل لالمي قززةت الثقي ززأ فززي الفحززت  اسززذيداو –لذنظيززف الجززةي للزالززأ او ربززأ ا -الإززوائب بةليززد لفح زز ة 
 .()الذيويت بةل وا  بي  الطرق اوخرل الماذيدمأ في يايل الفحت -اسذيداو اليضيضأ في يايل الفحت 

MRE 376  طحن الخامات عملياتتكنولوجيا: 
 قييت بم يزةت طحزن  -لطةمأ الماذ  كأ في بم يةت الطحن ا -مرافل طحن اليةمةت  -ي من بم يةت الطحن ال د

خ زةئ   –ميدات طحن اليةمةت  اخذيةر - ليوامل الم الرع في طحن اليةمةتا -اليةمةت في المرافل الميذ فأ 
 مل الدلار في دلائر الطحن.الح -الوسط الطةفن 

MME 315  ستخراج الخاماتال الخاصةالطرق: 
 ةإلذابأ.بطرق الذيدين  –الطرق الكيميةئيأ لثسذيراج  –يةز  م حويل الفحت لل – لثسذيراجالطرق المةئيأ 

MME 316 صناعة الخامات المعدنية: 
 -رخززةو لالجرانيززر صززنةبأ ال -صززنةبأ الاززيراميل  -صززنةبأ الزجززةج  - صززنةبأ اوسززمنر - صززنةبأ اوسززمدع

 رق   نيع كل صنةبأ.ط -ليةمةت الماذيدمأ في كل صنةبأ ا - صنةبأ الفيةريةت -صنةبأ مواد الانة  
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MME 342 النماذج الهندسية: 

 –النمزةذج  مازةدئ   زميت –نمزةذج المرلنزأ الضزوئيأ  –النمزةذج الريةضزيأ  –النمةذج الطايييأ  –الذح يل اليدد  
 طرق الينةصر الدميقأ. –ين اسذيداو النمةذج في فل بي  المإةكل ال ندسيأ في مجة  الذيد

MME 343 نمذجة ومحاكاة عمليات تجهيز الخامات: 

لبم يززةت  النمززةذج الريةضزيأ ل  يدرلسززيك ون لالمنةخزل –النمزةذج الريةضزيأ )لصززف ة لصنواب زة لطريقززأ بنةئ زة( 

الينةصر نذيجزأ  حررالنمةذج الريةضيأ لذ –المحةكةع الريةضيأ ل دلائر اليةم أ بذركيز اليةمةت  –الف ل الميذ فأ 

 .دراسأ فةلأ لنظت الذحكت اآللي في م ةنع  ج يز اليةمةت –الذحكت في دلائر الطحن الرطب  –ل طحن 

MME 351 صرف المياه المنجمية: 
 - ة  يفزي  مازذول الميزةه اورضزيأ لطزرق صزرف -الميةه  حر الازطحيأ لفةلزأ الذربزأ  -صس  سريةن الموائع 

 صزري - واجزد لم زةدر الميزةه  حزر اورضزيأ  -خزواص الميزةه  حزر اورضزيأ  -أ صنواع الميةه  حزر اورضزي
  كةليف صري  الميةه المنجميأ. -الميةه المنجميأ في المنةجت 

MME 352 تداول الخامات في مصانع تجهيز الخامات: 

 -اليةمزةت  ةن خ زط ل جز  -لذإزوين ا -لطزرق الميذ فزأ وخز  بينزةت اليةمزةت ا –اخذيةر ميدات  دال  اليةمزةت 

 لذحكت في الغاةر النة ج من  دال  اليةمةت.ا – دال  اليةمةت الرطاأ  –طرق النقل الجةي ل يةمةت 

  

 

 الثانيالفصل الدراسي مقررات   (دنيةبرنامج هندسة المناجم والثروات المع)الثالثة الفرقة  هندسة التعدين والفلزاتقسم 

 

 AUR 336 د المقرركو مبادئ البحث العلمي است المقرر

ت الاحززث الي مززي ) حديززد مرافززل لخطززوا -يب جمززع ل ح يززل الايةنززةت صنززواع لصسززةل -مقدمززأ فززي من جيززأ الاحززث الي مززي 

لصسزةليب  للبزداداتلكذةبزأ الاحزو  )مكونزةت  بزدادل -كذةبزأ لبزرض النذزةئج(  -لمن جيزأ ا -يةيأ الفرلض ص -المإك أ 

 نذحة .االبذاةرات اوخثميأ لاال -الذوالي ( 

 

 MRE 312 كود المقرر هندسة المناجم تحت السطحية است المقرر

ل يةمةت ييزر   حديد بنةصر الذإغيل ل طاقةت الرفييأ لمذوسطأ الميل لالاميكأ – حديد طريقأ االسذيراج المث م ل يةو 

  حديزد الحجزت -ةئط الطويزل دراسأ ا زان صسقف مغةرات الح  في طريقأ الحز –دراسأ  نظيت بم يةت اإلنذةج  –الميدنيأ 

فازةب بنةصزر الذإزغيل  –لطزرق الميذ فزأ السزذيراج اليةمزةت الميدنيزأ ا -اومثل للبمدع في طريقزأ الحجزر لاليزةمود 

 ل رلاسب الميدنيأ.

 

 MRE 322 كود المقرر هندسة التفجير است المقرر

 اليةو الذقايت - تبةلمفرمية ال يور  كاير  يب الم الرع اليوامل - ال يور  فجير نظريةت بن مقدمأ -  ةريييأ نا ع

 لالمزواد الذجةريزأ ل مفرميزةت  اوسةسزيأ اليزواص - المفرميزةت مزن خةصزأ صنزواع - ل ذفجير القةب أ لالمواد ل مفرميةت

 تلالمنةج نفةقاو في الذفجير - الم ةطب ضربيةت   ميت - الذذةبيي اإلشية  - لاإلشية  الاد  طرق - ل ذفجير القةب أ

 مززةذجن - اورضززيأ  حززر لالذفجيزرات الم ززةطب لذفجيززر الذك فزأ فاززةب - الفحززت منززةجت فزي الذفجيززر - اورضززيأ  حزر

 .لالاةدئةت ل كااوالت

 

 MRE 341 كود المقرر ميكانيكا الصخور والتدعيم است المقرر

ق ال زيور ميل لانززال –الاطحيأ الذطايقةت ال ندسيأ  حر  –المواد المحااأ )اليإنأ(  –فةالت اإلج ةد  حر الاطحيأ 

 .الطرق الميذ فأ ل ذدبيت –
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 MME 321 كود المقرر مشروع مساحة المناجم است المقرر

سذنذةج ا -ايأ  ثاير شاكأ مث ثةت  دري -اخذيةر المومع المذةح داخل الحرو الجةميي  الذدريب الذي يمي لاليم ي:
ست الإاكأ ر -دااليةت نذةج اإلفذس: )ا م صبمة  الربط الاطحي بةونفةقالذدريب ب -اإلفدااليةت لالمنةسيب لرست الإاكأ 

حر  في مومع صفد المنةجت صبمة  المإرلع ) -الماةفأ الذف ي يأ  -الذدريب ب م صبمة  الكنذوريأ  -(  حر الاطحيأ
إاكأ  فةبةت لنقط الاالرللجرا  اورصةد لإلفدااليةت  -اخذاةر الإاكأ ل ثاير نقط ة -اسذكإةي المنطقأ  - اطحيأ(ال

لجرا  الربط  - يةت الن ةئيأميةلجأ الايةنةت ل  ححي ة لاسذنذةج اإلفداال - بةلارامج الماةفيأ اليةصأ ل نزيل الايةنةت
الإاكأ   مثيل -حيحي ة لجرا  اورصةد  حر الاطحيأ ل نزيل الايةنةت ل   - الماةفي بين الإاكأ لالفذحةت المنجميأ

ت للجرا  صرصةد الكنذوريأ لمنطقأ الإاكأ  -الكمايو ر اطحيأ بةسذيمة ال حر  حةت  حر ب ي ة الفذ لبداد اليريطأ مومية
 .بأبمة  المإرلع ةئين لبداد  قرير  - لبداد اليرائط الذف ي يأ ل منطقأ - اطحيأ لالطرق لمة يمةالل ذللال

 

 MRE 313 كود المقرر هندسة المناجم السطحية والمحاجر است المقرر

دراسزأ  -أ بزن المنزةجت الازطحيأ مي ومزةت بةمز -لالم زط حةت لالميزةمثت الميذ فزأ  يلينةصر المزنجت الازطحمدخل 
المززنجت  -رق فاززةب ار فززةع لبززرض الم ززطاأ طزز -ا زززان الواج ززةت فززي المنززةجت الاززطحيأ لذحديززد ار فةب ززة لميول ززة 

ذ زميت ال ندسززي الذيطززيط لال -مازذيرجأ اونزواع الميذ فززأ لنازب اسززذيراج صزيور الغطززة  مزن اليةمززةت ال - يالازطح
المنجميززأ الميذ فززأ  صنززواع الطززرق -الذقاززيمةت الميذ فززأ لززنظت االسززذيراج فززي المنززةجت الاززطحيأ  -منززةجت لالمحززةجر ل 

ةت ميزدات فازةب لنذةجيز -فةت مةكينزةت االسزذيراج لالذحميزل لالنقزل فزي المنزةجت الازطحيأ صنزواع لمواصز -االسذيراج 
 .لنقل لالذإوين في المنةجت الاطحيأا -ميل الميذ فأ لاليدد اومثل االمذ ةد  لكل ه ه الميدات االسذيراج لالذح

 

 الفصل الدراسي األولمقررات  ( يةبرنامج هندسة المناجم والثروات المعدن)الرابعة الفرقة  هندسة التعدين والفلزاتقسم 

 

 ENG 431 كود المقرر السالمة المهنية است المقرر

 - زو  ال زوا  فزي بييزأ اليمزل   -مأ في بيز  اليم يزةت موابد الاث -مأ لال حأ الم نيأ موانين الاث -ن ال نةبي اوم
ةخيززأ لاال زززان الظززرلي المن -نةبيأ اإلضززة ع ال زز -ل ززنةبيأ ااالهذزززازات  -الضوضززة   -الغثيززةت  -محطززةت الومززود 

صنظمززأ لدارع  –بنززد فززدل  الحرائزز   اإلخززث خطززأ  -حرائزز  لاالحمةيززأ مززن  -فززواد  الك ربززة   -إلشززيةع ا –الحززرارل 
 .الاثمأ في بييأ اليمل

 

 MME 441 كود المقرر حصاء جيولوجيإ است المقرر

 - ت الإةئيأبرض الايةنة -لمفةهيت اوسةسيأ الذيةريف لا -مقدمأ )اإلف ة ات الكثسيكيأ مقةبل اإلف ة  الجيولوجي 
ذربيييأ يير الايةنةت ال -الذربيييأ  -ر المجميأ الايةنةت يي -فقي الوسط الذوا -ط ال ندسي مقةيي  النزبأ المركزيأ )الوس

الذوزيع  -مييةر  االنحراي ال -ع  وزييةت الايةنةت )الذاةين صنوا - اليإريأ لالناب الميويأ -الربةبيةت  -المجميأ 
يأ لنمةذج شاه النمةذج الريةض - ذغةير لاالر اةط(لا -إلف ة  المكةني )الذاةين المإذرك لشاه الذحجيت ا - الطاييي

 - نواع الفةريوجراو الماذيدمأ في اليةمةت لالميةدنص - مةذج بدلن بذاأ(ن -الدرجةت )الفةريوجراو ( نمةذج )ذات بذاأ 
طايقةت   -( ل ل..- الاايط لكريجنجا –جنج صنواع الكري -الكريجنج )الكريجنج كمقدر  - دراسأ فةلأ )ل  هب لاليورانيوو(

 .تلكريجنج في فاةب بي  الميةمثت لاالفذيةطةت في المنةجا

 

 MRE 461 كود المقرر الجيوفيزياء التطبيقية است المقرر

طرق  ال نةبي ل إملطرق الاحث االسذطثبيأ لالذف ي يأ ذات الج د الطاييي ل - شرح بم يةت الذنقيب بن اليةمةت
اذيدمأ ج زع الماوسةس النظر  لاو - لالحراريأ لالايزميأ لالك ربيأ لييرهة الجةذبيأ لالمغنةطيايأ لاإلشيةبيأ

أ   الذطايقيئيأ  إمل اوبحةندلات نقةشيأ جيوفيزية - الذفاير الكمي لالنوبي ل ايةنةت الجيوفيزيةئيأ - لاليمل الحق ي
و أ بةسذيداةرب اليم يلجرا  الذج -الةرالمنإورع بةلمجثت الي ميأ في المجةالت المدنيأ لال ندسيأ لالجيولوجيأ لاآل

 ميةسةت فق يأ بةسذيمة  اوج زع الجيوفيزيةئيأ. - اوج زع الجيوفيزيةئيأ
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 MRE 491 كود المقرر المناجم واألنفاق ةتهوي است المقرر

ظزةئف ل -نجت اليزةد  ل مزالجزو  -  يطيط الذ ويأ ل كييف ال وا  لإاكةت المنةجت لاخذيةر الميدات المط وبزأ ذات ال ز أ 
دف  ال ززوا  باززر فذحززةت المنززةجت لمنززوات  ز -المززنجت  ززم جززو بطزرق الاززيطرع  - م ززةدر الحززرارع فززي المنززةجت - الذ ويزأ
صنظمززأ  -ةفيأ الذ ويززأ اإلضزز-اخذيززةر المرلفززأ -لذ ويززأ الميكةنيكيززأ ا -لذ ويززأ الطايييززأ ا - ضززاط دلائززر الذ ويززأ -الذ ويززأ 
 .ات المنجت لمواسير ال وا سريةن ال وا  خث  ممر - الذ ويأ

 

 MME 432 كود المقرر تشريعات المناجم والمحاجر است المقرر

لمنةم ززةت ا – د ل طززرق الذيةمززد فززي المإززةريع الذيدينيززأماززذندات اليقزز - مززةنون الذيززدين -مقدمززأ فززي سيةسززأ الذيززدين 
ت ال ييةت المنظ - الذأمين – االلذزامةت –جت  قييت المنة -لاليطة ات لالمزايدات في المنةجت لالمحةجر   - مزأ ل ذيزدين بةلميزة

 اززويأ المنةزبززةت فززي  – واليزز  الميززةمثت  –لضززمةنةت المةليززأ ا -ال يكززل اإلدار  لالذنظيمززي ل ذيززدين لالثززرلع الميدنيززأ 
 - لم نيزأجرا ات ال حأ لالازثمأ ال –كةت ما لليأ الإر -لماألأ اوخثميأ في ممةرسأ ال ندسأ ا –المإةريع الذيدينيأ 

 .لذإرييةت المذي قأ بةلاييأ في المإرلبةت الذيدينيأا - قييت اوخطةر الم نيأ في المنةجت لالمحةجر
 

 Elective كود المقرر (2) اختياريمقرر  ست المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

MRE 416 تكنولوجيا المناجم السطحية والمحاجر: 
 االسززذيراج اوفقززي لالرصسززي لالميرلطززي فززي المنززةجت -اإلضززةفيأ فززي المنززةجت الاززطحيأ بيزز  الم ززط حةت 

ت الذحميزل اسذيداو الميدات الثقي أ فزي اسزذيراج ال زيور )الا زدلزر لالزفةفزةت الميكةنيكيزأ لميزدا -الاطحيأ 
لحفر لالذفجير في لطرق الميذ فأ لف ل لاسذيراج ب وكةت الحجر الميذ فأ دراسأ ماذفيضأ بن اا -المذحركأ( 

في المنزةجت الازطحيأ  ميدات النقل -يذ فأ الذي   الر في ار فةع م ةطب الذإغيل اليوامل الم -المنةجت الاطحيأ 
 النظت لاإلدارع في المنةجت الاطحيأ. -

MRE 424 تفتيت الصخور: 
جزت طزرق  ييزين ف – كازير ال زيور بةلمفرميزةت الذجةريزأ  – كازير ال زيور بزةلحفر  –اوسةسيةت لالنظريزأ 

 الطرق يير الذق يديأ لذكاير ال يور. –الج مود 

MRE 445 المرونة الضوئية وتطبيقاتها في المناجم: 

 –  االنكاززةر المزززدلج ل ضززو –الضززو  الماززذقطب  –ماززةدئ الضززو   –لاالنفيززةالت  اإلج ززةداتاليثمززةت بززين 
د لالضو  لشزكل صل ميطزط اإلج زةد ةنون اإلج ةم - الاوالرياكوبةت –الوسةئل الماذيدمأ في اسذقطةب الضو  

ازذويةت مالرئيازيأ ب زم مطزةع  اإلج زةدات – اإلج زةداتالنقةط ذات اإلج ةد المذاةل  فزي اال جزةه لمازةرات  –
 تاإلج ززةدا –اليموديززأ ب ززم خززط ماززذقيت )طريقززأ فززرق لج ززةد القزز (  لاإلج ززةداتج ززةدات القزز  ل –الذمةالززل 

 – ج زةداتاإلميططزةت  –المواد لالنمةذج الماذيدمأ فزي المرلنزأ الضزوئيأ  –ايةني الرئيايأ بواسطأ الذكةمل ال
 أأ فزي الثالزالذقنيزةت اليةصزأ بةلمرلنزأ الضزوئي – اإلج زةدات أالير نوع المةدع ب م  وزيزع  –اوج زع لالذ وير 

صبمزدع لالازطحيأ  طايقةت المرلنأ الضوئيأ فزي   زميت المنزةجت لالفذحزةت المنجميزأ لاونفزةق  حزر  –ا جةهةت 
 اوبمة  المنجميأ المذقةطيأ لالمنإكت المنجميأ اوخرل. - المنةجت لاآلبةر المنجميأ

MRE 446 تصميم المناجم الطبقية: 
 –د بنةصزر   زميت طريقزأ الحجزرع لاليزةمو –الفواصزل(  –منةط  الق   –س وك طاقةت اليةو ) إكيل الطاقأ 

 –بمززدع   ززميت او –ميكةنيكيززأ االن يززةر فززي اوبمززدع  –لمززأ اوبمززدع مقة –ج ززةدات ل وزيي ززة فززو  اوبمززدع اإل
ر الرصسزيأ لفازةب بنةصزر   زميت اآلبزة -ات اوفقيزأ   زميت الممزر -ا زان الحجرات لفاةب بنةصزر الذزدبيت 

ي زأ فازةب الضزغط ال زير  فزوق الحزوائط الطو –دراسأ ا زان الطاقزةت فزوق الحزةئط الطويزل  – اطين اآلبةر 
ت يزةزات الفحز –فاةب بنةصر الذإغيل مع  حطيت اليةمةت لال يور المحيطأ ب زة  –ةصر الذدبيت لفاةب بن

   ميت نظةو الذ ويأ في المنةجت. –طرق لزالأ الغةزات من طاقةت الفحت  –الحرائ  لاالنفجةرات  –

MRE 447 الهبوط السطحي في المناجم: 
 -ت ال ازوط اليوامزل الذزي  ز الر ب زم بم يزة -فركزأ الطاقزةت اليثمأ بين الطرق المنجميأ الميذ فزأ ل - يريفةت 

م ال زيل نظريزةت الميذمزدع ب زال -النظريزةت الميذمزدع ب زم ال زيل الذكةم يزأ  -مركاةت منحنم ال اوط الاطحي 
 اززوط  ززأالير ميززد   قززدو لاج ززأ االسززذيراج ب ززم ال - ززأالير الومززر ب ززم ميززدالت ال اززوط الاززطحي  -الذفةضزز يأ 
 الطرق الريةضيأ لحاةب ال اوط الاطحي. -سةت ال اوط الاطحي مية -الاطحي 
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MRE 448 تأثيرات العمليات المنجمية على القشرة األرضية: 
لذزأالير فزي فركزةت بوامزل ا -نظريزأ ال ازوط  -طرق الومةيأ من زة صل  ق ي  زة  - مظةهر صضرار اليم يةت المنجميأ

فاةب  -( الامل الماذيرج -ميةمل ال اوط  -ليةمل الزمني القإرع اورضيأ في نطةق المنةجت  حر الاطحيأ )ا
ع نمة يكة القإزركي -كينمة يكة القإرع اورضيأ المذمةسكأ  -مركاةت اإلزافأ في القإرع اورضيأ لبنةصر ال اوط 

 اورضيأ يير المذمةسكأ.

MRE 457 المواقع دراسات: 
لدراسززةت ا - لدراسززةت الجيولوجيززأ لموامززع اليةمززةتا – صنززواع الدراسززةت المط وبززأ لموامززع الدراسززةت الميدنيززأ

ذززةبع اليم يززةت لمإززرلع   - لموامززع اليةمززةت – الدراسززةت االمذ ززةديأ –ال ندسززيأ المط وبززأ لموامززع اليةمززةت 
ليززرائط ا - (أ)مززن خززث  صمث ززه في يزز ب ززي اليةمززةت فززي المومززع يولوجيززأالج ززأالير الذراكيززب  –اسززذيراج خززةو 

 مومع خةو.الذقرير الفني ل – يت موامع الثرلات الميدنيألينةصر  قي أالجيو قني

MRE 463 التنقيب عن الخامات: 
ةط  الذم يززد بيم يززةت الماززح الجيولززوجي لالذ ززوير  ل وميززع الم شززرات الجيولوجيززأ الذززي يمكززن صن  حززدد منزز

ر بزن بيزد االسذإزية  كنولوجيزة –الذنقيزب الجيوكيميزةئي لاإلشزيةبي لالحزرار   –االسذكإةي لالذنقيب المثئمأ 
د   زة مزن مزوارةلاسذيداو طيف اإلشيةع الك رلمينةطياي السذطثع  ضزةري  المازةفةت  حزر الاحزث للمكةني

 - نإةط الذكذونيلك لل صمةكن الإ لذ الحرار  لمراكز ال –لالموارد المةئيأ لالايييأ لييرهة  –اليةمةت اولليأ 
لذقيززيت ب ززدي الجززرا  بم يززةت  –ضززةهةع النذززةئج الذكةم يززأ ل ح ي  ززة م –اخذيززةر طززرق الذنقيززب الذف ززي يأ المثئمززأ 
 الح و  ب م الحاةبةت الكميأ ل موارد.

MRE 464 ل:جيوفيزياء البترو 
د الاذرلليزأ الاحث لالذنقيزب بزن الم زةئ -نإأع الاذرل  لالمواد ال يدرلكربونيأ لم ةدرهة لهجر  ة ل جمية  ة 

الايةنزةت  طرق االسذكإةي الايزمي اليمي  ل ح و  ب م -لجود الاذرل  في ة لالذكوينةت الجيولوجيأ المحذمل 
مزززن  االسزززذفةدع - يززززين المي ومزززةت لميةلجذ زززة ل ح ي  زززة ل ح زززو  ب زززم دلا  مذغيرا  زززة بةلنازززاأ للبمزززةق  -

وائل ن سزمزالذاجيثت لالقيةسةت الايريأ إليجةد اليواص الك ربيأ لاإلشيةبيأ لالازيزميأ ل  زيور لمزة  حويزه 
قيزززيت رسزززت القطةبزززةت لاليززرائط الذركيايزززأ الثزمزززأ لذ -ليززةزات لدراسزززأ اليزززواص الاذرلفيزيةئيززأ ل يزانزززةت 

 الميزلن ل حديد ظرلي االسذغث  لاإلنذةج.

MRE 465 اآلبار تسجيالت: 
لذازجيثت ا - بيأك رالذاجيثت الذق يديأ ل مقةلمأ ال - يمنحنيةت الج زال ا  -صسةس الذفاير الكمي لايةنةت اآلبةر 

 -نزةت ال زيريأ  اجيثت الكثةفأ ل ذكوي -صج زع الك ربيأ الدميقأ  - اجيثت الحث الك ربي  -الك ربيأ المركزع 
  حديد الذذةبع ال ير  لالماةميأ ل  يور. -محث  الحرار  ض اجيثت اال  - اجيثت الذيو رلنةت 

MRE 466 الجيوفيزياء الهندسية: 
يأ أ لالجيو قنال ندسي ل طايقة  ة المذي قأ بةلمإرلبةت يأالضح أ بةسذيداو الطرق الجيوفيزيةئاسذكإةي اوبمةق 

 ميةس االهذزازات لضمةن اومةن بةلمنةجت.                 - الذنقيب بن الميةه الجوفيأ -

 - د صبمةم زةأ ل حديزالجيولوجي ةتاسذكإةي الذركيا - اوبمة  المدنيأ فياسذكإةي صساةب الذإققةت لاالن يةرات 
 ويززأ  ل وصززو  للززم الذ  ةتطززوط اويزلاليرمززياونفززةق لذلززل بذوميززع ال صمززةكناسذكإززةي اناززب اومززةكن لذحديززد 

 .بأاسذكإةي   و  الذر -الكإف بن الفجوات لاآلالةر - الا يمأ في المنةجت

MRE 477 تركيز الخامات المصرية: 
الطززرق الميذ فززأ لذركيززز اليةمززةت اآل يززأ  –واجززد اليةمززةت  صمززةكن  -الماززذغ أ فززي م ززر االمذ ززةديأاليةمززةت 

 -الزز هب  -النفي ززين سززيةنير  -لكرلميززرا –الاةريززر  –الذ ززل   -المنجنيززز - رلاسززب الفحززت -الحديززد  –)الفوسززفةت 
اإللمنيززر  -لرمززة  الايضززة  ا -ةص لالنحززةس الزنززل لالرصزز -الف اززاةر – الكززةللين –الميززةدن اورضززيأ النززةدرع 

 .ل نةبيأ ل يةواسذيدامةت اال -ضاط جودع اليةو  -..لل ( -   الاودا لالرمة

MRE 478 الفصل بالكهربية والمغناطيسية وتطبيقاتها: 
ةت  طايقزز -صج زززع الف ززل المغنةطياززي ذات الحززث الضززييف لاليززةلي  -صج زززع الف ززل بةلمغنةطياززيأ لصنواب ززة 
الف ل  -د لك ربيأ ذات الحث اليةلي لذات الذوصيل الجيصج زع الف ل بة -بم يةت الف ل المغنةطياي ل يةمةت 

ت الايززةن دراسززأ لوفززة - طايقززةت بم يززةت الف ززل بةلك ربيزأ ب ززم اليةمززةت الميذ فززأ  -بةلج زد الك ربززةئي اليززةلي 
 راسأ فةلأ.د -الميذ فأ ليم يةت الف ل بةلك ربيأ لالمغنةطيايأ 

MRE 479 التعويم بالهواء وتطبيقاتها: 
 -وا    ززنيف كيميةئيززةت الذيززويت بززةل  - بم يززةت االمذ ززةص لاالدم ززةص -م يززةت الذيززويت بززةل وا  صسةسزيةت ب

 قزويت بم يزةت  -ت( ف زيأ )فحزت لفوسزفةال يويت الميةدن يير  - يويت الميةدن الف زيأ  -  يويت الميةدن الكاريذيديأ
 دراسأ فةلأ. -محةكةع م ةنع الذيويت بةل وا   -الذيويت بةل وا  
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MRE 492 تصميم التهوية: 
 زوا  خزث  فاةب الذغيزرات فزي فةلزأ ال -الذ ميت االمذ ةد  وبيةد ممرات ال وا   -امذ ةديةت سريةن ال وا  
  ززميت لفاززةب مواصززفةت محطززةت  -ذإززغيل الفاززةب الحمززل الحززرار  فزي لاج ززأ  -سزريةنه فززي ممززر هززوائي 
 -ق لبنةصززرهة الذ ويززأ الدائمززأ للنفززة -إلنإززة  بأنواب ززة   ززميت   ويززأ اونفززةق  حززر ا -الذاريززد ل كييززف ال ززوا  
يزأ لذ ويزأ الطولاشاأ برضيأ(   زميت  -برضيأ  -الذ ويأ الميكةنيكيأ للنفةق )طوليأ  -الذ ويأ الطايييأ للنفةق 
 لاخذيةر ميدات الذ ويأ.

MME 417 الخواص الطبيعية والكيميائية للسطوح في عمليات التعويم بالهواء: 
 -لذيزويت بزةل وا  الحد اوب م لاودنزم ل حايازةت فزي بم يزأ ا -ل المرافل اوسةسيأ في بم يأ الذيويت بةل وا   ح ي

بةت الحةم زأ  كوين الفقة -بم يةت الحركأ بمةكينةت الذيويت لمإةكل النم جأ  -  ور بةو ليم يأ الذيويت بةل وا  
ح  كزوين سزط -يزأ ئع الرميقزأ بزين الحايازةت لالفقةبزةت ال وائاليواص الدينةميكيأ الحراريأ لطاقأ المزة -ل حاياةت 

أ للي طاقزأ المريزي انذقة  الفقةبةت الحةم  -الاةت الحاياةت بند الاطح الفةصل ل مةئع  -الذثم  في الثثالأ صبيةد 
 ي  اومث أ ل ذطايقةت الجديدع في مجة  الذيويت بةل وا .ب -نم جأ بم يأ الذيويت بةل وا   -

MME 444 تقويم عمليات تجهيز الخامات: 
 قيزيت  -لمنةخزل ا قيزيت بم يزةت الف زل الحجمزي بةسزذيداو  -صسةسيةت اإلف ة  الريةضي  -دالأ الذوزيع لدالأ الكثةفأ 
 دراسأ فةلأ. -  قييت بم يةت الف ل بةلذيويت بةل وا  - قييت بم يةت الف ل بةلجةذبيأ  -بم يةت الذكاير لالطحن 

MME 453 مخلفات مصانع تجهيز الخامات معالجة: 
 -لذركيزز مي فزةت م زةنع ا -ميزدات الزذي   مزن المزة   -المزواد الكيميةئيزأ المازةبدع  -طرق الذي   من المة  
 ن ة.طرق ميةلجأ المي فةت لاالسذفةدع م - أالير المي فةت ب م الاييأ المحيطأ  -طرق   ريف النفةيةت 

 

 الثانيالفصل الدراسي مقررات  ( يةبرنامج هندسة المناجم والثروات المعدن)الرابعة  الفرقة هندسة التعدين والفلزاتقسم 

 

 ENG 432 كود المقرر نظم مراقبة وضبط الجودة است المقرر

أ الذوزييةت دراس - أ لدارع لضاط الجودعالذي  قدم ة صنظم الوظةئف - لجودعاالمفةهيت اوسةسيأ لنظت المراماأ لضاط 
 - يينةتة  خطط اللبداد لاسذيداو ميططةت الرمةبأ ب م الجودع لبن - ةذج االفذمةالت في ضاط الجودعالذكراريأ لنم

 . طايقةت الحةسب في موضوبةت الجودع - طرق  حاين الجودع ل ك فأ الجودع

 

 MME 433 كود المقرر تقييم المناجم واقتصاديات التعدين است المقرر

فازةب  -طيزةت اليزةو  قزدير افذية -رد الميدنيزأ  قييت المزوا -نيأ ل نقود القيمأ الزم -ذ ةد مقدمأ في المفةهيت اوسةسيأ لثم

يززيت لدراسززأ  قنيززةت الذق -إلهززثك لاالسززذنزاي طززرق  قززدير ا -فةيززةت لضززاط الجززودع الركززةز لالن -رجززأ اليززةو دمذوسززط 

سززذيداو  قنيززةت ا -ا يززةذ القززرار لالإززكوك دمززأ فززي ب ززت مق -ح يززل الميززةطر لالحاةسززيأ   -الجززدلل المذي قززأ بةلمنززةجت 

بذاززةرات االجذمةبيززأ الاييززأ لاال -الذك فززأ  ماززةدئ نظريززأ -فززي  قيززيت اوصززو  الميدنيززأ  لخيززةرات الذاززييراإلسذوكةسززذل 

 راسأ فةلأ.د -راسأ االسذدامأ في مإةريع الذيدين د -السذغث  الرلاسب الميدنيأ 

 

 MRE 473 د المقرركو تخطيط مصانع التجهيز است المقرر

بم يززةت لصج زززع  ركيززز اليةمززةت )المنةخززل، الكاززةرات،  فاززةب ل قيززيت -دلا  الف ززل   –مذ ززةديةت بم يززةت الذركيززز ا

ج ززع صالطوافين، صج زع الذ نيف، ال يدرلسزيك ون،  رابيززات الذركيزز، صج ززع اليضيضزأ، صج ززع همفزر  ال ولايزأ، 

 دراسأ فةلأ. -ت الايةن لذركيز اليةمةت لالميةدن الميذ فأ  يطيط  لوفة -رشيح( الذيويت بةل وا ، المغ ظةت، صج زع الذ

 

 MRE 414 كود المقرر معدات المناجم است المقرر

ل زوا  المضززغوط لالضزوايط فززي ا - النززةم ونلالنقزل  - مزةطرع النقززل - نظمززأ النقزل بةلحاززة ص -صنظمززأ الرفزع  - لزف الحازة 

 نةدي  خةو.ص -راض الذيدين ميةلجأ الميةه وي - الذيدين
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 MRE 432 كود المقرر التلوث والتحكم البيئي است المقرر

طرق  –طرق الذحكت في الحاياةت الدميقأ لالغاةر –القيت الماموح ب ة  –لفدات ميةس الذركيز  –  و  ال وا  ) أاليرا ه 

 .ذ و  الامييال –ميةه  و  ال  –م جأ انذإةر م والةت ال وا ( ن –الذحكت في انايةالةت الغةزات 

 

 MME 422 كود المقرر مشروع البكالوريوس است المقرر

 لالذوج زةت ةجةتلاالسزذنذ لالنذزةئج لاالخذازةرات اليم يزأ/  ل منزذج الن زةئي الذطزوير  قزديت يزذت الدراسزي، الف زل ن ةيأ في

( دميقزأ 30 يفزوال) شزف ي  قديمي برض يتل قد القيةسي، بةلذناي   قرير كذةبأ الطةلب لب م. الطةلب مال من الماذقا يأ

 .لالمحكمين المإرفين مال من الذقرير، لك لل الإف ي، الذقديمي اليرض  قييت يذت ل. المإرلع فو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 (ات الدراسية)الباب الثاين: املقرر                                                                                                                   112 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 قسم اهلندسة املعمارية

 )المقررات الدراسية(
 

قدددررات املوضدددحة امل ماريدددةاهلندسدددة املعبقسددد   ل حقدددو ييدددا البدددملب املةإلضدددافة إىل مقدددررات السدددنة اإل داديدددة؛ يددددرس 
هلندسددة ارجددة البكددالوريوس يف السدد يفا  م بلبددات الصددول  لدد  ديف الفرقددة الاىل االثانيددة ( 28-27ةوددداال ال اليددة )

 .طاملعمارية من جامعة أسيو 
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 قسم الهندسة المعمارية

 الفرمأ اوللم

 )جميع الطثب(

 (27جدل  رمت )

 المقرر يرقم كود

 الساعات في األسبوع

مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
حة
م

 

ن
ري
مة
 

 

ي
م 
ب

 

 المجموع

نأ
ا
 ال
 
مة
ب
ص

 

ن 
حة
مذ
ا

ي
ف 
ش

 

ي
م 
ب
ن 
حة
مذ
ا

 

ن 
حة
مذ
ا

يأ
 ة
ن

ي 
س
را
لد
 ا
ل
 
لف
ا

 

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

Elective * 50 40 - - 10 2 2 - - 2 لغةت صجنايأ 

AE 171 
صسززززز  الذ زززززميت لاإلظ زززززةر 

 الميمةر 
2 4 - 6 4 120 20 - 60 200 

AE 172 100 30 - 20 50 4 3 - 2 1 الذدريب الا ر  لالرست الحر 

AE 131 (  1اإلنإة  الميمةر) 150 50 - 20 80 4 6 - 2 4 

AE 151 100 70 - - 30 3 2 - - 2 ماةدئ الذيطيط اليمراني 

CE 117  150 100 - - 50 3 4 - 2 2 إلنإة اتنظريأ ا 

 750      23 - 10 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 132 50 40 - - 10 2 3 - - 3 الذواصلم ةرات اليرض ل 

AE 111 200 60 - 20 120 6 6 - 6 - (1ميمةر  )الذ ميت ال 

AE 121   100 70 - - 30 3 4 - - 4 (1اليمةرع ) نظريةتل ةري 

AE 161 ( 1اليرض لالنم جأ الرمميأ) 150 - 50 - 100 - 4 2 - 2 

CES 147 100 70 - - 30 3 2 - 1 1 الذربأ لاوسةسةت 

CE 146 150 90 20 - 40 3 4 2 - 2 الماةفأ ال ندسيأ لالذ ويريأ 

 750      23 4 7 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

  

 ييذةر الطةلب لفدل ال غةت الذةليأ: *

AUR 111 .لغأ لنج يزيأ 

AUR 112 .لغأ صلمةنيأ 

AUR 113 .لغأ فرنايأ 
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 قسم الهندسة المعمارية

 الفرمأ الثةنيأ

 )جميع الطثب(

 (28جدل  رمت )

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع

مدة 

ن االمتحا

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
حة
م

 

ن
ري
مة
 

 

ي
م 
ب

 

 المجموع

نأ
ا
 ال
 
مة
ب
ص

 

ن 
حة
مذ
ا

ي
ف 
ش

 

ي
م 
ب
ن 
حة
مذ
ا

 

ن 
حة
مذ
ا

يأ
 ة
ن

ي 
س
را
لد
 ا
ل
 
لف
ا

 

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

AUR 241 50 40 - - 10 2 2 - - 2 م نأ لمجذمع 

AE 212 (  2الذ ميت الميمةر) - 200 60 - 20 120 6 6 - 6 

AE 232 (  2اإلنإة  الميمةر) 150 50 - 20 80 4 6 - 2 4 

AE 262 ( 2اليرض لالنم جأ الرمميأ) 150 - 50 - 100 - 4 2 - 2 

CES 224 100 70 - - 30 3 2 - - 2 اإلنإة ات الميدنيأ 

CE 225  100 70 - - 30 3 3 1 - 2 خواص مواد الانة 

 750      23 3 8 12 لفصل الدراسي األولمجموع ساعات ودرجات ا

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 233  50 40 - - 10 2 2 - - 2 ريةدع اوبمة 

AE 213 (  3الذ ميت الميمةر) - 200 60 - 20 120 6 6 - 6 

AE 222   100 70 - - 30 3 4 - - 4 (2)نظريةت اليمةرع ل ةري 

AE 252 ( 1الذيطيط اليمراني) 150 50 - 20 80 3 4 - 3 1 

ENG 252 

  اونظمأ لالذركياةت الفنيأ ل ماةني

 - 1 1 صوت  -
4 3 

20 - - 50 
150 

 25 - - 15 - - 1 ضو  -

 25 - - 15 - - 1  كييف -

CE 235 100 70 - - 30 3 3 - 1 2 اليرسةنأ الما حأ 

 750      23 - 11 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

لثانية ويتم تقييمة  ( والذي يتم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرقة ا1) التدريب الميدانى)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر 

 في بداية الفصل الدراسي األول للفرقة الثالثة.
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 الفصل الدراسي األولرات مقر الفرقة األولى )جميع الطالب(  قسم الهندسة المعمارية

 

 Elective كود المقرر لغات أجنبية است المقرر

 سذيداو ال غأ في كذةبأ الذقةرير الفنيأ. ييذةر الطةلب لفدل ال غةت الذةليأ:ا -خ ةئ  لموابد ال غأ 

AUR 111 .لغأ لنج يزيأ 

AUR 112 .لغأ صلمةنيأ 

AUR 113 .لغأ فرنايأ 

 

 AE 171 كود المقرر واإلظهار المعماريأسس التصميم  است المقرر

سز  ص - الذيري ب م صبيةد اإلنازةن فزي اونإزطأ الميذ فزأ ل أاليرهزة ب زم   زميت الفرايزةت الميمةريزأ لبنةصزر الفزرش

ليزدل  ب ززم الميمزةر  ا اإلظ ززةر طايز  م زةرات  -   زميت المازةني الااززيطأ، ل طايز  ذلزل ب ززم مجموبزأ ميذزةرع من ززة

 .بايطمإرلع   ميت مانم 

 

 AE 172 كود المقرر التدريب البصري والرسم الحر است المقرر

حزةلر م -خ ةئ  الين ر المرئي )الميمةر ( لصس  الذإزكيل المرئزي  -صس  الرست الحر لصدلا ه لم ةمه الميمةريأ  

  ( فزي المجزةالضزوئيأنظريزةت اولزوان لاليطزط ال ونيزأ )ال زاغيأ ل -اإلبداع في الذإكيل المرئزي النزةئي لالثالزي اوبيزةد 

 -الكذ زي  الذدريب الا ر  لاليدل  ب م الذإكيل الميمةر  لاليمراني في فيزات محزددع صل فزرع )الذإزكيل -الميمةر  

 (.Landmarksالينةصر الذإكي يأ  -لاج ةت الكذ أ لالمجموبأ الميمةريأ 

 

 AE 131 كود المقرر (1اإلنشاء المعماري ) است المقرر

 -فكزرع بةمزأ بزن الانزة  بةوفجزةر  - ي  ةالانة  بةلطوب ل فةصطرق  –ةني ال يك يأ( الما –)الحوائط الحةم أ صنظمأ الانة  

ت بةلموامع.المرافل الم -طرق  نفي  الماةني  –الاثلت  -الطاقةت اليةزلأ  ت لبم ية  يذ فأ من اإلنإة  نظرية

 

 AE 151 كود المقرر مبادئ التخطيط العمراني است المقرر

رع ب م الاليوامل الم  -  يريف المدينأ لمكونة  ة لبنةصرهة لاليثمأ بين ت - يريف الذجميةت اليمرانيأ ل درجة  ة  

 –الحجت  –  نيف المدن من فيث )المومع  - كنولوجيأ(  -القةفيأ  –جذمةبيأ ا –مذ ةديأ ا –يةسيأ س –اليمران )طايييأ 

وصو  الذنقل لالكثت الحركأ ليمرانيأ لالايييأ لاالمذ ةديأ لاالجذمةبيأ لمإالمدينأ الميةصرع لمإكث  ة )ال - الر اأ(

لم لخل مد .حديثأ في الذيطيط لفل مإكثت المدن مثل الذحضر اوخضر لاالسذدامأ لالمرلنأالذوج ةت ال -ل يدمةت( 

هة فيه  وافر اةدئ الواجبالذيريف بمةهيأ الذيطيط اليمراني لصنوابه لماذوية ه لالقيت لالم)الذيطيط اليمراني: 

 .(يمرانيفي مجة  الذيطيط ال م مألمن جيأ الذيطيط اليمراني لالدراسةت الثزمأ مع الذيريف بةلم ط حةت ال

 

 CE 117 كود المقرر نظرية اإلنشاءات است المقرر

زو االنحنة  مول الق  لب -فية  وفمة  لردلد اوا -ظريأ اإلسذة يكة الماذويأ ن - ت لطرق  ح ي  ةكل منإ اوسةسيأالمفةهيت 

ت  - لنة جأ بن موع الق  لبزلو اإلج ةدات ا -ليموديأ اإلج ةدات ا -الماذويأ  خواص اوسطح - اإلطةرات المحددع لسذة يكية

 االنايةج. -قدمأ ليدو االسذقرار م -وفمة  المذحركأ ب م الكمرات ا -اذمرع الكمرات الم -ات  رخيت الكمر -ال ي 
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 الثانيالفصل الدراسي مقررات  الفرقة األولى )جميع الطالب(  الهندسة المعمارية قسم

 

 AUR 132 كود المقرر التواصلومهارات العرض  است المقرر

 -ل لالمقةب ززأ كذةبززأ الرسززةئ -الذواصززل الإززف ي لييززر ال فظززي لكذةبززأ الذقززةرير  - الذواصززلبم يززأ  - الذواصززلمقدمززأ فززي فنززون 
يزرض الذقزديمي مرافزل  يطزيط ال -مزاية لبيوب اليزرلض الذقديميزأ  -لدارع اليرلض الذقديميأ  -الذقديميأ  الذيطيط ل يرلض

القوابززد  –ليززرض الذقززديمي ابييززأ لمحززيط  -) حديزد ال ززدي،  حديززد الجم ززور،  حديززد رسززةلأ اليززرض الرئياززيأ،  حديززد النطززةق( 
 اليرض.  الذيةمل مع جز  الذاةؤالت لاإلجةبةت في -لجم ور كيفيأ الذيةمل مع ا -اليةمأ إلدارع اليرلض الذقديميأ 

 

 AE 111 كود المقرر (1التصميم المعماري ) است المقرر

كيزد ليزذت الذأ ،لزه   ميت مانم بايط، مع الذركيز ب م صس  لمازةدئ الذ زميت لاوبيزةد الموضزوبيأ - مرافل اليم يأ الذ ميميأ
  يايأ، لالكفة ع الوظيفيأ لفراية ه الميمةريأ.ب م لضوح مفردات المانم لبنةصره الرئ

 

 AE 121 كود المقرر (1تاريخ ونظريات العمارة ) است المقرر

ع سزيكيأ )اليمزةرع اإليريقيزأ، اليمزةراليمزةرع الكث - بمةرع يرب السية - اليمةرع الم ريأ القديمأ - مة مال الذةري بمةرع 
 .تمن  القيت الميمةريأ لكل اسذيثص -الرلمةنيأ( 

 

 AE 161 كود المقرر (1) العرض والنمذجة الرقمية است المقرر

ر، سزت لالذحريزصدلات الر: )مفةهيت ل طايقةت اليرض لالنم جأ الرمميأ ل رسومةت الميمةريأ النةئيزأ اوبيزةد لالذزي  إزمل 
: اليززأ اوبيززةدت الميمةريززأ الثالرسززومة(. ، الا وكززةت، الم فززةت المرجييززأ، الطاةبززأراوبيززةد، الطاقززةت، الذ إززي لالقيززةس،

، اولجزه أ لالم زمذأاالناثةق، رؤيأ النمةذج، لنظت لفدااليةت اليةلت لالماذيدو، النم جأ الثاليأ اوبيةد الا كيأ لالازطحي)
: دثاليزأ اوبيزةاإلظ زةر لاليزرض الميمزةر  الزواميي ل نمزةذج ال(. المنظوريزأ، القطةبزةت، الظزث  ال قطزةتالثاليأ اوبيةد، 

 (.صل مة يمةال  ة 3DS Max ل AutoCADيداو برامج اسذ)
 

 CES 147 كود المقرر التربة واألساسات است المقرر

دمززل  ،  ززنيف الذربززأ)اليززواص اوسةسززيأ ل ذربززأ:  - سةسززةتوبيززواص لميكةنيكززة الذربززأ لاخذاززةر ل  ززميت ا الذيريززف
  ززميت  -ل ذربززأ  جززةنايالالضززغط  -الذززدبيت المادئيززأ نظريززأ  -( انضززغةط الذربززأ ،ج ززةدات خززث  الذربززأإلانذقززة  ا ،الذربززأ

 لمنةسب.اسةس صبحة  الذربأ بةلمومع لاخذيةر نوع او -الحوائط الاةئدع  -سةسةت اليةزلميأ وا -القوابد الضح أ 
 

 CE 146 كود المقرر المساحة الهندسية والتصويرية است المقرر

- لمازةفأ الميذ فزأ مقدمزأ بزن صنظمزأ ا - اليمزةرع فيويريأ ل طايقة  ة الذيريف بأس  لصسةليب الماةفأ الماذويأ لالذ 
 ، الطوليزأ القيةسزةت الطوليزأ لاوج ززع ،مثزل: الورنيزةت) دريب الطةلزب ب زم  حديزد مقزةيي  الرسزت لاوج ززع المازةفيأ 

مازةدئ  -( اليزرائط رسزت ،دلليرالزاليأ بةلذيو ،القيةسةت ،الميزانيأ ،الماةفأ بةلقيةسةت الطوليأ، الاايطألصج زع الزاليأ 
 ريأ لاسذيدامة  ة في اليمةرع.يالماةفأ الذ و

 

 الفصل الدراسي األولمقررات  )جميع الطالب(  الثانيةالفرقة  قسم الهندسة المعمارية

 

 AUR 241 كود المقرر مهنة ومجتمع است المقرر

 دلر المإري ب م اليمزل –المإكثت المر اطأ بةليمل  –الم ن في المجذمع  –الم نيأ  الممةرسأ –ب ت االجذمةع الم ني 

 ل ييةت لالذنظيمةت الم نيأ.ا -نظت الم نأ القوانين لالذإرييةت الذي   -
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 AE 212 كود المقرر (2التصميم المعماري ) است المقرر

احور دع الأ مذيداونظمأ اإلنإةئيأ الميذ فأ لاوبيةد القيةسيأ ل ة، مع  طاي  ذلل ب م   ميت مإرلبةت بايط

 .لالمذط اةت الفراييأ

 

 AE 232 كود المقرر (2اإلنشاء المعماري ) است المقرر

 ،)خإب :الإاةبيللصنواع اوبواب (. فواصل ال اوط لالذمدد ،صنواع اوسقف ،اوسةسةت)ه: ئمكونةت المانم لطرق لنإة 

 سقف(.ص –فوائط  –)صرضيةت  :لالداخ يأ صبمة  الذإطياةت اليةرجيأ .لييرهة( ،سكورير ،كريذة  ،لومنيووص

 

 AE 262 كود المقرر (2العرض والنمذجة الرقمية ) است المقرر

 - مةال هصل مة ي Adobe Photoshopبرض الماةمط لالواج ةت الميمةريأ بةسذيداو صفد برامج اليرض ال ور  مثل  

برنةمج ثل م (Objects)الميذمدع ب م الينةصر النم جأ المذقدمأ ل ذ ميمةت الميمةريأ بةسذيداو برامج النم جأ 

Autodesk Revit  مفةهيت ل طايقةت النموذج المي ومة ي ل ماةني  - صل مة يمةال ه(Building Information Model) - 

ل لن وص لبمذةبأ االنم جأ الرمميأ ل حوائط لاوبواب لالإاةبيل لاوبمدع لاورضيةت لاوسقف لالذيديل لاوبيةد لك

 جدال  لالمقةطع الثاليأ اوبيةد، لف ر الكميةت.ال

 

 CES 224 كود المقرر اإلنشاءات المعدنية است المقرر

ل صل مز  ص ،بززو انحنزة ل ص ،محوريأبضة  الميرضأ لقول سةليب   ميت اوص -فمة  الذ ميت صالميدنيأ ل كتمنإالنظت 

صزيل دراسزأ الذفة - ميت الوصثت المربوطأ لالم حومزأ سةليب الربط الميذ فأ من خث   ص -اوخرل ييرهة من القول 

مذوسزطأ  المازةني فزي مازذيدمألمازةني ال ز ب. الزنظت الا –فةصزيل الوصزثت   –نإةئيأ ل جمةلونةت لال يةكل الميدنيأ اإل

 ل .ل..  الت لاسيأ الاحور كةلماةرح لالمطةراتةال نةبيأ لالمنإكت الريةضيأ لال  لفي الماةنيلشةهقأ االر فةع 

 

 CE 225 كود المقرر خواص مواد البناء است المقرر

ذي  فالذ، الكودات ،يةسيأالمواصفةت الق ،الذوفيد القيةسي ،المواد ال ندسيأ: )المواد لخواص ة لطرق اخذيةرهة لاسذيمةال  ة

 ،اليرسةنأ مواد)نأ: اليرسة وجية كنول - كنولوجية مواد الانة  لالذطورات الحديثأ لاالسذيداو الماذكر لمواد الانة   - الفني(

لضةر ب م االميةه  أالير  -( الحجر ،اوخإةب ،الجير ،الجا : )لفدات الانة  لالقواطيع -( ضاط جودع اوبمة  اليرسةنيأ

ي  قةيالخذاةر لمامةكينةت )ميكةنيكة المواد ال ندسيأ:  –فيل ال قيع بالذككل  ،الم ةجمأ بةلكيمةليةت، الذزهير)مواد الانة : 

 .(نة  لالق لاالنح فمة  االسذة يكيأ ل إد لالضغطمقةلمأ لس وك المواد  حر  أالير او ،اليواص الميكةنيكيأ، االنفية 

 

 الثانيالفصل الدراسي مقررات  )جميع الطالب(  الثانيةالفرقة  قسم الهندسة المعمارية

 

 AUR 233 كود المقرر ريادة األعمال است المقرر

 حديزد المازةر المنةسزب  – نميزأ مف زوو القةفزأ اليمزل الحزر  –لمازةدئ ريزةدع اوبمزة  ل طايقة  زة اليم يزأ ميرفأ صسةسزيةت 

لبداد الاحزو   – طاي  م ةرات الاحث بن المي ومةت من الم ةدر الميذ فأ  –ل مإرلع لاالسذفةدع من الفرص المذةفأ 

 ص ل مإزةريع النةجحزأ لالمفةضز أ بين زة بةسزذيداو الطزرقيجزةد فزرل -الذجةريأ لالذاويقيأ ل مإةريع ال غيرع لالمذوسطأ 

لبزداد دراسزأ الجزدلل الذزي  إزذمل  – طاي  م ةرات كذةبأ خطأ اليمل ل مإزرلع الريزةد  فزي دراسزذه  –الي ميأ الحديثأ 

 اكذاةب م ةرات لدارع فري  اليمل.ل –ب م اليطط الذاويقيأ لالذإغي يأ لالمةليأ 
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 AE 213 كود المقرر (3اري )التصميم المعم است المقرر

ن الكذ أ مأ بياوبيةد لالقيت الذإكي يأ في اليمةرع، من خث    ميت  إكيثت بايطأ لصخرل مركاأ، لدراسأ اليث 

 لالفرال، لجودع الفرايةت الداخ يأ لاليةرجيأ، ل طاي  ذلل من خث    ميت مإرلبةت ميمةريأ.

 

 AE 222 كود المقرر (2تاريخ ونظريات العمارة ) است المقرر

 - وطيأ(الق ،وسطم )الرلمةنيالاليمةرع في الي ور ال - اليمةرع الايزنطيأ - اليمةرع القاطيأ - بمةرع فجر المايحيأ 
 .رسثميأ في م في اليةلت اإلسثمي لالذركيز ب م اليمةرع اإل اإلسثميأاليمةرع  - ب ر الن ضأ

 

 AE 252 المقرركود  (1التخطيط العمراني ) است المقرر

نواع حديد ص  -بداد خرائط الرفع لالذكويد للبداد مإرلع رفع بمراني لرصد ل اجيل الوضع الراهن لمنطقأ بمرانيأ: 
ع مةرات الرفبداد اسذل -الايةنةت لالمي ومةت في الدراسةت الذيطيطيأ ل ج يز اودلات الميذ فأ ل حديد م ةدر المي ومةت 

 - ةت لالايةنةتالزيةرات الميدانيأ لجمع المي وم -ةو  كوين فرق اليمل ل وزيع الم  - لمثفظةتلاالسذايةنةت لاسذمةرات ا
 فني. لبداد  قرير -ديةجرامةت( ، جدال  ،طرق برض المي ومةت )خرائط -الذاجيل الرممي ل ايةنةت لالمي ومةت 

 

 ENG 252 كود المقرر تكييف( –ضوء  –األنظمة والتركيبات الفنية للمباني )صوت  است المقرر

لييوب اس وك ال وت في اومةكن المغ قأ )الظواهر ال و يأ لزمن الذرديد،  - ال وت:  يريف ال وت لخواصه

كت اةدئ لطرق الذحم - صس  صو يةت الفرايةت لالذ ميت ال و ي لقةبةت اليطةبأ - المواد المةصأ ل  وت -ال و يأ( 

 ت(.داخل الفراية النظةو، خواص الينةصر المكونأ ل نظةو، طرق الذوزيع نظت  ضييت ال وت )مكونةت - في الضوضة 

 - فدات القيةسالضو  ال نةبي لل - اليوامل الم الرع ب م  وزييه داخل الفرالل الضو : خواص الضو  الطاييي

 لرؤيأ. ين لاالي -فاةبةت اإلضة ع ال نةبيأ  - صنواع الم ةدر ال نةبيأ ل ضو  خواص ة لطرق بم  ة ل وزيي ة

 النظت اخذيةر - ماةنيمذط اةت للسةئل لدمةج ل ركيب   ل اونظمأ في ال - صنظمأ الذ ويأ لالذدفيأ لالذاريد :الذكييف

 للنواع الميذ فأ من الماةني. المنةساأ

 

 CE 235 كود المقرر الخرسانة المسلحة است المقرر

 لذيري ب م  وزيعا -الميمةر  فأ الميةصرع لبثمذ ة بةلذإكيل لنظت اإلنإةئيأ الميذ ا -صس    ميت المنإأع اليرسةنيأ 

اكأ ش -القإريةت  –الاثطةت ذات اوب ةب لالا وكةت المفريأ  -الاثلت  -اوبمدع  -الاثطةت الم مذأ  - اوفمة 

لمأ اوفمة  ظت مقةن -ات االنإةئيأ سةبقأ ال ب لصثت الوفد -الكمرات لالاثطةت الماطحأ لاإلطةرات اليرسةنيأ 

ت.الذطاي  بةسذيداو المواد اإلنإةئيأ الميذ فأ بةل -لالجةنايأ الرصسيأ  ت لمح ية  مية
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 قسم اهلندسة املعمارية
 )برنامج هندسة العمارة(

 )المقررات الدراسية(
 

حددق بقسدد  رس البالددب املل ؛ يددداريددةعمامقددررات الفرقددة الاىل االثانيددة بقسدد  اهلندسددة امل ةإلضددافة إىل مقددررات السددنة اإل داديددة
ا  م بلبدددات الصددول  لددد  درجدددة ( السددد يف30-29املقدددررات املوضددحة ةودددداال ال اليددة )بددرانمج العمدددار   –اهلندسددة املعماريدددة 
 شعبة العمار  من جامعة أسيوط. -اهلندسة املعمارية البكالوريوس يف 
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 قسم الهندسة المعمارية

 (هندسأ اليمةرعالثةلثأ )برنةمج الفرمأ 

 (29جدل  رمت )

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع

مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
حة
م

 

ن
ري
مة
 

 

ي
م 
ب

 

 المجموع
نأ
ا
 ال
 
مة
ب
ص

 

ن 
حة
مذ
ا

ي
ف 
ش

 

ي
م 
ب
ن 
حة
مذ
ا

 

ن 
حة
مذ
ا

يأ
 ة
ن

ي 
س
را
لد
 ا
ل
 
لف
ا

 

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

AUR 322 50 40 - - 10 2 2 - - 2 مضةية الميةه لالطةمأ لالمنةخ 

AED 311 (  4الذ ميت الميمةر) 200 60 - 20 120 6 8 - 6 2 

AE 341 100 50 - - 50 3 3 - 1 2 الذحكت الاييي 

AED 341  100 50 - - 50 3 3 - 1 2 موانين ل إرييةت لصكواد الانة 

AED 331 ( 1الذ ميمةت الذنفي يأ) 200 60 - 20 120 6 5 - 3 2 

Elective (  1مقرر اخذيةر) 100 70 - - 30 2 2 - - 2 

 750      23 - 11 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 322 50 40 - 10 - 2 3 - - 3 ماةدئ الاحث الي مي 

AED 312 (  5الذ ميت الميمةر) 200 60 - 20 120 6 8 - 6 2 

AE 353  100 30 - 10 60 4 3 - 2 1 الذ ميت الحضر 

AED 332 ( 2الذ ميمةت الذنفي يأ) 200 60 - 20 120 6 5 - 3 2 

AED 321 100 70 - - 30 3 2 - - 2 اليمةرع اليةلميأ لالمح يأ 

Elective (  2مقرر اخذيةر) 100 70 - - 30 2 2 - - 2 

 750      23 - 11 12 الفصل الدراسي الثانيمجموع ساعات ودرجات 

 1500      46    المجموع

لثالثة ويتم تقييمة  ( والذي يتم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرقة ا2) التدريب الميدانى)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر 

 في بداية الفصل الدراسي األول للفرقة الرابعة.

 ةر الطةلب من المقررات الذةليأ:ييذ: (1مقرر اختياري )

AED 322 المدن ال كيأ  AED 361 موضوبةت مذقدمأ في  طايقةت الحةسب اآللي في اليمةرع 
AED 323 اإلناةنيةت في اليمةرع  AED 362  الحفةظ ب م الذرا  الميمةر 

 :الذةليأ المقررات من الطةلب ييذةر(: 2) اختياري مقرر

AEP 315 ناي  الموامع   AEP 336 الذنميأ الريفيأ 

AEP 316 صس  لجمةليةت الذ ميت اليمراني  AEP 337 الذنميأ اليمرانيأ الماذدامأ 

   AEP 338 يطيط اسذيمةالت اوراضي  
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 قسم الهندسة المعمارية

 (برنةمج هندسأ اليمةرع) الفرمأ الرابيأ

 (30جدل  رمت )

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع

مدة 

حان االمت

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
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م
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ي
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 المجموع

           الفصل الدراسي األول

ENG 431 50 40 - - 10 2 2 - - 2 الاثمأ الم نيأ 

AE 442  100 70 - - 30 3 2 - - 2 لدارع المإرلبةت 

AED 413 (  6الذ ميت الميمةر) 200 60 - 20 120 6 8 - 6 2 

AED 414  50 - - 15 35 - 3 - 1 2 الاكةلوريوسبرمجأ مإرلع 

AED 433 
الذ ميمةت الذنفي يأ ونظمأ 

 الماةني
2 4 - 6 6 120 20 - 60 200 

Elective (  3مقرر اخذيةر) 100 70 - - 30 2 2 - - 2 

 750      23 - 11 12 موع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األولمج

           الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 50 40 - - 10  3 - - 3 نظت مراماأ لضاط الجودع 

AED 415  300 - - 100 200 - 12 - 10 2 الاكةلوريوس مإرلع 

AE 443 100 70 - - 30 2 2 - - 2 الممةرسأ الم نيأ 

AED 442 100 50 - - 50 3 2 - 1 1 الكميةت لاليقود لالمواصفةت 

AED 424 100 70 - - 30 3 2 - - 2 دراسةت مذقدمأ في اليمةرع 

Elective (  4مقرر اخذيةر) 100 70 - - 30 2 2 - - 2 

 750      23 - 11 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

 

 ييذةر الطةلب من المقررات الذةليأ:: (3تياري )مقرر اخ

AED 443 دراسةت الجدلل ل مإرلبةت  AED 471 اوالر الاييي ل مإرلبةت 

AED 463 نظت المي ومةت الايييأ  AED 472 ففةظ لار قة  بمراني 

 :الذةليأ المقررات من الطةلب ييذةر(: 4) اختياري مقرر

AEP 451 االمذ ةد اليمراني  AEP 454 امذ ةديةت اإلسكةن 

AEP 452 جغرافيأ المدن  AEP 455 دراسةت سكةنيأ 

AEP 453 لدارع المدن    
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 الفصل الدراسي األولمقررات  ( برنامج هندسة العمارة) الثالثةالفرقة  قسم الهندسة المعمارية

 

 AUR 322 كود المقرر والمناخ والطاقة المياهقضايا  است المقرر

دع لطةمزأ المذجزدامضزةية الطةمزأ: )م زةدر  .الذيةمزل مزع مإزكثت نقز  م زةدر الميزةه الطايييزأ( -)م ةدر الميزةه  مضةية الميةه:
ازز  صسززاةبه، الذنلالمنززةخ: ) يريززف الذغيززر المنززةخي . لييززر المذجززددع، صمززةن م ززةدر الطةمززأ، سيةسززةت الطةمززأ المح يززأ لالدلليززأ(

  .لطةمأ(امأ ل ذغيرات المنةخيأ لميرفأ طرق مواج ذ ة في ضو  مإةكل بةلذغيرات المنةخيأ لصالةرهة المحذم أ، الموا 

 

 AED 311 كود المقرر (4التصميم المعماري ) است المقرر

ع ، مززييذضزمن المقزرر   زميت مإززرلبةت ميمةريزأ مذيزددع الينةصززر لاودلار  ذكزون مزن مانزم لافززد صل مجموبزأ مازةن
 ماةرات الحركأ لاليثمةت الذإكي يأ لالوظيفيأ.الذركيز ب م ليجةد الادائل الذ ميميأ لحل 

 

 AE 341 كود المقرر التحكم البيئي است المقرر

كةسرات  يل ل  ميتالذظ  -دراسأ بنةصر المنةخ الرئيايأ  - دراسأ بثمأ المانم بةلاييأ المنةخيأ المحيطأ لظرلف ة
يييأ االنظريةت ال -مةليت الحةرع ال حراليأ اوريأ لماةني ونمةط الذيطيطيأ لالينةصر الميمةا -الإم  بأنواب ة الميذ فأ 

 طاي  النظريةت الايييأ ب م اليمةرع الميةصرع.  -لاسذيدام ة في بمةرع ال حرا  

 

 AED 341 كود المقرر قوانين وتشريعات وأكواد البناء است المقرر

لذإرييةت القوانين لا -ي م ر مةنون الانة  ف -اةدئ للوائح القوانين م - يريف القةنون للاجاة ه يذضمن المقرر  

  -كود الانة   يريف بةو و -ي لمإرلع  ح يل مةنون -فةالت دراسيأ  - إرييةت الذيطيط الحضر  لوائح ل -الميمةريأ 

 -مةن نظت او -لحري  ادراسأ الانود اوسةسيأ من الكود الم ر  لالذي   الر في الذ ميت الميمةر  ل ماةني الميذ فأ )كود 

  (.للال حي .. –الك ربة   –نإة  اإل -ماةلل ال رلب  –بنةصر الحركأ 

  

 AED 331 كود المقرر (1التصميمات التنفيذية ) ست المقررا

بداد ل -و( مومع بة ،مطةبةت ،لاج ةت ، طوير الذ ميت الميمةر  لمانم سكنم مذوسط الحجت )ماةمطيذضمن المقرر  
لضيه   ل االوصف م ماذكم أ اوبيةد لالايةنةت الذي  كفل  نفي  المانم بةلحجت لالإكل لالرسومةت الذنفي يأ ل مان

 د الذفةصيل الميمةريأ ل واج ةت.لبدا –الم مت 

 

 Elective كود المقرر (1مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

AED 322 المدن الذكية : 

  الحةكت طةر اإلداراإل - ل كيأاالمقومةت الاإريأ ل مدينأ  - المقومةت الذقنيأ ل مدينأ ال كيأ - نأ ال كيأمف وو المدي

 يأ.صمث أ بةلميأ ل مدن ال ك - امذ ةد الميرفأ لار اةطه بةلمدينأ ال كيأ - ل مدينأ ال كيأ

AED 323 االنسانيات في العمارة : 

لمدل   لميمةرايةيأ الفرال الميمةر ، مفةهيت لصس  الذإكيل لالذكوين اليمةرع لاالناةن، الايد االناةني ل 

م أ رؤيأ شة ن خث م أالرهت بةلجوانب الوظيفيأ لالثقةفيأ، اليثمأ بين صس  الذإكيل لجمةليةت اليمةرع لاليمران 

اإلناةنيأ  لالي وو لمإيدعال يمةرع لاإلناةنيةت. المداخل الفكريأ لالنظريةت المذي قأ بةليثمأ الذاةدليأ بين الاييأ 

من  ميمةريأ نمةذج ناةني فيإللب ت النف  لب ت اإلناةن لاودب، لاسذقرا  ل ايد ا االجذمةعلمجةال  ة الميذ فأ: 

 الوامع المح ي لالدللي.
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AED 361  العمارة في اآلليتطبيقات الحاسب  فيموضوعات متقدمة:  

ي ومة يأ لذ نيع، ل إمل  طايقةت النم جأ الماالت  لاالخذاةرمحةكةع من فيث  قنيةت النم جأ لال  الرمميالذ نيع 

ت  طايقةت الام ل ماةني  في  راضيأاالفذييةت ثل اليمةرع الاةرامذريأ لاليمةرع المارمجأ لدلرع فيةع المانم، ل إمل صيضة

 الفذراضيأاات لالاييةت الفضة  فين فيث المفةهيت لاآلليةت لاودلات المط وبأ ليرض ل نةل  اليمةرع م  اليمةرع

ت لممةرسأ الم نأ، ل إمل الموضوبةت ك لل بم يةت فوساأ الذ مي الميمةر دبت الذي يت  فيلدلرهة 

  ميمةر .بداع الدبت بم يأ الذفكير لاإل في اآلليلنذةج الادائل الذ ميميأ ل قييم ة لدلر الحةسب  في الميمةر 

AED 362 الحفا ظ على التراث المعماري : 

 نميأ لس  لمفةهيت الحفةظ الميمةر  لبثمة ه بةلمجةالت لاليقأ ال  أ لبوجه خةص الذ ميت اليمراني ص

رض نةل  بالمجذميةت، لييرض بم يةت الحفةظ الميمةر  لصدلا ه، لالذاجيل لالذوالي  الميمةر ، ليدبت الذ

لمقومةت الذرااليأ سال الحفةظ ب م ا ليذنةل  المقرر .لالذجةرب اليةلميأ لاإلم يميأ لالمح يأ ،المداخلل ح يل 

يأ فةظ لكيفيأ الحل مإرلبةت الميمةريأ المط وب الحفةظ ب ي ة ل نميذ ة، لك لل دراسأ الذإرييةت المذي قأ بيم 

 رااليأ.نةط  الذ ه المه إكل  الذيالريأ لالايييأ لدارع الموامع الذرااليأ لكيفيأ الحفةظ ب م المثمح الذةريييأ لاو

 

 الثانيالفصل الدراسي مقررات  (برنامج هندسة العمارة) الثالثةالفرقة  دسة المعماريةقسم الهن

 

 AUR 336 كود المقرر مبادئ البحث العلمي است المقرر

 مرافززل لخطززوات الاحززث الي مززي ) حديززد - نززةتصنززواع لصسززةليب جمززع ل ح يززل الاية - مقدمززأ فززي من جيززأ الاحززث الي مززي
بزدادات لصسزةليب لبزداد لكذةبزأ الاحزو  )مكونزةت لل - كذةبزأ لبزرض النذزةئج( - المن جيزأ - صيةيأ الفرلض - المإك أ
 وخثميأ لاالنذحة .ااالبذاةرات  -الذوالي ( 

 

 AED 312 كود المقرر (5التصميم المعماري ) است المقرر

ت ل المإرلبةصكنيأ، المإرلبةت الا كةمل الذ ميت الميمةر  ل مانم صل المجموبأ الميمةريأ مع الايةق اليمراني في   ميت 
   ي.مذيددع االسذيمةالت ذات المكون الاكني، مع الذركيز ب م  طاي  موانين الانة  لصس  االمذ ةد ال ندس

 

 AED 353 كود المقرر التصميم الحضري است المقرر

 - ...لل ( المةئيأ جةر، الينةصرصس   ناي  الموامع )الفرايةت، الماةني، بنةصر الفرش، اوش - مكونةت الفرال الحضر 
راسيأ، داوهداي، فةالت )بم يأ الذ ميت الحضر : . دراسأ  طايقيأ ب م  ح يل مكونةت لخ ةئ  الفرال الحضر 

ذ ميت يأ ب م الامل الايي أالير اليو -(  طوير الفكر الذ ميمي، الادائل الذ ميميأ، الذقييت، ميرجةت الذ ميت ،الذح يثت
 ع.مإرلبةت  طايقيأ لذ ميت ل ناي  الموام - لبةدع   ميت ل طوير منطقأ بمرانيأ - الحضر  ل فرال

 

 AED 332 كود المقرر (2التصميمات التنفيذية ) است المقرر

- ربةئيأثت الك   ميت لبمل الذوصي -دراسأ ال وفةت اإلنإةئيأ لمانم سا  لبداد رسومة ه الذنفي يأ يذضمن المقرر 

  مانم.ليةو الذنفي   لارست المومع  -  ميت لرست نمةذج ل فةصيل اوبواب لالإاةبيل اليإايأ  - الذوصيثت ال حيأ

 

 AED 321 كود المقرر العمارة العالمية والمحلية است المقرر

الأ داة بيد الحمةرع مل  من القرن اليإرين، لدراسأ ب أالير الثورع ال نةبيأ ب م اليمةرع لبمةرع الحداالأ في الن ف او
ذرات ب م  ه الفلاليإرين ل أالير اليمةرع اليةلميأ في ه حةد في الن ف الثةني من القرن اليإرين لبدايأ القرن ال

 اليمةرع المح يأ بم ر لاليةلت اليربي.
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 Elective كود المقرر (2مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

AEP 315 لمواقعتنسيق ا: 

سززةت  ناززي  الموامززع ليإززمل اوطززر النظريززأ ل طورهززة لالمززداخل الذح ي يززأ الميذ فززأ، الدرا لبنةصززرصسةسززيةت 

يززأ يززةه لالايالذم يديززأ ل مومززع، الي ززةئ  لالدراسززةت الطايييززأ مثززل الطاويرافيززأ لالذربززأ لالمنززةخ لالناة ززةت لالم

يث فلموامع من اوازن الاييي لذناي  الموامع، لبم يأ  ناي  ب م القرارات الذ ميميأ. مفةهيت الذ لصالرهةالمحيطأ، 

 .الذنايقيأافذيةجةت الماذيدمين لاليثمةت الفراييأ لبدائل اوفكةر 

AEP 316  التصميم العمراني وجمالياتأسس: 

 رانزينظريزةت الذيطزيط لصسز  لجمةليزةت الذ زميت اليم ب زمدراسأ الذإكيل اليمراني ل مدينأ من خزث  الذيزري 

 -( لالمكزةن دراكزه لاليثمزأ بزين الفزرالل) كوينزه ل لصالرهة ب ي  إزكيل المدينزأ مزع الذركيزز ب زي الفزرال اليمرانزي

 .نالذيريف بيطوات لصسةليب  ح يل الاييأ اليمرانيأ ل أالير مذي   القرار ب ي  إكيل لجمةليةت اليمرا

AEP 336 التنمية الريفية : 

ة بةلذنميززأ مضززةية الذنميززأ الريفيززأ الم ززريأ لبثمذ زز - المح يززأ الريفيززأمفززةهيت لنظريززةت  نميززأ المجذميززةت 

 نميزأ ريفيزأ ب زي  ةتمإزرلبل  طايقيزأصمث زأ  - الذجةرب المح يأ لاليةلميأ في مجذميةت مإزةب أ -الحضريأ 

 .ماذو  المراكز اإلداريأ

AEP 337  المستدامة العمرانيةالتنمية: 

نظزيت ل نميزأ   - يأ لاليوامل الم الرع ب ي ة ل رشيد اسذيدام ة للجيزة  المقا زأالذيري ب ي الموارد اورضيأ لالايي

ي مززي اليمززران لاليززدمةت لال ززنةبةت لاإلنذززةج فززي ضززو  الذقززدو ال اإلناززةنيأ مززنالمززوارد لذحقيزز  االفذيةجززةت 

 .لالذكنولوجي للدارع الذيطيط الاييي

AEP 338  األراضي استعماالتتخطيط : 

لضزززةع الراهنزززأ  ح يزززل ل قيزززيت او - نظريزززةت اسزززذيمةالت اوراضزززي - اسزززذيمةالت اوراضزززيمفزززةهيت ل يريفزززةت 

بداد برامج اسذيمةالت اوراضي ل مدن ل -المدن القةئمأ سيةسةت اسذيمةالت اوراضي في  - السذيمةالت اوراضي

 .لبداد ميططةت اسذيمةالت اوراضي بةلمدن الجديدع - لالمنةط  اليمرانيأ الجديدع

 

 الفصل الدراسي األولمقررات  (برنامج هندسة العمارة) الرابعةالفرقة  سم الهندسة المعماريةق

 

 ENG 431 كود المقرر السالمة المهنية است المقرر

محطةت  -في بييأ اليمل    و  ال وا  -مأ في بي  اليم يةت موابد الاث -الاثمأ لال حأ الم نيأ  موانين -اومن ال نةبي 
 -اإلشيةع  -لظرلي المنةخيأ لاال زان الحرارل ا -إلضة ع ال نةبيأ ا -ل نةبيأ ااالهذزازات  -الضوضة   -الغثيةت  -الومود 

 الاثمأ في بييأ اليمل. صنظمأ لدارع -خث  بند فدل  الحرائ  خطأ اإل -ن الحرائ  مالحمةيأ  -فواد  الك ربة  

 

 AE 442 كود المقرر إدارة المشروعات  است المقرر

لدارع جدللأ ل الذدريب ب م صسةليب - يريف صسةسية  ة لمراف  ة  -مفةهيت لصسةليب ل قنيةت لدارع المإرلبةت الميمةريأ 
 لاإريأ.مكةنيةت الدارع اإل -صسةسيةت الذواصل بين صطراي اليمل الميمةر   -لدارع الميةطر  - المإرلبةت ل قدير الذكةليف

 

 AED 413 كود المقرر (6ري )التصميم المعما است المقرر

ل طاي     ميت مإرلبةت ميمةريأ كارل ب م صس  لماةدئ لمفةهيت الذنظيت الفرايي لمانم صل مجموبأ ميمةريأ،
  المفةهيت الميمةريأ الحديثأ في الذ ميت.
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 AED 414 كود المقرر البكالوريوسبرمجة مشروع  است المقرر

ت وع لفجمح يأ صل  وجه لم يمي صل مومي صل بةلمي ميةصر. لييك  اخذيةر موض يذضمن مإرلع الذيرج الذفةبل مع مضيأ
رر يذت ي ه ا المقسأ. لفالمإرلع  نوع ل راكت لالرا  الميةري لالم ةرات لاليارات الذ ميميأ الذي  ت اكذاةب ة خث  سنوات الدرا

 مع، ل ح يليل المولذ ميميأ، لاخذيةر لدراسأ ل ح  حديد القضيأ صل المإك أ ا) :القيةو بأنإطأ مة مال الذ ميت، لالذي  ضت
 أ.الذ ميمي تلقراراالصوالت للم  (المإرلبةت المإةب أ، لالمقةيي  لالميةيير الذ ميميأ، لصيةيأ الارنةمج الوظيفي لالماةفي

 

 AED 433 كود المقرر التصميمات التنفيذية ألنظمة المباني است المقرر

الم ةبد( لد لالذكييف اونظمأ الميكةنيكيأ )الذاري -لاورضيةت  لذنفي يأ ل حوائط لاوسقفبمل الذ ميمةت لالرسومةت ا
 صنظمأ شاكةت اال  ة . - اونظمأ الك ربةئيأ -صنظمأ الحمةيأ من الحري   -

 

 Elective كود المقرر (3مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

AED 443 دراسات الجدوى للمشروعات: 
سأ جدلل المن جيأ الي ميأ لاإلطةر اليةو إلجرا  درا - مف وو لخ ةئ  لصهميأ دراسأ جدلل المإرلبةت

ف سال  قدير  كةلي - بةت قدير فجت الط ب ب م ميرجةت المإرل -االسذثمةريأ  حديد الفرص  - المإرلبةت
 .راالسذثمةل قويت الربحيأ الذجةريأ لمإرلبةت  ديألاالمذ ةاإلنذةج لالذإغيل لالدراسأ المةليأ 

AED 463  البيئية المعلوماتنظم: 
 لاييأ الطايييأأ لحمةيأ اس  اليةماو -الايييأ اويكولوجيأ لصنواب ة ل فةبث  ة ل طايقة  ة الميذ فأ  ل نظتالمفةهيت اوسةسيأ 

 .يييأ في م رخ ةئ  اونظمأ الا الاييأ اليمرانيأ( - راليأالاييأ ال ح - فمةيأ الاييأ اليمرانيأ )الاييأ الاحريأ -

AED 471 البيئي للمشروعات األثر: 
 كاةب القدرعا -يذ ة اسذمرارالمفةهيت اوسةسيأ لذحديد الذأاليرات الايييأ لمإرلبةت الذنميأ لصهميأ ذلل في  حقي  

لاييي يت اوالر امن جيأ لجرا  دراسةت  قي - ب م المإةركأ في ه ا النوع من الدراسةت لالقدرع ب م مراجيذ ة
ي فلماذفيدع دلار الج ةت اص - المإكثت الذي  واجه  قييت اوالر الاييي - مرافل  قييت اوالر الاييي - ل مإرلبةت

 راجيأ ل ذقةرير.بم يأ الم -  قةرير  قييت اوالر الاييي لصهت محذوية  ة - بم يأ  قييت اوالر الاييي

AED 472  عمراني ارتقاءوحفاظ : 
ليمرانيأ ور بةلمنةط  اصنواع لماذويةت الذده - ل منةط  ذات القيمأ الذيريف بمف وو الحفةظ ب ي الذرا  اليمراني

يب س  اليثج صسةلص - والت اليمرانيأ ح يل الطةبع اليمراني لاناةق الذغير )الذح - صسةليب الرصد لالذوالي  - الذةريييأ
ت برسمي )المنةط  اليإوائيأ( لالمنةط  المذدهورع ال  اإلسكةن يير الذيريف بمنةط - الحفةظ( س  ص -  ةل  نيف مرانية

 .عدراسأ مإرل - يأالمإةركأ المجذمي - االر قة  الإةمل لالذدخل الاريع - االر قة  الحضر / اليمراني

 

 الثانيدراسي الفصل المقررات  (برنامج هندسة العمارة) الرابعةالفرقة  قسم الهندسة المعمارية

 

 ENG 432 كود المقرر نظم مراقبة وضبط الجودة است المقرر

أ الذوزييةت دراس - أ لدارع لضاط الجودعالذي  قدم ة صنظم الوظةئف - لجودعاالمفةهيت اوسةسيأ لنظت المراماأ لضاط 
 - يينةت  خطط اللجودع لبنةلبداد لاسذيداو ميططةت الرمةبأ ب م ا - الذكراريأ لنمةذج االفذمةالت في ضاط الجودع

 . طايقةت الحةسب في موضوبةت الجودع - طرق  حاين الجودع ل ك فأ الجودع

 

 AED 415 كود المقرر  البكالوريوسمشروع  است المقرر

يرج. رلع الذالانة  ب م ميرجةت مرف أ مة مال الذ ميت الذي  ت الذوصل للي ة في مقرر برمجأ مإيذضمن المإرلع 
 ح يل لظ ةر لصيةيأ الفكرع الذ ميميأ ل وليد الادائل لالذرجيح الموضوبي بين ة، ل) :أ مإرلع الذيرجل ضت صنإط

 .(المنذج الذ ميمي الن ةئي
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 AE 443 كود المقرر الممارسة المهنية است المقرر

قززوق ف -خززةص لالذيطززيط لالذ ززميت اليمرانززي بإززكل  الميمةريززأبإززكل بززةو لال ندسززأ مجززةالت ممةرسززأ م نززأ ال ندسززأ 
لقزززوانين ا - م نزززأالالميطزززط لالم زززمت اليمرانزززي فزززي المجزززةالت الميذ فزززأ لممةرسزززأ ل لالذزامزززةت الم نزززدس الميمزززةر 
مت اليمرانززي الميطززط لالم ززل ال ييززةت لالذنظيمززةت الم نيززأ الذززي ييضززع الميمززةر  - لالذإززرييةت الذززي  ززنظت الم نززأ

 م ر  وخثميةت ممةرسأ الم ن ال ندسيأ.الكود ال - صخثميةت ممةرسأ الم نأ - لقوانين ة

 

 AED 442 كود المقرر الكميات والعقود والمواصفات است المقرر

مزأ وبمزة  الإزرلط لالمواصزفةت الية - للصزف بنزود صبمزة  المازةني بدمزأ للضزوح لالذثمينيزألبداد المقةيازةت الكميزأ 
ة   الطاقزةت اليةزلزأ بأنواب زصبمزة -صبمزة  المازةني  -الماز حأ لصبمة  اليرسةنأ اليةديزأ  -صبمة  الحفر لالردو  -الماةني 
  إطيب اورضيةت.  صبمة  -الدهةنةت  صبمة  -صبمة  الذكايةت  -صبمة  الايةض  –الميذ فأ 

 

 AED 424 كود المقرر دراسات متقدمة في العمارة است المقرر

دامأ ليمزةرع المازذامازةدئ لنظزت  - لذ زميميأ الميذ فزأ ل زةمفةهيت لنظت اليمةرع اليضرا  المذوافقزأ مزع الاييزأ لالمزداخل ا
ت لنظزت مفزةهي - لالطةمأ المذجددع لالاال الذ زميميأ لذق يزل اسزذ ثك المزواد لالمزوارد لالطةمزأ مزع االنازجةو مزع الطاييزأ

ك الطةمززأ  ثل قنيززةت اليمززةرع ال كيززأ لالذززي  ذضززمن  طايقززةت الزز كة  االصززطنةبي بمززة يحقزز  بم يززأ او مذززأ ل رشززيد اسززذ
 ة بن بيد.ل وفير اومن لل ةفأ موابد الايةنةت لاال  ةالت الماموبأ لالمرئيأ مع الماةني لمكونة  ة لالذحكت ب 

 

 Elective كود المقرر (4مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

AEP 451 االقتصاد العمراني: 

مةريأ ةت الميالمذي قأ بةليمران لصسةسيةت ال ندسأ الكيفيأ لال ندسأ القيميأ ل مإرلب يأاالمذ ةدالجوانب 

ف ف  الذكةليل مإرلبةت من فيث الذطوير لالمراجيأ الفنيأ لخ االمذ ةديأسال رفع الكفة ع  - لاليمرانيأ

 .لالذإغي يألمكونةت المإرلبةت لالجوانب المةليأ  الوظيفيلالذح يل 

AEP 452 المدن فيةجغرا: 

أالير   - دنزيع المكةني ل منظريةت الذو - لظةئف الذجميةت اليمرانيأ - الميذ فأ بماذوية  ةلفدات الذقايت اإلدار  

 .أأ الذيطيطين في اليم يدلر جغرافية المد - صس    نيف المجذميةت اليمرانيأ - اليوامل الميذ فأ ب م جغرافية المدن

AEP 453 إدارة المدن : 

دارع اخذ ةصةت اإل  طور - النظةو الايةسي ل دللأ لالذنظيت اإلدار  - المح يأ ل مدن اإلدارعلمقومةت  مف وو

لحكت ا - دهةركزيأ لصبيةمف وو الثم - اليثمةت بين الحكومأ المح يأ لالحكومأ المركزيأ - المح يأ ل مدن في م ر

 المح ي.موانين اإلدارع لالحكت  - المح ي ل مدن لصهدافه لماررا ه

AEP 454 اإلسكان اقتصاديات: 

  م اإلسكةن ل فيةتببنةصر لخ ةئ  الط ب  -  ك فأ اإلسكةن - لمنظومأ امذ ةديأ كظةهرعمدخل بةو لإلسكةن 

ثت  فةب -  فيةت الماذحقألسيةسةت الدبت  -  مويل اإلسكةن - الليأ لنذةج الوفدات الاكنيأ - االجذمةبيأ الميذ فأ

 مإرلبةت اإلسكةن لالذنميأ اليقةريأ. - وق اإلسكةناليرض لالط ب في س

AEP 455 سكانية دراسات: 

يةت ذات ل ذجم يرافيأالديموالي ةئ   - ال يكل الذح ي ي ل قول الاإريأ لموع اليمل - بنةصر الدراسةت الاكةنيأ

 - وع اليملاإريأ لمل الفكرع الاينةريوهةت لميةس لسقةطة  ة الماذقا يأ ب م القو - اوفجةو الاكةنيأ الميذ فأ

  وظيف الدراسةت الاكةنيأ في اليم يأ الذيطيطيأ.
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 قسم اهلندسة املعمارية

 )برنامج هندسة التخطيط والتصميم العمراني(
 )المقررات الدراسية(

 
حددق بقسدد  رس البالددب املل ؛ يدددماريددةامقددررات الفرقددة الاىل االثانيددة بقسدد  اهلندسددة املع ةإلضددافة إىل مقددررات السددنة اإل داديددة

سدد يفا  م بلبدددات ( ال32-31وضدددحة ةوددداال ال اليدددة )املقددررات املبدددرانمج ال طبدديت اال صدددمي  العمددراين  -اهلندسددة املعماريددة 
 ط.ال صمي  العمراين من جامعة أسيو شعبة ال طبيت ا  -اهلندسة املعمارية الصول  ل  درجة البكالوريوس يف 
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 المعمارية قسم الهندسة

 الذيطيط لالذ ميت اليمراني(هندسأ  برنةمجالفرمأ الثةلثأ )

 (31جدل  رمت )

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع

مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
حة
م

 

ن
ري
مة
 

 

ي
م 
ب

 

 المجموع
نأ
ا
 ال
 
مة
ب
ص

 

ن 
حة
مذ
ا

ي
ف 
ش

 

ي
م 
ب
ن 
حة
مذ
ا

 

ن 
حة
مذ
ا

يأ
 ة
ن

 

ل
 
لف
ا

 
ي
س
را
لد
ا

 

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

AUR 322 50 40 - - 10 2 2 - - 2 مضةية الميةه لالطةمأ لالمنةخ 

AEP 331 ( 2الذيطيط اليمراني) 200 60 - 20 120 6 8 - 5 3 

AE 341 100 50 - - 50 3 3 - 1 2 الذحكت الاييي 

AEP 311 200 60 - 20 120 4 6 - 4 2 الميططةت الذنفي يأ 

AEP 321 100 50 - - 50 3 2 - - 2 الذإرييةت اليمرانيأ 

Elective (  1مقرر اخذيةر) 100 70 - - 30 2 2 - - 2 

 750      23 - 10 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 336 50 40 - - 10 2 3 - - 3 ماةدئ الاحث الي مي 

AEP 332 ( 3الذيطيط اليمراني) 200 60 - 20 120 6 6 - 4 2 

AEP 312 ( 1الذ ميت اليمراني) 150 50 - 20 80 4 6 - 4 2 

AEP 333 
 ززززززةري  لنظريززززززةت الذيطززززززيط 

 اليمراني لاإلم يمي
2 - - 2 3 30 - - 70 100 

AEP 341 150 - 50 - 100 - 4 - 2 2 نظت المي ومةت اليمرانيأ 

Elective 100 70 - - 30 2 2 - - 2 (2ر اخذيةر  )مقر 

 750      23 - 10 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

لثالثة ويتم تقييمة  ( والذي يتم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرقة ا2) التدريب الميدانى)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر 

 الفصل الدراسي األول للفرقة الرابعة. في بداية

 ييذةر الطةلب من المقررات الذةليأ:: (1مقرر اختياري )

AED 322 المدن ال كيأ  AED 361 موضوبةت مذقدمأ في  طايقةت الحةسب اآللي في اليمةرع 
AED 323 اإلناةنيةت في اليمةرع  AED 362  الحفةظ ب م الذرا  الميمةر 

 :الذةليأ المقررات من الطةلب ييذةر(: 2) اختياري مقرر

AEP 315 ناي  الموامع   AEP 336 الذنميأ الريفيأ 

AEP 316 صس  لجمةليةت الذ ميت اليمراني  AEP 337 الذنميأ اليمرانيأ الماذدامأ 

   AEP 338 يطيط اسذيمةالت اوراضي  
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 قسم الهندسة المعمارية

 لالذ ميت اليمراني(الذيطيط هندسأ  برنةمج) الفرمأ الرابيأ

 (32جدل  رمت )

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع

مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
حة
م

 

ن
ري
مة
 

 

ي
م 
ب

 

 المجموع
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ا
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ل
 
لف
ا

 

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

ENG 431 50 40 - - 10 2 2 - - 2 الاثمأ الم نيأ 

AE 442 100 70 - - 30 3 2 - - 2 لدارع المإرلبةت 

AEP 434 ( 4الذيطيط اليمراني) 200 60 - 20 120 6 8 - 5 3 

AEP 413 ( 2الذ ميت اليمراني) 150 50 - 20 80 4 6 - 4 2 

AEP 422  150 50 - - 100 3 3 - 1 2 اإلسكةن لاالمذ ةد الحضر 

Elective (  3مقرر اخذيةر) 100 70 - - 30 2 2 - - 2 

 750      23 - 13 10 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 50 40 - - 10  3 - - 3 نظت مراماأ لضاط الجودع 

AEP 435  300 - - 100 200 - 12 - 9 3  الاكةلوريوسمإرلع 

AE 443 100 70 - - 30 2 2 - - 2 الممةرسأ الم نيأ 

AEP 414 
اسذيمةالت اوراضي ل يطيط 

 الطرق
2 - - 2 3 30 - - 70 100 

AEP 423 100 50 - - 50 3 2 - 1 1 لف ة  لبرامج بم يةت 

Elective (  4مقرر اخذيةر) 100 70 - - 30 2 2 - - 2 

 750      23 - 10 13 الثاني مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي

 1500      46    المجموع

 

 ييذةر الطةلب من المقررات الذةليأ:: (3مقرر اختياري )

AED 443 دراسةت الجدلل ل مإرلبةت  AED 471 اوالر الاييي ل مإرلبةت 

AED 463 نظت المي ومةت الايييأ  AED 472 ففةظ لار قة  بمراني 

 :الذةليأ المقررات من الطةلب ييذةر(: 4) اختياري مقرر

AEP 451 االمذ ةد اليمراني  AEP 454 امذ ةديةت اإلسكةن 

AEP 452 جغرافيأ المدن  AEP 455 دراسةت سكةنيأ 

AEP 453 لدارع المدن    
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 ألولالفصل الدراسي امقررات  ( انيبرنامج هندسة التخطيط والتصميم العمر) الثالثةالفرقة  قسم الهندسة المعمارية

 

 AUR 322 كود المقرر والمناخ والطاقة المياهقضايا  است المقرر

دع م زةدر الطةمزأ المذجزد)مضزةية الطةمزأ:  - الذيةمل مع مإزكثت نقز  م زةدر الميزةه الطايييزأ( -مضةية الميةه: )م ةدر الميةه 
ذنازز  لمنززةخي لصسززاةبه، ال) يريززف الذغيززر ا المنززةخ: - لييززر المذجززددع، صمززةن م ززةدر الطةمززأ، سيةسززةت الطةمززأ المح يززأ لالدلليززأ(

  .لطةمأ(ابةلذغيرات المنةخيأ لصالةرهة المحذم أ، الموا مأ ل ذغيرات المنةخيأ لميرفأ طرق مواج ذ ة في ضو  مإةكل 

 

 AEP 331 كود المقرر (2التخطيط العمراني ) است المقرر

أ دراس -دع نيأ الجديمأ لذيطيط المدن لالذجميةت اليمرادراسأ المن جيأ الية - المدن الجديدع دراسأ  طور فكر  يطيط
دمةت ياإلسكةن لال -( االجذمةبيأ ،مذ ةديأاال ،اإلم يميأ ،اويكولوجيأ ،الايييأ)الدراسةت:  لبداد - صمث أ بةلميأ لمح يأ

الذإرييةت للقوانين ا -أ سيدراسةت الانيأ اوسة -دراسةت الطرق ل درجة  ة ل قةطية  ة  - )الميدالت لنطةق الذأالير(
 للبدادطوير   - ت الادائل وليد ل قوي - دراسةت ال يكل اليمراني لاليثمأ بين مكونةت المدينأ - الذي  حكت الميطط

 الرسومةت لالذقةرير ل ميطط اليةو/الذف ي ي لمجةلرع سكنيأ صل مركز المدينأ صل منطقأ صنةبيأ.

 

 AE 341 كود المقرر التحكم البيئي است المقرر

كةسرات  يل ل  ميتالذظ  -دراسأ بنةصر المنةخ الرئيايأ  - دراسأ بثمأ المانم بةلاييأ المنةخيأ المحيطأ لظرلف ة
يييأ االنظريةت ال -مةليت الحةرع ال حراليأ اوونمةط الذيطيطيأ لالينةصر الميمةريأ لماةني ا -الإم  بأنواب ة الميذ فأ 

 طاي  النظريةت الايييأ ب م اليمةرع الميةصرع.  -لاسذيدام ة في بمةرع ال حرا  

 

 AEP 311 كود المقرر مخططات التنفيذيةال است المقرر

ل ندسيأ راسأ اوس  اد - دراسأ  ج يز الماذندات الذنفي يأ اليةصأ بةلميطط الذف ي ي لمإرلبةت الذيطيط اليمراني
ت السذيمةالددات الذي  كفل  طايق ة في الوامع ل وصيف محاوبيةد لالايةنةت ا كةم أفي لبداد الميططةت اليمرانيأ )

 ةلميطط.دراسأ الضوابط لاالشذراطةت الذيطيطيأ ل منةط  الذي  ضمن  حق  الكثةفةت المط وبأ ب -الميذ فأ( 

 

 AEP 321 كود المقرر التشريعات العمرانية است المقرر

منيأ مةبيأ لاوسيأ لاالمذ ةديأ لاالجذاوس  الاية -ليمرانيأ طةر لالماذول القومي لاإلم يمي لالمح م ل ذإرييةت ااإل
نميأ  إرييةت الذ -ييةت بمة في ذلل الثةبذأ المحددع لالمرنأ الوصفيأ صنواع الذإر -لالايييأ لالجمةليأ لالاثمأ 

 -ع لماذثنةنةط  اليةصأ لا إرييةت الم -لالذيطيط اليمراني ل قايمةت اوراضي لاسذيدامةت اوراضي لالماةني 
 ح يل مةنوني لمإرلع.  -فةالت دراسيأ  - ذظ ت لالذيوي ال -اإلدارع لالذنفي  لالمذةبيأ 

 

 Elective كود المقرر (1مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

AED 322 المدن الذكية : 

  الحةكت طةر اإلداراإل - ل كيأاالمقومةت الاإريأ ل مدينأ  - دينأ ال كيأالمقومةت الذقنيأ ل م - مف وو المدينأ ال كيأ

 يأ.صمث أ بةلميأ ل مدن ال ك - امذ ةد الميرفأ لار اةطه بةلمدينأ ال كيأ - ل مدينأ ال كيأ

AED 323 نسانيات في العمارةإلا : 

لمدل   لميمةرا  الذإكيل لالذكوين اليمةرع لاالناةن، الايد االناةني ل يةيأ الفرال الميمةر ، مفةهيت لصس

م أ رؤيأ شة ن خث م أالرهت بةلجوانب الوظيفيأ لالثقةفيأ، اليثمأ بين صس  الذإكيل لجمةليةت اليمةرع لاليمران 

اإلناةنيأ  لالي وو لمإيدعال يمةرع لاإلناةنيةت. المداخل الفكريأ لالنظريةت المذي قأ بةليثمأ الذاةدليأ بين الاييأ 

من  ميمةريأ نمةذج ناةني فيإللب ت النف  لب ت اإلناةن لاودب، لاسذقرا  ل ايد ا االجذمةع  ة الميذ فأ: لمجةال

 الوامع المح ي لالدللي.
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AED 361  العمارة في اآلليتطبيقات الحاسب  فيموضوعات متقدمة:  

أ لمي ومة يمل  طايقةت النم جأ االت الذ نيع، ل إ ذاةرلاالخمن فيث  قنيةت النم جأ لالمحةكةع   الرمميالذ نيع 

ت   طايقةت الاييةت  ثل اليمةرع الاةرامذريأ لاليمةرع المارمجأ م ل ماةني لدلرع فيةع المانم، ل إمل صيضة

الفضة ات  فيالمفةهيت لاآلليةت لاودلات المط وبأ ليرض ل نةل  اليمةرع  من فيث  اليمةرع في  االفذراضيأ

ل بم يةت لممةرسأ الم نأ، ل إمل الموضوبةت ك ل الميمةر دبت الذي يت  فيلدلرهة  االفذراضيألالاييةت 

ير يأ الذفكدبت بم  في اآلليلنذةج الادائل الذ ميميأ ل قييم ة لدلر الحةسب  في الميمةر فوساأ الذ ميت 

  لاإلبداع الميمةر .

AED 362 الحفاظ على التراث المعماري : 

أ مة ززه بةلمجززةالت لاليقززأ ال زز أ لبوجززه خززةص الذ ززميت اليمرانززي ل نميززلمفززةهيت الحفززةظ الميمززةر  لبث صسزز 

رض بزالمجذميةت، لييرض بم يزةت الحفزةظ الميمزةر  لصدلا زه، لالذازجيل لالذواليز  الميمزةر ، ليزدبت الذنزةل  

أ ت الذرااليززليذنززةل  المقززرر سززال الحفززةظ ب ززم المقومززة .ل ح يززل المززداخل لالذجززةرب اليةلميززأ لاإلم يميززأ لالمح يززأ

يزأ حفزةظ لكيفل مإرلبةت الميمةريأ المط وب الحفةظ ب ي ة ل نميذ ة، لكز لل دراسزأ الذإزرييةت المذي قزأ بيم يزأ ال

 ذرااليأ.لمنةط  ال إكل ه ه ا الذيالريأ لالايييأ لدارع الموامع الذرااليأ لكيفيأ الحفةظ ب م المثمح الذةريييأ لاو

 

 الثانيالفصل الدراسي مقررات  (انينامج هندسة التخطيط والتصميم العمربر) الثالثةالفرقة  قسم الهندسة المعمارية

 

 AUR 336 كود المقرر مبادئ البحث العلمي است المقرر

مرافززل لخطززوات الاحززث الي مززي ) حديززد  -ةنززةت صنززواع لصسززةليب جمززع ل ح يززل الاي - مقدمززأ فززي من جيززأ الاحززث الي مززي
بزدادات لصسزةليب لاحزو  )مكونزةت لبزداد لكذةبزأ الل - ةبزأ لبزرض النذزةئج(كذ - المن جيزأ - صيةيأ الفرلض - المإك أ
 وخثميأ لاالنذحة .ااالبذاةرات  -الذوالي ( 

 

 AEP 332 كود المقرر (3التخطيط العمراني ) است المقرر

ل راسأ المدخد - ا يجيدراسأ من جيأ الذيطيط االسذر -  طوير للبةدع  يطيط مدينأ مةئمأ بةسذيداو الذيطيط االسذرا يجي
 ،مذ ةديأاال ،الايييأ: )دراسةت الوضع الراهن. شركة  الذنميأ - م يمي لالذطور اليمراني ل مدينأ لا جةهةت النمواإل

اسةت الانيأ در -ت الطرق دراسة - اإلسكةن لاليدمةت )من فيث الكفة ع لالوصوليأ من كةفأ منةط  المدينأ((. االجذمةبيأ
المي ومةت  اسذيداو نظت -اني دراسةت ال يكل اليمر - الذيطيط لبةدعوانين لالذإرييةت الذي  حكت دراسأ الق - اوسةسيأ  

 حديد لالمدينأ    نيف منةط  -صيةيأ الرؤيأ لاوهداي  -الذح يل الربةبي  -الجغرافيأ في  يزين لميةلجأ الايةنةت 
لمذةبيأ م شرات ا ير للضع اليطأ الذنفي يأ لصيةيأ حديد اوللويةت لمإرلبةت لبرامج الذطو - الذيةمل مي ة صسةليب

 .راني(ز اليمالميطط االسذرا يجي لالحي ،الرسومةت لالذقةرير )ميطط اسذيمةالت اوراضي . لبدادلالذقييت.  طوير

 

 AEP 312 كود المقرر (1التصميم العمراني ) است المقرر

ةصر رفع ل ح يل بن -  ر اإلدراك الا -أ رايةت اليمراني ح يل ل  ميت الف - طرق جمع الايةنةت لالذح يل لاليرض
 يمرانيلذ ميت الا - ةئمأدراسأ  طايقيأ لذ ميت ل ناي  مومع لمنطقأ بمرانيأ م - الذإكيل الا ر  لمنطقأ بمرانيأ مةئمأ
،  طوير  ميميأ ح يل اوهداي، الارنةمج الذ ميمي، فةالت دراسيأ، الادائل الذ) :وفد المإرلبةت المذوسطأ من خث 

 .(الحل الذ ميمي، الذقييت، ميرجةت الذ ميت

 

 AEP 333 كود المقرر تاريخ ونظريات التخطيط العمراني واإلقليمي است المقرر

 دن، دراسأئف المالماذويةت الذيطيطيأ الميذ فأ لاليثمأ بين ت،  نميأ المدن القةئمأ ل يطيط المدن الجديدع، لظة

دراسأ  يذ فأ،لالذغيرات في  يطيط الذجميةت بار الي ور الذةريييأ ل أالير المحددات الم  ةريييأ لنإأع اليمران

 النظريةت الميذ فأ في مجة  الذيطيط اليمراني لاإلم يمي.
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 AEP 341 كود المقرر نظم المعلومات العمرانية است المقرر

ي فكةنية  ة فيأ للمطايقةت نظت المي ومةت الجغرادراسأ   -دراسأ صفد  الماذجدات الذقنيأ في مجة  الذيطيط اليمراني 
 ةالتسيأ )اسذيم يثت اليمرانيأ اوسةكيفيأ لجرا  الذح - المفةهيت اوسةسيأ لذطايقةت الارنةمج - مجة  الذيطيط اليمراني

 في مجة  الذيطيط اليمراني. لييرهة( الثزمأ كثةفةت – ار فةبةت –

 

 Elective المقرركود  (2مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

AEP 315 تنسيق المواقع: 

ت لدراسةاصسةسيةت لبنةصر  ناي  الموامع ليإمل اوطر النظريأ ل طورهة لالمداخل الذح ي يأ الميذ فأ، 

أ ه لالاييالميةللالناة ةت  الذم يديأ ل مومع، الي ةئ  لالدراسةت الطايييأ مثل الطاويرافيأ لالذربأ لالمنةخ

فيث  موامع منناي  الب م القرارات الذ ميميأ. مفةهيت الذوازن الاييي لذناي  الموامع، لبم يأ   لصالرهةالمحيطأ، 

 .الذنايقيأافذيةجةت الماذيدمين لاليثمةت الفراييأ لبدائل اوفكةر 

AEP 316  التصميم العمراني وجمالياتأسس: 

ني اليمرا من خث  الذيري ب ي نظريةت الذيطيط لصس  لجمةليةت الذ ميت ل مدينأراني دراسأ الذإكيل اليم

 -( المكةنلفرال لدراكه لاليثمأ بين ال) كوينه ل لصالرهة ب ي  إكيل المدينأ مع الذركيز ب ي الفرال اليمراني

 .يمرانلجمةليةت ال الذيريف بيطوات لصسةليب  ح يل الاييأ اليمرانيأ ل أالير مذي   القرار ب ي  إكيل

AEP 336 الريفية التنمية : 

 - الحضريأ بةلذنميأ مضةية الذنميأ الريفيأ الم ريأ لبثمذ ة - المجذميةت المح يأ الريفيأ  نميأمفةهيت لنظريةت 

 .اريأكز اإلديأ ريفيأ ب ي ماذو  المرا نم ةتمإرلبل طايقيأ صمث أ  - الذجةرب المح يأ لاليةلميأ في مجذميةت مإةب أ

AEP 337 المستدامة التنمية العمرانية: 

  نظيت ل نميأ - مقا أالذيري ب ي الموارد اورضيأ لالايييأ لاليوامل الم الرع ب ي ة ل رشيد اسذيدام ة للجية  ال

مي دو الي اليمران لاليدمةت لال نةبةت لاإلنذةج في ضو  الذق اإلناةنيأ منالموارد لذحقي  االفذيةجةت 

 .جي للدارع الذيطيط الايييلالذكنولو

AEP 338  األراضي استعماالتتخطيط : 

اولضةع الراهنأ   ح يل ل قييت - نظريةت اسذيمةالت اوراضي - اوراضي اسذيمةالتمفةهيت ل يريفةت 

 مدن بداد برامج اسذيمةالت اوراضي لل -المدن القةئمأ سيةسةت اسذيمةالت اوراضي في  - السذيمةالت اوراضي

 .لبداد ميططةت اسذيمةالت اوراضي بةلمدن الجديدع - لمنةط  اليمرانيأ الجديدعلا

 

 األولالفصل الدراسي مقررات  (انيبرنامج هندسة التخطيط والتصميم العمر) الرابعةالفرقة  قسم الهندسة المعمارية

 

 ENG 431 كود المقرر السالمة المهنية است المقرر

 -فززي بييززأ اليمززل    ززو  ال ززوا  -مأ فززي بيزز  اليم يززةت موابززد الاززث -ثمأ لال ززحأ الم نيززأ مززوانين الازز -اومززن ال ززنةبي 
 الحزرار لظرلي المنةخيأ لاال ززان ا -إلضة ع ال نةبيأ ا -ل نةبيأ ااالهذزازات  -الضوضة   -الغثيةت  -محطةت الومود 

ي بييززأ فززصنظمززأ لدارع الاززثمأ  -د فززدل  الحرائزز  خزث  بنززخطززأ اإل -لحرائزز  االحمةيززأ مززن  -واد  الك ربززة  فزز -اإلشزيةع  -
 اليمل.

 

 AE 442 كود المقرر إدارة المشروعات  است المقرر

أ للدارع ليب جدللالذدريب ب م صسة - يريف صسةسية  ة لمراف  ة  -مفةهيت لصسةليب ل قنيةت لدارع المإرلبةت الميمةريأ 
 ت الاإريأ.اإلمكةنية لدارع -سةسيةت الذواصل بين صطراي اليمل الميمةر  ص -لدارع الميةطر  - المإرلبةت ل قدير الذكةليف
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 AEP 434 كود المقرر (4التخطيط العمراني ) است المقرر

هرع  دهور أ القةئمأ لظةالذيري ب م مإةكل المنةط  اليمراني - دراسأ ل طوير منطقأ بمرانيأ مةئمأ )ففةظ / ار قة (
قأ مدن )المنطليمرانيأ  بةلا  نيف المنةط   - طرق ميةس ة لاوسةليب الماذيدمأ لميةلجذ ةاليمران لصنواب ة لصساةب ة ل

 (ذدهورعمنةط  الممي، ال، منةط  اإلسكةن يير الرسأالذق يدي ألذات القيمأ، اوفية  الاكني أالمنةط  الذةرييي ،المركزيأ
ةمل صسةليب الذي -ر ل حديد المإكثت لالذحديةت دهومظةهر الذ -شركة  الذنميأ  - ح يل الطةبع لال يكل اليمراني  -

 ظ/ ار قة (اد مإرلع )ففةلبد. الذإرييةت لاالشذراطةت اليمرانيأ للدارع اليمران - لالميةلجةت مع المنةط  اليمرانيأ
 يديةمل ل حدرصد لميةس مظةهر الذدهور بأفد المنةط  اليمرانيأ القةئمأ ل حديد سيةسةت الذ - بمراني مذكةمل

 لبداد اليرائط لالذقرير الفني. - بداد الميطط الذف ي ي لالارامج الذنفي يأل -اوللويةت 

 

 AEP 413 كود المقرر (2التصميم العمراني ) است المقرر

طاي  ماةدئ   - أدراسأ  طايقيأ ل ذإكيل اليمراني ل مدينأ، مإرلبةت  طايقيأ لذ ميت ل ناي  موامع بمرانيأ مذكةم 
 في الذ ميت الحضر ، نمةذج بةلميأ لطرق لصسةليب  طوير المنةط  اليمرانيأ.االسذدامأ 

 

 AEP 422 كود المقرر اإلسكان واالقتصاد الحضري است المقرر

الذنميأ  اسذرا يجيةت -سكةن بةلمجذميةت المذقدمأ إلا -إةكل اإلسكةن بةلمجذميةت النةميأ م -وهميأ ا – يريف اإلسكةن 
 -ظومأ امذ ةديأ اإلسكةن كمن -ميةصرع النمطيأ لال -ة   قنيةت الان -صالر موانين ل إرييةت الانة   -في مطةع اإلسكةن 

ت سيةسةت الدب -الوفدات الاكنيأ  الليةت لنذةج -ةن لامذ ةديةت اوراضي  ك فأ اإلسك -خ ةئ  الط ب ب ي اإلسكةن 
جة  اإلسكةن مالذنميأ في  -كيأ الماةكن ال  -لذيطيطيأ بذاةرات   ميت النموذج الاكني لالذجميةت اا -ل فيةت الماذحقأ 

ذمويل في مإرلبةت الإراكأ لال -كنيأ لاليدمةت الموامع الا -يطيط الموامع الاكنيأ الكثةفةت ل  -ومةن اليمراني ا -
 الزمنيأ للدارع المإرلبةت. الارامج-اإلسكةن 

 

 Elective كود المقرر (3مقرر اختياري ) است المقرر

 يذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:ي

AED 443 دراسات الجدوى للمشروعات: 

سأ جدلل المن جيأ الي ميأ لاإلطةر اليةو إلجرا  درا - مف وو لخ ةئ  لصهميأ دراسأ جدلل المإرلبةت

  كةليفسال  قدير  - بةت قدير فجت الط ب ب م ميرجةت المإرل -االسذثمةريأ  حديد الفرص  - المإرلبةت

 .راالسذثمةل قويت الربحيأ الذجةريأ لمإرلبةت  لاالمذ ةديأاإلنذةج لالذإغيل لالدراسأ المةليأ 

AED 463 نظم المعلومات البيئية: 

 لاييأ الطايييأامأ لحمةيأ س  اليةاو -المفةهيت اوسةسيأ ل نظت الايييأ اويكولوجيأ لصنواب ة ل فةبث  ة ل طايقة  ة الميذ فأ 

 .يييأ في م رخ ةئ  اونظمأ الا الاييأ اليمرانيأ( - الاييأ ال حراليأ - يأ الاييأ اليمرانيأ )الاييأ الاحريأفمة -

AED 471 البيئي للمشروعات األثر: 

 كاةب القدرعا -يذ ة اسذمرارالمفةهيت اوسةسيأ لذحديد الذأاليرات الايييأ لمإرلبةت الذنميأ لصهميأ ذلل في  حقي  

لاييي ا قييت اوالر  من جيأ لجرا  دراسةت - أ في ه ا النوع من الدراسةت لالقدرع ب م مراجيذ ةب م المإةرك

ي فلماذفيدع دلار الج ةت اص - المإكثت الذي  واجه  قييت اوالر الاييي - مرافل  قييت اوالر الاييي - ل مإرلبةت

 راجيأ ل ذقةرير.بم يأ الم - وية  ة قةرير  قييت اوالر الاييي لصهت محذ - بم يأ  قييت اوالر الاييي

AED 472 حفاظ وارتقاء عمراني : 

ليمرانيأ ور بةلمنةط  اصنواع لماذويةت الذده - ل منةط  ذات القيمأ الذيريف بمف وو الحفةظ ب ي الذرا  اليمراني

يب س  اليثج صسةلص - رانيأوالت اليم ح يل الطةبع اليمراني لاناةق الذغير )الذح - صسةليب الرصد لالذوالي  - الذةريييأ

ت برسمي )المنةط  اليإوائيأ( لالمنةط  المذدهورع الالذيريف بمنةط  اإلسكةن يير  - الحفةظ( س  ص -  ةل  نيف مرانية

 .عدراسأ مإرل - يأالمإةركأ المجذمي - االر قة  الإةمل لالذدخل الاريع - االر قة  الحضر / اليمراني
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 الثانيالفصل الدراسي مقررات  (انيبرنامج هندسة التخطيط والتصميم العمر) الرابعةرقة الف قسم الهندسة المعمارية

 

 ENG 432 كود المقرر نظم مراقبة وضبط الجودة است المقرر

أ الذوزييةت دراس - أ لدارع لضاط الجودعالذي  قدم ة صنظم الوظةئف - لجودعاالمفةهيت اوسةسيأ لنظت المراماأ لضاط 
 - يينةتة  خطط اللبداد لاسذيداو ميططةت الرمةبأ ب م الجودع لبن - نمةذج االفذمةالت في ضاط الجودعالذكراريأ ل

 . طايقةت الحةسب في موضوبةت الجودع - طرق  حاين الجودع ل ك فأ الجودع

 

 AEP 435 كود المقرر )تخطيط( البكالوريوسمشروع  است المقرر

 أ الحفةظ /طوير منطق  - طوير مدينأ مةئمأ  - يطيط اليمراني ) يطيط مدينأ جديدعلبداد مإرلع الذيرج في صفد مجةالت الذ
لبداد  -نةت مع الايج -دراسةت ل ح يل الذجةرب الاةبقأ لالدرلس الماذفةدع  -من جيأ لبداد المإرلع لاالر قة  اليمراني( 

 قييم ة بداد بدائل الح و  لل -ةذ القرارات الذيطيطيأ ا ي -حديد اوهداي   -ح يل القضةية لالمإةكل لاإلمكةنيةت   -الدراسةت 
 يت لبرض المإرلع. قد - لذيرج )خرائط ل قةرير(لبداد ماذندات مإرلع ا -الح و  الن ةئيأ  - ح يل الارنةمج الذف ي ي  -

 

 AE 443 كود المقرر ةالممارسة المهني است المقرر

قززوق ف -لالذيطززيط لالذ ززميت اليمرانززي بإززكل خززةص  الميمةريززأ بإززكل بززةو لال ندسززأمجززةالت ممةرسززأ م نززأ ال ندسززأ 
لقزززوانين ا - م نزززأالالميطزززط لالم زززمت اليمرانزززي فزززي المجزززةالت الميذ فزززأ لممةرسزززأ ل لالذزامزززةت الم نزززدس الميمزززةر 
مت اليمرانززي الميطززط لالم ززل ال ييززةت لالذنظيمززةت الم نيززأ الذززي ييضززع الميمززةر  - لالذإززرييةت الذززي  ززنظت الم نززأ

 الكود الم ر  وخثميةت ممةرسأ الم ن ال ندسيأ. - صخثميةت ممةرسأ الم نأ - وانين ةلق

 

 AEP 414 كود المقرر استعماالت األراضي وتخطيط الطرق است المقرر

ح يل   -لمدن القةئمأ اسذيمةالت اوراضي في ا سيةسةت -الجز  اول : يذنةل  دراسأ مفةهيت اسذيمةالت اوراضي 
 بداد برامج اسذيمةالت اوراضي في المنةط  اليمرانيأ الجديدع. ل -لوضع الراهنل قييت ا

لربط بإاكةت ا - راسأ القطةبةت لاوبيةد لالميو د -لالجز  الثةني: يركز ب م صس   يطيط ل  ميت شاكةت الطرق 
 .نظمأ النقل الجمةبيصراسأ د -راسأ فجت المرلر لميدالت االزدفةو د -المراف  اليةمأ

 

 AEP 423 كود المقرر إحصاء وبرامج عمليات است المقرر

  الذوزيع دلا -ائيأ المذغيرات اليإو - لالمإرلطأاالفذمةالت الماذق أ  -نظريأ الفيةت  -نظريأ االفذمةالت اوسةسيأ 
لمركزيأ أ الن ةيأ انظري -أ المذغيرات اليإوائيأ المر اط -دالأ الذوميةت لالذاةين لالدلا  الذراكميأ  -لالمذ  أ  المذقطيأ

 ةسب اآللي.بةسذيداو الحل يطيطيأ قةت هندسيأ صمث أ ل طاي -اخذاةر الفرضيأ  -الذقديرات اإلف ةئيأ  -صخ  اليينةت  -

 

 Elective كود المقرر (4مقرر اختياري ) ست المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

AEP 451 االقتصاد العمراني: 

مةريأ ةت الميالمذي قأ بةليمران لصسةسيةت ال ندسأ الكيفيأ لال ندسأ القيميأ ل مإرلب االمذ ةديأجوانب ال

ف ف  الذكةليل مإرلبةت من فيث الذطوير لالمراجيأ الفنيأ لخ االمذ ةديأسال رفع الكفة ع  - لاليمرانيأ

 .لالذإغي يألمكونةت المإرلبةت لالجوانب المةليأ  الوظيفيلالذح يل 

AEP 452 جغرافية المدن: 

أالير   - مدنزيع المكةني ل نظريةت الذو - لظةئف الذجميةت اليمرانيأ - لفدات الذقايت اإلدار  بماذوية  ة الميذ فأ

 .أأ الذيطيطين في اليم يدلر جغرافية المد - صس    نيف المجذميةت اليمرانيأ - اليوامل الميذ فأ ب م جغرافية المدن
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AEP 453 المدن إدارة : 

إلدارع اخذ ةصةت ا  طور - النظةو الايةسي ل دللأ لالذنظيت اإلدار  - مف وو لمقومةت اإلدارع المح يأ ل مدن

لحكت ا - دهةركزيأ لصبيةمف وو الثم - اليثمةت بين الحكومأ المح يأ لالحكومأ المركزيأ - المح يأ ل مدن في م ر

 إلدارع لالحكت المح ي.موانين ا - المح ي ل مدن لصهدافه لماررا ه

AEP 454 اقتصاديات اإلسكان: 

ةت سكةن ل فيبنةصر لخ ةئ  الط ب ب م اإل - مدخل بةو لإلسكةن كظةهرع لمنظومأ امذ ةديأ.  ك فأ اإلسكةن

ثت  فةب -  فيةت الماذحقألسيةسةت الدبت  -  مويل اإلسكةن - الليأ لنذةج الوفدات الاكنيأ - االجذمةبيأ الميذ فأ

 مإرلبةت اإلسكةن لالذنميأ اليقةريأ. - ض لالط ب في سوق اإلسكةنالير

AEP 455 دراسات سكانية: 

يةت ذات ل ذجم يرافيأالديموالي ةئ   - ال يكل الذح ي ي ل قول الاإريأ لموع اليمل - بنةصر الدراسةت الاكةنيأ

 - وع اليمللاإريأ لما يأ ب م القول افكرع الاينةريوهةت لميةس لسقةطة  ة الماذق - اوفجةو الاكةنيأ الميذ فأ

  وظيف الدراسةت الاكةنيأ في اليم يأ الذيطيطيأ.
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 امليكانيكية  قسم هندسة القوى
 )المقررات الدراسية(

 
املقدددررات ة كيدددمليكانياهندسدددة القدددوى بقسددد   ييدددا البدددملب املل حقدددو ةإلضدددافة إىل مقدددررات السدددنة اإل داديدددة؛ يددددرس 

كية القوى امليكانيندسة ه الس يفا  م بلبات الصول  ل  درجة البكالوريوس يف (36-33املوضحة ةوداال ال الية )
 من جامعة أسيوط 
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 القوى الميكانيكية قسم هندسة 

 الفرمأ اوللم

  (33) رمت جدل 

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

 التحريري

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
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م

 

ن
ري
مة
 

 

ي
م 
ب
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ا
 ال
 
مة
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ص
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حة
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ب
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حة
مذ
ا

 

ن 
حة
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ا
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 ة
ن

 

 
ي
س
را
لد
 ا
ل
 
لف
ا

 

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

Elective * 50 40 - - 10 2 2 - - 2 لغةت صجنايأ 

MET 111 125 75 20 - 30 3 4 1 1 2 فةساةت لبرمجأ 

MED 111 150 100 20 - 30 3 4 2 - 2  كنولوجية الذ نيع 

MED 141 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 ميكةنيكة اآلالت 

MED 121 125 85 - - 40 3 4 - 3 1 رست للنإة  المةكينةت 

MTH 117 
 -ار خطيج - ميةدالت  فةض يأ

 لف ة 
3 2 - 5 3 50 - - 100 150 

 750      23 4 7 12 صل الدراسي األولمجموع ساعات ودرجات الف

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 132 50 40 - - 10 2 3 - - 3 الذواصلم ةرات اليرض ل 

MED 123 
رست للنإة  المةكينةت المدبت 

 بةلحةسب
1 2 - 3 3 30 - 20 75 125 

MED 122 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 ميكةنيكة المواد 

MED 131 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 كأ لال حةوالااة 

MEP 171  150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 ال ندسيأالذح يثت 

CE 126 125 75 20 - 30 3 4 2 - 2 ال ندسيأ المواد اخذاةر 

 750      23 4 6 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

                

 لطةلب لفدل ال غةت الذةليأ:ييذةر ا *

AUR 111 .لغأ لنج يزيأ 

AUR 112 .لغأ صلمةنيأ 

AUR 113 .لغأ فرنايأ 
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 القوى الميكانيكيةقسم هندسة 

 الثةنيأالفرمأ 

  (34) رمت جدل 

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
حة
م

 

 م
ن
ري
ة

 

ي
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ب
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نأ
ا
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ا

 

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

AUR 241  50 40 - - 10 2 2 - - 2 م نأ لمجذمع 

ENG 234 100 70 - - 30 3 3 - 1 2 ال ندسي االمذ ةد 

MED 232 150 100 - - 50 3 5 1 2 2 هندسأ المواد 

MEP 211 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 (1) دينةميكة فراريأ 

MED 242 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 دينةميكة اآلالت 

EE 218 
هندسأ ك ربةئيأ )دلائر ك ربةئيأ/ 

 (مقدمأ في اإللكذرلنيةت
2 2 - 4 3 40 - 20 90 150 

 750      23 1 9 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 233  50 40 - - 10 2 2 - - 2 ريةدع اوبمة 

MEP 231 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 (1) ميكةنيكة الموائع 

MED 224 ( 1  ميت المةكينةت) 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 

MET 221 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 القيةسةت الميكةنيكيأ 

EE 244 125 75 - - 50 3 4 - 2 2 ندسأ القول لاآلالت الك ربيأه 

MME 214  125 75 - - 50 3 4 1 1 2 الف زاتمقدمأ في هندسأ 

 750      23 2 8 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

تم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرقة الثانية ويتم تقييمة  ( والذي ي1) التدريب الميدانى)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر 

 في بداية الفصل الدراسي األول للفرقة الثالثة.
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 القوى الميكانيكيةقسم هندسة 

 الثةلثأالفرمأ 

 (35) رمت جدل 

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
حة
م

 

ن
ري
مة
 

 

ي
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ب

 

 المجموع
نأ
ا
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ص
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ا

 

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

AUR 322 50 40 - - 10 2 2 - - 2 مضةية الميةه لالطةمأ لالمنةخ 

MET 341  2 1 - 3 3 30 - - 70 100 

MEP 345 
صسةسيةت كفة ع الطةمأ 

 لمراماذ ة 
3 2 - 5 3 50 - - 100 150 

MEP 332 2 2 2 - 4 3 50 - - 100 150 

MEP 312 2 2 3 - 5 3 50 - - 100 150 

Elective 1 2 2 - 4 3 50 - - 100 150 

 750      23 - 10 13 األول مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 336 50 40 - - 10 2 3 - - 3 ماةدئ الاحث الي مي 

MEP 321 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 انذقة  الحرارع 

MEP 361 
اونظمأ ال يدرلليكيأ 

 لالنيومة يأ
2 2 - 4 3 30 - - 70 100 

MET 331 1 2 2 - 4 3 50 - - 100 150 

MEP 362  150 100 - - 50 3 4 - 2 2 (1)الالت دلارع 

Elective   150 100 - - 50 3 4 - 2 2 (2)مقرر اخذيةر 

 750      23  10 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

( والذي يتم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرقة الثالثة ويتم تقييمة  2) ىالتدريب الميدان)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر 

 في بداية الفصل الدراسي األول للفرقة الرابعة.

 ييذةر الطةلب من المقررات الذةليأ:: (1مقرر اختياري )

MEP 326  الذ ميت الحرار  ليثية الومود  MED 325  ص( 2)  ميت المةكينةت 
MEP 334 ةت الاريةن النةئي الطور صسةسي  MED 343 ص( االهذزازات الميكةنيكيأ( 

 الذةليأ المقررات من الطةلب ييذةر(: 2) اختياري مقرر

MEP 316  دينةميكة الغةزات  MEP 353 مقدمأ في االفذراق 

MEP 336 دينةميكة الموائع الحاةبيأ  MEP 358 ميةلجأ ل ح يأ الميةه 

MEP 343   لالمذجددالومود الذق يد    
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 القوى الميكانيكية قسم هندسة 

 الرابيأالفرمأ 

 (36) رمت جدل 

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحرير

ي 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات
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 المجموع

           الفصل الدراسي األول

ENG 431 50 40 - - 10 2 2 - - 2 الاثمأ الم نيأ 

MEP 422  150 100 - - 50 3 5 - 2 3   ميت المنظومةت الحراريأ 

MEP 463  150 100 - - 50 3 4  2 2 (2)الالت دلارع 

MEP 451 150 100 - - 50 3 5 - 3 2 محركةت االفذراق الداخ ي 

MEP 452 100 70 - - 30 3 3 - 1 2  محطةت القول الحراريأ 

Elective   150 100 - - 50 3 4 - 2 2 (3)مقرر اخذيةر 

 750      23 - 10 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 50 40 - - 10 2 3 - - 3 نظت مراماأ لضاط الجودع 

MEP 423  150 100 - - 50 3 5 - 2 3 الذاريد ل كييف ال وا 

MEP 441 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 منظومةت الطةمأ المذجددع 

MEP 472 100 50 15 10 25 3 3 3 - - ميةمل القول الميكةنيكيأ 

MEP 473 150 - - 75 75 - 4 - 3 1 لع الاكةلوريوسمإر 

Elective   150 100 -  50 3 4 - 1 3 (4)مقرر اخذيةر 

 750      23 3 8 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

 

 ييذةر الطةلب من المقررات الذةليأ:: (3مقرر اختياري )

MEP 435 الموائع الدميقأ ميكةنيكة مقدمأ في  MEP 457 الايةرات هندسأ  
MEP 454 ت انظمأ دفع  محركةت الطةئرا  MEP 475 امذ ةديةت  حويل الطةمأ 

MEP 456 الحراريأ  يزين الطةمأ  MEP 476  مإرلبةت القول الميكةنيكيألدارع 

 الذةليأ المقررات من الطةلب ييذةر(: 4) اختياري مقرر

MEP 444  صنظمأ الطةمأ الإمايأ الحراريأ  MEP 465  منظومةت مكةفحأ الحري 

MEP 455 يأ محطةت القول النول  MEP 466 الذ ويأ ال نةبيأ 

MEP 464 ميت شاكةت المواسير      
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 الفصل الدراسي األولمقررات  األولىالفرقة   الميكانيكية القوىقسم هندسة 

 

 Elective كود المقرر لغات أجنبية است المقرر

 فدل ال غةت الذةليأ:سذيداو ال غأ في كذةبأ الذقةرير الفنيأ. ييذةر الطةلب لا -خ ةئ  لموابد ال غأ 

AUR 111 .لغأ لنج يزيأ 

AUR 112 .لغأ صلمةنيأ 

AUR 113 .لغأ فرنايأ 

 

 MET 111 كود المقرر حاسبات وبرمجة ست المقررا

خزة  بم يزةت اإلد -رمجأ )الثوابر لالمذغيرات، اليم يةت الحاةبيأ، الدلا  المكذايأ، هيةكل الارامج( صسةسيةت الا -مقدمأ 

 ك زأ، الجمزلوسةسيأ )صلامر اإلدخة  لاإلخراج اليةضزيأ لذي يمزةت الحةسزب، صلامزر اإلدخزة  لاإلخزراج الم يلاإلخراج ا

 -أ( كت في الارامج )ال يكل الذقرير ، ال يكل الذكرار ، جمزل  حكيميزأ لضزةفيبم يةت الذح -الذوصيفيأ لالمحددع ل نوع( 

المذغيززرات )جمززل لبززثن لالم ززفوفةت   -بيززأ، الززدلا  الفربيززأ( الززدلا  لالاززرامج الفربيززأ )دالززأ الجم ززأ، الاززرامج الفر

الجةهزع فزي مجزة   فزو الارامج -يأ ل طايقةت هندسيأ مذنوبأ برامج  نفي  -الم فوفةت، الذيزين الداخ ي ل م فوفةت( 

 ال يكل الانةئي. -لم فةت ا -ال ندسأ الميكةنيكيأ 

 

 MED 111 كود المقرر تكنولوجيا التصنيع ست المقررا

 -ب لاليم يززةت ذات ال زز أ ب ززة بم يززةت الثقزز -اطززأ لاليم يززةت ذات ال زز أ ب ززة بم يززةت الير -يم يززةت الذ ززنيع مقدمززأ ل

لذإززغيل ليم يززةت فاززةب ظززرلي ا -خززرل م يززةت الذإززغيل اوب -راكززز الذإززغيل لمراكززز اليراطززأ م -بم يززةت الذفريززز 

 وبيةد.االطاةبأ الثاليأ  - يةت الذج ي  مفاةب ظرلي الذإغيل لي -م يةت الذج ي  ب -الذإغيل 

 

 MED 141 كود المقرر ميكانيكا اآلالت ست المقررا

 –لالكفزة ع الميكةنيكيزأ  يلالزدلران يالفذكةك االنزالما –سذة يكيأ لآلالت إلا ح يل القول  –مركز الثقل لالقول الموزبأ 

القوع لالكذ أ لاليج زأ لمضز يةت الازربةت لاآلالت  –ةسيأ ينمة يكة اوجاةو الجك –بزو الق ور ال ا م )ماةفأ لكذ أ( 

 ركيازةت الليزأ  –الزدفع لكميزأ الحركزأ  –الإزغل لالطةمزأ  –الازربةت بةسزذيداو المراكزز ال حظيزأ  –الذركياةت اآلليزأ  يف

 .لكمرات لالجةلمونةتا –لذأاليرات الجيرلسكوبيأ لضةبط الاربأ ا –بايطأ 

 -يزأ مركزز الجةذب -ميزأ الحركزأ الزاليزأ لكميزأ بقزة  الحركزأ الزاليزأ كالذيزري ب زم  -يط الاندل  الااز الذجةرب اليم يأ:

 -لازربأ الزاليزأ لاليج زأ الزاليزأ االذيزري ب زم  -الذيري ب م بزو الق ور ال ا ي بةسذيداو طريقأ الحركأ الذ ب بيزأ 

 .موع الطرد المركز  كدالأ ل كذ أ لالاربأ الزاليأ لن ف القطر

 

 MED 121 كود المقرر رسم وإنشاء الماكينات ررست المقا

صززثت ل -يكيززأ لصززثت ميكةن - جميززع صجزززا  المةكينززةت( )رسززت  جمييززي  -مطةبززةت(   -رسززت هندسززي مذقززدو )لسززقةط 

 لصثت اليوابير. -القثللظ 



 
 جامعة أسيوط

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 (ات الدراسية)الباب الثاين: املقرر                                                                                                                   142 

 MTH 117 كود المقرر إحصاء -بر خطي ج -معادالت تفاضلية  ست المقررا

أ الثةنيأ أ من الدرجلذفةض يأ االبذيةديالميةدالت ا -دالت الذفةض يأ االبذيةديأ من الدرجأ اوللم ميةدالت  فةض يأ: المية
 -يير ل طايقة  ة ال ندسيأ مذا ا أ فور -ثس ل طايقة  ة  حويثت الب -لميةدالت الذفةض يأ اليطيأ ذات الر ب الي ية ا -

 الميةدالت الذفةض يأ الجزئيأ.
يطيأ الل الميةدالت الجاريأ يير ف -فر نظريأ ديموا -رات المركاأ دلا  المذغي -المركاأ  جار خطي: جار اوبداد

  ح يل فورير. - لمجموبة  ة بدديةت 
 - تلمذغيرات اليإوائيأ المنف  أ ل وزيع االفذمةالا - االفذمة  - )م ي  الايةنةت لبرض ة( لف ة  لافذمةالت:

 - ذرات لف ةئيأ ليينأ لافدعف - من المي مةت  قدير النقةط - ةت االفذمةليأالمذغيرات اليإوائيأ الماذمرع لالذوزيي
 .اخذاةر فرضيةت بينذين - خذاةر فرضيةت بينأ لافدعا -الفواصل اإلف ةئيأ ليينذين

 

 الثانيالفصل الدراسي مقررات  األولىالفرقة  القوى الميكانيكية قسم هندسة 

 

 AUR 132 كود المقرر التواصلمهارات العرض و است المقرر

 -ت ذةبزأ الرسزةئل لالمقزةبثك -ف ي لييزر ال فظزي لكذةبزأ الذقزةرير الذواصزل الإز - الذواصزلبم يزأ  - الذواصزلمقدمأ في فنزون 

رافزل  يطزيط اليزرض الذقزديمي: م -اليرلض الذقديميأ  مزاية لبيوب -ض الذقديميأ لدارع اليرل -الذيطيط ل يرلض الذقديميأ 

القوابززد  -ليززرض الذقززديمي ابييززأ لمحززيط  - حديززد الجم ززور،  حديززد رسززةلأ اليززرض الرئياززيأ،  حديززد النطززةق(  ) حديززد ال ززدي،

 لذيةمل مع جز  الذاةؤالت لاإلجةبةت في اليرض.ا -مل مع الجم ور كيفيأ الذية -اليةمأ إلدارع اليرلض الذقديميأ 

 

 MED 123 مقرركود ال نشاء الماكينات المدعم بالحاسبإرسم و ست المقررا

لصزثت  –الرسزت النزةئم اوبيزةد  –(الذجميزع  –الكمايو ر )رسزت اوجززا   بةسذيداواوبيةد  يالماةدئ اوسةسيأ ل رست الثال

 -ننأ لالاثسززل اليج ززأ المازز - اليةيززةت -الذززرلس  –الحإززو موانززع الذاززريب ل -ل ززمةمةت ا -صززثت ال حززةو ل -الارشززةو 

 ي(. المحةمل )رللمةن الا 

 

 MED 122 كود المقرر ميكانيكا المواد ست المقررا

نحنزة  الزدبمةت الح يل ل  ميت   -ج ةد االنحنة  ل -ل ي اج ةد ل -  الذحميل المحور -إلج ةد لاالنفية  ا -مف وو اإلج ةد 

لرئيازيأ  حزر ا إلج ةداتا -ج ةد لاالنفية   حويثت اإل -سطوانةت ذات الجدران الرميقأ ولج ةد الق  في اوبمدع لا -

 ل.طرق الطةمأ في الح -اوبمدع  – الدبةمةت رخيت  - حميل ميين 

 

  MED 131 كود المقرر السباكة واللحام ست المقررا

 جزودع بم يزةت - القةب زأ ل ازاةكأ الميزةدن -خزرل صةت ساةكأ بم ي -لااةكأ بقوالب ال ب ا -بم يةت الااةكأ: الااةكأ الرم يأ 

 م يةت الذإكيل الحرار .ب -القوالب  نبم يةت فق - الذ ميميأ ل مااوكةت االبذاةرات -الااةكأ 

 الذنجازذين صمطةبحةو بةسذيداو ل -بوجود يةز خةمل  ميدنيأ صمطةب ةسذيداوبلحةو  -بم يةت ال حةو: لحةو القوس الك ربي 

رق طز -حزةو طزرق فحز  ال  - ل حزةوالبذازةرات الذ زميميأ ا -ال حزةو بةل  ز   -المونأ للحزةو الق زدير - القةب يأ ل حزةو -

 صخرل.  جميع 

 

 MEP 171 كود المقرر الهندسيةالتحليالت  ست المقررا

ر  قريب الج ل - ح يل اليطأ -  ندسيأ الريةضيأ ل ماةئل ال النم جأ – فزو الارامج الجةهزعمقدمأ في الارمجأ بةسذيداو 

دلدع الفزرلق المحز -لذفةضز يأ االبذيةديزأ الميزةدالت ا -ل اليدد  الذكةمل لالذفةض -ليجةد ج لر الميةدالت يير اليطيأ  –

 الح و  ب م الحل اومثل. -لاالسذيفة  
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 CE 126 كود المقرر اختبار المواد الهندسية ست المقررا

 الزفزف رخذازةا -الكزث   اخذاةر - لاالنحنة  ل يا اخذاةر -ال دو اخذاةر - اخذاةر ال ثدع - اخذاةر الضغط - اخذاةر الإد

 الثل ثفيأ. االخذاةرات - يذككل الك رلكميةئاخذاةر ال -

 

 الفصل الدراسي األولمقررات  الثانيةالفرقة  القوى الميكانيكية قسم هندسة 

 

 AUR 241 كود المقرر مهنة ومجتمع است المقرر

 - ي ب م اليمزلدلر المإر -طأ بةليمل المإكثت المر ا -الم ن في المجذمع  -الممةرسأ الم نيأ  -ب ت االجذمةع الم ني 

 ل ييةت لالذنظيمةت الم نيأ.ا -القوانين لالذإرييةت الذي  نظت الم نأ 

 

 MEP 234 كود المقرر االقتصاد الهندسي است المقرر

 -يزد  اليةئزد لقيمزأ الزمنيزأ ل نقزود لما -د  الماةر النق -الذح يل االمذ ةد  ال يةذ القرارات المذي قأ بةلمإةريع ال ندسيأ 

سززذ ثك طززرق فاززةب اال -مذ ززةديأ لإلفززث  لاسززذادا  اوصززو  الثةبذززأ الدراسززةت اال -طززرق ميذ فززأ لذقيززيت الاززدائل 

 .الةر الذضيت لميدالت الذضيتال -لاإليرادات المقةب أ 

 

 MED 232 كود المقرر هندسة المواد است المقرر

ل مزواد  ور  زالا كيزب بيزوب الذر - ز اأ ور  ل مزواد ال زالذركيزب الا  - ركيزب الز رل ل مزوادالذ -المواد ال ندسيأ لبنيذ ة 

 – اليزفيزةت –ن يزةرات االح يزل   -ةلجزةت الازاةئل الميدنيزأ   طايقزةت لمي - قويزأ المزواد  لالليزةتاالنيثبزةت  -ال  اأ 

 المواد. انحث  ككل ل -المواد المركاأ  -الاوليمرات 

 

 MEP 211 كود المقرر (1) ديناميكا حرارية است المقرر

ت ع، اليم يزةنظمأ لالحجوو المحددع، المنظور المةكرلسكوبي لالميكرلسكوبي ل دراسأ، اليواص لفةلأ المزةدومقدمأ: )ا

خ ززةئ   -  درجززأ الحززرارع( يلالززدلرات، الوفززدات، اال زززان الحززرار ، القززةنون ال ززفر  ل ززدينةميكة الحراريززأ، مقززةي

القززةنون  -أ لمنظومززأ مذغيززرع الكذ ززأ  ح يززل الطةمزز -حراريززأ لميةدلززأ الطةمززأ ل  ل ززدينةميكة الالقززةنون او -المززةدع النقيززأ 

 نذرلبية لنظةو مذغير الكذ أ.إليةدلأ ام -نذرلبية لنظةو الةبر الكذ أ إلا -الكثسيكي الثةني ل دينةميكة الحراريأ 

 

 MED 242 كود المقرر ديناميكا اآلالت است المقرر

ل ح يل  سذة يكيأإلينةت ل ح يل القول: اا زان المةك -( اليدد لآلليةت )بةلرست ل الذح يل  يمة يكينح يل الكالذ -اآلليةت 

 زان الكذل الدلارع ا -فةت االحد –لذرلس لسثسل الذرلس ا - ةمةتكال –الفذكةك  لموع بزو الق ور ال ا ي ا -القدرع 

  -الهذزازات ذات  المثير الذوافقيا -الهذزازات الحرع ا -لذ ب بيأ لحركأ اا -لصجزا  المحركةت ذات الحركأ الذردديأ 

 .(مجارعاهذزازات اونظمأ مذيددع درجةت الحريأ )الحرع لال
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 EE 218 كود المقرر مقدمة في اإللكترونيات( /دوائر كهربيةهندسة كهربائية: ) است المقرر

الينةصر لالمكثفةت ل لالم فةت ةتالمقةلم لدلائر الك ربيأ:اربنةص -القوانين الرئيايأ لالذيريفةت دلائر ك ربيأ: 
الذاايط المذدرج  :رق فل دلائر الذيةرط -ي اول  لالثةني مةنون كيرشو -الدلائر الك ربةئيأ  ميططةت - النإطأ

لمذوسطأ ا القيمأ :ر المذرددماةدئ الذية -نظريةت الإاكةت  - ج د اليقدالمكةفيأ لالذيةرات الح قيأ لالالمقةلمةت ل
 لدلائر المغنةطيايأ.ا  -صدا  الذيةر المذردد في الدلائر -لالفيةلأ 

 -يازيأ ةت المإحونأ في المجزةالت الك ربةئيزأ لالمغنةطفركأ الجايم -إللكذرلنيةت بن اخ فيأ فيزيةئيأ مقدمأ في اإللكذرلنيةت: 
مضززيت  -( JFETs طايقززةت ب ززم الذرانزسززذورات ) -(JFETsرانزسززذورات  ززأالير المجززة  )  -الذرانزسززذورات النةئيززأ القطايززأ 

 نةئيأ.لثلم القيت اللائر الذحويل من القيت الذنةظريأ د -لدلائر المذكةم أ ا -( ل طايقة ه Op.Ampاإلشةرات )

 -ت شةراإلمضيت ا  طايقةت ب م -الذيري ب م صنواع الذرانزسذورات لصطراي الذوصيل ل طايقة  ة الذجةرب اليم يأ: 
 ت الثنةئيأ.يأ للم القيدلائر الذحويل من القيت الذنةظر  طايقةت ب م -ب م صنواع ميذ فأ من الدلائر المذكةم أ لاخذاةرهة الذيري 

 

 الثانيالفصل الدراسي مقررات  الثانيةالفرقة  القوى الميكانيكية قسم هندسة 

 

 AUR 233 كود المقرر ريادة األعمال است المقرر

ر المنةسزب  حديزد المازة -و القةفزأ اليمزل الحزر  نميزأ مف زو  -ريزةدع اوبمزة  ل طايقة  زة اليم يزأ  ميرفأ صسةسزيةت لمازةدئ
  لبزداد الاحزو -ات الاحث بن المي ومةت من الم ةدر الميذ فأ  طاي  م ةر  -ل مإرلع لاالسذفةدع من الفرص المذةفأ 

 مإزةريع النةجحزأ لالمفةضز أ بين زة بةسزذيداو الطزرقيجزةد فزرص ل ل -الذجةريأ لالذاويقيأ ل مإةريع ال غيرع لالمذوسطأ 
الجزدلل الذزي  إزذمل  لبزداد دراسزأ -ت كذةبأ خطزأ اليمزل ل مإزرلع الريزةد  فزي دراسزذه  طاي  م ةرا -الي ميأ الحديثأ 

 اكذاةب م ةرات لدارع فري  اليمل.ل -ب م اليطط الذاويقيأ لالذإغي يأ لالمةليأ 

 

 MEP 231 كود المقرر (1)  ميكانيكا الموائع است المقرر

لسذة يكة الموائزع ، (الموائع  ئخ ة -ل وفدات  SI بيةد لنظةووا -لميكةنيكة الموائع ل طايقة  ة  اوسةسيأالمفةهيت )مقدمأ 
 -لطفززوا – اوسززطحب ززم  ذة يكيأالقززول ال يدرلسزز – غطميززةس الضزز - كنفززي مززةئع سززةغط لذغيززر الضزز أ اوسةسززيأ الميةدلزز(

ذاةرع لال ربأصنواع الذدفقةت، الالموائع )اكينةمة يكة  - اأ ال  ركأفي الموائع مع الح غط غير الض - ذقراراالسالذيويت ل
 -يقة  ززة برنززولي ل طا أميةدلزز) ماززةدئ دينةميكززة الموائززع  -(ز ل نقززلنظززر  رينولززد - أ االسززذمراريأميةدلزز -فجززت الززذحكت  -
 - اليطيزأ لالدلرانيزأ حركأ ل ةدالت الزخت، مي(رج ال يدرلليكيذدلال أخطوط الطةم -الدينةميكي  لالضغط غط الركودض

 –ب ةبيزاالن يذزدف  فزنزواع الفوامزد ل : )صنةبيزباولذدف   أاليةم ئ الي ة (اونةبيبفي  زج ال ذدف  ل، مقدمأ ميةدلأ الطةمأ
ميكةنيكزة  يفز الإزةئيأ لثبيديزأا المجموبزةت - بةكنغ زةو: بزة  الذح يل الثبيزد  ) نظريزأ - ددع(ب المذياونةبيفم  ريةنالا

 الذمةالل لالنم جأ(. -عالموائ
 

 MED 224 كود المقرر (1)تصميم الماكينات  است المقرر

لاززمةفةت ا -لذ ززميميأ ااالبذاززةرات  -اد وجزززا  المةكينززةت اخذيززةر المززو -دسززيأ المززواد ال ن -مقدمززأ الذ ززميت الميكززةنيكي 
 ززميت   -يب لالحإززوموانززع الذاززر -ال حززةو    ززميت لصززثت -لقززدرع اظززةت نقززل مثل -  ززميت ال والززب  -لاالزدلاجززةت 

 القةرنةت. -الدلارع  مدعوب  ميت ا -اليوابير الماذيرضأ    ميت -اليوابير 

 

 MET 221 كود المقرر القياسات الميكانيكية است المقرر

 ح يزل  -بزأ  يطزيط الذجر -ه  ح يزل فورييز -ذإزويه لا -المفةهيت اوسةسيأ )الي زةئ  اإلسزذة يكيأ لالدينةميكيزأ ل مجازةت 
ميزةس  -ميةس الضغط  -أ لالماةفأ ميةس اإلزاف -ك ربةئيأ اوسةسيأ لصج زع االسذإيةر القيةسةت ال -الايةنةت الذجريايأ( 

 -يزةالت لميزةس االنف ميةسزةت القزوع ل بززو الزدلران -يةس درجأ الحرارع ل ميةسةت اليواص الحراريأ ل مزواد م -الذدف  
لميةس ميزد   صخ  اليينةت -بةت الحراريأ لالنوليأ ميةس اإلشية -ميةس الاربأ الدلرانيأ  –ميةس الحركأ لاالهذزازات 

  ميت الذجةرب.  -ذةبأ الذقةرير لاليرلض الذقديميأ ك -لايةنةت لميةلجذ ة االح و  ب م  -  و  ال وا  
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 EE 244 كود المقرر هندسة القوى واآلالت الكهربية   است المقرر

 -ةر المذزردد محركةت الذيز -ةر الماذمر محركةت الذي -أ الك رلميكةنيكيأ  حويل الطةم -المحوالت  -الدلائر المغنةطيايأ 

 المحرك ذل اليطوع. -محركةت الايرفو 

 

 MME 214 كود المقرر الفلزاتمقدمة في هندسة  است المقرر

انذإزةر  -لميةلجزةت الحراريزأ ل  ز ب ا -الذإزغيل ب زم الازةخن  ذيميزر لبم يزةتال -الذحوالت الطوريأ  -ميطط الطور 

 ميذةلورجية الماةفي . -ال رات 

 

 األولالفصل الدراسي مقررات  الثالثةالفرقة  قسم هندسة القوى الميكانيكية 

 

 AUR 322 كود المقرر والمناخ والطاقة المياهقضايا  است المقرر

)م زةدر الطةمزأ المذجزددع  :ضزةية الطةمزأم –لذيةمل مع مإكثت نق  م زةدر الميزةه الطايييزأ( ا –لميةه مضةية الميةه: )م ةدر ا

لذناز  ا - ) يريزف الذغيزر المنزةخي لصسزاةبه :لمنزةخا –سيةسزةت الطةمزأ المح يزأ لالدلليزأ(  - صمةن م ةدر الطةمزأ - ليير المذجددع

 كل الطةمأ( ل ذغيرات المنةخيأ لميرفأ طرق مواج ذ ة في ضو  مإةالموا مأ  - بةلذغيرات المنةخيأ لصالةرهة المحذم أ

 

 MET 341 كود المقرر مقدمة في الميكاترونيات است المقرر

طور اونظمأ   -ج الجةهزع فزو الارامالنم جأ لالمحةكةع لمنظومةت الميكة رلنيةت بةسذيداو  - مقدمأ بن الميكة رلنيةت

اونظمأ   طايقةت ب م - رلنيةت في الذطايقةت لالمجةالت الميذ فأ الميكة صهميأ صنظمأ -الميكة رلنيةت  في

ةت  وصيل منظوم -الميكة رلنيةت لمإغثت في صنظمأ ا -نظمأ الميكة رلنيةت صالمجاةت في  - الميكة رلنيةت

 لمنظومةت الذحكت الدميقأ.الميكة رلنيةت 

 

 MEP 345 مقرركود ال أساسيات كفاءة الطاقة ومراقبتها  ست المقررا

صنظمزأ  -ونظمأ الذي  يمزل بزةلحرق الغثيةت لا -  الطةمأ لم شرات الكفة ع  ح يثت  دف -ل إمل: مفةهيت  م يديأ كفة ع الطةمأ 

اونظمزأ  -نظمزأ الذدفيزأ لالذ ويزأ ل كييزف ال زوا  ص –لمازةني ا -رارع المفقزودع اسزذرداد الحز -إذرك الذوليد الم -الايةر لالمكثفةت 

 لطةمأ.سيةسةت  يزيز كفة ع ا -طةع النقل م -نةبيأ ال 

 لالذ ويززأ الذدفيززأ نظمززأص مراماززأ - الفذززراقا نظمززأص مراماززأ – القيززةس صدلات - الطةمززأ مراماززأ صسةسززيةت ل إززمل: الطةمززأ مراماززأ

 جمةبي. مإرلع – الطةمأ لمراماأ الحاةبيأ الارامج ةمةتب - ال ا ي لذقييتا موائت - الطةمأ مراماأل ال يةنأ - وا ال  ل كييف

 

 MEP 332 كود المقرر (2)ميكانيكا الموائع  است المقرر

 الذواز   ملب الذوالي ب م المذ  أ لمواسيرا خث  الاريةن - في اونةبيبل موائع يير القةب أ لإلنضغةط ال زج  الاريةن

ليةرجي االمغمورع )خ ةئ  الذدف  فو  اوجاةو  الاريةن - المواسير شاكةت خث  لك لل المذفربأ لالمواسير

 لالميةدالت ماذو صفقي سطح لاريةن ب م ةخمأالطاقأ المذ –المذةخمأ للسطح المغمورع طاقأ الخ ةئ   -اليةمأ 

 الماذقر يير لاريةنا -المضطرب  لالاريةن الطاقي الاريةن لحةالت ل ة الذقريايأ لالح و  ل ة لالذكةم يأ الذفةض يأ

ينةميكة مقدمأ فم ال يدرلد-  اإلفةضه( لخزانةترق الذحكت في بدو االسذقرار ط -المطرمأ المةئيأ )المواسير   خث 

 بي  سألدرا بةلذركيب الاريةنةت ل جميع اوسةسيأ الاريةن مجةالت -بين مة( لاليثمأ الكةفيأ لالدالأ االنايةبيأ )الدالأ

 ياالنايةب الاطح المغمورع )اإلنايةب ب م اوجاةو فو  ائعالمو  طايقةت سريةن – لالمركاأ المفيدع الاريةن مجةالت

وائع الم ةمقدمأ في دينةميك .لمنحنية  مة لال يود اإلبةمأ ياةب ميةم لف لالرفع مو  اإلبةمأ -الطو  المحدد  ذل

  .ةت( طايقلصمث أ  -ديأ الإرلط الحدل - الإاكةت  -  طرق  قايت مجة  الاريةنالحاةبيأ )
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 MEP 312 كود المقرر (2)ديناميكا حرارية  ست المقررا

لذفزةبثت االفذزراق لا -مكةنيأ الح زو  ب زم الطةمزألثانيكةسيأ لال -يةليط الغةزات المثةليأ  م -دلرات القول لالذاريد 

اليةمززأ  نةميكة الحراريززأ لاليززرائطبثمززةت الززدي -ةنون اول  لالثززةني ب ززم الذفززةبثت الكيميةئيززأ اسززذيداو القزز -الكيميةئيززأ 

 مأ بن اال زان الكيميةئي.مقد -ل غةزات الحقيقيأ 

 

 Elective كود المقرر (1مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

MEP 326  :التصميم الحرارى لخاليا الوقود 

لحراريزأ ليثيزة االزدينةميكة  -يزة الومزود ظزرع بةمزأ ب زم صنظمزأ خثن -ظرع بةمأ ب م صنواع خثية الومود ن -مقدمأ 

و الفربي لميةلجأ الومود   ميت النظة -خ يأ الومود  مواد مكونةت -انذقة  الإحنأ لالكذ أ في خ يأ الومود  –الومود 

 مإرلع جمةبي. - ميت نظةو خ يأ الومود  -ع الحراريأ   ميت النظةو الفربي لإلدار -

MEP 334 ى الطور: أساسيات السريان ثنائ 

الت نم جززأ اشززذقةق ميززةد -سةسززيأ لنظريززأ الاززريةن النززةئي الطززور المفززةهيت او -مراجيززأ الاززريةن صفززةد  الطززور 

 راسةت فةلأ.د -ح يثت لف و  لمإةكل الاريةن النةئي الطور   -الاريةن النةئي الطور 

MED 325  أ(:2)تصميم الماكينات 

  زميت كراسزي  -  زميت الذزرلس  -   ميت الايور -   ميت الكوابح - سطوانأ الدبريةجص  ميت  -   ميت اليةيةت

 لذي ت القةئت ب م المإةريعا - اسذيداو برامج الذ ميت المدبت بةلحةسب -  دراسأ فةالت  طايقيه - الذحميل

MED 343 أ(:  االهتزازات الميكانيكية( 

 إزيي   -  ةميةسزة ل ذززازاتالزذحكت فزي االه - اهذززازات اونظمزأ المازذمرع - ميةدلأ اليرانج - االهذزازصنظمأ 

طزرق الزذحكت  - وضزة  ح يل لميةسةت الض - ال وت لالضوضة  - صبطة  المةكينةت بةسذيداو  ح يل االهذزازات

 .ل ق يل الضوضة 

 

 الثانيالفصل الدراسي مقررات  الثالثةالفرقة  الميكانيكية  قسم هندسة القوى

 

 AUR 336 كود المقرر ميمبادئ البحث العل است المقرر

ت الاحث الي مي ) حديد المإك أ مرافل لخطوا -يب جمع ل ح يل الايةنةت صنواع لصسةل -مقدمأ في من جيأ الاحث الي مي 

 -صسزةليب الذواليز ( ل للبزداداتلكذةبأ الاحو  )مكونزةت  لبداد -لنذةئج( اكذةبأ لبرض  -المن جيأ  -صيةيأ الفرلض  -

 أ لاالنذحة .االبذاةرات اوخثمي

 

 MEP 321 كود المقرر انتقال الحرارة ست المقررا

اوفزةد   الحزرار  لذوصزيلا –مقدمزأ فزي انذقزة  الحزرارع بةلذوصزيل  -نذقزة  الحزرارع طرق ا -مقدمأ في انذقة  الحرارع 

الاززريةن  –لحمززل مقدمززأ فززي انذقززة  الحززرارع بة -اليززةبر الحززرار  الذوصززيل  -الذوصززيل الحززرار  النززةئي الايززد  -الايززد 

 - يزأمازةدالت الحرارمقدمأ فزي ال -انذقة  الحرارع بةإلشيةع  -انذقة  الحرارع بةلحمل الحر  -الاريةن الداخ ي  -اليةرجي 

 .الكذ أ الحرارع الم حوب بةنذقة  مقدمأ في انذقة  -انذقة  الكذ أ 
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 MEP 361 كود المقرر األنظمة الهيدروليكية والنيوماتية است المقرر

 -رلليكيأ مكونةت ال يداونظمأ لال -ال يدرلليكة  صسةسيةت ب ت -صنظمأ الطةمأ الاةئ أ لصسةسية  ة : )اونظمأ ال يدرلليكيأ

ئر ال يدرلليكيأ   ميت الدلا -لالمكثفةت  لمركمةتا -لينةصر ال يدرلليكيأ في   ميت الدلائر ا -مإغثت طةمأ الاوائل 

 -يكيأ ذنةسايأ ال يدرللال مةمةت ال -لاوائل في مةكينةت الذإغيل لالميدات اوخرل طةمأ ا -رست الدلائر ال يدرلليكيأ  -

  (Cartridgeصمةمةت 

وائيأ مذيددع الدلائر ال  -ئر ال وائيأ   ميت الدلا -لمفةهيت لالمكونةت ا - اونظمأ ال وائيأ :اونظمأ النيومة يأ

 . وائيأ الك ربةئيأالي ةئ  ال -اوسطوانةت 

ي فإل لاسذكإة -في طةمأ الاوائل(  PLCطايقةت   -نظمأ ال يدرلليكيأ لال وائيأ )صنظمأ م ازرع  طايقةت او 

 .اوخطة  للصثف ة في صنظمأ الطةمأ الاةئ أ

 

 MET 331 كود المقرر (1) التحكم اآللي است المقرر

 -كت ومةت الذحلمنظ الأ االنذقة د -في اليم يةت  اسذناةط النمةذج الريةضيأ لمنظومةت الذحكت الم ازرع لمنظومةت الذحكت

ت النذقةليأ لمنظومةاالسذجةبأ ا -السذقرار ل دلائر المغ قأ اخ ةئ  فةلأ  -اليطأ في الحةلأ الماذقرع لالوابر اليطأ 

راسأ اال زان د - ميت منظومةت الذحكت بواسطأ االسذجةبأ الذردديأ   - انهير ز" لث ز-خ ةئ  "رل  -الذحكت 

ا  لمنظومأ الذحكت لاخذيةر الكاب ميةيير اود - المحل ال ندسي ل ج لرواسطأ بالذ ميت  -بةسذيداو طريقأ "نيكوسر" 

، PD،   ميت الحةكمةت المذنةساأ المفةض أ PIأ ،   ميت الحةكمةت المذنةساأ المذكةم P  ميت الحةكمةت المذنةساأ  -

 بةسذيداو  طايقةت - نظومةت الذحكت في اليم يةت ال نةبيأم - PIDم أ   ميت الحةكمةت المذنةساأ المذفةض أ  المذكة

 .فزو الارامج الجةهزع

 

 MEP 362 كود المقرر (1)آالت دوارة  ست المقررا

 - لذح يزل الايزد ا - لثنضزغةط  زدف  الموائزع القةب زأ - المفةهيت لالقوانين اوسةسيأ لميكةنيكة الموائزع لالزدينةميكة الحراريزأ

ت الال - لذززدف  المحززور االالت  -  ززدف  النززةئي اوبيززةد باززر س ازز أ مززن الززري  - ف  صفززةد  الايززد فززي اآلالت الززدلارعالذززد

 .    اإلزافأ الموجاأ

 

 Elective كود المقرر (2مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

MEP 316  :ديناميكا الغازات 

ياززة م فززي القنززوات ذات دوالاززريةن ا -فركززأ الموجززةت لرمززت مززةخ  - مززوانين الاقززة  فززي سززريةن الموائززع -صسةسزيةت 

 .وجةت ال د اليموديأ لموجةت ال د المةئ أم -الماةفأ الثةبذأ لاوبواق  لالنواشر

MEP 336  :ديناميكا الموائع الحسابية 

رق الفزرلق طز -  قازيت مجزة  االنازيةبصسةسزيةت طزرق  - اوسةسيأ لذدف  الموائع( لالمفةهيت CFDمقدمأ )برامج 

فل ميةدالت  - يير الماذقرعةت اليل لثنايةبطرق  - فل نظت الميةدالت اليطيأ - طرق الحجت المحدد - المحددع

 . حاين الكفة ع لالدمأ - ةطالذدف  القةبل لثنضغ - الذدفقةت المضطربأ - اوشكة  الميقدع - نةفير سذوك 

MEP 343 لوقود التقليدي والمتجددا: 

الومزود مزن  -ةر رمزة  القطزران الومزود مزن مز -لاذرل  لالزير الثقيل الومود من ا -يي الغةز الطاي -م ةدر الومود 

لومزود مزن المي فزةت ا -لكذ زأ الحيويزأ الومزود مزن ا -ةز الذوليزف الومزود مزن يز -ل زير الزيذزي الومود من ا -الفحت 

  الومزود لالمزواد اولليزأ مزن م زةدر  يريزف لخ زةئ -لجين لمزود ال يزدر -المكزب  يزةز -المنزليأ لال نةبيأ 

 .ود: االبذاةرات الذقنيأ لالايييأ لاالمذ ةديأاخذيةر الوم -  الومود من م ةدر ميذ فأ مقةرنأ خ ةئ -ميذ فأ 
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MEP 353 مقدمة في االحتراق: 

ل زب االفذزراق ييزر  –ل زب االفذزراق مازا  الي زط  –  يةظزةهرع االشزذ -لثفذزراق  الحراريزأالدينةميكة  -الومود 

 -الفذزراق المنذإزر المحةصزر المضزطرب خ زةئ  ل زب ا - ايزر لافذزراق القطزرات  –ماا  الي ط )المنذإر( 

 .االفذراق لنقل الحرارع لاالنايةالةت في المراجل لاوفران

MEP 358  :معاجة وتحلية المياه 

طزأ  ح يزأ مح - ه بن طري  الذقطيربم يأ  ح يأ المية - ميةه الاحر لالميةه المةلحأميةلجأ  - الميةهمقدمأ في ميةلجأ 

لذح يززأ ا - أاليرالغ يززةن ذل الذززأالير الوافززد لمذيززدد الذزز -فززثش مذيززددع المرافززل: مززرع لافززدع، لمحطززةت لبززةدع  ززدلير

 . يأ الميةهالذح يل االمذ ةد  ليم يأ  ح - الذنةضح اليكاي - صنواع اويإيأ -بةنضغةط الايةر

 

 األولالفصل الدراسي مقررات  الرابعةالفرقة  الميكانيكية  قسم هندسة القوى

 

 ENG 431 كود المقرر السالمة المهنية است المقرر

 - زو  ال زوا  فزي بييزأ اليمزل   -مأ في بيز  اليم يزةت موابد الاث -مأ لال حأ الم نيأ موانين الاث -اومن ال نةبي 

لظززرلي المنةخيززأ لاال زززان ا -نةبيأ اإلضززة ع ال زز -ل ززنةبيأ ااالهذزززازات  -الضوضززة   -الغثيززةت  -محطززةت الومززود 

صنظمززأ لدارع  -ئزز  بنززد فززدل  الحرا اإلخززث خطززأ  -ةيززأ مززن الحرائزز  الحم -واد  الك ربززة  فزز -اإلشززيةع  -الحززرارل 

 .الاثمأ في بييأ اليمل

 

 MEP 442 لمقرركود ا تصميم المنظومات الحرارية  ست المقررا

قاو  ل نظةو الذ ميت الم -محةكةع اليدديأ النم جأ لال -مأ الحراريأ نم جأ اونظ -ةسيأ في الذ ميت ابذاةرات صس -مقدمأ 

ةئت ب م الميرفأ الذ ميت الق -طرق الاحث  -ثت لذيظيت االسذفةدع صيةيأ المإك -المذ ةديأ ااالبذاةرات  -الحرار  

   ميت صبراج - طايقةت: )  ميت الماةدالت الحراريأ  –ل ندسأ القيميأ ا -االمثل ل نظت الحراريأ الذ ميت -لاالبذاةرات 

 مإرلع جمةبي. -يةت(   ميت الغث -الذاريد 

 

 MEP 463 كود المقرر (2)آالت دوارة  ست المقررا

 - ال يدرلليكي النقل - وربينةت الغةز  - الذوربينةت الايةريأ - الضوايط الدلارع - المضيةت – الذوربينةت ال يدرلليكيأ

 . وربينةت الريةح

 

 MEP 451 كود المقرر محركات االحتراق الداخلي ست المقررا

ةد  بم يزةت  از - ت المحزركالنمزةذج المثةليزأ لزدلرا -   ميت المحرك لميةمثت الذإغيل - صنواع المحركةت لمادص بم  ة

حضزير الي زيط   - الذوربيني لالإحن الفزةئ ، محركزةت الزدلرع النةئيزأ الإزوط(الغةزات )بم يةت الدخو  لاليةدو، الإحن 

 كون الم والةت لالايطرع ب ي زة  - االفذراق في محركةت الديز  - االفذراق في محركةت الانزين - في محركةت الانزين

 جمةبي. مإرلع – صنظمأ فقن الومود - نظةو  اريد المحرك - نظةو الذزيير -

 

 MEP 452 كود المقرر   محطات القوى الحرارية است المقرر

ميدات االفذراق لطرق  - يأ االفذراقالل - الومود لاالفذراق - الدلرع المركاأ لذوليد الطةمأ -  ح يل دلرات الايةر

طةت مح - أ ل  دلير الميةه ميةه الذغ ي صنظمأ المكثف، - الذوربينةت الايةريأ - مولدات الايةر )الغثيةت( - اإلشية 

وليد   -  يزين الطةمأ - لغةزيأامحرك الديز  لمحطةت الذوربينةت  - محطأ  وليد الطةمأ الك رمةئيأ - الطةمأ النوليأ

 .لمذجددعالذدهور الاييي لاسذيداو الطةمأ ا -  حويل الطةمأ الماةشر - الطةمأ يير الذق يديأ
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 Elective كود المقرر (3مقرر اختياري ) است المقرر

 الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ: ييذةر

MEP 435 مقدمة في ميكانيكا الموائع الدقيقة: 

 الازريةن المزدفوع –ج ريزأ   نيع القنوات الم – ج زع ميكةنيكة الموائع الدميقأص  نيع  -  سةسيةت الذ نيع الدمي ص
 –سةسزززيةت الميكرلسزززكوبةت ا - يالك ربززز  سزززموزالازززريةن او - ميكةنيكزززة الموائزززع الدميقزززأ الرمميزززأ -بةلضزززغط 

الموزبزةت  -اليثطزةت الدميقزأ  –اإلبزر الدميقزأ  –  الزدمي  مجازةت الذزدف -المضزيةت الدميقزأ  -ال مةمةت الدميقزأ
 لمفةبثت الدميقأ.ا -لمرشحةت لالفواصل الدميقأ ا -الدميقأ 

MEP 454  :انظمة دفع محركات الطائرات 
حزرك الذوربينزةت الغةزيزأ م ح يزل دلرع  -ميةمثت اودا  لدفع المحرك  -ةك لالحرارع الذدف  القةبل لثنضغةط مع االفذك

 -ري االفذزراق لالازيةنةت يز -ت محركةت الطزةئرات مداخل لفوهة -ظةو الدفع اليةو ل طةئرات ال وائيأ يير المأهولأ ن -
 ئرات لالذح يل خةرج الذ ميت.طةبقأ مكونةت محرك الطةم -لذوربينةت الغةز  ال وائيأ الحراريأالدينةميكة 

MEP 456 الحرارية: تخزين الطاقة 
 -لاوالزر الاييزي يززين الطةمزأ الحراريزأ  - يزين الطةمأ الحراريزأ رق ط – يزين الطةمأ الحراريأ صهميأ  -مقدمأ 

راسزةت د -ةمأ لاإليكارجي ونظمأ  يززين الطةمزأ الحراريزأ  ح يثت الط - يزين الطةمأ الحراريأ ل وفير الطةمأ 
 مإرلع جمةبي. – فةلأ لذيزين الطةمأ الحراريأ

MEP 457 السيارات هندسة: 
نظززةو  - نظمززأ الطةمززأ ال يدرلليكيززأص -صنظمززأ الفرامززل –: )مواصززفةت المحززرك لجاززت الاززيةرع(   ززنيف الاززيةرات
 .رصنظمأ الذزيي -الحركأ صنظمأ نقل  - الذي ي  لمحةذاع اليجثت صنظمأ - الذوجيه لصنوابه

MEP 475 

 

 :اقتصاديات تحويل الطاقة
 ذزاو لفدعال -  دف  الطةمأ اومثل - اإليفةد االمذ ةد  -  كةليف  وليد الطةمأ - اليم يأ االمذ ةديأ في صنظمأ الطةمأ 

 . إغيل نظت الطةمأ منيفضأ الكربون  -نمةذج  ايير - الطةمأنظرع بةمأ ب م سوق  - 

MEP 476 ميكانيكية:إدارة مشروعات القوى ال 
دارع ال راع لفن ل - مدير المإرلع - اإلدارع اإلسذرا يجيأ لاخذيةر المإرلع - مإةريع في المنظمةت الميةصرعال

أ:  قززدير الذكززةليف يززناالميز - نإززةط المإززرلع ل يطززيط الميززةطر - المإززرلع فززي ال يكززل الذنظيمززي  -ض الذفززةل
الجدللززأ  -PERT) يت لصسززةليب المراجيززأ )رنززةمج الذقيززب -( CPMطريقززأ الماززةر الحززرج) - الجدللززأ-لالميززةطر
 ع قييت المإزرل - الذحكت بةلمإرلع - صنظمأ المراماأ لالمي ومةت - ي ي  الموارد  - (MS Project)بةسذيداو 

للي  الح ر )صنظمأ  ت ب م لدارع مإرلبةت القول الميكةنيكيأ ب م سايل المثة دراسأ فةال  - لن ة  المإرلع -
   رش صيةنأ المركاةت..لل (.ل -نظمأ الحري  ص -لنإة  محطةت الطةمأ – الذكييف

 

 الثانيالفصل الدراسي مقررات  الرابعةالفرقة  قسم هندسة القوى الميكانيكية 

 

 ENG 432 كود المقرر نظم مراقبة وضبط الجودة است المقرر

أ الذوزييةت دراس - لدارع لضاط الجودع قدم ة صنظمأالذي   الوظةئف - لجودعاالمفةهيت اوسةسيأ لنظت المراماأ لضاط 
 - يينةتة  خطط اللبداد لاسذيداو ميططةت الرمةبأ ب م الجودع لبن - الذكراريأ لنمةذج االفذمةالت في ضاط الجودع

 . طايقةت الحةسب في موضوبةت الجودع - طرق  حاين الجودع ل ك فأ الجودع

 

 MEP 423 ود المقررك الهواء التبريد وتكييف ست المقررا

 ذاريززد اونظمززأ المركاززأ ل - صنظمززأ الذاريززد بةنضززغةط الايززةر - صنظمززأ  اريززد ال ززوا  - مقدمززأ فززي صنظمززأ الذاريززد: الذاريززد
ريززد لالمكثفززةت لالمايززرات ضززةيط لسززيط الذا - لسززةئط الذاريززد - صنظمززأ مذيززددع المايززر لالضززةيط - بةنضززغةط الايززةر
 (cryogenics)مإزرلع  -حرارع الذاريد منيف  درجةت ال - ففظ اوي يأ - يد بةالمذ ةصنظةو الذار - لصج زع الذمدد

 مإرلع جمةبي(. -)دراسأ فةلأ  –
 - نظةو ال وا  المركز  - ذاريدفاةبةت فمل ال - بم يةت  كييف ال وا  - خ ةئ  ال وا  - الايكومذر ال وا :   كييف

ت المضزيةت ل  زمي - الحلفزدات ميةلجزأ ال زوا  للفزدات المزر - المركزز  نظةو ال وا  لالمزة  - نظةو الميةه المركزيأ
 ي(.مإرلع جمةب - دراسأ فةلأ) - المرالح ل  ميت مجةر  ال وا   - صنةبيب الميةه
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 MEP 441 كود المقرر الطاقة المتجددة منظومات ست المقررا

نظومزةت م - منظومةت طةمأ الكذ أ الحيويأ - ةحالري منظومةت طةمأ - منظومةت الطةمأ الإمايأ -المذجددع  الطةمأ صهميأ

 .ومةت الطةمأ الحراريأ اورضيأمنظ - منظومةت طةمأ المد لالجزر - منظومةت طةمأ المحيط الحراريأ - الطةمأ النوليأ

 

 MEP 472 كود المقرر معامل القوى الميكانيكية ست المقررا

 - رع اآلالت الززدلا - الذاريززد لالذكييززف - أ لالذززي  إززمل: دلرات القززولالذطايقززةت لالذجززةرب فززي مجززة  القززول الميكةنيكيزز

 صنظمأ الطةمأ المذجددع. - الماةدالت الحراريأ 

 

 MEP 473 كود المقرر مشروع البكالوريوس  است المقرر

أ  الميذ ف  ةتذي  يذت فم ن ةيأ الف ل الدراسي اول   قديت مقذرفةت لمإةريع  طايقيأ من صبضة  هييأ الذدري  في ال

وجز رفأ لممع لمكةنيأ ميةو مجموبةت من الطثب بذقديت مقذرفةت لمإةريع صخرل، ل يرض بنةلين المإةريع المقذ

لع  في  المإريادص  نلهميذ ة الذطايقيأ ل طثب، الت يذت  وزيع الطثب ب م المإةريع لف  الليأ يحددهة مج   القات، صبن 

لف ل ةيأ افي ن ذلل لف  اسذرا يجيأ لخطأ  نفي يأ يحددهة مإرفو المإرلع، لمع بدايأ الف ل الدراسي الثةني ل

صل  منذجلل  حديث صل مإرلع  يوضح فيه طثب المإرلع مة  ت الذوصل لليه من  طوير ن ةئي   قرير الدراسي  يذت  قديت 

ذةجةت ذةئج لاالسذنلاالخذاةرات اليم يأ لالن ليم يأ هندسأ )فاب مقذرح المإرلع( مع برض كةفأ الذفةصيل

ض  قديمي بربيمل ، بين تبةلذناي  مجموبأ الطثب كل فم مإرلبه ليقوو الطثب لالذوج ةت الماذقا يأ من مال 

، لكل طةلب ليذت  قييت اليرض الذقديمي الإف ييإةرك فيه جميع  الطثب،  فو  المإرلع) دميقأ 30فوالي (شف ي 

 .الإف يخذاةر حكيت يإك  ة القات  مايل موبد االلجنأ  لن و، من مال المإرفالجمةبي لك لل الذقرير

 

 Elective كود المقرر (4مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

MEP 444 أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية: 

المجميززةت  -اولززواح الماززطحأ جميززةت م -مقدمززأ بززن اإلشززيةع الإماززي لمواضززيع انذقززة  الحززرارع ذات ال زز أ 

 –ايين الميةه بةلطةمأ الإمايأ: نإط لس اي   -حراريأ الإمايأ الحاةبةت ال -يةت الإمايأ صفمة  اليم  -المركزع 

القزول  صنظمزأ  وليزد -يةت ال زنةبيأ الإمازيأ فرارع اليم  -ماي الذاريد الإ - (نإط، س اي لهجين)الماةني:  دفيأ 

 مذ ةديةت اونظمأ الإمازيأا -مأ الإمايأ الحراريأ   ميت اونظ -يأ الارك الإما -حراريأ من الطةمأ الإمايأ ال

 مإرلع جمةبي(. -)دراسأ فةلأ -

MEP 455  :محطات القوى النووية 

 -لمفززةبثت الماززردع بةلميززةه ا -نززول  االنإززطةر ال -ل  لالمززوارد النوليززأ الومززود النززو -الطةمززأ النوليززأ  بززنمقدمززأ 

 -بثت المذقدمززأ لالمفززةبثت المييةريززأ ال ززغيرع   ززميت المفززة -لنةسززفأ المفززةبثت ا -ت الماززردع بةلغززةز المفززةبث

مأ فزي محطزةت الطةمزأ جوانزب الازث -بزة  مزن محطزةت الطةمزأ النوليزأ  ك فزأ الك ر -اآلالةر الايييأ ل طةمزأ النوليزأ 

 ت المإيأ.الذي   من النفةية -النوليأ 

MEP 464 

 

 

 :ات المواسيرتصميم شبك

ةنويزأ لرئيازيأ لالثالفقد في االنضغةط في المواسير نذيجأ الفوامزد ا –ل ذدف  في شاكةت المواسير الميةدالت الحةكمأ 

فازةبةت الذززدف   -ت المواسززير قنيزةت فززل شزاكة -  قززةطع الثالزأ خزززان - المواسزير بزةلذوالي لالمواسززير بزةلذواز   -

ر مزل سزمةكأ المواسزيفاةبةت  ح - ف  الاطي ، المطرمأ المةئيأ، صنواع صخرل(الاطي  لالموائع يير الماذقرع )الذد

دبززت المواسززير  بنةصززر - مرلنززأ المواسززير، لردلد الفيززل، لالحاززةبةت الحراريززأ  - لخطززوط المواسززير ل ضززغط

 - لصزثت الززربط - يرطزرق   ززنيع المواسز - اخذيززةر لاسزذيداو مزواد خطززوط المواسزير -( اوسزةليب لالحازةبةت)

 - ةع الاحزر( ركيب صنظمزأ اونةبيزب )فزوق اورض،  حزر اورض، فزي مز - ال مةمةت لفاةبةت الذحكت في الذدف 

 ةبي(.مإرلع جم -)دراسأ فةلأ - طرق الكإف بن االن يةرات
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MEP 465 منظومات مكافحة الحريق: 

نظةو ريزوع  - نظةو الرش ل ماةني ت  مي - صنواع صنظمأ الرش - الرموز لالميةيير - مرا ع الرست الميمةر  ل ماةني

)دراسزأ  – الحازةبةت ال يدرلليكيزأ - نظزةو رش اونةبيزب الرطازأtwin-agent - نظزت لفزدع  - ال زوا  الميكزةنيكي

 مإرلع جمةبي(. -فةلأ

MEP 466 التهوية الصناعية: 

 وزيزع  - مزداخنصنزواع ال - داخنالمز  زميت  - الم والزةت فزي المازةفةت ال زنةبيأ - صكواد لميزةيير الذ ويزأ - مقدمأ

 حديزد  - يزدالت الذ ويزأم حديزد  - في صفران ال  ر لالميةلجزأ الازطحيأ مداخنال - لالماةفةت مداخنال وا  في ال

 -ةت لالط مازةت فازةب اليزانز–   نيع صنظمأ الذ ويزأ ال زنةبيأ - الفوامد في الضغط في صجزا  منظومأ الذ ويأ 

 مإرلع جمةبي(. -)دراسأ فةلأ
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 قسم هندسة التصميم امليكانيكي واإلنتاج

 )المقررات الدراسية(
 

 اإلن دددامل املقدددرراتا يكدددانيك  ةإلضدددافة إىل مقدددررات السدددنة اإل داديدددة؛ يددددرس ييدددا البدددملب املل حقدددو  بقسددد  هندسدددة ال صدددمي  امل
 اإلن داملا ة ال صمي  امليكانيك  صول  ل  درجة البكالوريوس يف هندس( الس يفا  م بلبات ال40-37املوضحة ةوداال ال الية )

 .من جامعة أسيوط
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 قسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج 

 الفرمأ اوللم

 ( 37) رمت جدل 

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
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م
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ن
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ي
م 
ب
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ا
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ا
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ب
ن 
حة
مذ
ا

 

ن 
حة
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ا

يأ
 ة
ن

ي 
س
را
لد
 ا
ل
 
لف
ا

 

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

Elective 50 40 - - 10 2 2 - - 2 * لغةت صجنايأ 

MET 111 125 75 20 - 30 3 4 1 1 2 فةساةت لبرمجأ 

MED 111 150 100 20 - 30 3 4 2 - 2  كنولوجية الذ نيع 

MED 141 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 ميكةنيكة اآلالت 

MED 121 125 85 - - 40 3 4 - 3 1 رست للنإة  المةكينةت 

MTH 117 
 -ار خطيج -ميةدالت  فةض يأ

 لف ة 
3 2 - 5 3 50 - - 100 150 

 750      23 4 7 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الثانيالفصل الدراسي 

AUR 132 50 40 - - 10 2 3 - - 3 الذواصلم ةرات اليرض ل 

MED 123 
رست للنإة  المةكينةت المدبت 

 بةلحةسب
1 2 - 3 3 30 - 20 75 125 

MED 122 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 ميكةنيكة المواد 

MED 131 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 الااةكأ لال حةو 

MEP 171 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 ال ندسيأثت الذح ي 

CE 126 125 75 20 - 30 3 4 2 - 2 ال ندسيأ المواد اخذاةر 

 750      23 4 6 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

                

 ييذةر الطةلب لفدل ال غةت الذةليأ: *

AUR 111 .لغأ لنج يزيأ 

AUR 112 .لغأ صلمةنيأ 

AUR 113 .لغأ فرنايأ 
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 قسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

 الفرمأ الثةنيأ

 ( 38) رمت جدل 

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
حة
م

 

ن
ري
مة
 

 

ي
م 
ب
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ا
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ص
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ا
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 المجموع

           الفصل الدراسي األول

AUR 241  50 40 - - 10 2 2 - - 2 م نأ لمجذمع 

ENG 234 100 70 - - 30 3 3 - 1 2 ال ندسي االمذ ةد 

MED 232 150 100 - - 50 3 5 1 2 2 هندسأ المواد 

MEP 211 150 100 - - 50 3 5 - 3 2 (1) دينةميكة فراريأ 

MED 242 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 دينةميكة اآلالت 

EE 218 
هندسأ ك ربةئيأ )دلائر ك ربةئيأ/ 

 (مقدمأ في اإللكذرلنيةت
2 2 - 4 3 40 - 20 90 150 

 750      23 1 9 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 233  50 40 - - 10 2 2 - - 2 ريةدع اوبمة 

MEP 231 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 (1) ميكةنيكة الموائع 

MED 224 ( 1  ميت المةكينةت) 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 

MET 221 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 القيةسةت الميكةنيكيأ 

EE 244 125 75 - - 50 3 4 - 2 2 هندسأ القول لاآلالت الك ربيأ 

MME 214  125 75 - - 50 3 4 1 1 2 الف زاتمقدمأ في هندسأ 

 750      23 2 8 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

انية ويتم تقييمة  لث( والذي يتم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرقة ا1) التدريب الميدانى)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر 

 في بداية الفصل الدراسي األول للفرقة الثالثة.
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 قسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

 الفرمأ الثةلثأ

 (39) رمت جدل 

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات
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 المجموع

           الفصل الدراسي األول

AUR 322 50 40 - - 10 2 2 - - 2 مضةية الميةه لالطةمأ لالمنةخ 

MET 341  2 1 - 3 3 30 - - 70 100 

MED 325 ( 2  ميت المةكينةت) 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 

MED 312 150 90 20 - 40 3 5 1 2 2 مذرللوجي 

MED 343 150 100 - - 50 3 5 - 3 2 هذزازات الميكةنيكيأالا 

Elective  150 100 - - 50 3 4 - 2 2 (1خذيةر  )امقرر 

 750      23 2 9 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 336 50 40 - - 10 2 3 - - 3 ماةدئ الاحث الي مي 

MEP 321 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 نذقة  الحرارعا 

MEP 361 
اونظمأ ال يدرلليكيأ 

 لالنيومة يأ
2 2 - 4 3 30 - - 70 100 

MET 331 (1) 2 2 - 4 3 50 - - 100 150 

MED 313 150 100 - - 50 3 4 - 2 2  كنولوجية  إكيل الميةدن 

Elective  150 100 - - 50 3 4 - 2 2 (2خذيةر  )امقرر 

 750      23 - 10 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

ثالثة ويتم تقييمة  رقة ال( والذي يتم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للف2) التدريب الميدانى)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر 

 في بداية الفصل الدراسي األول للفرقة الرابعة.

 ييذةر الطةلب من المقررات الذةليأ:: (1مقرر اختياري )

MED 333 اخذيةر المواد ل ذ ميت لالذ نيع  MED 361  الذ ميت فياورجونومية 
MED 352 ميت اوج زع الطايأ لاوبضة  المزرلبأ    MED 369 و ال ندسأ اليكايأ في الذ ميتاسذيدا 

 ييذةر الطةلب من المقررات الذةليأ(: 2مقرر اختياري )

MED 314 كنولوجية الذ نيع بةإلضةفأ   MED 353 ميت ل  نيع مرشدات لمثاذةت الذإغيل   

MED 315 مطع الميةدن لبم يةت الذإغيل الثنمطي  MED 354 بذاةرات الذ ميميأ ل ذ نيع لالذجميعالا 

     



 
 جامعة أسيوط

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 (ات الدراسية)الباب الثاين: املقرر                                                                                                                   156 

 قسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

 الفرمأ الرابيأ

 (40) رمت جدل 

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات

رع
ض
حة
م

 

ن
ري
مة
 

 

ي
م 
ب

 

 المجموع
نأ
ا
 ال
 
مة
ب
ص

 

ن 
حة
مذ
ا

ي
ف 
ش

 

ي
م 
ب
ن 
حة
مذ
ا

 

ن 
حة
مذ
ا

يأ
 ة
ن

 

س
را
لد
 ا
ل
 
لف
ا

ي
 

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

ENG 431 50 40 - - 10 2 2 - - 2 الاثمأ الم نيأ 

MED 462 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 بحو  اليم يةت 

MED 434  150 90 20 - 40 3 5 1 1 3 الذراياولوجم 

MED 455 150 100 - - 50 3 4 - 2 2   ميت االسطماةت 

MED 456 
ت الذإغيل   ميت مةكينة

 لبدد القطع
2 2  - 4 3 30 - - 70 100 

Elective  150 100 - - 50 3 4 - 2 2 (3خذيةر  )امقرر 

 750      23 1 9 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 50 40 - - 10 2 3 - - 3 نظت مراماأ لضاط الجودع 

MED 416 150 90 20 - 40 3 5 2 -  3 ينةت الذإغيل المارمجأمةك 

MED 444 
 ح يل االن يةرات فم 

 اوجزا  الميكةنيكيأ
2 2  - 4 3 50 - -  100 150 

MED 451 
ميةمل هندسأ الذ ميت 

 الميكةنيكي لاإلنذةج
- - 3 3 2 25 10 15 50 100 

MED 458 200  - - 100 100  - 4 - 3 1 مإرلع الاكةلوريوس 

Elective  100 70  -  30 3 4 -  1 3 (4خذيةر  )امقرر 

 750        23 5 6 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

 

 ييذةر الطةلب من المقررات الذةليأ:: (3مقرر اختياري )

MED 457 ح يل الذ ميت بةسذيداو طريقأ الينةصر المحدلدع   MED 464  يطيط ل  ميت المنإكت ال نةبيأ 
MED 463 لدارع المنظومةت اإلنذةجيأ  MED 465 محةكةع ل ح يل اونظمأ ال نةبيأ 

   :ييذةر الطةلب من المقررات الذةليأ(: 4مقرر اختياري )

MEP 427 ميت اوفران ال نةبيأ    MED 466 لدارع المإرلبةت ال نةبيأ 

MED 435 ركاأالاوليمرات لالمواد الم    
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 مقررات الفصل الدراسي األول الفرقة األولى قسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

 

 Elective كود المقرر لغات أجنبية است المقرر

 سذيداو ال غأ في كذةبأ الذقةرير الفنيأ. ييذةر الطةلب لفدل ال غةت الذةليأ:ا -خ ةئ  لموابد ال غأ 

AUR 111 .لغأ لنج يزيأ 

AUR 112 .لغأ صلمةنيأ 

AUR 113 .لغأ فرنايأ 

 

 MET 111 كود المقرر حاسبات وبرمجة ست المقررا

ة  خبم يةت اإلد -رمجأ )الثوابر لالمذغيرات، اليم يةت الحاةبيأ، الدلا  المكذايأ، هيةكل الارامج( صسةسيةت الا -مقدمأ 

أ، الجمل لم يك اةت الحةسب، صلامر اإلدخة  لاإلخراج لاإلخراج اوسةسيأ )صلامر اإلدخة  لاإلخراج اليةضيأ لذي يم

 -( ميأ لضةفيأكت في الارامج )ال يكل الذقرير ، ال يكل الذكرار ، جمل  حكيبم يةت الذح -الذوصيفيأ لالمحددع ل نوع( 

مل لبثن المذغيرات )جالم فوفةت ل -الدلا  لالارامج الفربيأ )دالأ الجم أ، الارامج الفربيأ، الدلا  الفربيأ( 

 الجةهزع في مجة  فزو الارامج -يأ ل طايقةت هندسيأ مذنوبأ برامج  نفي  -الم فوفةت، الذيزين الداخ ي ل م فوفةت( 

 ال يكل الانةئي. -لم فةت ا -ال ندسأ الميكةنيكيأ 

 

 MED 111 كود المقرر تكنولوجيا التصنيع ست المقررا

 -ب لاليم يةت ذات ال  أ ب ة بم يةت الثق -ليم يةت ذات ال  أ ب ة لا بم يةت اليراطأ -يم يةت الذ نيع مقدمأ ل

لذإغيل ليم يةت فاةب ظرلي ا -خرل م يةت الذإغيل اوب -راكز الذإغيل لمراكز اليراطأ م -بم يةت الذفريز 

 اوبيةد.لطاةبأ الثاليأ ا -اةب ظرلي الذإغيل ليم يةت الذج ي  ف -م يةت الذج ي  ب -الذإغيل 

 

 MED 141 كود المقرر ميكانيكا اآلالت مقررست الا

 –يأ لالكفة ع الميكةنيك يلالدلران يالفذكةك االنزالما –ح يل القول االسذة يكيأ لآلالت   –مركز الثقل لالقول الموزبأ 

 آلالتالقوع لالكذ أ لاليج أ لمض يةت الاربةت لا –كينمة يكة اوجاةو الجةسيأ  –بزو الق ور ال ا م )ماةفأ لكذ أ( 

 ركياةت الليأ  –الدفع لكميأ الحركأ  –الإغل لالطةمأ  –الاربةت بةسذيداو المراكز ال حظيأ  –الذركياةت اآلليأ  يف

 لالجمةلونةت.لكمرات ا –لذأاليرات الجيرلسكوبيأ لضةبط الاربأ ا –بايطأ 

 -يأ مركز الجةذب -الحركأ الزاليأ لذيري ب م كميأ الحركأ الزاليأ لكميأ بقة  ا -الاندل  الاايط  الذجةرب اليم يأ:

 -لزاليأ الاربأ الزاليأ لاليج أ االذيري ب م  -الذيري ب م بزو الق ور ال ا ي بةسذيداو طريقأ الحركأ الذ ب بيأ 

 .موع الطرد المركز  كدالأ ل كذ أ لالاربأ الزاليأ لن ف القطر

 

 MED 121 كود المقرر رسم وإنشاء الماكينات ست المقررا

صززثت ل -يكيززأ لصززثت ميكةن - جميززع صجزززا  المةكينززةت( )رسززت  جمييززي  -مطةبززةت(   -هندسززي مذقززدو )لسززقةط  رسززت

 .لصثت اليوابير -القثللظ 

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 (ات الدراسية)الباب الثاين: املقرر                                                                                                                   158 

 MTH 117 كود المقرر إحصاء -بر خطي ج -معادالت تفاضلية  ست المقررا

الثةنيأ  من الدرجأ لميةدالت الذفةض يأ االبذيةديأا -ميةدالت  فةض يأ: الميةدالت الذفةض يأ االبذيةديأ من الدرجأ اوللم 

 -يير ل طايقة  ة ال ندسيأ مذا ا أ فور -ثس ل طايقة  ة  حويثت الب -لميةدالت الذفةض يأ اليطيأ ذات الر ب الي ية ا -

 الميةدالت الذفةض يأ الجزئيأ.

يطيأ الل الميةدالت الجاريأ يير ف -افر ظريأ ديمون -لا  المذغيرات المركاأ د -جار خطي: جار اوبداد المركاأ 

  ح يل فورير. - لمجموبة  ة بدديةت 

 - تلمذغيرات اليإوائيأ المنف  أ ل وزيع االفذمةالا - االفذمة  - )م ي  الايةنةت لبرض ة( لف ة  لافذمةالت:

 - أ ليينأ لافدعات لف ةئيفذر - من المي مةت  قدير النقةط - المذغيرات اليإوائيأ الماذمرع لالذوزييةت االفذمةليأ

 .اخذاةر فرضيةت بينذين - خذاةر فرضيةت بينأ لافدعا -الفواصل اإلف ةئيأ ليينذين

 

 مقررات الفصل الدراسي الثاني الفرقة األولى قسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

 

 AUR 132 كود المقرر التواصلمهارات العرض و است المقرر

 -ت ذةبزأ الرسزةئل لالمقزةبثك -ف ي لييزر ال فظزي لكذةبزأ الذقزةرير الذواصزل الإز - الذواصزلبم يزأ  - لذواصزلامقدمأ في فنزون 

اليزرض الذقزديمي:  مرافزل  يطزيط -اليرلض الذقديميأ  مزاية لبيوب -ض الذقديميأ لدارع اليرل -الذيطيط ل يرلض الذقديميأ 

القوابززد  -ليززرض الذقززديمي ابييززأ لمحززيط  -لرئياززيأ،  حديززد النطززةق(  حديززد رسززةلأ اليززرض ا -) حديززد ال ززدي،  حديززد الجم ززور

 لذيةمل مع جز  الذاةؤالت لاإلجةبةت في اليرض.ا -مل مع الجم ور كيفيأ الذية -اليةمأ إلدارع اليرلض الذقديميأ 

 

 MED 123 كود المقرر نشاء الماكينات المدعم بالحاسبإرسم و ست المقررا

لصزثت  –الرسزت النزةئم اوبيزةد  –(الذجميزع  –الكمايو ر )رسزت اوجززا   بةسذيداواوبيةد  يت الثالالماةدئ اوسةسيأ ل رس

 -ننأ لالاثسززل اليج ززأ المازز - اليةيززةت -الذززرلس  –الحإززو موانززع الذاززريب ل -ل ززمةمةت ا -صززثت ال حززةو ل -الارشززةو 

 ي(. المحةمل )رللمةن الا 

 

 MED 122 ركود المقر ميكانيكا المواد ست المقررا

نحنزة  الزدبمةت الح يل ل  ميت   -ج ةد االنحنة  ل -ل ي اج ةد ل -  الذحميل المحور -إلج ةد لاالنفية  ا -مف وو اإلج ةد 

الرئيازيأ  حزر  إلج ةداتا -ج ةد لاالنفية   حويثت اإل -سطوانةت ذات الجدران الرميقأ ولج ةد الق  في اوبمدع لا -

 ل.طرق الطةمأ في الح -اوبمدع  – ةمةتالدب رخيت  - حميل ميين 

 

  MED 131 كود المقرر السباكة واللحام ست المقررا

 جزودع بم يزةت - القةب زأ ل ازاةكأ الميزةدن -خزرل صةت ساةكأ بم ي -لااةكأ بقوالب ال ب ا -بم يةت الااةكأ: الااةكأ الرم يأ 

 م يةت الذإكيل الحرار .ب -لقوالب ا نبم يةت فق - االبذاةرات الذ ميميأ ل مااوكةت -الااةكأ 

 الذنجازذين صمطةبحةو بةسذيداو ل -بوجود يةز خةمل  ميدنيأ صمطةب ةسذيداوبلحةو  -بم يةت ال حةو: لحةو القوس الك ربي 

رق طز -حزةو طزرق فحز  ال  - البذازةرات الذ زميميأ ل حزةوا -ال حزةو بةل  ز   -المونأ للحزةو الق زدير - القةب يأ ل حزةو -

 صخرل.  جميع 

 

 MEP 171 كود المقرر الهندسيةالتحليالت  ست المقررا

ر  قريب الج ل - ح يل اليطأ -  ندسيأ الريةضيأ ل ماةئل ال النم جأ – فزو الارامج الجةهزعمقدمأ في الارمجأ بةسذيداو 

لفزرلق المحزدلدع ا -ذيةديزأ لميزةدالت الذفةضز يأ االبا -الذفةضل اليدد  الذكةمل ل -ليجةد ج لر الميةدالت يير اليطيأ  –

 الح و  ب م الحل اومثل. -لاالسذيفة  



 
 معة أسيوطجا

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 159                                                                                                                        ( )الباب الثاين: املقررات الدراسية 

 CE 126 كود المقرر اختبار المواد الهندسية ست المقررا

 الزفزف خذازةرا -الكزث   اخذاةر - لاالنحنة  ل يا اخذاةر -ال دو اخذاةر - اخذاةر ال ثدع - اخذاةر الضغط - اخذاةر الإد

 لثا ثفيأ.ااإلخذاةرات  -ي ذككل الك رلكميةئاخذاةر ال -

 

 مقررات الفصل الدراسي األول الفرقة الثانية قسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

 

 AUR 241 كود المقرر مهنة ومجتمع است المقرر

 -ليمزل ا دلر المإري ب م -لمإكثت المر اطأ بةليمل ا -لم ن في المجذمع ا -م نيأ الممةرسأ ال -ب ت االجذمةع الم ني 

 ل ييةت لالذنظيمةت الم نيأ.ا -القوانين لالذإرييةت الذي  نظت الم نأ 

 

 ENG 234 كود المقرر االقتصاد الهندسي است المقرر

 -نيزأ ل نقزود لميزد  اليةئزد القيمزأ الزم -د  الماةر النق -الذح يل االمذ ةد  ال يةذ القرارات المذي قأ بةلمإةريع ال ندسيأ 

سززذ ثك طززرق فاززةب اال -مذ ززةديأ لإلفززث  لاسززذادا  اوصززو  الثةبذززأ الدراسززةت اال -قيززيت الاززدائل طززرق ميذ فززأ لذ

 الةر الذضيت لميدالت الذضيت.ال -لاإليرادات المقةب أ 

 

 MED 232 كود المقرر هندسة المواد است المقرر

ور  ل مزواد  زيزوب الذركيزب الا ب -ال ز اأ  ور  ل مزواد زالذركيزب الا  -ل مزواد   الذركيزب الز ر -المواد ال ندسيأ لبنيذ ة 

 –ليزفيزةت ا –يزةرات  ح يزل االن  -ةلجزةت الازاةئل الميدنيزأ   طايقزةت لمي -الليزةت  قويزأ المزواد لاالنيثبزةت  -ال  اأ 

 . ككل لانحث  المواد -لمواد المركاأ ا -الاوليمرات 

 

 MEP 211 كود المقرر (1ديناميكا حرارية ) است المقرر

ت ع، اليم يزةنظمأ لالحجوو المحددع، المنظور المةكرلسكوبي لالميكرلسكوبي ل دراسأ، اليواص لفةلأ المزةدوأ: )امقدم

خ ززةئ   -  درجززأ الحززرارع( يلالززدلرات، الوفززدات، اال زززان الحززرار ، القززةنون ال ززفر  ل ززدينةميكة الحراريززأ، مقززةي

القززةنون  -أ لمنظومززأ مذغيززرع الكذ ززأ  ح يززل الطةمزز -يةدلززأ الطةمززأ لقززةنون اول  ل ززدينةميكة الحراريززأ لما -المززةدع النقيززأ 

 نذرلبية لنظةو مذغير الكذ أ.إليةدلأ ام -نذرلبية لنظةو الةبر الكذ أ إلا -الكثسيكي الثةني ل دينةميكة الحراريأ 

 

 MED 242 كود المقرر ديناميكا اآلالت است المقرر

ينزةت ل ح يزل القزول: االسزذة يكيأ ل ح يزل ا ززان المةك -بةلرست ل الذح يل اليدد ( لآلليةت ) يالذح يل الكينمة يك -اآلليةت 

 ززان الكذزل الزدلارع ا -الحدافةت  –سل الذرلس الذرلس لسث -الكةمةت  –موع بزو الق ور ال ا ي االفذكةك  ل -القدرع 

  -يالهذززازات ذات  المثيزر الذزوافقا -ع الهذززازات الحزرا -لحركزأ الذ ب بيزأ ا -لصجزا  المحركةت ذات الحركأ الذردديزأ 

 .اهذزازات اونظمأ مذيددع درجةت الحريأ )الحرع لالمجارع(
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 EE 218 كود المقرر مقدمة في االلكترونيات( /دوائر كهربيةهندسة كهربائية: ) است المقرر

الينةصر لالمكثفةت ل لالم فةت ةتالمقةلم الدلائر الك ربيأ:ربنةص -القوانين الرئيايأ لالذيريفةت دلائر ك ربيأ: 
الذاايط المذدرج  :رق فل دلائر الذيةرط -ي اول  لالثةني مةنون كيرشو -الدلائر الك ربةئيأ  ميططةت - النإطأ

لمذوسطأ االقيمأ  :ر المذرددماةدئ الذية -نظريةت الإاكةت  - ج د اليقدالمكةفيأ لالذيةرات الح قيأ لالالمقةلمةت ل
 لدلائر المغنةطيايأ.ا  -الذيةر المذردد في الدلائرصدا   -لالفيةلأ 

 -يازيأ ةت المإحونأ في المجزةالت الك ربةئيزأ لالمغنةطفركأ الجايم -إللكذرلنيةت بن اخ فيأ فيزيةئيأ مقدمأ في اإللكذرلنيةت: 
مضزيت  -( JFETsات )ازذوريايقزةت ب زم الذرانز ط -(JFETsرانزسزذورات  زأالير المجزة  )  -اذورات النةئيأ القطايزأ يالذرانز

 نةئيأ.لثلم القيت اللائر الذحويل من القيت الذنةظريأ د -لدلائر المذكةم أ ا -( ل طايقة ه Op.Ampاإلشةرات )
 -ت شةراإلمضيت ا  طايقةت ب م -الذيري ب م صنواع الذرانزسذورات لصطراي الذوصيل ل طايقة  ة الذجةرب اليم يأ: 

 يت الثنةئيأ.ريأ للم القدلائر الذحويل من القيت الذنةظ  طايقةت ب م -ائر المذكةم أ لاخذاةرهة الذيري ب م صنواع ميذ فأ من الدل

 

 مقررات الفصل الدراسي الثاني الفرقة الثانية قسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

 

 AUR 233 كود المقرر ريادة األعمال است المقرر

ر المنةسزب  حديزد المازة -و القةفزأ اليمزل الحزر  نميزأ مف زو  -ل طايقة  زة اليم يزأ  ميرفأ صسةسزيةت لمازةدئ ريزةدع اوبمزة 
  لبزداد الاحزو -ات الاحث بن المي ومةت من الم ةدر الميذ فأ  طاي  م ةر  -ل مإرلع لاالسذفةدع من الفرص المذةفأ 

 لالمفةضز أ بين زة بةسزذيداو الطزرق يجزةد فزرص ل مإزةريع النةجحزأل -الذجةريأ لالذاويقيأ ل مإةريع ال غيرع لالمذوسطأ 
الجزدلل الذزي  إزذمل  لبزداد دراسزأ -ت كذةبأ خطزأ اليمزل ل مإزرلع الريزةد  فزي دراسزذه  طاي  م ةرا -الي ميأ الحديثأ 

 اكذاةب م ةرات لدارع فري  اليمل.ل -ب م اليطط الذاويقيأ لالذإغي يأ لالمةليأ 

 

 MEP 231 ركود المقر (1)  ميكانيكا الموائع است المقرر

سززذة يكة ل - ززةئ  الموائززع( خ -ل وفززدات  SI وبيززةد لنظززةوا -سةسززيأ لميكةنيكززة الموائززع ل طايقة  ززة ومقدمززأ )المفززةهيت ا
 -القززول ال يدرلسززذة يكيأ ب ززم اوسززطح  –ميززةس الضززغط  -الميةدلززأ اوسةسززيأ  لذغيززر الضززغط فززي مززةئع سززةكن (الموائززع 

لموائزع )صنزواع الذزدفقةت، الازربأ اكينةمة يكزة  -لضغط في الموائع مع الحركزأ ال ز اأ ا غير  -الطفو، الذيويت لاالسذقرار 
ميكززة الموائززع )ميةدلززأ برنززولي ماززةدئ دينة  -ز ل نقززل(نظززر  رينولززد -ذمراريأ ميةدلززأ االسزز -فجززت الززذحكت  -لالذاززةرع 
يكي(، ميةدالت الززخت ل حركزأ اليطيزأ طوط الطةمأ لالذدرج ال يدرللخ -غط الركود لالضغط الدينةميكي ض -ل طايقة  ة 
صنزواع الفوامزد ل ذزدف   –الي ةئ  اليةمزأ لذزدف  اونةبيزب  ،زج في اونةبيب( طةمأ، مقدمأ ل ذدف  الميةدلأ ال -لالدلرانيأ 

لإزةئيأ لمجموبزةت الثبيديزأ اا -  لذح يل الثبيد  ) نظريأ بةكنغ ةو: بةا -لاريةن فم اونةبيب المذيددع( ا –االنةبيب  يف
 الذمةالل لالنم جأ(. - ميكةنيكة الموائع يف

 

 MED 224 كود المقرر (1تصميم الماكينات ) است المقرر

لاززمةفةت ا -لذ ززميميأ ااالبذاززةرات  -اد وجزززا  المةكينززةت اخذيززةر المززو -دسززيأ المززواد ال ن -مقدمززأ الذ ززميت الميكززةنيكي 
 ززميت   -يب لالحإززو موانززع الذاززر -ال حززةو    ززميت لصززثت -درع مثلظززةت نقززل القزز -ال والززب    ززميت -لاالزدلاجززةت 

 القةرنةت. -مدع الدلارع بو  ميت ا -اليوابير الماذيرضأ    ميت -اليوابير 

 

 MET 221 كود المقرر القياسات الميكانيكية است المقرر

 ح يزل  -بزأ  يطزيط الذجر - يزل فورييزه  ح -لذإزويه ا -المفةهيت اوسةسيأ )الي زةئ  اإلسزذة يكيأ لالدينةميكيزأ ل مجازةت 
ميزةس  -ميةس الضغط  -أ لالماةفأ ميةس اإلزاف -ك ربةئيأ اوسةسيأ لصج زع االسذإيةر القيةسةت ال -الايةنةت الذجريايأ( 

 -لميزةس االنفيزةالت  يةسزةت القزوع لبززو الزدلرانم –يةس درجأ الحرارع ل ميةسةت اليواص الحراريزأ ل مزواد م -الذدف  
لميةس ميزد   صخ  اليينةت -بةت الحراريأ لالنوليأ ميةس اإلشية -ميةس الاربأ الدلرانيأ  –س الحركأ لاالهذزازات مية

  ميت الذجةرب.  -ذةبأ الذقةرير لاليرلض الذقديميأ ك -لايةنةت لميةلجذ ة االح و  ب م  -  و  ال وا  
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 EE 244 كود المقرر هندسة القوى واآلالت الكهربية   است المقرر

 -ةر المذزردد محركةت الذيز -ةر الماذمر محركةت الذي -أ الك رلميكةنيكيأ  حويل الطةم -المحوالت  -الدلائر المغنةطيايأ 

 المحرك ذل اليطوع. -محركةت الايرفو 

 

 MME 214 كود المقرر مقدمة في هندسة الفلزات است المقرر

نذإزةر ا - ز ب الميةلجزةت الحراريزأ ل  -غيل ب زم الازةخن الذإز ةتالذيميزر لبم يز -الت الطوريأ الذحو -ميطط الطور 

 ميذةلورجية الماةفي . -ال رات 

 

 مقررات الفصل الدراسي األول الفرقة الثالثة قسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

 

 AUR 322 كود المقرر والمناخ والطاقة المياهقضايا  است المقرر

مضزةية الطةمزأ )م زةدر الطةمزأ المذجزددع  –الذيةمل مع مإزكثت نقز  م زةدر الميزةه الطايييزأ(  –يةه مضةية الميةه: )م ةدر الم

لذناز  ا -المنزةخ ) يريزف الذغيزر المنزةخي لصسزاةبه  –مزأ المح يزأ لالدلليزأ( سيةسزةت الطة -لطةمزأ اصمزةن م زةدر  -ليير المذجددع 

  .يرات المنةخيأ لميرفأ طرق مواج ذ ة في ضو  مإةكل الطةمأ(لموا مأ ل ذغا -بةلذغيرات المنةخيأ لصالةرهة المحذم أ 

 

 MET 341 كود المقرر مقدمة في الميكاترونيات است المقرر

أ  طور اونظم -امج الجةهزعالنم جأ لالمحةكةع لمنظومةت الميكة رلنيةت بةسذيداو  فزو الار - مقدمأ بن الميكة رلنيةت

 نيةتصنظمأ الميكة رل  طايقةت ب م -يكة رلنيةت في الذطايقةت لالمجةالت الميذ فأ مصهميأ صنظمأ ال -في الميكة رلنيةت 

وصيل منظومةت الميكة رلنيةت   -الميكة رلنيةت لمإغثت في صنظمأ ا -نظمأ الميكة رلنيةت صالمجاةت في  -

 لمنظومةت الذحكت الدميقأ.

 

 MED 325 كود المقرر (2تصميم الماكينات ) است المقرر

الذحميل    ميت كراسي -س   ميت الذرل -ر  ميت الايو -بح   ميت الكوا -سطوانأ الدبريةج ص  ميت  - اليةيةتيت   م

 لذي ت القةئت ب م المإةريع.ا -سذيداو برامج الذ ميت المدبت بةلحةسب ا -راسأ فةالت  طايقيأ د -

 

 MED 312 كود المقرر مترولوجي است المقرر

 -ي اوبيةد الامةفيةت ف -زاليأ القيةسةت ال -يطيأ القيةسةت ال -قيةسةت اليطأ في ال -اوشكة  ماةدئ ميةس اوبيةد ل

 -إكل ميةس خطأ ال - ميةس الذرلس -لظ ميةس القثل -سطح ويةس خإونأ ام -دلات المقةرنأ ص -محددات القيةس

المةسح  -ةبدع الحةسوب( القيةسةت بما-يزررق القيةس المذطورع )القيةس بةل ط -اخذاةرات المحةذاع لمةكينةت القطع 

 بيةد.والضوئي الثالي ا

 

 MED 343 كود المقرر االهتزازات الميكانيكية است المقرر

 -يةسةت االهذززازاتم -الهذزازاتالذحكت في ا -نظمأ الماذمرعاهذزازات او -انجميةدلأ الجر -خ ةئ  صنظمأ االهذزاز

رق طزز -ةت الضوضززة  ح يززل لميةسزز -ضززة  ال ززوت لالضو - يززل االهذزززازات إززيي  صبطززة  المةكينززةت بةسززذيداو  ح

 الذحكت ل ق يل الضوضة .
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 Elective كود المقرر (1مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

MED 333 اختيار المواد للتصميم والتصنيع: 

 -ازاب اليوامزل الايييزأ بم أ اودا   -في اليدمأ  صدا  المواد -يةع المنذج ف دلرع -دلر المواد لالذ ميت في ال نةبأ 

 ك فأ الوفدع في  م يأ اخذيةر المواد ) ح يل مذط اةت اودا ،ب -الذ نيع    أالير بم يأ -اخذيةر المواد لمقةلمأ الفإل 

اد اخذيةر المزو - (ةرطريقأ الي ةئ ، طريقأ خ ةئ  ناب الوزن، طريقأ فدلد الي ةئ  لميططةت االخذي

 .فزو الارامج الجةهزعراسأ فةلأ بةسذيداو د -بماةبدع الحةسوب )موابد بيةنةت المواد( 

MED 352 :تصميم األجهزة الطبية واألجزاء المزروعة 

 أاليرات الجات  -الالةر الج ةز ب م الجات -نموذج لذ ميت اوج زع الطايأ /اوبضة  المزرلبأ )المذط اةت الوظيفيأ

ميزةيير  -لمازةدئ المذي قزأ بةالسزذادا  الزدائت لالذجديزد للنازجأ لاوبضزة ا-) نازاأ الفةئزدع / الميزةطر -م الج زةزب 

 -  إزكيل النزدبةت لاالنكمزةش ،المح يزأ لالنظةميزأ مواصفةت الذ زميت )الذوافز  الحيزو : الذزأاليرات  -اخذيةر المواد

 -  زميت دبةمزةت الغضزةريف )دراسزأ فةلزأ  -ككزل لال زدص(نحزث  اوج ززع: الذا -ربط اوناجأ لميةمزل الذطزةب  

خوع اليضز يأ ال يك يزأ اوناجأ الر -اوب ةب  صج زع  جديد -لبيأ الدمويأ صمةمةت الق ب لاو -زرابةت اليظةو 

 مةكينأ الق ب الرئو (. –ي الحال الإوك -زرابأ اوسنةن لاوذن لالحنجرع  -

MED 361 :األرجونوميا فى التصميم 

ت م -ت اليمززل   ززميت ماززةفة -ناززةن إلوسزز وب المن جززي لذحاززين النظززةو الاييززي لم مززةت اا  - نةللززأ اليةمززةت يززدلية

دراسززأ بييززأ  -الذطايقززةت ال ززنةبيأ  ب ززملذأكيززد ا -رابةت النة جززأ بززن ال ززدمةت المذذةليززأ لاليوامززل الايييززأ طاالضزز

ت  منةللذ زةةت الذزي يزذت ميت المنذجز  ز -  ميت صمزةكن اليمزل  -ونثرلبومذريأ ا –إريح   -اليمل  بييزأ اليمزل  - يزدلية

يةلجزأ م -شزيةص ذل  المذط ازةت اليةصزأ الذ زميت مزن صجزل او -يازيولوجية اليمزل ف -نةللأ اوفمزة  م -المكذايأ 

  الذحكت لبرض الذ ميت. ،اإلضة ع، المي ومةت: الضوضة ، االهذزازات

MED 369 م:استخدام الهندسة العكسية في التصمي 

ذجةت  طوير المن  -ميت للبةدع الذ ميت صنواع الذ   -مقدمأ في  طوير المنذج ) طوير المنذج مقةبل الذ ميت 

طوير   حديد نطةق  -المنذج(   يطيط  طوير -لمنذج فرق  طوير ا - طوير المنذج  صدلات بم يأ -الحديثأ  

جةت لبنيأ محةفظ المنذ -جزئ المنذج لالذجريب   -نإة  لظيفأ المنذج ل -المنذجةت: الإوايل الذقنيأ لالذجةريأ 

 -أ   ميت ل ايي -أ طريقأ مذقدم -يع لالذجميع )الطريقأ اوسةسيأ   ميت ل ذ ن -  المنذج نم جأ مقةيي -المحفظأ 

 .لنمةذج المةديأ(ا -قييت دلرع الحيةع   -طرق الذ ميت  االسةسيأ ل اييأ 

 

 مقررات الفصل الدراسي الثاني الفرقة الثالثة تاجقسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلن

 

 AUR 336 كود المقرر مبادئ البحث العلمي است المقرر

ت الاحث الي مي ) حديد المإك أ مرافل لخطوا -يب جمع ل ح يل الايةنةت صنواع لصسةل -مقدمأ في من جيأ الاحث الي مي 

 -واليز ( لبداد لكذةبأ الاحو  )مكونزةت للبزدادات لصسزةليب الذ -لنذةئج( اكذةبأ لبرض  -المن جيأ  -صيةيأ الفرلض  -

 االبذاةرات اوخثميأ لاالنذحة .

 

 MEP 321 كود المقرر إنتقال الحرارة است المقرر

اوفزةد   الحزرار  لذوصزيلا –قدمزأ فزي انذقزة  الحزرارع بةلذوصزيل م –رق انذقة  الحزرارع ط -مقدمأ في انذقة  الحرارع 

الاززريةن  –مقدمززأ فززي انذقززة  الحززرارع بةلحمززل  –اليززةبر الحززرار  لذوصززيل ا –يل الحززرار  النززةئي الايززد الذوصزز –الايززد 

 -لماةدالت الحراريأمقدمأ في ا  -انذقة  الحرارع بةإلشيةع  –انذقة  الحرارع بةلحمل الحر  –الاريةن الداخ ي  –اليةرجي 

 قة  الكذ أ.قدمأ في انذقة  الحرارع الم حوب بةنذم -انذقة  الكذ أ 
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 MEP 361 كود المقرر األنظمة الهيدروليكية والنيوماتية است المقرر

 -رلليكيأ مكونةت ال يداونظمأ لال -ال يدرلليكة  صسةسيةت ب ت -صنظمأ الطةمأ الاةئ أ لصسةسية  ة : )اونظمأ ال يدرلليكيأ
ئر ال يدرلليكيأ   ميت الدلا -لالمكثفةت  لمركمةتا -لينةصر ال يدرلليكيأ في   ميت الدلائر ا -مإغثت طةمأ الاوائل 

 -ذنةسايأ ال يدرلليكيأ ال مةمةت ال -ل في مةكينةت الذإغيل لالميدات اوخرل طةمأ الاوائ -ست الدلائر ال يدرلليكيأ ر -
 . (Cartridgeصمةمةت 

وائيأ مذيددع الدلائر ال  -ل وائيأ  ميت الدلائر ا  -ونةت المفةهيت لالمك - اونظمأ ال وائيأ :اونظمأ النيومة يأ
 . وائيأ الك ربةئيأالي ةئ  ال -اوسطوانةت 

ي فإل لاسذكإة -في طةمأ الاوائل(  PLCطايقةت   -نظمأ ال يدرلليكيأ لال وائيأ )صنظمأ م ازرع و طايقةت ا 
 .اوخطة  للصثف ة في صنظمأ الطةمأ الاةئ أ

 

 MET 331 رركود المق (1) التحكم اآللي است المقرر

 -حكت ظومةت الذة  لمندالأ االنذق -اسذناةط النمةذج الريةضيأ لمنظومةت الذحكت الم ازرع لمنظومةت الذحكت في اليم يةت 
لمنظومةت  اليةبرعالسذجةبأ ا - ةئ  فةلأ االسذقرار ل دلائر المغ قأ خ -اليطأ في الحةلأ الماذقرع لالوابر اليطأ 

ان دراسأ اال ز - ميت منظومةت الذحكت بواسطأ االسذجةبأ الذردديأ   - لث زان ير ز"ه-خ ةئ  "رل  -الذحكت 
 ا  لمنظومأ الذحكت لاخذيةر الكابميةيير اود -سطأ المحل ال ندسي ل ج لر الذ ميت بوا -بةسذيداو طريقأ "نيكوسر" 

،  PDالحةكمةت المذنةساأ المفةض أ ،   ميت PIأ ،   ميت الحةكمةت المذنةساأ المذكةم P  ميت الحةكمةت المذنةساأ  -
طايقةت بةسذيداو   - نظومةت الذحكت في اليم يةت ال نةبيأم - PID  ميت الحةكمةت المذنةساأ المذفةض أ المذكةم أ 

 فزو الارامج الجةهزع.

 

 MED 313 كود المقرر تكنولوجيا تشكيل المعادن است المقرر

سي الإكل ال ند -لواح وح يل بم يةت  رمي  ا  -دو اسذقرار ال دلنأ ب -فية  النالذ  د بة -ال دلنأ  -اإلج ةد لاالنفية  
 -( الاحب لالكي -الحدادع  -الاث   -دن اليةو  )الدرف أ  إكيل المية -ص ال دنأ  اةين اليوا -االنحنة   -لمنطقأ الذإوه 

م يةت ب - ةئ  ال فةئح الميدنيأ خ -( ب اليمي الاح -الذمديد  -لذدليت ا -النحنة  ا - إكيل الرمةئ  الميدنيأ ) الق  
الذإكيل  -جير  إكيل بةلذف -ذق يديأ )مادص لبمل ل طايقةت بم يةت الذإكيل الذي  حذةج لطةمأ بةليأ الالذإكيل يير 

 .(لضغط المذفجرا -لذإكيل بةلطرق المةئي ا -ذفريل الك ربي الذإكيل بةل -لكذرلمغنةطيايأ إلبةلطةمأ ا

 

 Elective كود المقرر (2مقرر اختياري ) رراست المق

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

MED 314 :تكنولوجيا التصنيع باالضافة 
بأ الثاليزأ بم يأ الطاة -سةسيأ صلماةدئ  مقدمأ -ضةفأ إلطوير  كنولوجية الذ نيع بة  - يميت  ا ال بم يأ الذ نيع 

ح بم يزةت   زفي -ةئمزأ ب زم الاثز  اونظمزأ الق -ةج طاقزأ المازحوقبم يةت اندم -وئيأ مرع الض بم يأ الا  -االبيةد 
إززةكل برمجيززةت م -رشززةدات اخذيززةر اليم يززأ ل - ززنيع بةإلضززةفأالذ ززميت ل ذ -ب الإززيةعبم يززةت  رسززي -ال ززفةئح 

 الميةلجأ الايديأ. -الذ نيع بةإلضةفأ 

MED 315 قطع المعادن وعمليات التشغيل الالنمطي: 

رع لالطةمزأ فزي بثمزةت القزد -يزةدنمزول مطزع الم -نظريأ مطع الميةدن ) إكل الراي  في بم يةت  إزغيل الميزةدن

لإززكل ا -القطززع مزواد صدلات  -داع القطززعصكنولوجيززة صدلات القطززع )بمزر   -رجزأ فززرارع القطزع(د -بم يزةت الذإززغيل

لابذاززةرات   ززميت المنذجززةت فززي بم يززةت مذ ززةديةت ا -سززوائل  اريززد بم يززةت القطززع( -ال ندسززي ودلات القطززع

الطةمززأ  مم يززةت مةئمززأ ب ززب -الطةمززأ الميكةنيكيززأ ميززأ )بم يززةت مةئمززأ ب ززذق يدالبم يززةت الذإززغيل ييززر  -الذإززغيل

 .بذاةرات الذطاي (ا -الطةمأ الكيميةئيأ مم يةت مةئمأ ب ب -م يةت مةئمأ ب ي الطةمأ الحراريأب -الك رلكيميةئيأ

مطزع  -مزة مطزع بةلاثز -القطزع بزةل يزر - لرش بم يةت القطع )اليراطأ، الذفريز، الثقب، الذج ي  الذجةرب اليم يأ:
 .(لميةدن بةوسثك الك ربيأا
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MED 353 :تصميم وتصنيع مرشدات ومثبتات التشغيل 
 -الفريززع   زميت مثاذزةت  -لمثاذزةت ا - ميت الكثبةت   -ت الموامع   ميت محددا -مقدمأ في المرشدات لالمثاذةت

  م المإةريع.الذي ت القةئت ب -راسأ فةالت د -ةو لالذجميع مثاذةت ال ح - ي  مثاذةت الذج -مثاذةت الميرطأ 

MED 354 :اإلعتبارات التصميمية للتصنيع والتجميع 
لذ زميميأ بذازةرات االا - ي زميت المنزذج ل ذجميزع اآللز  - ميت المنذج ل ذجميزع اليزدل    -اخذيةر المواد لاليم يةت 

 - إزغيل ال زفةئح الميدنيزأ  يبذازةرات الذ زميميأ فزالا -الذإزكيل بزةلحقن  يبذاةرات الذ ميميأ فالا -الذإغيل  يف

بذازةرات الا -ميةلجزأ الميزةدن المازحومأ  يميميأ فزبذازةرات الذ زالا -سزاةكأ القوالزب  يبذاةرات الذ زميميأ فزالا

 الدرف أ ب م الاةخن. يف لذ ميميأبذاةرات االا -الااةكأ الرم يأ  يالذ ميميأ ف

 

 مقررات الفصل الدراسي األول الفرقة الرابعة قسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

 

 ENG 431 كود المقرر السالمة المهنية است المقرر

 -ي بييزأ اليمزل  زو  ال زوا  فز  -وابد الاثمأ في بيز  اليم يزةت م -وانين الاثمأ لال حأ الم نيأ م -اومن ال نةبي 
لظزرلي المنةخيزأ لاال ززان ا -نةبيأ اإلضزة ع ال ز -ل زنةبيأ ااالهذززازات  -الضوضزة   –الغثيزةت  –محطةت الومزود 

صنظمززأ لدارع  –طززأ اإلخززث  بنززد فززدل  الحرائزز  خ -لحمةيززأ مززن الحرائزز  ا -بززة  فززواد  الك ر -اإلشززيةع  –الحززرارل 
 الاثمأ في بييأ اليمل.

 

 MED 462 كود المقرر وث العملياتبح است المقرر

 -ريقأ سما ك  ط - لطريقأ الرسوميأ لحل ماةئل الارمجأ اليطيأا -لارمجأ اليطيأا -مقدمأ بن بحو  اليم يةت
 رمجأ اوهداي.ب -مةذج الإاكةت ن -لمإك أ الذييين  نموذج النقل -المإك أ المزدلجأ ل ح يل الحاةسيأ

 

 MED 434 لمقرركود ا الترايبولوجى است المقرر

االهذرا :  - ه صنوابه لاللية االفذكةك: -اللذ ةق ا –يكةنيكة  ثم  اوسطح ال  اأ م -اويرافيأ اوسطح ط -مقدمأ 
صنواع )لإحت: ا -( اإلضةفةت لصنواب ة ،خواص المزيذةت ير،يصنظمأ الذز) :الذزيير –به، اللية ه لطرق المقةلمأ اصنو

  .كراسي المحةلر المنزلقأ -(الإحت، خواص الإحت، اإلضةفةت
 مةك ب ميةس االفذك -نظمأ الذحميل صيةس االفذكةك في م -الذجةرب اليم يأ: ميةس االفذكةك في مثللظ نقل الحركأ 

 الذزيير ال يدرلدينةميكي. ميةسةت ب م -يةس الذأكل بن طري  الذك ف م -ميةس الذأكل بةلنحر - مرص بواسطأ بمود

 

 MED 455 كود المقرر سطمباتتصميم اال است المقرر

، لالمنززذج، شززرائح ال ززةج -ةت لمكونة  ززة اةت ل  ززنيف االسززطما)مقدمززأ فززي   ززميت االسززطم :  ززميت اسززطماةت ال ززةج
يفززة ، خرامززةت، و ززميت صجزززا  االسززطماةت )موابززد االسززطماةت، مواطززع ا  -لطززرق  وزيززع المنززذج ب ززم شززريحأ ال ززةج 

 ليدد لاالسطماةت(.ااخذيةر مواد -ةت الذإكيل ااسطم -اأ مسطاالاخذيةر فةمل  - ةيةت( فوامل القواطع، الدالئل، م شر الن

صسةسزيةت  -الذ زدين  -ولازأ بزةلحقن مةكينزةت الق -)القولازأ(  )صسةسزيةت الذإزكيل بةلقوالزب :  ميت موالب الحقزن الاثسزذيكي
 كيل(.لب الذإمواد موا - ميت موالب الحقن    -  ميت المنذجةت الاثسذيكيأ 

 

 MED 456 كود المقرر تصميم ماكينات التشغيل وعدد القطع است المقرر

اإلدارع، الكراسززي،    ززميت محززةلر -فززي مةكينززةت القطززع نظززةو الحركززأ -مواصززفةت مةكينززةت القطززع    ززميت مةكينززةت الذإززغيل:
 -كت صنظمزأ الزذح  -نززالق بأنواب زة  ميت فرش الميرطأ لصجاةو مةكينةت الذإزغيل لمجزةر  اال  -الفرش، اوبمدع، الماةرات 

 ماةدئ   ميت مةكينةت الذإغيل الرمميأ لالمارمجأ.  –دراسأ ا زان مةكينةت الذإغيل  –االهذزازات في مةكينةت الذإغيل 
  زميت  - لقول ب زم اليزدد القةطيزأا ح يل  - طيأالينةصر اوسةسيأ ليدد القة -   نيف اليدد القةطيأ   ميت بدد القطع:

 .دد القةطيأالي
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 Elective كود المقرر (3مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

MED 457 :تحليل التصميم باستخدام طريقة العناصر المحدودة 

 يةكزل ل اإلن يزةر فزي ال ح يز -لذح يزل ال يك زي الثةبزر ل مزواد ال ز اأ ا -مقدمأ في طريقزأ الينةصزر المحزدلدع 

الذح يزل  -ينةميكي ل يةكل مةكينزةت القطزع الذح يل الد -دينةميكي ل  يةكل الميكةنيكيأ الذح يل ال  -الميكةنيكيأ 

ال يةكزززل   حازززين   زززميت -ةرامذريزززأ ل  يةكزززل الميكةنيكيزززأ النم جزززأ الا -الحزززرار  ل  يةكزززل الميكةنيكيزززأ 

 ئت ب م المإةريع.الذي ت القة - ةتالمةكين  ميت في  الارامج الجةهزع – FEMالميكةنيكيأ بةسذيداو 

MED 463 إدارة المنظومات اإلنتاجية: 

إلنذزةج  ح يزل نظزت ا -دارع الميززلن ل -إلنذةج نم جأ نظت ا -لدارع اليم يةت  - مإةكل اليم يةت -سمةت نظت االنذةج 

 مراماأ اإلنذةج. -ةج  ح يل اإلنذ - ح يل ال يةنأ  -

MED 464 لمنشآت الصناعيةتخطيط وتصميم ا: 

 -المراف   بم يأ  يطيط -اسذرا يجيةت  يطيط المراف   -صهميأ  يطيط المراف  ( :الذيطيط االسذرا يجي ل منإكت

جزدل  ذيةر اليم يةت المط وبزأ، ل  زميت ال) حديد لاخ :  ميت المنذج لاليم يةت - صمث أ ب م الذيطيط يير المثئت(

  ززنيف الذيطززيط ل ززدف   ،بززين  ززدف  المززواد لاونإززطأ ) يطززيط اإلدارات أاليثمزز -الزمنززي، ل  ززميت المرافزز ( 

 ،)لجززرا ات الذيطززيط : ززميت  يطززيط المرافزز   -الذيةمززل مززع المززواد(  ،ميززةس الذززدف  مذط اززةت الماززةفأ ،المززواد

رسزت  زم الميطزط اليثمزةت، طريقزأ الذازةد  الزلجزي، الطريقزأ القةئمزأ ب)منةهج اليوارزميزأ: ، الذيطيط المن جي

 -( CRAFT; COROLAP;  BLOCPLAN)  زنيف اليوارزميزأ:  :وبالذيطيط بماةبدع الحةسز -الايةني( 

 م ززغر،مإززةكل المومززع ال ،مومززع اليززط، مومززع الطززةئرع ،لظززةئف الماززةفةت ،مومززع المنإززأع )نمززةذج مومززع المرافزز 

 ،ع الذيزززين المي  ززأ)سيةسززأ مومزز :يطززيط الماززذودبةت   -؛  ق يززل مإززةكل المومززع(  Wiezfieldخوارزميززأ 

 .اخذيةر النظةو( ،سيةسأ مومع الذيزين اليإوائي

MED 465 :محاكاة وتحليل األنظمة الصناعية 

ةكززةع مونززر كززةرلو  مح - ي ززي نمززةذج الطززةبور الذح -صنززواع المحةكززةع   -المحةكززةع   -مكونززةت اونظمززأ ال ززنةبيأ 

  -لززم  وزييززةت افذمةليززأ لنززةت  وفيزز  الاية -الحركززأ  دراسززأ -ل الايةنززةت جمززع ل ح يزز - Excelبةسززذيداو برنززةمج 

بنزة  نمزةذج  -لمحةكزةع فززو بزرامج ا -لنظزةو ادينةميكيةت  -مانيأ ب ي اليميل المحةكةع ال -محةكةع اوفدا  المنف  أ 

 لذ ميت الذجرياي لالذحاين.ا -لذحق  من كفة ع النموذج ا -محةكةع موالومأ لصةلحأ 

 

 الثانيمقررات الفصل الدراسي  الفرقة الرابعة يكانيكي واإلنتاجقسم هندسة التصميم الم

 

 ENG 432 كود المقرر نظم مراقبة وضبط الجودة است المقرر

أ الذوزييةت دراس - أ لدارع لضاط الجودعالذي  قدم ة صنظم الوظةئف - لجودعاالمفةهيت اوسةسيأ لنظت المراماأ لضاط 
 - يينةتة  خطط اللبداد لاسذيداو ميططةت الرمةبأ ب م الجودع لبن - اط الجودعالذكراريأ لنمةذج االفذمةالت في ض
 . طايقةت الحةسب في موضوبةت الجودع - طرق  حاين الجودع ل ك فأ الجودع

 

 MED 416 كود المقرر ماكينات التشغيل المبرمجة است المقرر

ةت صنواع مةكين -ظةو الذحكت الرممي بةسذيداو الحةسب كونةت نم -سةسيةت  كنولوجية الذحكت الرممم بةسذيداو الحةسب ص
في  صدلات القطع -مي في مةكينةت اليراطأ الذحكت الرم -مي في مةكينةت الذفريز الذحكت الرم -الذحكت بةسذيداو الحةسب 
 -ةسب يع بماةبدع الحبرامج الذ ن -( G code- M-code) يرمجأ مةكينةت الذحكت الرممب -مةكينةت الذحكت الرممي 

 محةكةع الارنةمج.
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 MED 444 كود المقرر ةتحليل االنهيارات فى األجزاء الميكانيكي است المقرر

طايقةت في هندسأ   -بن الييوب الكإف  طرق -ح يل االن يةرات   -نواع االن يةرات ص - يريفةت االن يةرات لالييوب 
الكار  -الزفف  -ذيجأ الذإكل ال دن ناالن يةرات  -لذإكل المرن ذيجأ ااالن يةرات ن -كي ينذةج لصنظمأ الذ ميت الميكةناإل

يل االن يةرات في اونظمأ  طايقةت  ح  -لمر اطأ بةلاييأ ااالن يةرات  -ذيجأ الحمل المذكرر ناالن يةرات  -الاريع 
 طايقةت  -الزرابيأ  طايقةت في صنظمأ ال ندسأ  -طايقةت في محطةت الطةمأ لصنظمأ ال ندسأ الحراريأ   -الميكةنيكيأ 

 راسأ فةلأ.د -في الميكة رلنيةت لصنظمأ الرلبو ةت 

 

 MED 451 كود المقرر معامل هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج است المقرر

ظريزةت يدرس الطةلب مجموبأ  جةرب بم يأ في  ي   هندسأ الذ ميت الميكةنيكي لاإلنذةج بحيث  اةبد في ف ت الن
ت خإزونأ ميةسزة، ميةسزةت فزي مجزة  دينةميكزة اآلالت لالكزث ث  دراسذه لمزن صمث زأ هز ه الذجزةرب: )الذي  يرض ل ة خ

اريزأ يةلجزأ الحر، ميةسةت الذككل بةلار  لاالفذكةك لالنحر لالذك ف، دراسأ فزةالت اإلن يزةرات الميكةنيكيزأ، الماوسطح
س ميزة، القيزةس ميزةيرع صج ززعي، ذزييزر ال يزدرلدينةميكميةسزةت فزي مجزة  الل ميةدن، اإلفذكةك في اوجزا  الميكةنيكيأ، 

 ، ميةسةت اإلهذزازات .. لل (.الي ةئ  الميكةنيكيأ ل مواد

لنظريزأ مززع البيزد لجزرا  الذجربزأ لصخز  القزرا ات يقززوو الطةلزب بذح يزل النذزةئج لدراسزذ ة ل ذحقزز  مزن  وافز  الدراسزةت 
 ربأ.المإةهدات الميم يأ ليذوج ذلل بذقرير فني بن الذج

 

 MED 458 كود المقرر مشروع البكالوريوس است المقرر

أ  ت  الميذ فيذت فم ن ةيأ الف ل الدراسي اول   قديت مقذرفةت لمإةريع  طايقيأ من صبضة  هييأ الذدري  فم الذي  ة
وجز أ لمز، ل يزرض بنزةلين المإزةريع المقذرفزلخزرصمع امكةنيأ ميةو مجموبةت من الطثب بذقديت مقذرفزةت لمإزةريع 

لع  نفيز  المإزر ليازدص  ،هميذ ة الذطايقيأ ل طثب، الت يذت  وزيع الطثب ب م المإةريع لف  الليزأ يحزددهة مج ز  القازتصبن 
لف ززل امززع بدايززأ الف ززل الدراسززي الثززةني لذلززل لفزز  اسززذرا يجيأ لخطززأ  نفي يززأ يحززددهة مإززرفو المإززرلع، لفززي ن ةيززأ 

 يث لمنزذج صلمن  طزوير صل  حزد لليهلع  يوضح فيه طثب المإرلع مة  ت الذوصل الدراسي يذت  قديت  قرير  ن ةئي ل مإر
ةت أ )فاززب مقذززرح المإززرلع(  مززع بززرض كةفززأ الذفةصززيل لاالخذاززةرات اليم يززأ لالنذززةئج لاالسززذنذةجيليم يززأ هندسزز

قزديمي يمزل بزرض  ليقوو الطزثب بةلذنازي  بيزن ت، ب  ،لالذوج ةت الماذقا يأ من مال مجموبأ الطثب كل فم مإرلبه
ةلزب، طدميقأ )فو  المإرلع يإزةرك فيزه جميزع  الطزثب، ليزذت  قيزيت اليزرض الذقزديمي الإزف ي لكزل  30فوالي  شف ي(

 خذاةر الإف م.اللك لل الذقرير الجمةبي، من مال المإرفون للجنأ  حكيت يإك  ة القات  مايل موبد ا

 

 Elective كود المقرر (4مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

MEP 427 تصميم األفران الصناعية: 
لمكونزةت ا -ميةلجزأ فراريزأ(  -طزث   -ص ر  -  ايد  - حمي   - جفيف  -  ايين) :اليم يةت ال نةبيأ الحراريأ

 -المنذجزةت( لنةللزأ اليةمزةت م -المازةدالت الحراريزأ لالحزوائط  -)لفدات الذايين صل الحةرمزةت  :اوسةسيأ ل فرن
ميت ب زم مذط ازةت الذ ز -سزةس اليم يزةت ال زنةبيأ صمذط اةت الذ ميت ب م  -فاةبةت الذ ميت الحرار  للفران 

الزذحكت  -الزذحكت فزي درجزةت الحزرارع داخزل اوفزران  - كنولوجيزة صفزران الطاقزةت الممييزأ  -سةس طرق الذازيين ص
ن ال ززنةبيأ امذ ززةديةت اوفززرا -نايةالززةت صكةسززيد النيذززرلجين لالكاريززر( افزز  فززران الغةزيززأ )خوالاييززي لنززوا ج ا

 طث (. -  ايد  -ميةلجأ فراريأ  -)ص ر  : طايقةت مذنوبأ -لالح و  ب م الذ ميت اومثل 

MED 435 :البوليمرات والمواد المركبة 

 –راريززأ ال ززدائن الح -ئيززأ لالفيزيةئيززأ ميةيليززواص الميكةنيكيززأ لالكا -لمززواد الاوليمريززأ ا -مقدمززأ  الاززوليمرات:
إززكيل   -الذإززكيل بززةلنف   –الذإززكيل بززةلحقن  –لاثسززذيل )الاثزز  طززرق   ززنيع ا -الاثسززذيل الميززةلج بززةلحرارع( 

 .(الذإكيل الحرار  -القةلب 

 ززدائن المذي  ززأ، ال لمززواداالاولياززذر ييززر المإززاع، اإلياوكاززي، ) لخ ةئ زز ة المززواد -مقدمززأ  المززواد المركاززأ:
 - ةندليذ هيةكزل الاز -بذازةرات   زميت المزواد المركازأ ا –خذازةر الجزودع لاال -صشزكةل ة الذيزيززات ل - (الحراريأ

 –االن  ةر(  –لف الييوط  -لرا ينج بماةبدع الذفريل ال ب بنقل ا -طرق   نيع المواد المركاأ ) القولاأ اليدليأ 
 ل مواد الميذمدع ب م الاوليمر.لايييأ االجوانب  - طايقةت المواد المركاأ 
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MED 466 إدارة المشروعات الصناعية: 
لدارع  -ع مززدير المإززرل -اإلدارع اإلسززذرا يجيأ لاخذيززةر المإززرلع  - الميةصززرع اونظمززأ ال ندسززيأالمإززةريع فززي 

 قزدير  لميزانيزأ:ا -إزةط المإزرلع ل يطزيط الميزةطر ن -ال يكزل الذنظيمزي  المإرلع فزي  -ال راع لفن الذفةلض 
 -PERT) مج الذقيزيت لصسزةليب المراجيزأ )برنزة  -( CPM) طريقزأ المازةر الحزرج -لجدللزأ ا-الذكةليف لالميزةطر
قيزيت   -إزرلع الزذحكت بةلم -مازأ لالمي ومزةت صنظمأ المرا -ي ي  الموارد   - (MS Projectالجدللأ بةسذيداو )

 .دراسأ فةلأ  -لن ة  المإرلع  -المإرلع 
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 قسم هندسة امليكاترونيات

 )المقررات الدراسية(
 

داال ات املوضحة ةوداملقرر  نياتهندسة امليكا را بقس   ييا البملب املل حقو ةإلضافة إىل مقررات السنة اإل دادية؛ يدرس 
 ن جامعة أسيوط.ميكا رانيات املندسة هالس يفا  م بلبات الصول  ل  درجة البكالوريوس يف  (44-41ال الية )
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 الميكاترنيات قسم هندسة 

 الفرمأ اوللم

 (41) رمت جدل 

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات
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لد
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ل
 
لف
ا

 

 المجموع

           الفصل الدراسي األول

Elective 50 40 - - 10 2 2 - - 2 * لغةت صجنايأ 

MET 111 125 75 20 - 30 3 4 1 1 2 فةساةت لبرمجأ 

MED 111 150 100 20 - 30 3 4 2 - 2  كنولوجية الذ نيع 

MED 141 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 ميكةنيكة اآلالت 

MED 121 125 85 - - 40 3 4 - 3 1 رست للنإة  المةكينةت 

MTH 117 
 -ار خطيج -ميةدالت  فةض يأ

 لف ة 
3 2 - 5 4 50 - - 100 150 

 750      23 4 7 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 132 50 40 - - 10 2 3 - - 3 الذواصلم ةرات اليرض ل 

MED 123 
رست للنإة  المةكينةت المدبت 

 بةلحةسب
1 2 - 3 3 30 - 20 75 125 

MED 122 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 ميكةنيكة المواد 

MED 131 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 الااةكأ لال حةو 

MEP 171  150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 ال ندسيأالذح يثت 

CE 126 125 75 20 - 30 3 4 2 - 2  ندسيأال المواد اخذاةر 

 750      23 4 6 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

                

 ييذةر الطةلب لفدل ال غةت الذةليأ: *

AUR 111 .لغأ لنج يزيأ 

AUR 112 .لغأ صلمةنيأ 

AUR 113 .لغأ فرنايأ 
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 ونياتالميكاترقسم هندسة 

 الثةنيأالفرمأ 

 (42) رمت جدل 

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات
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 المجموع

           الفصل الدراسي األول

AUR 241  50 40 - - 10 2 2 - - 2 م نأ لمجذمع 

MEP 234 100 70 - - 30 3 3 - 1 2 ال ندسي االمذ ةد 

MED 232 150 100 - - 50 3 5 1 2 2 هندسأ المواد 

MEP 211 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 (1) دينةميكة فراريأ 

MED 242 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 دينةميكة اآلالت 

EE 218 
هندسأ ك ربةئيأ )دلائر ك ربةئيأ/ 

 (مقدمأ في اإللكذرلنيةت
2 2 - 4 3 40 - 20 90 150 

 750      23 1 9 13 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 233  50 40 - - 10 2 2 - - 2 ريةدع اوبمة 

MEP 231 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 (1) ميكةنيكة الموائع 

MED 224 ( 1  ميت المةكينةت) 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 

MET 221 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 القيةسةت الميكةنيكيأ 

EE 244 125 75 - - 50 3 4 - 2 2 هندسأ القول لاآلالت الك ربيأ 

MME 214  125 75 - - 50 3 4 1 1 2 الف زاتمقدمأ في هندسأ 

 750      23 2 8 13 ت ودرجات الفصل الدراسي الثانيمجموع ساعا

 1500      46    المجموع

لثانية ويتم تقييمة  ( والذي يتم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرقة ا1) التدريب الميدانى)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر 

 في بداية الفصل الدراسي األول للفرقة الثالثة.
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 ميكاترونياتالقسم هندسة 

 الثةلثأالفرمأ 

  (43) رمت جدل 

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 

التحريري 

 بالساعات

 النهايات العظمي للدرجات
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 المجموع

           لالفصل الدراسي األو

AUR 322 50 40 - - 10 2 2 - - 2 مضةية الميةه لالطةمأ لالمنةخ 

MET 341  2 1 - 3 3 30 - - 70 100 

MED 325 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2  (2)   ميت المةكينةت 

MET 361 ( 1ميمل ميكة رلنيةت) - - 150 - 25 25 100 - 4 4 

EE 337 150 90 20 - 40 3 5 1 1 3 كذرلنيأ ل طايقة  ةدلائر لل 

Elective (  1مقرر اخذيةر) 150 100 20 - 30 3 5 - 2 3 

 750      23 6 5 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي األول

           الفصل الدراسي الثاني

AUR 336 50 40 - - 10 2 3 - - 3 ماةدئ الاحث الي مي 

MEP 321 150 100 - - 50 - 4 - 2 2 لحرارعانذقة  ا 

MEP 361 
ال يدرلليكيأ  اونظمأ

 النيومة يأل
2 2 - 4 3 30 - - 70 100 

MET 331 ( 1الذحكت اآللي) 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 

EE 338 150 100 - - 50 3 4 - 2 2   ميت النظت المدمجأ 

Elective (  2مقرر اخذيةر) 150 100 - - 50 3 4 - 2 2 

 750      23 - 10 13 جموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثانيم

 1500      46    المجموع

لثالثة ويتم تقييمة  ( والذي يتم بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للفرقة ا2) التدريب الميدانى)*( يجب على الطالب النجاح في مقرر 

 في بداية الفصل الدراسي األول للفرقة الرابعة.

 ييذةر الطةلب من المقررات الذةليأ:: (1ر اختياري )مقر

MET 315  فزو الارامج الجةهزع ميةلجأ ال ور بةسذيداو  MET 317 برمجأ مذقدمأ 
MET 316  فزو الارامج الجةهزعاوج زع االفذراضيأ بةسذيداو  MET 318 النم جأ لالمحةكةع لنظت الميكة رلنيةت 

 :الذةليأ المقررات من بالطةل ييذةر(: 2) اختياري مقرر

MET 345 مقدمأ في الميكة رلنيةت الحيويأ  MET 346 مقدمأ في الميكة رلنيةت الم غرع 

MET 347  موضوبةت ميذةرع في الميكة رلنيةت ال نةبيأ    
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 الميكاترونيات قسم هندسة 

 الرابيأالفرمأ 

  (44) رمت جدل 

 المقرر رقم كودي

 الساعات في األسبوع
مدة 

متحان اال

التحريري 
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 النهايات العظمي للدرجات
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 المجموع

           الفصل الدراسي األول

ENG 431 50 40 - - 10 2 2 - - 2 الاثمأ الم نيأ 

MET 442 
   ميت منظومةت

 الميكة رلنيةت
2 3 - 5 3 40 20 - 90 150 

MET 432 150 90 - 20 40 3 4 - 2 2 (2) يالذحكت اآلل 

MET 451 150 100 - - 50 3 5 - 2 3 رلبو ةت 

MET 412 150 90 20 - 40 3 4 1 1 2 الحةكمةت المارمجأ المنطقيأ 

MET 463 100 - - 50 50 - 3 1 1 1 (1) مإرلع الاكةلوريوس 

 750      23 2 9 12 اعات ودرجات الفصل الدراسي األولمجموع س

           الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 50 40 - - 10 2 3 - - 3 نظت مراماأ لضاط الجودع 

MED 416 150 90 20 - 40 3 5 2 - 3 الذإغيل المارمجأ  مةكينةت 

MET 452 
صنظمأ الرلبو ةت المذحركأ ل

 الرؤيأ بةلحةسب 
2 2 - 4 3 50 - - 75 125 

MET 464 150 - - 75 75 - 4 2 1 1 (2) مإرلع الاكةلوريوس 

MET 462 100 - 20 20 60 - 3 3 - -  (2) ميةمل ميكة رلنيةت 

Elective (  3مقرر اخذيةر) 150 100 - - 50 3 4 - 1 3 

 750      23 7 4 12 مجموع ساعات ودرجات الفصل الدراسي الثاني

 1500      46    المجموع

 

 ييذةر الطةلب من المقررات الذةليأ:: (3مقرر اختياري )

MET 439 الذحكت في اليم يةت ال نةبيأ  MET 474 ال كة  االصطنةبي 

MET 472  اونظمأ الك رلميكةنيكيأ الدميقأمقدمأ في  MET 475 نظت الميكة رلنيةت في الايةرات 

MET 473 الذحكت الرممي  MET 476 ل كيالذحكت ا 
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 الفصل الدراسي األولمقررات  األولىالفرقة  الميكاترونياتقسم هندسة 

 

 Elective كود المقرر لغات أجنبية است المقرر

 سذيداو ال غأ في كذةبأ الذقةرير الفنيأ. ييذةر الطةلب لفدل ال غةت الذةليأ:ا -خ ةئ  لموابد ال غأ 

AUR 111 .لغأ لنج يزيأ 

AUR 112 أ.لغأ صلمةني 

AUR 113 .لغأ فرنايأ 

 

 MET 111 كود المقرر حاسبات وبرمجة ست المقررا

ة  خبم يةت اإلد -رمجأ )الثوابر لالمذغيرات، اليم يةت الحاةبيأ، الدلا  المكذايأ، هيةكل الارامج( صسةسيةت الا -مقدمأ 

أ، الجمل لم يك ااإلدخة  لاإلخراج  لاإلخراج اوسةسيأ )صلامر اإلدخة  لاإلخراج اليةضيأ لذي يمةت الحةسب، صلامر

 -( ميأ لضةفيأكت في الارامج )ال يكل الذقرير ، ال يكل الذكرار ، جمل  حكيبم يةت الذح -الذوصيفيأ لالمحددع ل نوع( 

مل لبثن المذغيرات )جالم فوفةت ل -الدلا  لالارامج الفربيأ )دالأ الجم أ، الارامج الفربيأ، الدلا  الفربيأ( 

 الجةهزع في مجة  فزو الارامج -يأ ل طايقةت هندسيأ مذنوبأ برامج  نفي  -ةت، الذيزين الداخ ي ل م فوفةت( الم فوف

 ال يكل الانةئي. -لم فةت ا -ال ندسأ الميكةنيكيأ 

 

 MED 111 كود المقرر تكنولوجيا التصنيع ست المقررا

 -ب لاليم يةت ذات ال  أ ب ة بم يةت الثق -أ ب ة م يةت اليراطأ لاليم يةت ذات ال  ب -يم يةت الذ نيع مقدمأ ل

لذإغيل ليم يةت فاةب ظرلي ا -خرل م يةت الذإغيل اوب -راكز الذإغيل لمراكز اليراطأ م -بم يةت الذفريز 

 اوبيةد.لطاةبأ الثاليأ ا -اةب ظرلي الذإغيل ليم يةت الذج ي  ف -م يةت الذج ي  ب -الذإغيل 

 

 MED 141 كود المقرر التميكانيكا اآل ست المقررا

 –يأ لالكفة ع الميكةنيك يلالدلران يالفذكةك االنزالما –ح يل القول االسذة يكيأ لآلالت   –مركز الثقل لالقول الموزبأ 

ت القوع لالكذ أ لاليج أ لمض يةت الاربةت لاآلال –كينمة يكة اوجاةو الجةسيأ  –بزو الق ور ال ا م )ماةفأ لكذ أ( 

 ركياةت الليأ  –الدفع لكميأ الحركأ  –الإغل لالطةمأ  –الاربةت بةسذيداو المراكز ال حظيأ  –ةت اآلليأ الذركيا يف

 لالجمةلونةت.لكمرات ا –لذأاليرات الجيرلسكوبيأ لضةبط الاربأ ا –بايطأ 

 -ركز الجةذبيأ م -ميأ الحركأ الزاليأ لكميأ بقة  الحركأ الزاليأ كالذيري ب م  -الاندل  الاايط  الذجةرب اليم يأ:

 -لزاليأ الاربأ الزاليأ لاليج أ االذيري ب م  -الذيري ب م بزو الق ور ال ا ي بةسذيداو طريقأ الحركأ الذ ب بيأ 

 .موع الطرد المركز  كدالأ ل كذ أ لالاربأ الزاليأ لن ف القطر

 

 MED 121 كود المقرر رست للنإة  المةكينةت ست المقررا

صززثت ل -يكيززأ لصززثت ميكةن - جميززع صجزززا  المةكينززةت( )رسززت  جمييززي  -مطةبززةت(   -قةط رسززت هندسززي مذقززدو )لسزز

 .لصثت اليوابير -القثللظ 
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 MTH 117 كود المقرر إحصاء -بر خطي ج -معادالت تفاضلية  ست المقررا

الثةنيأ  من الدرجأ يأ االبذيةديألميةدالت الذفةض ا -ميةدالت  فةض يأ: الميةدالت الذفةض يأ االبذيةديأ من الدرجأ اوللم 

 -يير ل طايقة  ة ال ندسيأ مذا ا أ فور -ثس ل طايقة  ة  حويثت الب -لميةدالت الذفةض يأ اليطيأ ذات الر ب الي ية ا -

 الميةدالت الذفةض يأ الجزئيأ.

يطيأ الت الجاريأ يير ل الميةدالف -ظريأ ديموافر ن -لا  المذغيرات المركاأ د -جار خطي: جار اوبداد المركاأ 

  ح يل فورير. - لمجموبة  ة بدديةت 

 - تلمذغيرات اليإوائيأ المنف  أ ل وزيع االفذمةالا - االفذمة  - )م ي  الايةنةت لبرض ة( لف ة  لافذمةالت:

 - لافدع ذرات لف ةئيأ ليينأف - من المي مةت  قدير النقةط - المذغيرات اليإوائيأ الماذمرع لالذوزييةت االفذمةليأ

 .اخذاةر فرضيةت بينذين - خذاةر فرضيةت بينأ لافدعا -الفواصل اإلف ةئيأ ليينذين

 

 الثانيالفصل الدراسي مقررات  األولىالفرقة  الميكاترونياتقسم هندسة 

 

 AUR 132 كود المقرر التواصلمهارات العرض و است المقرر

 -ت ذةبزأ الرسزةئل لالمقزةبثك -ر ال فظزي لكذةبزأ الذقزةرير الإزف ي لييزالذواصزل  - الذواصزلبم يزأ  - الذواصزلمقدمأ في فنزون 

اليزرض الذقزديمي:  مرافزل  يطزيط -اليرلض الذقديميأ  مزاية لبيوب -ض الذقديميأ لدارع اليرل -الذيطيط ل يرلض الذقديميأ 

القوابززد  -يط اليززرض الذقززديمي ييززأ لمحززب -) حديززد ال ززدي،  حديززد الجم ززور،  حديززد رسززةلأ اليززرض الرئياززيأ،  حديززد النطززةق( 

 لذيةمل مع جز  الذاةؤالت لاإلجةبةت في اليرض.ا -مل مع الجم ور كيفيأ الذية -اليةمأ إلدارع اليرلض الذقديميأ 

 

 MED 123 كود المقرر نشاء الماكينات المدعم بالحاسبإرسم و ست المقررا

لصزثت  –الرسزت النزةئم اوبيزةد  –(الذجميزع  –ر )رسزت اوجززا  الكمايو  بةسذيداواوبيةد  يالماةدئ اوسةسيأ ل رست الثال

 -ننأ لالاثسززل اليج ززأ المازز - اليةيززةت -الذززرلس  –الحإززو موانززع الذاززريب ل -ل ززمةمةت ا -صززثت ال حززةو ل -الارشززةو 

 المحةمل )رللمةن الا ي(.

 

 MED 122 كود المقرر ميكانيكا المواد ست المقررا

نحنزة  لزدبمةت الا ح يل ل  ميت  -  ج ةد االنحنةل -ل ي اج ةد ل -حور  الذحميل الم -لاالنفية   اإلج ةد -مف وو اإلج ةد 

الرئيازيأ  حزر  إلج ةداتا -ج ةد لاالنفية   حويثت اإل -سطوانةت ذات الجدران الرميقأ ولج ةد الق  في اوبمدع لا -

 .لطرق الطةمأ في الح -اوبمدع  – الدبةمةت رخيت  - حميل ميين 

 

  MED 131 كود المقرر السباكة واللحام ست المقررا

 جزودع بم يزةت - القةب زأ ل ازاةكأ الميزةدن -خزرل صةت ساةكأ بم ي -لااةكأ بقوالب ال ب ا -بم يةت الااةكأ: الااةكأ الرم يأ 

 م يةت الذإكيل الحرار .ب -القوالب  نبم يةت فق - االبذاةرات الذ ميميأ ل مااوكةت -الااةكأ 

 الذنجازذين صمطةبحةو بةسذيداو ل -بوجود يةز خةمل  ميدنيأ صمطةب ةسذيداوبلحةو  -م يةت ال حةو: لحةو القوس الك ربي ب

رق طز -حزةو طزرق فحز  ال  - البذازةرات الذ زميميأ ل حزةوا -ال حزةو بةل  ز   -المونأ للحزةو الق زدير - القةب يأ ل حزةو -

 صخرل.  جميع 

 

 MEP 171 كود المقرر دسيةالهنالتحليالت  ست المقررا

ر  قريب الج ل - ح يل اليطأ -  ندسيأ الريةضيأ ل ماةئل ال النم جأ – فزو الارامج الجةهزعمقدمأ في الارمجأ بةسذيداو 

لفزرلق المحزدلدع ا -لذفةضز يأ االبذيةديزأ الميزةدالت ا -لذكةمل لالذفةضل اليدد  ا -ليجةد ج لر الميةدالت يير اليطيأ  –

 الح و  ب م الحل اومثل. -  لاالسذيفة
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 CE 126 كود المقرر اختبار المواد الهندسية ست المقررا

 الزفزف خذازةرا -الكزث   اخذاةر - لاالنحنة  ل يا اخذاةر -ال دو اخذاةر - اخذاةر ال ثدع - اخذاةر الضغط - اخذاةر الإد

 الخذاةرات الثل ثفيأ.ا -ذككل الك رلكيميةئي اخذاةر ال -

 

 الفصل الدراسي األولمقررات  الثانيةالفرقة  الميكاترونياتهندسة  قسم

 

 AUR 241 كود المقرر مهنة ومجتمع است المقرر

 - ي ب م اليمزلدلر المإر -المإكثت المر اطأ بةليمل  -الم ن في المجذمع  -الممةرسأ الم نيأ  -ب ت االجذمةع الم ني 

 الم نيأ. ال ييةت لالذنظيمةت -القوانين لالذإرييةت الذي  نظت الم نأ 

 

 ENG 234 كود المقرر االقتصاد الهندسي است المقرر

 -نيزأ ل نقزود لميزد  اليةئزد القيمزأ الزم -د  الماةر النق -الذح يل االمذ ةد  ال يةذ القرارات المذي قأ بةلمإةريع ال ندسيأ 

سززذ ثك طززرق فاززةب اال -ادا  اوصززو  الثةبذززأ لدراسززةت االمذ ززةديأ لإلفززث  لاسززذا -طززرق ميذ فززأ لذقيززيت الاززدائل 

 .الةر الذضيت لميدالت الذضيتال -لاإليرادات المقةب أ 

 

 MED 232 كود المقرر هندسة المواد است المقرر

ور  ل مزواد  زيزوب الذركيزب الا ب -ور  ل مزواد ال ز اأ  زالذركيزب الا  -ل مزواد   الذركيزب الز ر -المواد ال ندسيأ لبنيذ ة 

 – اليزفيزةت –ن يزةرات االح يزل   -طايقزةت لميةلجزةت الازاةئل الميدنيزأ    - قويزأ المزواد  لالليزةتاالنيثبزةت  -ال  اأ 

 .المواد انحث  ككل ل -المواد المركاأ  -الاوليمرات 

 

 MEP 211 كود المقرر (1) ديناميكا حرارية است المقرر

ت ع، اليم يزةبي لالميكرلسكوبي ل دراسأ، اليواص لفةلأ المزةدنظمأ لالحجوو المحددع، المنظور المةكرلسكوومقدمأ: )ا

 عخ ةئ  المةد -لالدلرات، الوفدات، اال زان الحرار ، القةنون ال فر  ل دينةميكة الحراريأ، مقةي  درجأ الحرارع( 

ثسزيكي القزةنون الك -أ ح يزل الطةمزأ لمنظومزأ مذغيزرع الكذ ز  -لقزةنون اول  ل زدينةميكة الحراريزأ لميةدلزأ الطةمزأ ا -النقيأ 

 نذرلبية لنظةو مذغير الكذ أ.إلأ اميةدل -بية لنظةو الةبر الكذ أ نذرلإلا -الثةني ل دينةميكة الحراريأ 

 

 MED 242 كود المقرر ديناميكا اآلالت است المقرر

سزذة يكيأ ل ح يزل إلل القزول: ا ززان المةكينزةت ل ح يزا -ةلرست ل الذح يزل اليزدد ( لآلليةت )ب يالذح يل الكينمة يك -اآلليةت 

 ززان الكذزل الزدلارع ا -الحزدافةت  –سل الذزرلس الذرلس لسث -الكةمةت  –موع بزو الق ور ال ا ي االفذكةك  ل -القدرع 

  -يالهذززازات ذات  المثيزر الذزوافقا -لحزرع ااالهذززازات  -ب بيزأ الحركزأ الذ  -لصجزا  المحركةت ذات الحركزأ الذردديزأ 

 .ونظمأ مذيددع درجةت الحريأ )الحرع لالمجارع(اهذزازات ا
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 EE 215 كود المقرر مقدمة في االلكترونيات( /دوائر كهربيةهندسة كهربائية: ) است المقرر

الينةصر لالمكثفةت ل لالم فةت ةتالمقةلم الدلائر الك ربيأ:ربنةص -القوانين الرئيايأ لالذيريفةت دلائر ك ربيأ: 

الذاايط المذدرج  :رق فل دلائر الذيةرط -ي اول  لالثةني مةنون كيرشو -لائر الك ربةئيأ الد ميططةت - النإطأ

لمذوسطأ االقيمأ  :ر المذرددماةدئ الذية -نظريةت الإاكةت  - ج د اليقدالمكةفيأ لالذيةرات الح قيأ لالالمقةلمةت ل

 لدلائر المغنةطيايأ.ا  -صدا  الذيةر المذردد في الدلائر -لالفيةلأ 

 -يازيأ ةت المإحونأ في المجزةالت الك ربةئيزأ لالمغنةطفركأ الجايم -إللكذرلنيةت بن اخ فيأ فيزيةئيأ مقدمأ في اإللكذرلنيةت: 

مضززيت  -( JFETsطايقززةت ب ززم الذرانزسززذورات )  -(JFETsرانزسززذورات  ززأالير المجززة  )  -الذرانزسززذورات النةئيززأ القطايززأ 

 نةئيأ.لثلم القيت اليل من القيت الذنةظريأ دلائر الذحو -دلائر المذكةم أ ال -( ل طايقة ه Op.Ampاإلشةرات )

 -ت شةراإلمضيت ا  طايقةت ب م -الذيري ب م صنواع الذرانزسذورات لصطراي الذوصيل ل طايقة  ة الذجةرب اليم يأ: 

 ت الثنةئيأ.يأ للم القيل من القيت الذنةظرطايقةت ب م دلائر الذحوي  -الذيري ب م صنواع ميذ فأ من الدلائر المذكةم أ لاخذاةرهة 

 

 الثانيالفصل الدراسي مقررات  الثانيةالفرقة  الميكاترونياتقسم هندسة 

 

 AUR 233 كود المقرر ريادة األعمال است المقرر

ر المنةسزب حديزد المازة  -و القةفزأ اليمزل الحزر  نميزأ مف زو  -ميرفأ صسةسزيةت لمازةدئ ريزةدع اوبمزة  ل طايقة  زة اليم يزأ 
  لبزداد الاحزو -ات الاحث بن المي ومةت من الم ةدر الميذ فأ  طاي  م ةر  -ل مإرلع لاالسذفةدع من الفرص المذةفأ 

ق  مإزةريع النةجحزأ لالمفةضز أ بين زة بةسزذيداو الطزرليجزةد فزرص ل -الذجةريأ لالذاويقيأ ل مإةريع ال غيرع لالمذوسطأ 
الجزدلل الذزي  إزذمل  لبزداد دراسزأ -بأ خطزأ اليمزل ل مإزرلع الريزةد  فزي دراسزذه ة طاي  م ةرات كذ -الي ميأ الحديثأ 

 اكذاةب م ةرات لدارع فري  اليمل.ل -ب م اليطط الذاويقيأ لالذإغي يأ لالمةليأ 
 

 MEP 231 كود المقرر (1)  ميكانيكا الموائع است المقرر

لسززذة يكة  - (الموائززع ئ  ززةخ -ل وفززدات  SI بيززةد لنظززةواو -لميكةنيكززة الموائززع ل طايقة  ززة  اوسةسززيأالمفززةهيت )مقدمززأ 
 - اوسززطحب ززم  ذة يكيأالقززول ال يدرلسزز – غطميززةس الضزز - كنفززي مززةئع سززةغط لذغيززر الضزز أ اوسةسززيأ الميةدلزز(الموائززع 

 ربأدفقةت، الازصنزواع الذزلموائزع )اكينةمة يكزة  - اأ ال ز ركزأفي الموائع مع الح غط غير الض - االسذقرارالطفو، الذيويت ل
برنززولي  أميةدلزز) يكززة الموائززعماززةدئ دينةم  -(نظززر  رينولززدز ل نقززل - أ االسززذمراريأيةدلززم -فجززت الززذحكت  -لالذاززةرع 
اليطيزأ  حركزأ ل ةدالت الززخت، مي(لالذدرج ال يدرلليكي أطوط الطةمخ -الدينةميكي  لالضغط غط الركودض -ل طايقة  ة 
 يف نواع الفوامد ل ذدف ص –نةبيب اولذدف   أاليةم ئ الي ة (اونةبيبفي  زج ال ذدف  لمأ ، مقدميةدلأ الطةمأ - لالدلرانيأ

 يفز الإزةئيأ الثبيديزأمجموبةت ال - لذح يل الثبيد  ) نظريأ بةكنغ ةو: بة ا - ددع(ب المذياونةبي يف ريةنالا –ةبيب االن
 الذمةالل لالنم جأ(. -عميكةنيكة الموائ

 

 MED 224 كود المقرر (1)الماكينات تصميم  است المقرر

الاززمةفةت  -لذ ززميميأ ااالبذاززةرات  -اد وجزززا  المةكينززةت اخذيززةر المززو -دسززيأ المززواد ال ن -مقدمززأ الذ ززميت الميكززةنيكي 
  زميت  -وانزع الذازريب لالحإزوات م - زميت لصزثت ال حزةو   -القدرع  مثلظةت نقل -لب   ميت ال وا -لاالزدلاجةت 

 القةرنةت. -الدلارع  وبمدع ميت ا  -  ميت اليوابير الماذيرضأ  -اليوابير 
 

 MET 221 كود المقرر القياسات الميكانيكية است المقرر

 ح يزل  -بزأ  يطزيط الذجر -ه  ح يزل فورييز -الذإزويه  -المفةهيت اوسةسيأ )الي زةئ  اإلسزذة يكيأ لالدينةميكيزأ ل مجازةت 
ميزةس  -ميةس الضغط  -أ لالماةفأ ميةس اإلزاف -بةئيأ اوسةسيأ لصج زع االسذإيةر الك ر القيةسةت -الايةنةت الذجريايأ( 

 -لميزةس االنفيزةالت  يةسزةت القزوع ل بززو الزدلرانم –يةس درجأ الحرارع لميةسةت اليواص الحراريزأ ل مزواد م -الذدف  
لميةس ميزد   صخ  اليينةت -راريأ لالنوليأ يةس اإلشيةبةت الحم -يةس الاربأ الدلرانيأ م –ميةس الحركأ لاالهذزازات 

  ميت الذجةرب.  -ذةبأ الذقةرير لاليرلض الذقديميأ ك -لايةنةت لميةلجذ ة االح و  ب م  -  و  ال وا  
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 EE 244 كود المقرر هندسة القوى واآلالت الكهربية   است المقرر

 -ةر المذزردد محركةت الذيز -ةر الماذمر محركةت الذي -كيأ حويل الطةمأ الك رلميكةني  -المحوالت  -الدلائر المغنةطيايأ 

 المحرك ذل اليطوع. -محركةت الايرفو 

 

 MME 214 كود المقرر الفلزاتمقدمة في هندسة  است المقرر

نذإزةر ا -لميةلجزةت الحراريزأ ل  ز ب ا -الذإزغيل ب زم الازةخن  ذيميزر لبم يزةتال -الذحوالت الطوريأ  -ميطط الطور 

 ميذةلورجية الماةفي . -ال رات 

 

 مقررات الفصل الدراسي األول الفرقة الثالثة قسم هندسة الميكاترونيات

 

 AUR 322 كود المقرر والمناخ والطاقة المياهقضايا  است المقرر

ع المذجزددر الطةمزأ مضزةية الطةمزأ )م زةد -الذيةمزل مزع مإزكثت نقز  م زةدر الميزةه الطايييزأ(  -مضةية الميةه: )م ةدر الميةه 
الذنازز   -المنززةخ ) يريزف الذغيزر المنزةخي لصسزاةبه  -يةسزةت الطةمزأ المح يزأ لالدلليزأ( س -مزةن م زةدر الطةمززأ ص -لييزر المذجزددع 

  .ذغيرات المنةخيأ لميرفأ طرق مواج ذ ة في ضو  مإةكل الطةمأ(الموا مأ ل  -بةلذغيرات المنةخيأ لصالةرهة المحذم أ 

 

 MET 341 كود المقرر لميكاترونياتمقدمة في ا است المقرر

طور اونظمأ   -مج الجةهزعفزو الارا النم جأ لالمحةكةع لمنظومةت الميكة رلنيةت بةسذيداو  - مقدمأ بن الميكة رلنيةت
 ةتالميكة رلني صنظمأ  طايقةت ب م  -الميكة رلنيةت في الذطايقةت لالمجةالت الميذ فأ  صهميأ صنظمأ -الميكة رلنيةت  في
وصيل منظومةت الميكة رلنيةت   -الميكة رلنيةت لمإغثت في صنظمأ ا -نظمأ الميكة رلنيةت صالمجاةت في  -

 لمنظومةت الذحكت الدميقأ.

 

 MED 325 كود المقرر (2)تصميم الماكينات  است المقرر

   ميت كراسي الذحميل - سالذرل   ميت -ر  ميت الايو -   ميت الكوابح - الدبريةج صسطوانأ  ميت  -اليةيةت   ميت 
 .لقةئت ب م المإةريعاالذي ت  - امج الذ ميت المدبت بةلحةسباسذيداو بر -أ دراسأ فةالت  طايقي -

 الورش. -( CAD) ميمل الحةسب بةسذيداو برنةمج الذجةرب اليم يأ:

 

 MET 361 كود المقرر (1معمل ميكاترونيات ) است المقرر

 ت.ي القيةسةمقدمه فلكذرلنيأ لالذحكت الذق يد  للاإل الك ربةئيألذي  يدو ب ي الدلائر مجموبأ من الذجةرب اليم يأ ا

 

 EE 337 كود المقرر ليكترونية وتطبيقاتهاإدوائر  است المقرر

طايقةت   - ميت دائرع الذرشيح   -نإطأ المرشحةت ال -لثةيرسذورا –  ة طايقة ل (OP-AMPsمضيمةت  إغي يأ )
مير: الم ب بةت الذو  -ائر الرمميأ ماةدئ الدل  - يديل برض الناضأ   -ديل الايأ  ي -ائر مذكةم أ دل -اذوريالذرانز

مميأ ر( لمحوالت DACsحوالت رمميأ للم  نةظريأ )م -الدائريأ، م ب بةت االسذرخة ، الج د المذحكت في الم ب بةت 
يأ اوج زع اإللكذرلنيأ )النم جأ  طاي  من ج  - د ج ملل ردد ل حويل الذردد  ملل حويل الج د  -( ADCللم  نةظريأ )

صنظمأ  -كةع( المحة لالذح يل لالذ ميت( لاودلات )صج زع االسذإيةر لاودلات لاوج زع اإللكذرلنيأ اوسةسيأ لبرامج
 .جةرب في مجة  اإللكذرلنيةت الذنةظريأ لدبت المحذول النظر  ل دلرع  -الح و  ب م الايةنةت 

 .ميمل الميكة رلنيةت ) طايقةت بم يأ ب م مة  ت دراسذه( م يأ:الذجةرب الي
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 Elective كود المقرر (1مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

MET 315  حزم البرامج الجاهزةباستخدام  الصورمعالجة: 
 - الجةهزع فزو الارامجنواع ال ور فم ص حويل  - فزو الارامج الجةهزعمقدمأ فم ميةلجأ ال ور بةسذيداو 

 -ر ل دلير ال ور   غير ل كاي -ليم يةت بين صور ين ا - فزو الارامج الجةهزع حاين ال ور فم 
 .صمث أ بم يأ -كذإةي فدلد ال ور ا -رشيح ال ور   -ور ين ل رشيح مة ص محةذاع

MET 316  لجاهزةحزم البرامج اباستخدام  االفتراضيةاألجهزة: 
اذيدمأ في الارامج الم -وج زع االفذراضيأ لاوج زع الذق يديأ الفرق بين ا -اوج زع االفذراضيأ  مقدمأ لمف وو

الذحكت بةسذيداو  ةر صنظمأ  ميت لاخذا -فذراضيأ االج زع او فد الارامج لذ ميتصاسذيداو  -اوج زع االفذراضيأ 
 .االفذراضيأ يمل اوج زع طايقةت بم يأ بم - فزو الارامج الجةهزع

MET 317  متقدمةبرمجة: 
رامج مذيددع الا - الذيةمل مع الم فةت - الدلا  االفذراضيأ - الم شرات – الوراالأ – الذحميل الزائد ل ميةمثت

 .مكذاأ القوالب القيةسيأ - الذيةمل مع االسذثنة ات - الم فةت

MET 318  لنظم الميكاترونيات:النمذجة والمحاكاة 
يأ لمنظومةت المنظومةت الحرار - موائعمنظومةت ال - الك رلميكةنيكيأ – النمةذج الريةضيأ ل منظومةت الميكةنيكيأ
ذمثيل بواسطأ مذغيرات الحةلأ ل - رانج كو هطرق الحل بةسذيداو طريقأ   - نقل القدرع لمنظومةت  ي ي  اليربةت

 .الجةهزع فزو الارامج  طايقةت بةسذيداو -لالمحةكةع صمث أ  طايقيأ ل نم جأ  -لالمحةكةع بواسطأ الحةسب 

 

 مقررات الفصل الدراسي الثاني الفرقة الثالثة قسم هندسة الميكاترونيات

 

 AUR 336 كود المقرر مبادئ البحث العلمي است المقرر

الي مززي ) حديززد  رافززل لخطززوات الاحززثم -نززواع لصسززةليب جمززع ل ح يززل الايةنززةت ص -مقدمززأ فززي من جيززأ الاحززث الي مززي 

أ الاحزو  )مكونزةت للبزدادات لصسزةليب لبزداد لكذةبز -لنذزةئج( اكذةبزأ لبزرض  -المن جيزأ  -ض صيةيأ الفرل -المإك أ 

 وخثميأ لاالنذحة .ااالبذاةرات  -الذوالي ( 

 

 MEP 321 كود المقرر انتقال الحرارة ست المقررا

اوفزةد   الحزرار  لذوصزيلا –مقدمزأ فزي انذقزة  الحزرارع بةلذوصزيل  -نذقزة  الحزرارع طرق ا -مقدمأ في انذقة  الحرارع 

الاززريةن  –مقدمززأ فززي انذقززة  الحززرارع بةلحمززل  -اليززةبر الحززرار  الذوصززيل  -الذوصززيل الحززرار  النززةئي الايززد  -الايززد 

 - ألمازةدالت الحراريزقدمأ فزي ام -انذقة  الحرارع بةإلشيةع  -انذقة  الحرارع بةلحمل الحر  -الاريةن الداخ ي  -اليةرجي 

 .الكذ أ الحرارع الم حوب بةنذقة  مقدمأ في انذقة  -انذقة  الكذ أ 

 

 MEP 361 كود المقرر األنظمة الهيدروليكية والنيوماتية است المقرر

 -رلليكيأ مكونةت ال يداونظمأ لال -ال يدرلليكة  صسةسيةت ب ت -صنظمأ الطةمأ الاةئ أ لصسةسية  ة : )اونظمأ ال يدرلليكيأ

ئر ال يدرلليكيأ   ميت الدلا -لالمكثفةت  لمركمةتا -لينةصر ال يدرلليكيأ في   ميت الدلائر ا -مإغثت طةمأ الاوائل 

 -ذنةسايأ ال يدرلليكيأ ال مةمةت ال -ل في مةكينةت الذإغيل لالميدات اوخرل طةمأ الاوائ -ست الدلائر ال يدرلليكيأ ر -

 . (Cartridgeصمةمةت 

وائيأ مذيددع الدلائر ال  -ئر ال وائيأ   ميت الدلا -لمفةهيت لالمكونةت ا - اونظمأ ال وائيأ :نظمأ النيومة يأاو

 . وائيأ الك ربةئيأالي ةئ  ال -اوسطوانةت 

ي فإل لاسذكإة -في طةمأ الاوائل(  PLCطايقةت   -نظمأ ال يدرلليكيأ لال وائيأ )صنظمأ م ازرع  طايقةت او 

 .للصثف ة في صنظمأ الطةمأ الاةئ أاوخطة  
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 MET 331 كود المقرر (1) التحكم اآللي است المقرر

 -كت ومةت الذحلمنظ الأ االنذقة د -اسذناةط النمةذج الريةضيأ لمنظومةت الذحكت الم ازرع لمنظومةت الذحكت في اليم يةت 

ت النذقةليأ لمنظومةاالسذجةبأ ا -ل دلائر المغ قأ   ةئ  فةلأ االسذقرارخ -اليطأ في الحةلأ الماذقرع لالوابر اليطأ 

ان دراسأ اال ز - ميت منظومةت الذحكت بواسطأ االسذجةبأ الذردديأ   - انهير ز" لث ز-خ ةئ  "رل  -الذحكت 

ا  لمنظومأ الذحكت لاخذيةر الكاب ميةيير اود - المحل ال ندسي ل ج لرواسطأ بالذ ميت  -بةسذيداو طريقأ "نيكوسر" 

، PD،   ميت الحةكمةت المذنةساأ المفةض أ PIأ ،   ميت الحةكمةت المذنةساأ المذكةم P  ميت الحةكمةت المذنةساأ  -

 بةسذيداو  طايقةت - نظومةت الذحكت في اليم يةت ال نةبيأم - PID  ميت الحةكمةت المذنةساأ المذفةض أ  المذكةم أ 

 .فزو الارامج الجةهزع

 

 EE 338 كود المقرر المدمجة نظمالتصميم  است المقرر

أ لغةت الارمج -لميكرلكنذرللر لالميكرلبرلسياورا - ةئثت المذحكمةت الدميقأب -مضيمةت بنيأ المذحكمةت الدميقأ 

لذحكت بةسذيداو المذحكت الدمي  ا -لذحكت بمحركةت الذيةر الماذمر لمحركةت اليطوع ا -غةت الذجمييي ل -اليةليأ 

 .قةت ميذ فأ طاي  -ل م ةبيح 

 .في بي  المإةريع ال غيرع PICاسذيداو المذحكت الدمي   الذجةرب اليم يأ:

 

 Elective كود المقرر (2مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

MET 345 مقدمة في الميكاترونيات الحيوية: 

الذكنولوجيزة   طاي  نظريزةت الميكة رلنيزةت فزي –يكة رلنيةت الحيويأ ماةدئ الم – يريف الميكة رلنيةت الحيويأ 

ت الحركزي الذحك –المركز   يالج ةز الي ا – الفايولوجي يالنظةو الحا –الذحكت في فركأ اإلناةن  –الحيويأ 

حيويززأ  ةت ال طايقزةت ب زم الميكة رلنيز –صنظمزأ المحةكزةه الحيويززأ  –الذفةبزل بزين اإلناززةن لالرلبزوت  –المازةبد 

 لبةدع الذأهيل. رلبو ةت -اوج زع الماةبدع 

MET 346 مقدمة في الميكاترونيات المصغرة: 

 - صنظمزأ الميكة رلنيزةت الم زغرعن جيزةت   زميت ل يايزأ م -في   ميت ل  نيع صنظمزأ الميكة رلنيزةت الم زغرعمقدمأ 

  .نظمأ الميكة رلنيةت الم غرعةت وييأ مذيددع الذي  الطا - صنظمأ الميكة رلنيةت الم غرعتقنيات تصنيع 

MET 347 موضوعات مختارة في الميكاترونيات الصناعية: 

لحديثززأ فززي الارمجيززةت ا -ل ززنظت مذيززددع الذي  ززةت  طززرق النم جززأ -الحديثززأ فززي  كنولوجيززة القيةسززةت  اال جةهززةت

 .ذطايقةت الحديثأ في مجة  الرلبو ةتلا -ال جةهةت الحديثأ لنظت الذحكت في ال نةبأ ا -محةكةع نظت الميكة رلنيةت 

 

 مقررات الفصل الدراسي األول الفرقة الرابعة قسم هندسة الميكاترونيات

 

 ENG 431 كود المقرر السالمة المهنية است المقرر

 -ل  زو  ال زوا  فزي بييزأ اليمز  -وابد الاثمأ في بيز  اليم يزةت م -مأ لال حأ الم نيأ موانين الاث -اومن ال نةبي 

لظززرلي المنةخيززأ لاال زززان ا -نةبيأ اإلضززة ع ال زز -ل ززنةبيأ ااالهذزززازات  -الضوضززة   -الغثيززةت  -محطززةت الومززود 

صنظمززأ لدارع  -طززأ اإلخززث  بنززد فززدل  الحرائزز  خ -لحمةيززأ مززن الحرائزز  ا -واد  الك ربززة  فزز -اإلشززيةع  -الحززرارل 

 الاثمأ في بييأ اليمل.
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 MET 442 كود المقرر الميكاترونيات تصميم منظومات است المقرر

 أصنظمزز -رلنيززةت النم جززأ لالمحةكززةع لززنظت الميكة  - الذ ززميت الميكززة رلني لالذ ززميت الماززدئي -   ززميت الميكة رلنيززةت

 -رلبو ززةت  - مةكينززةت الذإززغيل المارمجززأ طايقززةت:  - موضززوبةت مذقدمززأ فززي الميكة رلنيززةت - الميكة رلنيززةت ال كيززأ

 أطايزال ةتالذطايقز -( الم زغرع الط مازةت، أ كيزال الماذإزيرات ) MEMS: ميكةنيكيأ الك ربيأ الميكرلئيزأالمنظومةت ال

 .(نذجةت الميكة رلنيةت اوخرل )اوج زع المنزليأم -جرافيأ( الدلات أ، اومذحركال الكراسي)

 

 MET 432 كود المقرر (2)التحكم اآللى  است المقرر

 رجةخل لاليزامثيزل منظومزةت الزذحكت المذيزددع الزد   –الميوضزةت    زميت – ندسزي ل جز لرالمحزل ال الذح يزل بةسزذيداو

لذحكت ا – ميت المثفظ   – ل حةلأ الكةم أ المر دعلذحكت بةلذغ يأ ا –لمكةنيأ الذحكت لالمثفظأ  –بطريقأ مذغيرات الحةلأ 

 .ي الذحكت الرمميفمقدمأ  –مثل في الذحكت او مقدمأ –حكت  ذاع المرجع   –رج ةل ي مر دعبةلذغ يأ ال

 

 MET 451 كود المقرر روبوتات است المقرر

 لكينمة يكةا -ليأ لمركاةت مذحركأ اللذح يل لالذ ميت في صنظمأ الرلبو ةت من صذرع ا -اوسةسيةت في الرلبو ةت 

ي أ الذحكت فصيف ل  ميت صنظمليوارزميةت الماذيدمأ في  وا -اليكايأ لالدينةميكيأ في صنظمأ الرلبو ةت  الكينمة يكةل

 صمث أ بم يأ -اربأ )اوطراي المةسكأ( المكةن لاللذحكت في ا -لقيود الم الرع في فركأ الرلبو ةت ا -الرلبو ةت 

 .ل طايقيأ ب م صنظمأ الرلبو ةت

 

 MET 412 كود المقرر الحاكمات المبرمجة المنطقية است المقرر

المازدالت  -الارمجزأ  -خة  / اإلخزراج ميةلجأ اإلد -صج زع  اإلدخة  / اإلخراج  - مقدمأ في الحةكمةت المارمجأ المنطقيأ

 -الخذاززةر لالذ ززحيح ا - ززميت الاززرامج   -لايةنززةت االذيةمززل مززع  -رف ززأ الاززجثت الم -اليززدادات  -الم مذززةت  -الداخ يززأ 

 . طايقةت بم يأ

 

 MET 463 كود المقرر (1) مشروع البكالوريوس است المقرر

أ  ت  الميذ فذت فم بدايأ الف ل الدراسي اول   قديت مقذرفةت لمإةريع  طايقيأ من صبضة  هييأ الذدري  فم الذي  ةي

مزوجز مع لمكةنيأ ميةو مجموبةت من الطثب بذقديت مقذرفزةت لمإزةريع صخزرل، ل يزرض بنزةلين المإزةريع المقذرفزأ ل

لع   نفيز  المإزر ب م المإةريع لف  الليزأ يحزددهة مج ز  القازت، ليازدصهميذ ة الذطايقيأ ل طثب، الت يذت  وزيع الطثب صبن 

ت لدراسي  يزذفي ن ةيأ الف ل امع بدايأ الف ل الدراسي لذلل لف  اسذرا يجيأ لخطأ  نفي يأ يحددهة مإرفو المإرلع، ل

موبزأ مجمزن مازل )فاب مقذزرح المإزرلع( ل مإرلع  يوضح فيه طثب المإرلع مة  ت الذوصل لليه ن ةئي   قرير قديت 

 لعفزو  المإزر) دميقزأ 30فزوالي (بزرض  قزديمي شزف ي بيمل ، بين تبةلذناي  الطثب كل فم مإرلبه ليقوو الطثب 

ين المإزرف ، مزن مازلالجمزةبي ، لك لل الذقريزرلكل طةلب ليذت  قييت اليرض الذقديمي الإف ييإةرك فيه جميع  الطثب، 

 .الخذاةر الإف ملجنأ  حكيت يإك  ة القات  مايل موبد ال

 

 مقررات الفصل الدراسي الثانى الفرقة الرابعة قسم هندسة الميكاترونيات

 

 ENG 432 كود المقرر نظم مراقبة وضبط الجودة است المقرر

أ الذوزييةت دراس - أ لدارع لضاط الجودعالذي  قدم ة صنظم الوظةئف - لجودعاالمفةهيت اوسةسيأ لنظت المراماأ لضاط 
 - يينةتة  خطط اللبداد لاسذيداو ميططةت الرمةبأ ب م الجودع لبن - يأ لنمةذج االفذمةالت في ضاط الجودعالذكرار

 . طايقةت الحةسب في موضوبةت الجودع - طرق  حاين الجودع ل ك فأ الجودع
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 MED 416 كود المقرر التشغيل المبرمجة ماكينات است المقرر

كت ةت الذحصنواع مةكين -الذحكت الرممي بةسذيداو الحةسب  مكونةت نظةو -بةسذيداو الحةسب  الرمممسةسيةت  كنولوجية الذحكت ص

في مةكينةت  صدلات القطع -مي في مةكينةت اليراطأ الذحكت الرم -مي في مةكينةت الذفريز الذحكت الرم -بةسذيداو الحةسب 

  حةكةع الارنةمج.م -دع الحةسب برامج الذ نيع بماةب -( G code- M-code) يرمملذحكت الابرمجأ مةكينةت  -الذحكت الرممي 

 

 MET 452 كود المقرر وأنظمة الرؤية بالحاسبالروبوتات المتحركة  است المقرر

ةر ج زع االسذإيص - المذحركأ ةتالكينمة يكة ل رلبو  - رجلالرلبو ةت ذات او - مقدمأ في الرلبو ةت المذحركأ

يزية  ف - لكةميرات لال ورا -فم الرؤيأ الحةسوبيأ مقدمأ  - المذحركأ ةتالرلبو  الذحكت في - المذحركأ ةتل رلبو 

حواي لخطوط ليجةد ال - حاين ال ور -الرست الايةني ل  ور - صنواع ال ور - لبرض ال ور  ح يل - الذ وير

 .المطةبقأ - كةميرا سذيريو -  جميع ل ح يل اليطوط لالمنةط  -في ال ور

 

 MET 464 كود المقرر (2لبكالوريوس )ع امشرو است المقرر

يجيأ ف  اسذرا للذلل  يذت فم الف ل الدراسي الثةني اسذكمة   نفي  المإرلع ال    ت الاد  فيه في الف ل الدراسي اول 

ثب طوضح فيه يل مإرلع  ن ةئي   قريرفي ن ةيأ الف ل الدراسي  يذت  قديت لخطأ  نفي يأ يحددهة مإرفو المإرلع، ل

 رض كةفأبصل ليم يأ هندسيأ )فاب مقذرح المإرلع( مع  لمنذجمإرلع مة  ت الذوصل لليه من  طوير صل  حديث ال

مإرلبه  ب كل فممجموبأ الطثلاالخذاةرات اليم يأ لالنذةئج لاالسذنذةجةت لالذوج ةت الماذقا يأ من مال  الذفةصيل

ميع  الطثب، يإةرك فيه ج فو  المإرلع) دميقأ 30الي فو(برض  قديمي شف ي بيمل ، بين تبةلذناي  ليقوو الطثب 

    ة القاتيت يإكلجنأ  حكلين ، من مال المإرفالجمةبي ، لك لل الذقريرلكل طةلب ليذت  قييت اليرض الذقديمي الإف ي

 .مايل موبد االخذاةر الإف م

 

 MET 462 كود المقرر معامل ميكاترونيات است المقرر

ذمر لذيةر المااربأ المحركةت الك ربةئيأ ذات الذحكت في س -حةكمةت الدميقأ لالمحركةت الك ربةئيأ الذدريب ب م  وصيل ال

س مزلدع بحاةلموضع لمحركةت الذيةر الثةبر الالذحكت في ا -بةسذيداو الحةكمةت الدميقأ بن طري   يديل ا اةع الناضةت 

رع درجأ الحراللذدريب ب م اسذيداو الحةسب ل قيةسةت الرمميأ ا -ل ذغ يأ الي فيأ لإلزافأ بن طري   يديل ا اةع الناضةت 

لي لموضع لمنةل  الالذحكت في ا -م يةت الاريةن المذغير بةسذيداو الحةكمةت الميكرلئيأ الذحكت في ب -لالضغط لاإلزافأ 

الذحكت  - PLCنطقيأ لذحكت في الاريةن بةسذيداو الحةكمةت المارمجأ الما -ذل محورين بةسذيداو الحةكمةت الميكرلئيأ 

ومأ لحةسب لمنظالمحةكةع بة -لدينةميكيأ لمنظومأ ك رلهيدرلليكيأ م ازرع االسذجةبأ ا -الرممي في الحركأ الزاليأ لمن أ 

 .لذحكت الرممي في المناوب ل اريةن في خزانينا -ك رلهيدرلليكيأ م ازرع بةسذيداو فزو الارامج 

 

 Elective مقرركود ال (3مقرر اختياري ) است المقرر

 ييذةر الطةلب من بين مجموبأ المقررات اآل يأ:

MET 439  م في العمليات الصناعيةكالتح: 

نظمزأ ص-أ من الدرجأ اوللم صنظمأ دينةميكي -لنم جأ صنظمأ الذحكت  ةت فاةبيأبم ي –مقدمه في اليم يةت ال نةبيأ 

ذحكت في ال   ميت منظومةت -لذحكت المذذةلي ا - نةبيأ الالحةكمةت  -اةدئ الذحكت م -جأ اوب م ردينةميكيأ من الد

 .فزو الارامج الجةهزعاليم يةت ال نةبيأ بةسذيداو 

MET 472 :مقدمة في األنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة 

ت نظ - لكذرلنيأإل نيع الرمةمةت ا  -لذإغيل الدمي  ا -ك رلميكةنيكيأ الدميقأ الحاةسةت ال -طرق الذ نيع الدمي  

 .دراسأ فةلأ -الموائع مذنةهيأ ال غر
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MET 473  الرقميالتحكم: 

مي لإلشةرات الذحويل الك -لالوصل  صج زع القطع -لنظت الذحكت الرممي  صمث أ بم يه -الرممي مميزات الذحكت 

ت شةرااسذرجةع اإل -ةرات المذ  أ للم لشةرات رمميأ لاليك  محوالت اإلش -لاوخطة  النة جأ بن الذحويل 

 -يطي ل مرافل ل دف  اإلشةرات الرست الذيط -الميد    Z ل حويل Z –  حويل -المذ  أ بةسذيداو دلائر الوصل 

ان لنظت دراسأ اال ز -رمجأ نظت الذحكت المذقطيأ ب -الأ االنذقة  الناضيأد -الرسات الذيطيطي ل حةلأ الفراييأ 

ذردد لنظت الذحكت االسذجةبأ في مجةلي الزمن لال -يرلت ه –الذحكت الرممي بةسذيداو طريقذي جورل لرل  

 ردديأالذاالسذجةبأ محل ال ندسي ل ج لر لطريقأ ال أقيطر صنظمأ الذحكت المذقطع بةسذيداو   ميت –المذقطيأ 

أ ضةت المذ  لذحكت الرممي بطريقأ  حويل الميو  ميت نظت ا -لاالسذجةبأ الزمنيأ الارييأ اليةليأ من ال ب بةت 

 .لذحكت الرممي بةسذيداو الميكرلبرلسياورا -ةت مذقطيأ للم ميوض

MET 474  االصطناعيالذكاء: 

ن طري  الاحث بفل المإةكل  -ةسذيداو ال كة  االصطنةبي بفل المإةكل  -مقدمأ بن ال كة  االصطنةبي 

أ ايرع: النظت القةئملنظت اليا -لاحث اليدلاني لنظريأ اوليةب ا -المط ع لالاحث يير المط ع لالطرق الذجريايأ 

ذجميع لالإاكةت الذ نيف لال -ي ت لنظريأ القرارمن جيةت الذ -ب م القوابد لاالسذدال  لالمنط  االفذمةلي 

 .طايقةت ال كة  االصطنةبي  -ليوارزميةت الجينيأ ا -الفذاةب الذطور  ا -الي ايأ 

MET 475 نظم الميكاترونيات في السيارات: 

أ  طايقزةت انظمز- الميكزة رلني لمنظومزةت المركازةت اول ومة كيزأ لذمثيزلا - ةم زأمقدمزأ ل مركازةت المذك

إزطأ، ذي يز  النالذحكت لمنظومةت المركاةت اول ومة كيأ )مثل صنظمأ المكةبح المةنيأ لثنغثق، لصنظمزأ ال

  - لمركازةتيز  صنظمزأ الزذحكت فزي اف ن -لييرهزة( نظمأ  كييف ال وا ، صلي في المركاةت لنظمأ النقل اآلصل

 .المركاةت الك ربيأ لالم جنأ

MET 476 :التحكم الذكى 

 حويثت  -ويأ الدلا  اليض -كثسيكيأ لاليثمةت الضاةبيأ اليثمةت ال -المجموبأ الذق يديأ لالمجموبأ الضاةبيأ 

  الكثسيكي لمنطا -ورمةو لالمذج ةت لمادص االمذداد ا -حاةبيأ الضاةبيأ اليم يةت ال -لم لاضح لالضاةبي 

صنظمأ  -اةبي الذ نيف الض -ت الضاةبيأ صنع القرارا -انيأ ب م القوابد الضاةبيأ اونظمأ الم -لالمنط  الضاةبي 

 الذحكت الضاةبيأ.
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 الباب الثالث
 الربامج الدراسية بالكليةبساعات املقررات توزيع 

 (2020) لإلطار املرجعي إلعداد الربامج الدراسية ملرحلة البكالوريوس بكليات اهلندسة طبقًا 
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باددل  ط (يوضد  ووييدس عدل لل الراد اال الوااعدفر ل ا عدر اة واميدر )طرفدس ال د  ( 45)التدلل   جدول ال

 (.2020اةطلا الر طع  ة وام الب امج الوااعفر لر ح ر البكللوايوس بك فلل الهنوعر ) لرت  بلل

 (: مقررات الفرقة اإلعدادية45) جدول رقم
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       الفصل الدراسي األول

MTH 011 
 1-ال يلضفلل 

 )طب / هنوعر وح ف فر(
6 12  6   

PHY 011 
 1-ففزيلء 

 )خواص موام/ ح ااير(
6 12  6   

ENG 021 2  4 2 كفرفلء هنوعفر   

ENG 022 
 مفكلنفكل هنوعفر 

 )إعتلوفكل / مينلمفكل(
5 12  5   

ENG 011   2  6 2 1-اعم هنوع   

AUR 021 2 1 2 الاضليل الرجترعفر    

 - - 21 2 47 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

MTH 012 
 2-ال يلضفلل 

 )والضل/وكلمل(
6 12  6   

PHY 012 
  2-ففزيلء 

 )كه بفر/ مغنلطفسفر(
6 12  6   

ENG 012   2  6 2 2-اعم هنوع   

ENG 013 3  8 3 هنوعر لصافر   

ENG 014 3  6 3 وكنولوطفل اةنتلج   

AUR 031 3 5 3 ماومر ف  الحلعبلل لالب مجر    

 - - 20 3 49 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 - - 41 5  46 المجموع
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 برنامج اهلندسة املدنية -1
ا اةطدل  بدلللرت طبادل  ل الوااعفر لب نلمج الهنوعر الرونفدر الجوال  التللفر ووض  ووييس عل لل الرا اا

 (.2020الر طع  ة وام الب امج الوااعفر لر ح ر البكللوايوس بك فلل الهنوعر )

 األولى )جميع طالب قسم الهندسة المدنية(الفرقة (: توزيع ساعات مقررات 46) جدول رقم
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       الفصل الدراسي األول

Elective 2 3 2 لغلل أطنبفر    

CE 111 ( 1نظ ير إنشلءال) 4   10 4  

CE 141 6   10 6 مسلحر مستوير  

CE 151  3   6 3 اعم مون  

MTH 113 ( 3ايلضفلل) 4   10 4  

AE 133 4   8 4 إنشلء معرلاي  

 - 21 - 2 47 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 132 3 4 3 التواصلمهلاال الع ض ل    

CE 112 ( 2نظ ير إنشلءال) 2 2   10 4 

CE 121 ( 1خواص لماللمر موام) 2 3   10 5 

CE 191  3   6 3 اعم مون  بلعتخوام الحلعب اآلل  

CES 141 1 3   10 4 ماومر ف  الهنوعر الجفووانفر 

ENG 151 
 الت كفبلل الكه بلئفر لالرفكلنفكفر ف 

 الربلن 
4 8   4  

 5 15 - 3 48 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 5 36 - 5  46 المجموع
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 الثانية )جميع طالب قسم الهندسة المدنية(الفرقة عات مقررات (: توزيع سا47) جدول رقم

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

AUR 241 2 2 2 سمهنر لمجتر    

CE 252 1 3   10 4 هنوعر ال ي لالص ف 

CE 231 ( 1وصرفم منشآل خ علنفر)  4 10   2 2 

CE 222 ( 2خواص لماللمر موام)  5 10   3 2 

CE 261 ( 1هفواللفكل)  4 10   3 1 

CE 213 ( 3نظ ير إنشلءال) 2 2   8 4 

 8 13 - 2 50 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الدراسي الثانيالفصل 

AUR 233  2 3 2 ايلمة األ رل    

CE 214 ( 4نظ ير إنشلءال)  4 10   4  

CES 242 2 3   8 5 مفكلنفكل الت بر 

CE 232 ( 2وصرفم منشآل خ علنفر)  4 10   3 1 

CE 242 2 2   8 4 مسلحر طبوغ اففر 

MTH 214 ( 4ايلضفلل) 4   10 4  

 5 16 - 2 49 23 ي الثانيسمجموع ساعات الفصل الدرا

 13 29 - 4  46 المجموع
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 الهندسة المدنية(برنامج الثالثة )الفرقة (: توزيع ساعات مقررات 48) جدول رقم

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

AUR 322 2 4 2 عضليل الرفله لال لعر لالرنلخ    

CES 311 ( 5نظ ير إنشلءال)  4 8   2 2 

CES 331 ( 3وصرفم منشآل خ علنفر)  4 10   1 3 

CES 343 3 2   10 5 هنوعر األعلعلل 

CE 343 2 2   8 4 هنوعر الجفوملوفكس 

Elective ( 1ما ا اختفلاي) 4    6 4 

 14 7 - 2 46 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 336  3 5 3 مبلمئ البحث الع ر    

CES 321 3 1   10 4 وصرفم منشآل معونفر 

CE 353 ( 1وصرفم منشآل ال ي)  4 8   2 2 

CE 362 ( 2هفواللفكل)  4 8   2 2 

CE 371   2 2   8 4 هنوعر اةموام برفله الش 

CE 381 2 2   8 4 وخ فط النال لالر لا 

 11 9 - 3 47 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 25 16 - 5  46 المجموع
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 )برنامج الهندسة المدنية(الرابعة الفرقة (: توزيع ساعات مقررات 49) جدول رقم
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       الفصل الدراسي األول

ENG 431 2  3 2 الس مر الرهنفر   

CES 452 2 2   8 4  اوم لمواصالل لإمااة مش ل لل 

CE 472 فئفربالهنوعر الصحفر لال  4 8   2 2 

CES 422 2 2   8 4 وصرفم كبلاي معونفر 

CE 482 3 2   8 5 هنوعر ال  ق لالر لاال 

Elective ( 2ما ا اختفلاي ) 2 2   6 4 

 11 10 2 - 41 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 3  5 3 نظم م اعبر لضبط الجومة   

CES 412 2 2   8 4 و بفالل الحلعب ف  الهنوعر الرونفر 

CES 432 3 1   10 4 وصرفم الخزانلل الخ علنفر 

CE 454 ( 2وصرفم منشآل ال ي) 3 1   10 4 

CE 483 2 2   8 4 هنوعر السكر الحويو 

CE 494 4    8 4 مش لع البكللوايوس 

 14 6 3 - 49 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 25 16 5 -  46 جموعمال
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 189                                                      (2020ابلربامج الدراسية ابلكلية وفقا لإلطار املرجعي ساعات املقررات الثالث: توزيع )الباب  

 المتطلباتعلى  الهندسة المدنيةتوزيع ساعات برنامج (: 50) جدول رقم

 2020 المرجعي لإلطارطبقاً 
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مت  ب 

 ك فر
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التخصص 

 العلم

مت  ب 

التخصص 

 الوعفق

 اإلعدادية الفرقة
   21 2 47 23 الاصل الوااع  األل 

   20 3 49 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة األولى
 - 21 - 2 47 23 الاصل الوااع  األل 

 5 15 - 3 48 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الثانية
 8 13 - 2 50 23 الاصل الوااع  األل 

 5 16 - 2 49 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الثالثة
 14 7 - 2 46 23 الاصل الوااع  األل 

 11 9 - 3 47 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الرابعة
 11 10 2 - 41 23 الاصل الوااع  األل 

 14 6 3 - 49 23 الاصل الوااع  الثلن 

 68 97 46 19  230 )س( المجموع

 % 29.6 % 42.1 % 20 % 8.3  100 النسبة المئوية )%(

        

اإلطار المرجعي 

2020 

 - % 35 % 20 % 8   الحو األمنى )%(

 % 30 - - -   الحو األعصى )%(

 

 

 

 

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021) لة البكالوريوسحالئحة مر 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 برنامج اهلندسة اإلنشائية -2
طلا اة ت  بلللرطبال  الجوال  التللفر ووض  ووييس عل لل الرا اال الوااعفر لب نلمج الهنوعر اةنشلئفر 

 (.2020لوااعفر لر ح ر البكللوايوس بك فلل الهنوعر )االر طع  ة وام الب امج 

  األولى )جميع طالب قسم الهندسة المدنية(الفرقة (: توزيع ساعات مقررات 51) جدول رقم

 المقرر رقم كودي
ية

ع
بو

س
أل
 ا
س

ري
تد

ال
ت 

عا
سا

ي 
ال
جم

إ
 

 (
S

W
L

ب
ال
ط

لل
ي 

س
را

لد
 ا
ل
حم

 ال
)

 

 المتطلبات
عر
لم
ط
ب 
  
مت

 

فر
ك 
ب 
  
مت

 

ص
خ
الت
ب 
  
مت

 ص
لم
لع
ا

ق 
عف
لو
 ا
ص
ص
خ
الت
ب 
  
مت

 

       الفصل الدراسي األول

Elective 2 3 2 لغلل أطنبفر    

CE 111 ( 1نظ ير إنشلءال) 4   10 4  

CE 141 6   10 6 مسلحر مستوير  

CE 151  3   6 3 اعم مون  

MTH 113 ( 3ايلضفلل) 4   10 4  

AE 133 4   8 4 إنشلء معرلاي  

 - 21  2 47 23 ل الدراسي األولصمجموع ساعات الف

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 132 3 4 3 التواصلمهلاال الع ض ل    

CE 112 ( 2نظ ير إنشلءال) 2 2   10 4 

CE 121 ( 1خواص لماللمر موام) 2 3   10 5 

CE 191  3   6 3 اعم مون  بلعتخوام الحلعب اآلل  

CES 141 1 3   10 4 انفروماومر ف  الهنوعر الجفو 

ENG 151 
 الت كفبلل الكه بلئفر لالرفكلنفكفر ف 

 الربلن 
4 8   4  

 5 15  3 48 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 5 36  5  46 المجموع



 
 جامعة أسيوط

 (2021الئحة مرحلة البكالوريوس )
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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  الثانية )جميع طالب قسم الهندسة المدنية(الفرقة توزيع ساعات مقررات (: 52) جدول رقم
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       الفصل الدراسي األول

AUR 241 2 2 2 مهنر لمجترس    

CE 252 1 3   10 4 هنوعر ال ي لالص ف 

CE 231 ( 1وصرفم منشآل خ علنفر)  4 10   2 2 

CE 222 ( 2خواص لماللمر موام)  5 10   3 2 

CE 261 ( 1هفواللفكل)  4 10   3 1 

CE 213 ( 3نظ ير إنشلءال) 2 2   8 4 

 8 13 - 2 50 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 233  2 3 2 ايلمة األ رل    

CE 214 ( 4نظ ير إنشلءال)  4 10   4  

CES 242 2 3   8 5 مفكلنفكل الت بر 

CE 232 ( 2وصرفم منشآل خ علنفر)  4 10   3 1 

CE 242 2 2   8 4 مسلحر طبوغ اففر 

MTH 214 ( 4ايلضفلل) 4   10 4  

 5 16 - 2 49 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 13 29  4  46 المجموع



 
 جامعة أسيوط

 (2021) لة البكالوريوسحالئحة مر 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 الثالثةالفرقة ت (: توزيع ساعات مقررا53) جدول رقم

 الهندسة اإلنشائية( برنامج - )قسم الهندسة المدنية
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       الفصل الدراسي األول

AUR 322 2 4 2 ل الرفله لال لعر لالرنلخليعض    

CES 311 ( 5نظ ير إنشلءال) 2 2   8 4 

CES 331 ( 3وصرفم منشآل خ علنفر) 3 1   10 4 

CES 343 3 2   10 5 هنوعر األعلعلل 

CES 313 2 2   10 4 مفكلنفكل لوح فل إنشلئ  متاوم 

Elective ( 1ما ا اختفلاي) 4    6 4 

 14 7 - 2 48 23 دراسي األولالمجموع ساعات الفصل 

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 336  3 5 3 مبلمئ البحث الع ر    

CES 321 3 1   10 4 وصرفم منشآل معونفر 

CES 333 ( 4وصرفم منشآل خ علنفر) 2 2   8 4 

CES 344 2 2   10 4 هنوعر األعلعلل العرفار لاألنالق 

CES 314 2 2   8 4 عر الزالي نومينلمفكل الرنشآل له 

CES 351 2 2   6 4 ضبط طومة الرنشآل 

 11 9 - 3 47 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 25 16 - 5  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021الئحة مرحلة البكالوريوس )
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 الرابعةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 54) جدول رقم

 إلنشائية(االهندسة  برنامج -)قسم الهندسة المدنية
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       الفصل الدراسي األول

ENG 431 2  3 2 الس مر الرهنفر   

CES 452  2 2   8 4 إمااة مش ل للل اوم لمواصالل 

CE 472 2 2   8 4 لالبفئفر فرالهنوعر الصح 

CES 422 2 2   8 4 وصرفم كبلاي معونفر 

CES 434 ( 5وصرفم منشآل خ علنفر) 3 2   10 5 

Elective ( 2ما ا اختفلاي) 2 2   6 4 

 11 10 2 - 43 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 3  5 3 نظم م اعبر لضبط الجومة   

CES 412 2 2   8 4 و بفالل الحلعب ف  الهنوعر الرونفر 

CE 484 2 2   8 4 هنوعر ال  ق 

CES 453 
اعتصلميلل لوخ فط لم اعبر 

 مش ل لل التشففو
3 6   1 2 

CES 435 ( 6وصرفم منشآل خ علنفر) 3 2   12 5 

CE 494 4    8 4 مش لع التخ ج 

 13 7 3 - 47 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 24 17 5 -  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط
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 كلية الهندسة
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 على الموضوعات الهندسة اإلنشائية توزيع ساعات برنامج (: 55) جدول رقم

 2020 المرجعي لإلطارطبقاً 
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التخصص 
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 الوعفق

 الفرقة اإلعدادية
   21 2 47 23 الاصل الوااع  األل 

   20 3 49 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة األولى
 - 21 - 2 47 23 الاصل الوااع  األل 

 5 15 - 3 48 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الثانية
 8 13 - 2 50 23 الاصل الوااع  األل 

 5 16 - 2 49 23 ن ثلالاصل الوااع  ال

 الفرقة الثالثة
 14 7 - 2 48 23 الاصل الوااع  األل 

 11 9 - 3 47 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الرابعة
 11 10 2 - 43 23 الاصل الوااع  األل 

 13 7 3 - 47 23 الاصل الوااع  الثلن 

 67 98 46 19  230 )س( المجموع

 % 29.1 % 42.6 % 20 % 8.3  100 النسبة المئوية )%(

        

اإلطار المرجعي 

2020 

 - % 35 % 20 % 8   الحو األمنى )%(

 % 30 - - -   الحو األعصى )%(

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021الئحة مرحلة البكالوريوس )
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 برنامج هندسة القوى واآلالت الكهربية -3
 طبادل  بفدر الجوال  التللفر ووض  ووييس عدل لل الراد اال الوااعدفر لب ندلمج هنوعدر الادوت لاآلالل الكه 

 (.2020اةطلا الر طع  ة وام الب امج الوااعفر لر ح ر البكللوايوس بك فلل الهنوعر )  بللت لر

 ة(األولى )جميع طالب قسم الهندسة الكهربائيالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 56) جدول رقم
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       الفصل الدراسي األول

Elective 2 3 2 لغلل أطنبفر    

MTH 115 4   8 4 معلمالل والض فر  

EE 111  4   8 4 (1) الكه بفرالرجلالل  

EE 112 5   10 5  (1)ر الولائ  الكه بلئف  

EE 121  4   8 4 لب مجرا ماومر ف  

MED 117 4   8 4 مبلمئ الهنوعر الرفكلنفكفر  

 - 21 - 2 45 23 الدراسي األول الفصل مجموع ساعات

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 132 3 4 3 التواصلمهلاال الع ض ل    

MTH 116  4   8 4 االحترلالل لالعر فلل العشوائفر  

EE 113  4   8 4 (2) بفرالرجلالل الكه  

EE 114 4   8 4 (2) رالولائ  الكه بلئف  

EE 131 5   10 5  النبلئط اةلكت لنفر  

EE 151  3   6 3 (1)اختبلاال كه بلئفر  

 - 20 - 3 44 23 الدراسي الثاني الفصل مجموع ساعات

  41 - 5  46 المجموع



 
 جامعة أسيوط

 (2021) لة البكالوريوسحالئحة مر 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 الثانيةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 57) جدول رقم

 ت الكهربائية(القوى واآلال برنامج هندسة -سة الكهربائيةندله)قسم ا

 المقرر رقم كودي

ية
ع

بو
س

أل
 ا
س

ري
تد

ال
ت 

عا
سا

ي 
ال
جم

إ
 

 (
S

W
L

ب
ال
ط

لل
ي 

س
را

لد
 ا
ل
حم

 ال
)

 

 المتطلبات

عر
لم
ط
ب 
  
مت

 

فر
ك 
ب 
  
مت

 

لم
لع
 ا
ص
ص
خ
الت
ب 
  
مت

ق 
عف
لو
 ا
ص
ص
خ
الت
ب 
  
مت

 

       الفصل الدراسي األول

AUR 241 2 2 2 سمهنر لمجتر    

EEE 211 ( 1الولائ  اةلكت لنفر) 5   10 5  

EEP 211 ( 1اآلالل الكه بلئفر) 5   10 5  

EEP 221 ( 1إلكت لنفلل الاواة) 4   8 4  

EEC 222 4   8 4 الافلعلل لالحسلعلل  

EEP 271 ( 2اختبلاال كه بلئفر) 3   4 3  

 - 21 - 2 42 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       صل الدراسي الثانيفلا

AUR 233  2 3 2 ايلمة األ رل    

EEP 231 ( 1الاوت الكه بلئفر) 5   10 5  

EEC 223 4   8 4 التح فل العومي  

EEC 231  5   10 5 وصرفم الرن ق ال عر  

EEP 272 ( 3اختبلاال كه بلئفر) 3   4 3  

MEP 213 4   8 4 الهفواللفكل لاآلالل الح ااير  

 - 21 - 2 43 23 موع ساعات الفصل الدراسي الثانيمج

 - 42 - 4  46 المجموع
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 الثالثةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 58) جدول رقم

 القوى واآلالت الكهربائية( هندسة برنامج -)قسم الهندسة الكهربائية
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       الفصل الدراسي األول

AUR 322 2 4 2 عضليل الرفله لال لعر لالرنلخ    

EEC 341 (  1التحكم اآلل) 4   8 4  

EEP 312 ( 2اآلالل الكه بلئفر) 4 1   10 5 

EEP 332  4 1   10 5 (2) لئفرالكه بالاوت 

EEP 373 ( 4اختبلاال كه بلئفر) 2 1   4 3 

Elective ( 1ما ا اختفلاي) 3 1   6 4 

 13 8 - 2 42 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 336  3 5 3 مبلمئ البحث الع ر    

EEP 351  2 2   8 4 هنوعر الجهو العلل 

EEP 361 2 2   8 4 للجر إشلاال الاوت الكه بلئفرمع 

EEP 322 ( 2إلكت لنفلل الاواة) 3 2   10 5 

EEP 374 ( 5اختبلاال كه بلئفر) 2 1   4 3 

Elective ( 2ما ا اختفلاي) 2 2   6 4 

 11 9 - 3 41 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 24 17 - 5  46 المجموع
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 الرابعةالفرقة اعات مقررات يع س(: توز59) جدول رقم

 القوى واآلالت الكهربائية( هندسة برنامج -)قسم الهندسة الكهربائية
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       ي األولدراسل الفصال

ENG 431 2  3 2 الس مر الرهنفر   

EEP 462 5    10 5 وح فل نظم الاوت الكه بلئفر 

EEP 452 5    10 5 وحويل لاعتخوام ال لعر 

EEP 413 ( 3اآلالل الكه بلئفر) 4    8 4 

EEP 475 ( 6اختبلاال كه بلئفر) 3    4 3 

Elective ( 3ما ا اختفلاي) 4    6 4 

 21 - 2 - 41 23 ع ساعات الفصل الدراسي األولمجمو

       الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 3  5 3 نظم م اعبر لضبط الجومة   

EEP 476 4    8 4 البكللوايوس مش لع 

EEP 433 5    10 5 حرلير نظم الاوت الكه بلئفر 

EEP 463 5    8 5 التحكم ف  نظم الاوت الكه بلئفر 

EEP 477 3    4 3 (7لاال كه بلئفر )اختب 

Elective ( 4ما ا اختفلاي) 3    6 3 

 20 - 3 - 41 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 41  5   46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021الئحة مرحلة البكالوريوس )
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 199                                                      (2020ابلربامج الدراسية ابلكلية وفقا لإلطار املرجعي ساعات املقررات الثالث: توزيع )الباب  

 على الموضوعات  هندسة القوى واآلالت الكهربيةتوزيع ساعات برنامج (: 60) جدول رقم

 2020 المرجعي لإلطارطبقاً 
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مت  ب 

التخصص 

 الوعفق

 الفرقة اإلعدادية
   21 2 47 23 الاصل الوااع  األل 

   20 3 49 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة األولى
  21  2 45 23 الاصل الوااع  األل 

  20  3 44 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الثانية
  21  2 42 23 الاصل الوااع  األل 

  21  2 43 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الثالثة
 13 8  2 42 23 الاصل الوااع  األل 

 11 9  3 41 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الرابعة
 21  2  41 23 الاصل الوااع  األل 

 20  3  41 23 الاصل الوااع  الثلن 

 65 100 46 19  230 )س( المجموع

 % 28.2 % 43.5 % 20 % 8.3  100 النسبة المئوية )%(

        

اإلطار المرجعي 

2020 

 - % 35 % 20 % 8   الحو األمنى )%(

 % 30 - - -   الحو األعصى )%(

 

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021) لة البكالوريوسحالئحة مر 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 تالتصاالبرنامج هندسة اإللكرتونيات وا -4
 طبادل  الل لاالوصدللجوال  التللفر ووض  ووييس عل لل الرا اال الوااعفر لب نلمج هنوعر اةلكت لنفدلل ا

 (.2020اةطلا الر طع  ة وام الب امج الوااعفر لر ح ر البكللوايوس بك فلل الهنوعر ) لرت  بلل

 

 (الكهربائيةدسة م الهناألولى )جميع طالب قسالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 61) جدول رقم

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

Elective 2 3 2 لغلل أطنبفر    

MTH 115 4   8 4 معلمالل والض فر  

EE 111  4   8 4 (1) الكه بفرالرجلالل  

EE 112 5   10 5  (1ر )الولائ  الكه بلئف  

EE 121 4   8 4 ماومر ف  الب مجر  

MED 117 4   8 4 مبلمئ الهنوعر الرفكلنفكفر  

 - 21 - 2 45 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 132 3 4 3 التواصللع ض لال الامه    

MTH 116  4 -  8 4 االحترلالل لالعر فلل العشوائفر  

EE 113 4   8 4 (2) الرجلالل الكه بفر  

EE 114 4   8 4 (2) رالولائ  الكه بلئف  

EE 131 5   10 5  النبلئط اةلكت لنفر  

EE 151 ( 1اختبلاال كه بلئفر) 3   6 3  

 - 20 - 3 44 23 نيي الثاالدراسمجموع ساعات الفصل 

  41  5  46 المجموع



 
 جامعة أسيوط

 (2021الئحة مرحلة البكالوريوس )
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 الثانية الفرقة (: توزيع ساعات مقررات 62) جدول رقم

 اإللكترونيات واالتصاالت( ندسةبرنامج ه -قسم الهندسة الكهربائية)

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

AUR 241 2 2 2 مهنر لمجترس    

EEE 211 ( 1الولائ  اةلكت لنفر) 5   10 5  

EEE 221 5   10 5 الرجلالل الكه لمغنلطفسفر  

EEE 251 4   8 4 اةشلاال لالنظم  

EEC 222 4   8 4 لعلللالحس الافلعلل  

EEE 261 ( 2اختبلاال كه بلئفر) 3   4 3  

 - 21 - 2 42 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 233  2 3 2 ايلمة األ رل    

EEE 231 4   8 4 نظم االوصلالل  

EEC 223 4   8 4 التح فل العومي  

EEC 231 5   10 5 ل عر وصرفم الرن ق ا  

EE 241 5   10 5 ماومر الاوت لاآلالل الكه بلئفر  

EEE 262 ( 3اختبلاال كه بلئفر) 3   4 3  

 - 21 - 2 44 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 - 42 - 4  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021) لة البكالوريوسحالئحة مر 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 الثالثةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 63) جدول رقم

 لكترونيات واالتصاالت(اإل دسةهن امجبرن -)قسم الهندسة الكهربائية

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

AUR 322 2 4 2 عضليل الرفله لال لعر لالرنلخ    

EEC 341 (  1التحكم اآلل) 4   8 4  

EEE 312 ( 2الولائ  اةلكت لنفر) 4 1   10 5 

EEE 322 3 2   10 5 الهوائفلل لانتشلا الروطلل 

EEE 363 ( 4اختبلاال كه بلئفر) 2 1   4 3 

Elective ( 1ما ا اختفلاي) 2 2   6 4 

 11 10 - 2 42 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       اسي الثانيدرل الالفص

AUR 336  3 5 3 مبلمئ البحث الع ر    

EEC 334 3 1   8 4 النظم الرومجر 

EEE 313 3 1   8 4 وصرفم لوصنفس الولائ  الرتكلم ر 

EEE 352  4 1   10 5 نظ ير الرع وملل لالتشاف 

EEE 364 ( 5اختبلاال كه بلئفر) 2 1   4 3 

Elective 2 2   6 4 (2ي )ما ا اختفلا 

 14 6 - 3 41 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 25 16 - 5  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021الئحة مرحلة البكالوريوس )
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 203                                                      (2020ابلربامج الدراسية ابلكلية وفقا لإلطار املرجعي ساعات املقررات الثالث: توزيع )الباب  

 الرابعةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 64) جدول رقم

 اإللكترونيات واالتصاالت( هندسة برنامج -)قسم الهندسة الكهربائية

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

ENG 431 2  3 2 الس مر الرهنفر   

EEE 432 4    8 4 شبكلل االوصلالل 

EEE 453 5    10 5 معللجر اةشلاال ال عرفر 

EEE 433  5    10 5 رال عرفاالوصلالل 

EEE 465 ( 6اختبلاال كه بلئفر) 3    4 3 

Elective ( 3ما ا اختفلاي) 4    6 4 

 21 - 2 - 41 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 3  5 3 نظم م اعبر لضبط الجومة   

EEE 466 4    8 4 مش لع البكللوايوس 

EEE 441 5    10 5  ع كفرالل الاالوصل 

EEE 423 
نبلئط لملائ  الروطلل متنلهفر 

 الاص 
5 10    5 

EEE 467 ( 7اختبلاال كه بلئفر) 3    4 3 

Elective ( 4ما ا اختفلاي) 3    6 3 

 20 - 3 - 43 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 41  5   46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021) لة البكالوريوسحالئحة مر 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 على الموضوعات  دسة اإللكترونيات واالتصاالتهنامج ات برنتوزيع ساع(: 65) جدول رقم

 2020 المرجعي لإلطارطبقاً 
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التخصص 

 العلم
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التخصص 

 الوعفق

 الفرقة اإلعدادية
   21 2 47 23 الاصل الوااع  األل 

   20 3 49 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة األولى
  21  2 45 23 الاصل الوااع  األل 

  20  3 44 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الثانية
  21  2 42 23 الاصل الوااع  األل 

  21  2 44 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الثالثة
 11 10  2 42 23 الاصل الوااع  األل 

 14 6  3 41 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الرابعة
 21  2 - 43 23 الاصل الوااع  األل 

 20  3 - 43 23 الاصل الوااع  الثلن 

 66 99 46 19  230 )س( المجموع

 % 28.7 % 43 % 20 % 8.3  100 النسبة المئوية )%(

        

اإلطار المرجعي 

2020 

 - % 35 % 20 % 8   )%(الحو األمنى 

 % 30 - - -   الحو األعصى )%(



 
 جامعة أسيوط

 (2021الئحة مرحلة البكالوريوس )
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 205                                                      (2020ابلربامج الدراسية ابلكلية وفقا لإلطار املرجعي ساعات املقررات الثالث: توزيع )الباب  

 برنامج هندسة احلاسبات والنظم -5
 للرت  بدل طبال  الجوال  التللفر ووض  ووييس عل لل الرا اال الوااعفر لب نلمج هنوعر الحلعبلل لالنظم 

 .(2020)اةطلا الر طع  ة وام الب امج الوااعفر لر ح ر البكللوايوس بك فلل الهنوعر 

 

 ة(األولى )جميع طالب قسم الهندسة الكهربائيالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 66) ل رقمجدو
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       ولسي األالفصل الدرا

Elective 2 3 2 لغلل أطنبفر    

MTH 115 4   8 4 معلمالل والض فر  

EE 111  4   8 4 (1) الكه بفرالرجلالل  

EE 112 5   10 5  (1ر )الولائ  الكه بلئف  

EE 121 4   8 4 ماومر ف  الب مجر  

MED 117 4   8 4 مبلمئ الهنوعر الرفكلنفكفر  

 - 21 - 2 45 23 لاسي األول الدرمجموع ساعات الفص

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 132 3 4 3 التواصلمهلاال الع ض ل    

MTH 116  4   8 4 االحترلالل لالعر فلل العشوائفر  

EE 113 4   8 4 (2) الرجلالل الكه بفر  

EE 114 4   8 4 (2) رالولائ  الكه بلئف  

EE 131 5   10 5  النبلئط اةلكت لنفر  

EE 151 ( 1اختبلاال كه بلئفر) 3   6 3  

 - 20 - 3 44 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

  41  5  46 المجموع



 
 جامعة أسيوط

 (2021) لة البكالوريوسحالئحة مر 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 الثانيةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 67) جدول رقم

 الحاسبات والنظم( هندسة برنامج -)قسم الهندسة الكهربائية

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

AUR 241 2 2 2 مهنر لمجترس    

EEE 211 ( 1الولائ  اةلكت لنفر) 5   10 5  

EEC 251 5   10 5 شبكلل الحلعب  

EEC 221 4   8 4 نظموح فل ال  

EEC 222 4   8 4 الافلعلل لالحسلعلل  

EEC 271 ( 2اختبلاال كه بلئفر) 3   4 3  

 - 21 - 2 42 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 233  2 3 2 ايلمة األ رل    

EEE 231 4   8 4 نظم االوصلالل  

EEC 223 4   8 4 لعوميل اح فالت  

EEC 231  5   10 5 وصرفم الرن ق ال عر  

EEC 272 ( 3اختبلاال كه بلئفر) 3   4 3  

EEC 211 5   10 5 الب مجر الشفئفر  

 - 21 - 2 43 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 - 42 - 4  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021الئحة مرحلة البكالوريوس )
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 207                                                      (2020ابلربامج الدراسية ابلكلية وفقا لإلطار املرجعي ساعات املقررات الثالث: توزيع )الباب  

 ةالثالثالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 68) جدول رقم

 الحاسبات والنظم( برنامج هندسة -الكهربائية ندسةاله )قسم

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

AUR 322 2 4 2 نلخلعر لالره لال عضليل الرفل    

EEC 341 (  1التحكم اآلل) 4   8 4  

EEC 332 3 1   8 4 ونظفم الحلعب 

EEC 312 4 1   10 5 الخواايمفلل لهفلكل البفلنلل 

EEC 313 3 1   8 4 هنوعر الب مجفلل 

Elective ( 1ما ا اختفلاي) 4   6 4  

 10 11 - 2 44 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       لدراسي الثانيالفصل ا

AUR 336  3 5 3 مبلمئ البحث الع ر    

EEC 314 3 1   8 4 نظم التشغفل 

EEC 333 3 1   8 4 هنوعر بنلء الحلعب 

EEC 342 (  2التحكم اآلل) 3 1   8 4 

EEC 315 3 1   8 4 ب مجر الشبكلل 

Elective ( 2ما ا اختفلاي) 3 1   6 4 

 15 5 - 3 43 23 ي الثانيل الدراست الفصمجموع ساعا

 25 16 - 5  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021) لة البكالوريوسحالئحة مر 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 الرابعةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 69) جدول رقم

 الحاسبات والنظم( هندسة برنامج -)قسم الهندسة الكهربائية

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

ENG 431 2  3 2 الس مر الرهنفر   

EEC 434 5    10 5 النظم الرومجر 

EEC 443 . 4    8 4 التحكم ال عر 

EEC 452 4    8 4 أمن الحلعب 

EEC 444 4    8 4 الحلكرلل الرب مجر الرن افر 

Elective ( 3ما ا اختفلاي) 4    6 4 

 21 - 2 - 43 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 3  5 3 نظم م اعبر لضبط الجومة   

EEC 473 4    8 4 البكللوايوس مش لع 

EEC 445 4    8 4 التحكم ف  العر فلل الصنل فر 

EEC 453 4    8 4 كفرالذظم الن 

EEC 454  4    8 4 نظم عوا و البفلنلل 

Elective ( 4ما ا اختفلاي) 4    6 4 

 20 - 3 - 42 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 41 - 5   46 المجموع
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 على الموضوعات  هندسة الحاسبات والنظمتوزيع ساعات برنامج (: 70) جدول رقم

 2020 يلإلطار المرجعطبقاً 
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مت  ب 
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 الوعفق

 الفرقة اإلعدادية
   21 2 47 23 الاصل الوااع  األل 

   20 3 49 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة األولى
  21  2 45 23 ل ع  األالاصل الواا

  20  3 44 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الثانية
  21  2 42 23 الاصل الوااع  األل 

  21  2 43 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الثالثة
 10 11  2 44 23 الاصل الوااع  األل 

 15 5  3 43 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الرابعة
 21  2  43 23 ألل ااع  االاصل الو

 20  3  42 23 الاصل الوااع  الثلن 

 66 99 46 19  230 )س( المجموع

 % 28.7 % 43 % 20 % 8.3  100 النسبة المئوية )%(

        

اإلطار المرجعي 

2020 

 - % 35 % 20 % 8   الحو األمنى )%(

 % 30 - - -   الحو األعصى )%(

 



 
 جامعة أسيوط
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  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 فلزاتاد والة املوبرنامج هندس -6
ل لرت  بدل طبادل  جوال  التللفر ووض  ووييس عل لل الرا اال الوااعفر لب نلمج هنوعر الردوام لالا دزال ال

 (.2020اةطلا الر طع  ة وام الب امج الوااعفر لر ح ر البكللوايوس بك فلل الهنوعر )

 

 لزات(فعدين والسة التاألولى )جميع طالب قسم هندالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 71) جدول رقم
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       الفصل الدراسي األول

Elective 2 3 2 لغلل أطنبفر    

MRE 131 3   6 3 ش ل للئ  ل رواففم األث  البف  

MME 111 4   10 4 ماومر هنوعر التعوين لالروام  

MRE 151 5   10 5 طفولوطفل هنوعفر  

MTH 113 ( 3ايلضفلل) 5   10 5  

MED 159 4   8 4 اعم لوصرفم ملكفنلل  

 - 21 - 2 47 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 132 3 4 3 التواصلل ض ل العمهلاا    

CE 148 4   10 4 مستوير لاالعتشعلا  ن بعو مسلحر  

CE 119  4   8 4 نظ ير اةنشلءال  

EE 117 4   8 4 هنوعر كه بفر  

GEO 111 4   8 4 معلمن لصخوا  

MEP 114 4   8 4 مينلمفكل ح ااير  

 - 20 - 3 46 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 - 41 - 5  46 عجموالم
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 لفلزات(الثانية )جميع طالب قسم هندسة التعدين واالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 72) جدول رقم
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       صل الدراسي األولالف

AUR 241 2 2 2 مهنر لمجترس    

MME 212 4   8 4 و بفالل الحلعب ف  التعوين لالروام  

MME 213 4   10 4 مفكلنفكل الصخوا لالروام  

MRE 271 4   10 4 هنوعر وجهفز الخلملل  

MEM 211 4   8 4 أعس هنوعر الا زال لالروام  

CE 249 5   8 5 وصوي يرفر لغ افطبو حرمسل  

 - 21 - 2 46 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 233  2 3 2 ايلمة األ رل    

MRE 272 5   10 5 افس طومة الخلملل  

MRE 252 5   10 5 الث لال الرعونفر  

MEM 2I2  5   10 5 ظواه  االنتال  

MME 231 2   5 2 الهنوعفررش ل لل ة الااإم  

MTH 214 ( 4ايلضفلل) 4   7 4  

 - 21 - 2 45 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 - 42  4  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021) لة البكالوريوسحالئحة مر 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 الثالثةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 73) جدول رقم

 هندسة المواد والفلزات( رنامجب -)قسم هندسة التعدين والفلزات 
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       الفصل الدراسي األول

AUR 322 2 4 2 عضليل الرفله لال لعر لالرنلخ    

MEM 313 5    10 5 اعتخ ص الا زال الحويوير 

MEM 321 5    10 5  زال ال بفعفرالا 

MEM 322 2    4 2 مفتللواطفل الرسلحفق 

MEM 331 5   10 5 الوينلمفكل الح ااير ل روام  

MEM 341 4   8 4 ماومر ف  العنلص  الرحومة  

 12 9 - 2 46 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 336  3 5 3 الع ر البحث مبلمئ    

MEM 332 4    10 4 ووصفف الروام لوح فل االنهفلا 

MEM 314 4    10 4 الرفتللواطفل الرلئفر لالكه بفر 

MEM 323 4    8 4 التجرو لالسبلكر 

MEM 324 4    8 4 الرعللجر الح ااير ل ا زال لالسبلئك 

MEM 333 4    6 4 موام السف امفك لصنل ر األعرنت 

 20 - - 3 47 23 فصل الدراسي الثانيالساعات مجموع 

 32 9 - 5  46 المجموع
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 الرابعةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 74) جدول رقم

 هندسة المواد والفلزات( رنامجب -)قسم هندسة التعدين والفلزات 

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

ENG 431 2  3 2 الس مر الرهنفر   

MEM 415 5    10 5 اعتخ ص الا زال غف  الحويوير 

MEM 425 5    10 5 مفتللواطفل ال حلم 

MEM 426 5    10 5 التآكل لالوعلير 

MEM 427 4    8 4 وعر األع  هن 

Elective  2   5 2 (1)ما ا اختفلاي  

 19 2 2 - 46 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 3  5 3 نظم م اعبر لضبط الجومة   

MEM 434  4    6 4 البولفرف يرالروام 

MEM 416  4    8 4 لح اايلللعوم لأف ان 

MEM 435 4    10 4 الروام وصرفم لاختفلا 

MME 422  4   10 4 البكللوايوس مش لع  

MEM 436 4    6 4 الروام الر كبر 

 16 4 3 - 45 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 35 6 5 -  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021) لة البكالوريوسحالئحة مر 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 ضوعات على المو هندسة المواد والفلزاتتوزيع ساعات برنامج (: 75) جدول رقم

 2020 إلطار المرجعيلطبقاً 
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 العلم

مت  ب 
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 الوعفق

 الفرقة اإلعدادية
   21 2 47 23 الاصل الوااع  األل 

   20 3 49 23 الاصل الوااع  الثلن 

 ولىة األالفرق
  21  2 47 23 الاصل الوااع  األل 

  20  3 46 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الثانية
  21  2 46 23 الاصل الوااع  األل 

  21  2 45 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الثالثة
 12 9  2 46 23 الاصل الوااع  األل 

 20   3 47 23 الاصل الوااع  الثلن 

 عةالفرقة الراب
 19 2 2 - 46 23 الاصل الوااع  األل 

 16 4 3 - 45 23 الاصل الوااع  الثلن 

 67 98 46 19  230 )س( المجموع

 % 29.1 % 42.6 % 20 % 8.3  100 النسبة المئوية )%(
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 رنامج هندسة املناجم والثروات املعدنيةب -7
ادل  طبرعونفدر الجوال  التللفر ووض  ووييس عل لل الرا اال الوااعفر لب نلمج هنوعر الرنلطم لالث لال ال

 (.2020اةطلا الر طع  ة وام الب امج الوااعفر لر ح ر البكللوايوس بك فلل الهنوعر ) لرت  بلل

 

 فلزات(األولى )جميع طالب قسم هندسة التعدين والالفرقة رات وزيع ساعات مقر(: ت76) جدول رقم
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       الفصل الدراسي األول

Elective 2 3 2 رلغلل أطنبف    

MRE 131 3   6 3 واففم األث  البفئ  ل رش ل لل  

MME 111 4   10 4 ماومر هنوعر التعوين لالروام  

MRE 151 5   10 5 طفولوطفل هنوعفر  

MTH 113 ( 3ايلضفلل) 5   10 5  

MED 159 4   8 4 اعم لوصرفم ملكفنلل  

 - 21 - 2 47 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 132 3 4 3 التواصلمهلاال الع ض ل    

CE 148 4   10 4 مستوير لاالعتشعلا  ن بعو مسلحر  

CE 119  4   8 4 نظ ير اةنشلءال  

EE 117 4   8 4 هنوعر كه بفر  

GEO 111 4   8 4 معلمن لصخوا  

MEP 114 4   8 4 مينلمفكل ح ااير  

 - 20 - 3 46 23 ت الفصل الدراسي الثانيمجموع ساعا

 - 41 - 5  46 المجموع



 
 جامعة أسيوط
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 الثانية )جميع طالب قسم هندسة التعدين والفلزات(الفرقة (: توزيع ساعات مقررات 77) جدول رقم
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       الفصل الدراسي األول

AUR 241 2 2 2 مهنر لمجترس    

MME 212 4   8 4 و بفالل الحلعب ف  التعوين لالروام  

MME 213 4   10 4 مفكلنفكل الصخوا لالروام  

MRE 271 4   10 4 هنوعر وجهفز الخلملل  

MEM 211 4   8 4 لا زال لالروامأعس هنوعر ا  

CE 249 5   8 5 طبوغ اففر لوصوي ير مسلحر  

 - 21 - 2 46 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 233  2 3 2 ايلمة األ رل    

MRE 272 5   10 5 افس طومة الخلملل  

MRE 252 5   10 5 الث لال الرعونفر  

MEM 2I2 5   10 5 واه  االنتال ظ  

MME 231 2   5 2 إمااة الرش ل لل الهنوعفر  

MTH 214 ( 4ايلضفلل) 4   7 4  

 - 21 - 2 45 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 - 42  4  46 المجموع
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 الثالثةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 78) جدول رقم

 ية(هندسة المناجم والثروات المعدن برنامج -لزات )قسم هندسة التعدين والف
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       الفصل الدراسي األول

AUR 322  2 4 2 لالرنلخعضليل الرفله لال لعر    

MRE 311 4    10 4 وجهفز الرنلطم 

MRE 321  4    10 4 هنوعر الحا 

MRE 381 5    10 5 طفوميسفل لمسلحر منلطم 

MRE 353  4    8 4 التعوينطفولوطفل 

Elective ( 1ما ا اختفلاي) 4   6 4  

 17 4 - 2 48 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الثانيالفصل الدراسي 

AUR 336  3 5 3 مبلمئ البحث الع ر    

MRE 312 5    10 5 هنوعر الرنلطم وحت الس حفر 

MRE 322  4    8 4 هنوعر التاجف 

MRE 341 4    10 4 مفكلنفكل الصخوا لالتو فم 

MME 321  3    6 3 مش لع مسلحر الرنلطم 

MRE 313  4    10 4 هنوعر الرنلطم الس حفر لالرحلط 

 20 - - 3 49 23 ات الفصل الدراسي الثانيمجموع ساع

 37 4 - 5  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط
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 الرابعةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 79) جدول رقم

 هندسة المناجم والثروات المعدنية( رنامجب -)قسم هندسة التعدين والفلزات 
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       الفصل الدراسي األول

ENG 431 2  3 2 الس مر الرهنفر   

MME 441  5    10 5 إحصلء طفولوط 

MRE 461 5    10 5 الجفوففزيلء الت بفافر 

MRE 491 5    10 5 القوهوير الرنلطم لاألن 

MME 432  2    4 2 وش يعلل الرنلطم لالرحلط 

Elective 4   6 4 (2) ما ا اختفلاي  

 17 4 2 - 43 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 3  5 3 نظم م اعبر لضبط الجومة   

MME 433 4    7 4 واففم الرنلطم لاعتصلميلل التعوين 

MRE 473 5    10 5 وخ فط مصلنس التجهفز 

MRE 414 4    8 4 معوال الرنلطم 

MRE 432  3   8 3 الت وث لالتحكم البفئ  

MME 422 4   10 4 مش لع البكللوايوس  

 13 7 3 - 48 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 30 11 5   46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021الئحة مرحلة البكالوريوس )
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 219                                                      (2020ابلربامج الدراسية ابلكلية وفقا لإلطار املرجعي ساعات املقررات الثالث: توزيع )الباب  

 على الموضوعات  ناجم والثروات المعدنيةهندسة المنامج توزيع ساعات بر(: 80) جدول رقم

 2020 المرجعي لإلطارطبقاً 
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التخصص 

 الوعفق

 الفرقة اإلعدادية
   21 2 47 23 الاصل الوااع  األل 

   20 3 49 23 صل الوااع  الثلن الا

 الفرقة األولى
  21  2 47 23 الاصل الوااع  األل 

  20  3 48 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الثانية
  21  2 46 23 الاصل الوااع  األل 

  21  2 45 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الثالثة
 17 4  2 48 23 الاصل الوااع  األل 

 20   3 49 23 ل الوااع  الثلن الاص

 الفرقة الرابعة
 17 4 2 - 43 23 الاصل الوااع  األل 

 13 7 3 - 48 23 الاصل الوااع  الثلن 

 67 98 46 19  230 )س( المجموع

 % 29.1 % 42.6 % 20 % 8.3  100 النسبة المئوية )%(

        

اإلطار المرجعي 

2020 

 - % 35 % 20 % 8   %(الحو األمنى )

 % 30 - - -   الحو األعصى )%(

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021) لة البكالوريوسحالئحة مر 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 هندسة العمارةبرنامج  -8
لل اةطدلا لرت  بدطبادل   هنوعدر العردلاةووييس عل لل الرا اال الوااعفر لب ندلمج  الجوال  التللفر ووض 

 (.2020الر طع  ة وام الب امج الوااعفر لر ح ر البكللوايوس بك فلل الهنوعر )

 

 (األولى )جميع طالب قسم الهندسة المعماريةالفرقة ساعات مقررات (: توزيع 81) مجدول رق
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       الفصل الدراسي األول

Elective 2 3 2 طنبفرلغلل أ    

AE 171 6   12 6 أعس التصرفم لاةظهلا الرعرلاي  

AE 172  3   8 3 التوايب البص ي لال عم الح  

AE 131 ( 1اةنشلء الرعرلاي) 6   10 6  

AE 151  2   4 2 مبلمئ التخ فط العر ان  

CE 117  4   8 4 نظ ير اةنشلءال  

 - 21 - 2 45 23 راسي األولالد الفصل مجموع ساعات

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 132 3 4 3 التواصلمهلاال الع ض ل    

AE 111 6   12 6 (1رعرلاي )التصرفم ال  

AE 121  4   6 4 (1نظ يلل العرلاة )لولايخ  

AE 161 ( 1الع ض لالنرذطر ال عرفر) 4   8 4  

CES 147 2   4 2 الت بر لاألعلعلل  

CE 146 4   6 4 الهنوعفر لالتصوي ير الرسلحر  

 - 20 - 3 40 23 الدراسي الثاني الفصل مجموع ساعات

  41  5  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021الئحة مرحلة البكالوريوس )
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 221                                                      (2020ابلربامج الدراسية ابلكلية وفقا لإلطار املرجعي ساعات املقررات الثالث: توزيع )الباب  

 ة(الثانية )جميع طالب قسم الهندسة المعماريالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 82) جدول رقم

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

AUR 241 2 2 2 مهنر لمجترس    

AE 212 ( 2التصرفم الرعرلاي) 6   12 6  

AE 232 ( 2اةنشلء الرعرلاي) 6   12 6  

AE 262 4   10 4 (2رفر )الع ض لالنرذطر ال ع  

CES 224 2   4 2 اةنشلءال الرعونفر  

CE 225 3   5 3 خواص موام البنلء  

 - 21 - 2 45 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 233  2 3 2 ايلمة األ رل    

AE 213 ( 3التصرفم الرعرلاي) 6   12 6  

AE 222  4   6 4 (2)ل العرلاة نظ يللولايخ  

AE 252 (  1التخ فط العر ان) 4   6 4  

ENG 252   4   8 4 األنظرر لالت كفبلل الانفر ل ربلن  

CE 235 3   6 3 الخ علنر الرس حر  

 - 21 - 2 41 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 - 42 - 4  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021) لة البكالوريوسحالئحة مر 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 الثالثةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 83) جدول رقم

 (هندسة العمارةبرنامج  –الهندسة المعمارية  )قسم

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

AUR 322  2 4 2 لالرنلخ الرفله لال لعرعضليل    

AED 311 ( 4التصرفم الرعرلاي) 8    16 8 

AE 341  3   6 3 التحكم البفئ  

AED 341 3   4 3 عوانفن لوش يعلل لأكوام البنلء  

AED 331 ( 1التصرفرلل التنافذير) 5    10 5 

Elective ( 1ما ا اختفلاي) 2    4 2 

 15 6 - 2 44 23 األول مجموع ساعات الفصل الدراسي

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 322  3 5 3 مبلمئ البحث الع ر    

AED 312 ( 5التصرفم الرعرلاي) 8    16 8 

AED 353 3   6 3 التصرفم الحض ي  

AED 332 ( 2التصرفرلل التنافذير) 5    10 5 

AED 321 2    4 2 العرلاة العللرفر لالرح فر 

Elective ( 2ما ا اختفلاي) 2   4 2  

 15 5 - 3 45 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 30 11 - 5  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021الئحة مرحلة البكالوريوس )
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 223                                                      (2020ابلربامج الدراسية ابلكلية وفقا لإلطار املرجعي ساعات املقررات الثالث: توزيع )الباب  

 الرابعةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 84) جدول رقم

 (هندسة العمارة برنامج -)قسم الهندسة المعمارية 

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

ENG 431 2  3 2 الس مر الرهنفر   

AE 442 2   4 2 إمااة الرش ل لل  

AED 413 ( 6التصرفم الرعرلاي) 8    16 8 

AED 414 3    5 3 ب مجر مش لع التخ ج 

AED 433  6    12 6 التصرفرلل التنافذير ألنظرر الربلن 

Elective ( 3ما ا اختفلاي) 2    4 2 

 19 2 2 - 44 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 3  5 3 نظم م اعبر لضبط الجومة   

AED 415  12    22 12 البكللوايوس.مش لع 

AE 443 2 -  4 2 ر الرهنفرالررلاع  

AED 442 2    4 2 الكرفلل لالعاوم لالرواصالل 

AED 424 2    4 2 مااعلل متاومر ف  العرلاة 

Elective ( 4ما ا اختفلاي) 2   4 2  

 16 4 3 - 43 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 35 6 5 -  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021) لة البكالوريوسحالئحة مر 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 على الموضوعات  ة العمارةهندسات برنامج عتوزيع سا(: 85) جدول رقم

 2020 المرجعي لإلطارطبقاً 
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 الوعفق

 الفرقة اإلعدادية
 - - 21 2 47 23 الاصل الوااع  األل 

 - - 20 3 49 23 الثلن الاصل الوااع  

 الفرقة األولى
 - 21 - 2 45 23 الاصل الوااع  األل 

 - 20 - 3 44 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الثانية
 - 21 - 2 45 23 الاصل الوااع  األل 

 - 21 - 2 41 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الثالثة
 15 6 - 2 44 23 الاصل الوااع  األل 

 15 5 - 3 45 23 ل الوااع  الثلن الاص

 الفرقة الرابعة
 19 2 2 - 44 23 الاصل الوااع  األل 

 16 4 3 - 43 23 الاصل الوااع  الثلن 

 65 100 46 19  230 )س( المجموع

 % 28.2 %43.5 % 20 % 8.3  100 النسبة المئوية )%(

        

اإلطار المرجعي 

2020 

 - % 35 % 20 % 8   )%( ىالحو األمن

 % 30 - - -   الحو األعصى )%(

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021الئحة مرحلة البكالوريوس )
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 225                                                      (2020ابلربامج الدراسية ابلكلية وفقا لإلطار املرجعي ساعات املقررات الثالث: توزيع )الباب  

 هندسة التخطيط والتصميم العمرانيبرنامج  -9
 ت  بددلللرطباددل  ووييددس عددل لل الرادد اال الوااعددفر لب نددلمج الهنوعددر الرعرلايددر  الجددوال  التللفددر ووضدد 

 .(2020الهنوعر ) اةطلا الر طع  ة وام الب امج الوااعفر لر ح ر البكللوايوس بك فلل

 

 (األولى )جميع طالب قسم الهندسة المعماريةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 86) جدول رقم
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       لل الدراسي األوصالف

Elective 2 3 2 لغلل أطنبفر    

AE 171 6   14 6 أعس التصرفم لاةظهلا الرعرلاي  

AE 172  3   8 3 التوايب البص ي لال عم الح  

AE 131 ( 1اةنشلء الرعرلاي) 6   10 6  

AE 151  2   4 2 مبلمئ التخ فط العر ان  

CE 117  4   8 4 نظ ير اةنشلءال  

 - 21 - 2 45 23 الفصل الدراسي األول مجموع ساعات

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 132 3 4 3 التواصلمهلاال الع ض ل    

AE 111 6   12 6 (1رعرلاي )التصرفم ال  

AE 121  4   6 4 (1نظ يلل العرلاة )لولايخ  

AE 161 ( 1الع ض لالنرذطر ال عرفر) 4   8 4  

CES 147 2   4 2  بر لاألعلعللتال  

CE 146 4   6 4 الرسلحر الهنوعفر لالتصوي ير  

 - 20 - 3 40 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 - 41 - 5                46 المجموع



 
 جامعة أسيوط

 (2021) لة البكالوريوسحالئحة مر 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 الثانية )جميع طالب قسم الهندسة المعمارية(الفرقة (: توزيع ساعات مقررات 87) جدول رقم
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       الفصل الدراسي األول

AUR 241 2 2 2 مهنر لمجترس    

AE 212 ( 2التصرفم الرعرلاي) 6   12 6  

AE 232  6   12 6 (2)اةنشلء الرعرلاي  

AE 262 ( 2الع ض لالنرذطر ال عرفر) 4   10 4  

CES 224 2   4 2 اةنشلءال الرعونفر  

CE 225 3   5 3 خواص موام البنلء  

 - 21 - 2 45 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 233  2 3 2 ايلمة األ رل    

AE 213 6   12 6 (3عرلاي )رالتصرفم ال  

AE 222  4   6 4 (2)نظ يلل العرلاة لولايخ  

AE 252 (  1التخ فط العر ان) 4   6 4  

ENG 252   4   8 4 األنظرر لالت كفبلل الانفر ل ربلن  

CE 235 3   6 3 الخ علنر الرس حر  

 - 21 - 2 41 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 - 42 - 4         46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021الئحة مرحلة البكالوريوس )
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 227                                                      (2020ابلربامج الدراسية ابلكلية وفقا لإلطار املرجعي ساعات املقررات الثالث: توزيع )الباب  

 الثالثةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 88) دول رقمج

 التخطيط والتصميم العمراني( برنامج هندسة –)قسم الهندسة المعمارية 
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       الفصل الدراسي األول

AUR 322 2 4 2 عضليل الرفله لال لعر لالرنلخ    

AEP 331 (  2التخ فط العر ان) 8    14 8 

AE 341  3   6 3 التحكم البفئ  

AEP 311 6    12 6 الرخ  لل التنافذير 

AEP 321 2   4 2 التش يعلل العر انفر  

Elective 2   4 2 (1 ا اختفلاي )ام  

 14 7 - 2 44 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 336  3 5 3 مبلمئ البحث الع ر    

AEP 332 (  3التخ فط العر ان) 6    12 6 

AEP 312 (  1التصرفم العر ان) 6   12 6  

AEP 333 
  وددددلايخ لنظ يددددلل التخ ددددفط العر اندددد

 لاةع فر 
2 4    2 

AEP 341 4    8 4 نظم الرع وملل العر انفر 

Elective ( 2ما ا اختفلاي) 2    4 2 

 14 6 - 3 45 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 28 13 - 5  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021) لة البكالوريوسحالئحة مر 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 الرابعةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 89) جدول رقم

 (لتصميم العمرانيدسة التخطيط وانه برنامج -)قسم الهندسة المعمارية 

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

ENG 431 2  3 2 الس مر الرهنفر   

AE 442 2   4 2 ة الرش ل لل اإما  

AEP 434 (  4التخ فط العر ان) 8    14 8 

AEP 413 (  2التصرفم العر ان) 6    12 6 

AEP 422 3    6 3 اةعكلن لاالعتصلم الحض ي 

Elective ( 3ما ا اختفلاي) 2   4 2  

 17 4 2 - 43 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

ENG 432  3  5 3 م اعبر لضبط الجومةنظم   

AEP 435  12    22 12 البكللوايوسمش لع 

AE 443 2   4 2 الررلاعر الرهنفر  

AEP 414 
اعددددددتعرلالل األااضدددددد  لوخ ددددددفط 

 ال  ق
2 4    2 

AEP 423 2    4 2 إحصلء لب امج  ر فلل 

Elective ( 4ما ا اختفلاي) 2    4 2 

 18 2 3 - 43 23 يالدراسي الثان لمجموع ساعات الفص

 35 6 5 -  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021الئحة مرحلة البكالوريوس )
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 229                                                      (2020ابلربامج الدراسية ابلكلية وفقا لإلطار املرجعي ساعات املقررات الثالث: توزيع )الباب  

 على الموضوعات )هندسة التخطيط والتصميم العمراني( توزيع ساعات برنامج (: 90) جدول رقم

 2020 المرجعي لإلطارطبقاً 
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 العلم

مت  ب 

التخصص 

 الوعفق

 الفرقة اإلعدادية
   21 2 47 23 الاصل الوااع  األل 

   20 3 49 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة األولى
  21  2 45 23 الاصل الوااع  األل 

  20  3 40 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الثانية
  21  2 45 23 الاصل الوااع  األل 

  21  2 41 23 صل الوااع  الثلن الا

 الفرقة الثالثة
 14 7 - 2 44 23 الاصل الوااع  األل 

 14 6 - 3 45 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الرابعة
 17 4 2 - 43 23 الاصل الوااع  األل 

 18 2 3 - 43 23 الاصل الوااع  الثلن 

 63 102 46 19  230 )س( المجموع

 % 27.4 % 44.3 % 20 % 8.3  100 )%(لنسبة المئوية ا

        

اإلطار المرجعي 

2020 

 - % 35 % 20 % 8   الحو األمنى )%(

 % 30 - - -   الحو األعصى )%(

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021) لة البكالوريوسحالئحة مر 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 برنامج هندسة القوى امليكانيكية -10
ل  طبادر ل لعدكلنفكفدر لافوض  ووييس عل لل الرا اال الوااعفر لب نلمج هنوعر الادوت الرو رالجوال  التللف

 (.2020اةطلا الر طع  ة وام الب امج الوااعفر لر ح ر البكللوايوس بك فلل الهنوعر ) لرت  بلل

 األولى الفرقة (: توزيع ساعات مقررات 91) جدول رقم

 هندسة القوى الميكانيكية( برنامج)

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

Elective 2 3 2 لغلل أطنبفر    

MET 111 4   8 4 حلعبلل لب مجر  

MED 111 4   8 4 وكنولوطفل التصنفس  

MED 141 4   10 4 مفكلنفكل اآلالل  

MED 121 4   6 4 الرلكفنلل اعم لإنشلء  

MTH 117  5   10 5 حصلءإ -ب  خ   ط -معلمالل والض فر  

 - 21 - 2 45 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 132 3 4 3 التواصلمهلاال الع ض ل    

MED 123 
اعم لإنشلء الرلكفنلل الرو م 

 بللحلعب
3 6   3  

MED 122 5   10 5 نفكل الرواممفكل  

MED 131 4   10 4 السبلكر لال حلم  

MEP 171  4   10 4 الهنوعفرالتح ف ل  

CE 126 4   6 4 الهنوعفر الروام اختبلا  

  20 - 3 46 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

  41 - 5  46 المجموع



 
 جامعة أسيوط

 (2021الئحة مرحلة البكالوريوس )
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 الثانيةفرقة لا(: توزيع ساعات مقررات 92) جدول رقم

 هندسة القوى الميكانيكية( برنامج)

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

AUR 241  2 2 2 مهنر لمجترس    

ENG 234 3   5 3 الهنوع  صلماالعت  

MED 232 4   8 4 هنوعر الروام  

MEP 211 5   10 5 (1) مينلمفكل ح ااير  

MED 242 5   10 5 مينلمفكل اآلالل  

EE 218 
ماومر هنوعر كه بلئفر )ملائ  كه بلئفر/ 

 (ف  اةلكت لنفلل
4 8   4  

 - 21 - 2 43 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       راسي الثانيالفصل الد

AUR 233  2 3 2 ايلمة األ رل    

MEP 231 5   10 5 (1) مفكلنفكل الروائس  

MED 224 ( 1وصرفم الرلكفنلل) 4   10 4  

MET 221 4   8 4 الافلعلل الرفكلنفكفر  

EE 244 4   6 4 هنوعر الاوت لاآلالل الكه بفر  

MME 214  4   6 4 زال الاماومر ف  هنوعر  

 - 21 - 2 43 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 - 42 - 4  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021) لة البكالوريوسحالئحة مر 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 الثالثةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 93) جدول رقم

 هندسة القوى الميكانيكية( برنامج)

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

AUR 322 2 4 2 عضليل الرفله لال لعر لالرنلخ    

MET 341 3   8 3 ماومر ف  الرفكلو لنفلل  

MEP 345  5    10 5 أعلعفلل كالءة ال لعر لم اعبتهل 

MEP 332 4    10 4 (2) سمفكلنفكل الروائ 

MEP 312 ( 2مينلمفكل ح ااير) 5    10 5 

Elective ( 1ما ا اختفلاي) 4    6 4 

 18 3 - 2 48 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 336  3 5 3 مبلمئ البحث الع ر    

MEP 321 4   10 4 انتال  الح ااة  

MEP 361 4   8 4 نفوملوفرهفواللفكفر لاللاألنظرر ا  

MET 331 (  1التحكم اآلل) 4   10 4  

MEP 362 ( 1آالل ملااة) 4    8 4 

Elective ( 2ما ا اختفلاي) 4    6 4 

 8 12 - 3 47 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 26 15 - 5  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021الئحة مرحلة البكالوريوس )
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 ابعةرالالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 94) جدول رقم

 ندسة القوى الميكانيكية(ه برنامج)

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

ENG 431 2  3 2 الس مر الرهنفر   

MEP 422 5    10 5 ظوملل الح ااير وصرفم الرن 

MEP 463  4    10 4 (2)آالل ملااة 

MEP 451   5    10 5 مح كلل االحت اق الواخ 

MEP 452 3    8 3 الح ااير مح لل الاوت 

Elective  4    6 4 (3)ما ا اختفلاي 

 21 - 2 - 47 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       لثانياالفصل الدراسي 

ENG 432 3  5 3 نظم م اعبر لضبط الجومة   

MEP 423 5    10 5 التب يو لوكففف الهواء 

MEP 441 4    10 4 منظوملل ال لعر الرتجومة 

MEP 472 3    4 3 معلمل الاوت الرفكلنفكفر 

MEP 473  4   8 4 لع البكللوايوسمش  

Elective  4    6 4 (4)ما ا اختفلاي 

 16 4 3 - 43 23 الدراسي الثانيع ساعات الفصل ومجم

 37 4 5 -  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021) لة البكالوريوسحالئحة مر 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 على الموضوعات )هندسة القوى الميكانيكية( توزيع ساعات برنامج (: 95) جدول رقم

 2020 المرجعي لإلطارطبقاً 
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 ك فر
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التخصص 

 العلم

مت  ب 

التخصص 

 الوعفق

 الفرقة اإلعدادية
   21 2 47 23 الاصل الوااع  األل 

   20 3 49 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة األولى
  21  2 45 23 الاصل الوااع  األل 

  20  3 46 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الثانية
  21  2 43 23  الاصل الوااع  األل

  21  2 43 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الثالثة
 18 3  2 48 23 الاصل الوااع  األل 

 8 12  3 47 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الرابعة
 21  2  47 23 الاصل الوااع  األل 

 16 4 3  43 23 الاصل الوااع  الثلن 

 63 102 46 19  230 )س( المجموع

 % 27.4 % 44.3 % 20 % 8.3  100 )%(لنسبة المئوية ا

        

اإلطار المرجعي 

2020 

 - % 35 % 20 % 8   الحو األمنى )%(

 % 30 - - -   الحو األعصى )%(

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021الئحة مرحلة البكالوريوس )
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 235                                                      (2020ابلربامج الدراسية ابلكلية وفقا لإلطار املرجعي ساعات املقررات الثالث: توزيع )الباب  

 دسة التصميم امليكانيكي واإلنتاجبرنامج هن -11
اةنتدلج لنفك  التصدرفم الرفكدل ووييدس عدل لل الراد اال الوااعدفر لب ندلمج هنوعدر الجوال  التللفر ووضد 

 .(2020وعر )اةطلا الر طع  ة وام الب امج الوااعفر لر ح ر البكللوايوس بك فلل الهن لرت  بللطبال  

 األولى الفرقة (: توزيع ساعات مقررات 96) جدول رقم

 (التصميم الميكانيكي واإلنتاجهندسة  برنامج)
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       الفصل الدراسي األول

Elective 2 3 2 لغلل أطنبفر    

MET 111 4   8 4 حلعبلل لب مجر  

MED 111 4   8 4 وكنولوطفل التصنفس  

MED 141 4   10 4 اآلالل لمفكلنفك  

MED 121 4   6 4 اعم لإنشلء الرلكفنلل  

MTH 117  5   10 5 حصلءإ -ب  خ   ط -معلمالل والض فر  

 - 21 - 2 45 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 132 3 4 3 التواصلمهلاال الع ض ل    

MED 123 
الرو م  اعم لإنشلء الرلكفنلل

 بللحلعب
3 6   3  

MED 122 5   10 5 مفكلنفكل الروام  

MED 131 4   10 4 السبلكر لال حلم  

MEP 171  4   10 4 الهنوعفرالتح ف ل  

CE 126 4   6 4 الهنوعفر الروام اختبلا  

 - 20 - 3 46 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 - 41 - 5  46 المجموع



 
 جامعة أسيوط

 (2021) لة البكالوريوسحالئحة مر 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
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 الثانيةالفرقة ت مقررات (: توزيع ساعا97) جدول رقم

 (التصميم الميكانيكي واإلنتاجهندسة  برنامج)

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

AUR 241 2 2 2 هنر لمجترس م    

ENG 234 3   5 3 الهنوع  االعتصلم  

MED 232 4   8 4 هنوعر الروام  

MEP 211 5   10 5 (1) مينلمفكل ح ااير  

MED 242 5   10 5 مينلمفكل اآلالل  

EE 218 
ماومر هنوعر كه بلئفر )ملائ  كه بلئفر/ 

 (ف  اةلكت لنفلل
4 8   4  

 - 21 - 2 43 23 اسي األولعات الفصل الدرامجموع س

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 233  2 3 2 ايلمة األ رل    

MEP 231 5   10 5 (1) مفكلنفكل الروائس  

MED 224 ( 1وصرفم الرلكفنلل) 4   10 4  

MET 221 5   8 4 الافلعلل الرفكلنفكفر  

EE 244 4   6 4 هنوعر الاوت لاآلالل الكه بفر  

MME 214  4   6 4 الا زالماومر ف  هنوعر  

 - 21 - 2 43 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 - 42 - 4  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021الئحة مرحلة البكالوريوس )
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 237                                                      (2020ابلربامج الدراسية ابلكلية وفقا لإلطار املرجعي ساعات املقررات الثالث: توزيع )الباب  

 الثالثةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 98) جدول رقم

 (التصميم الميكانيكي واإلنتاجهندسة  برنامج)
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       الفصل الدراسي األول

AUR 322 2 4 2 عضليل الرفله لال لعر لالرنلخ    

MET 341 3   8 3 ماومر ف  الرفكلو لنفلل  

MED 325 ( 2وصرفم الرلكفنلل) 4    10 4 

MED 312  5    10 5 مفت للوط 

MED 343 5    10 5 الرفكلنفكفر االهتزايال 

Elective  4    6 4 (1) اختفلايما ا 

 18 3 - 2 48 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 336  3 5 3 مبلمئ البحث الع ر    

MEP 321 4   10 4 نتال  الح ااةا  

MEP 361 4   8 4 األنظرر الهفواللفكفر لالنفوملوفر  

MET 331  4   10 4 (1) التحكم اآلل  

MED 313 4    8 4 وكنولوطفل وشكفل الرعلمن 

Elective  4    6 4 (2ختفلاي )اما ا 

 8 12 - 3 47 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 26 15 - 5  46 المجموع
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 الرابعةالفرقة ات مقررات (: توزيع ساع99) جدول رقم

 (التصميم الميكانيكي واإلنتاجهندسة  برنامج)

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

ENG 431 2  3 2 الس مر الرهنفر   

MED 462 4    8 4 بحوث العر فلل 

MED 434  5    10 5 الت ايبولوطى 

MED 455 4    10 4 وصرفم االع ربلل 

MED 456 4    8 4 وصرفم ملكفنلل التشغفل ل وم الا س 

Elective  4    5 4 (3ختفلاي )اما ا 

 21 - 2 - 44 23 ولمجموع ساعات الفصل الدراسي األ

       الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 3  5 3 نظم م اعبر لضبط الجومة   

MED 416 5    10 5 ملكفنلل التشغفل الرب مجر 

MED 444 
األطزاء  ف وح فل االنهفلاال 

 الرفكلنفكفر
4 10    4 

MED 451 
معلمل هنوعر التصرفم الرفكلنفك  

 لاةنتلج
3 4    3 

MED 458 4   8 4 ايوسمش لع البكللو  

Elective  4    6 4 (4ختفلاي )اما ا 

 16 4 3 - 43 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 37 4 5 -  46 المجموع
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 ( التصميم الميكانيكي واإلنتاج)هندسة توزيع ساعات برنامج (: 100) جدول رقم

 2020 المرجعي لإلطارطبقاً على الموضوعات 
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 الوعفق

 الفرقة اإلعدادية
   21 2 47 23 الاصل الوااع  األل 

   20 3 49 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة األولى
  21  2 45 23 الاصل الوااع  األل 

  20  3 46 23 صل الوااع  الثلن الا

 الفرقة الثانية
  21  2 43 23 الاصل الوااع  األل 

  21  2 43 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الثالثة
 18 3  2 48 23 الاصل الوااع  األل 

 8 12  3 47 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الرابعة
 21  2  44 23 الاصل الوااع  األل 

 16 4 3  43 23 اصل الوااع  الثلن ال

 63 102 46 19  230 )س( المجموع

 % 27.4 % 44.3 % 20 % 8.3  100 النسبة المئوية )%(

        

اإلطار المرجعي 

2020 

 - % 35 % 20 % 8   الحو األمنى )%(

 % 30 - - -   الحو األعصى )%(
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 تبرنامج هندسة امليكاترونيا -12
 رت  بدلللطبادل  يوض  ووييس عل لل الراد اال الوااعدفر لب ندلمج هنوعدر الرفكلو لنفدلل  رفالجوال  التلل

 (.2020اةطلا الر طع  ة وام الب امج الوااعفر لر ح ر البكللوايوس بك فلل الهنوعر )

 األولىالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 101) جدول رقم

 (الميكاترونياتهندسة  برنامج) 

 المقرر قم كودير
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       الفصل الدراسي األول

Elective 2 3 2 لغلل أطنبفر    

MET 111 4   8 4 حلعبلل لب مجر  

MED 111 4   8 4 طفل التصنفسووكنول  

MED 141 4   10 4 مفكلنفكل اآلالل  

MED 121 4   6 4 اعم لإنشلء الرلكفنلل  

MTH 117  5   10 5 حصلءإ -ب  خ   ط -معلمالل والض فر  

 - 21 - 2 45 23 الدراسي األول الفصل مجموع ساعات

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 132 3 4 3 التواصلمهلاال الع ض ل    

MED 123 
اعم لإنشلء الرلكفنلل الرو م 

 بللحلعب
3 6   3  

MED 122 5   10 5 مفكلنفكل الروام  

MED 131 4   10 4 السبلكر لال حلم  

MEP 171  4   10 4 الهنوعفرالتح ف ل  

CE 126 4   6 4 الهنوعفر الروام اختبلا  

 - 20 - 3 46 23 الدراسي الثاني الفصل مجموع ساعات

 - 41 - 5  46 المجموع
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 الثانيةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 102) جدول رقم

 (الميكاترونياتهندسة  برنامج)

 المقرر رقم كودي
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       سي األولالفصل الدرا

AUR 241  2 2 2 مهنر لمجترس    

MEP 234  3   5 3 االعتصلم الهنوع  

MED 232 4   8 4 هنوعر الروام  

MEP 211 ( 1مينلمفكل ح ااير) 5   10 5  

MED 242 5   10 5 مينلمفكل اآلالل  

EE 218 
هنوعر كه بلئفر )ملائ  كه بلئفر/ 

 لنفلل( ماومر ف  اةلكت
4 8   4  

 - 21 - 2 43 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 233  2 3 2 ايلمة األ رل    

MEP 231 ( 1مفكلنفكل الروائس) 5   10 5  

MED 224 ( 1وصرفم الرلكفنلل) 4   10 4  

MET 221 4   8 4 الافلعلل الرفكلنفكفر  

EE 244 4   6 4 الكه بفرالاوت لاآلالل  هنوعر  

MME 214 4   6 4 ماومر ف  هنوعر الا زال  

 - 21 - 2 43 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 - 42 - 4  46 المجموع
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 الثالثةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 103) جدول رقم

 (الميكاترونياتهندسة  برنامج)

 المقرر رقم كودي
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       الفصل الدراسي األول

AUR 322 2 4 2 عضليل الرفله لال لعر لالرنلخ    

MET 341 3   8 3 ماومر ف  الرفكلو لنفلل  

MED 325 4    10 4  (2كفنلل )لوصرفم الر 

MET 361 ( 1معرل مفكلو لنفلل) 4    10 4 

EE 337 5    10 5 ملائ  إلكت لنفر لو بفالوهل 

Elective ( 1ما ا اختفلاي) 5    6 5 

 18 3 - 2 48 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي األول

       الفصل الدراسي الثاني

AUR 336  3 5 3 مبلمئ البحث الع ر    

MEP 321  4   10 4 الح ااة انتال  

MEP 361 4   8 4 األنظرر الهفواللفكفر لالنفوملوفر  

MET 331 (  1التحكم اآلل) 4   10 4  

EE 338 4    8 4 وصرفم النظم الرومجر 

Elective ( 2ما ا اختفلاي) 4    6 4 

 8 12 - 3 47 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 26 15 - 5  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021الئحة مرحلة البكالوريوس )
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

 243                                                      (2020ابلربامج الدراسية ابلكلية وفقا لإلطار املرجعي ساعات املقررات الثالث: توزيع )الباب  

 الرابعةالفرقة (: توزيع ساعات مقررات 104) ول رقمجد

 (الميكاترونياتهندسة  برنامج)

 المقرر رقم كودي
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       ي األولسالفصل الدرا

ENG 431 2  3 2 الس مر الرهنفر   

MET 442 5    10 5 الرفكلو لنفلل وصرفم منظوملل 

MET 432 (  2التحكم اآلل) 4    10 4 

MET 451 5    10 5 البوولل 

MET 412 4    8 4 الحلكرلل الرب مجر الرن افر 

MET 463 3    6 3 (1) مش لع البكللوايوس 

 21 - 2 - 47 23 األولالفصل الدراسي  مجموع ساعات

       الفصل الدراسي الثاني

ENG 432 3  5 3 نظم م اعبر لضبط الجومة   

MED 416  5    10 5 ملكفنلل التشغفل الرب مجر 

MET 452 
ال لبوولل الرتح كر لأنظرر 

 ال ؤير بللحلعب 
4 10    4 

MET 464  4   8 4  (2) مش لع البكللوايوس  

MET 462 3    4 3  (2) لو لنفللمعلمل مفك 

Elective ( 3ما ا اختفلاي) 4    6 4 

 16 4 3 - 48 23 مجموع ساعات الفصل الدراسي الثاني

 37 4 5 -  46 المجموع

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021) لة البكالوريوسحالئحة مر 
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 كلية الهندسة
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 ( الميكاترونيات)هندسة توزيع ساعات برنامج (: 105) جدول رقم

 2020 المرجعي لإلطارطبقاً  على الموضوعات
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 الوعفق

 الفرقة اإلعدادية
   21 2 47 23 الاصل الوااع  األل 

   20 3 49 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة األولى
  21  2 45 23 الاصل الوااع  األل 

  20  3 46 23 وااع  الثلن الاصل ال

 الفرقة الثانية
  21  2 43 23 الاصل الوااع  األل 

  21  2 43 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الثالثة
 18 3  2 48 23 الاصل الوااع  األل 

 8 12  3 47 23 الاصل الوااع  الثلن 

 الفرقة الرابعة
 21  2  47 23 الاصل الوااع  األل 

 16 4 3  48 23 لوااع  الثلن الاصل ا

 63 102 46 19  230 )س( المجموع

 % 27.4 % 44.3 % 20 % 8.3  100 النسبة المئوية )%(

        

اإلطار المرجعي 

2020 

 - % 35 % 20 % 8   الحو األمنى )%(

 % 30 - - -   الحو األعصى )%(
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 الرابعالباب 

 اجلدارات التي حتققها الربامج الدراسية بالكلية 
م   2018طبقا للمعايري األكادميية القياسية الصادرة عن اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  

NARS (2018)  



 

  2021اهلندسة الئحة كلية  -جامعة أسيوط 
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  )الباب الرابع: اجلدارات اليت حتققها الربامج الدراسية ابلكلية(
 
 

 
 

 



 
 جامعة أسيوط
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 245                                                                                                      (اجلدارات اليت حتققها برامج الكلية: الرابع)الباب  

 اجلدارات التي حتققها الربامج الدراسية بالكليةالباب الرابع: 
   

NARS (2018) 
 أوالً: املواصفات العامة خلريج الكلية

 يتسم خريج الهندسة بالسمات التالية:

 اساا   ماام افع الاا  اف واسااا   افع اا صا  افعنه  اا   اعموااة ت  ااا  افع الاا إتقاا م موعة اا    .1

 .افعمنس   ب سنهاام افوظاا    افنفماا افعواد لي مةاقف افحا ة افحقاقا 

وعة   م    معافنفماا افنحلالي افوقاي  افوظ مي فنحااا افعشمال  اف واسا   تشها     حل ت  ا  .2

 . اس   مم افن قاا  افنوةع

 .بأخالقا    م  ااا اف واس  بع وا   االفنزامافن اف  .3

 سئةفا فعا قا دة لاا  غاا منو نس مم افع واام مم مهنلف افنه     اف واسا   تحعل  اف عل .4

 . م األداء افه ص  اففاا 

 .د صه لي ت زاز افعو ل اف واسي  افعس هع  لي ت ةاا افع و   افعونعع افن اف  لى .5

 . اف  ا ا ،  اف عل  لى ت زاز م  دئ االسناام  اف ائ ، افع دا  تقااا أهعا  .6

 .افنقوا    افع  صا   األد ا  اف واسا  افحااث  افالزم  فعع صس  اف واس  اسنهاام .7

 ة  إظ  ص افحا ىافم مل   م افن لم افذاتي  ت ةاا افذا ،  افعش صك  لي افن لم ما فعسئةفا ا تحعل .8

 .اف حثا افقاصة  لى افعش صك  لي افاصاس   اف لا   

اا   افنح مع افف  ل ب سنهاام  س ئط  أد ا   فغ   مهنلف  مع مهنلف افوع هاا؛ فلن  مل افنةاصل .9

 .األك داعا  / افع وا  ب ااق  نقاا   إباا ا 

 .اف ف   افقا دا   إداصة األ ع ل  م  صا  توظام افعش صاع إظ  ص .10

 ثانيًا: جدارات خريج الكلية
 هـ(:)على  لوبة لكل مجال )م( يجب أن يكون خريج كلية الهندسة قادرا  باإلضافة الي الجدارات المط

لةم تحااا  صا غ   حل افعشمال  اف واسا  افع قاة مم خالل ت  ا  أس سا   اف واس   اف  .1هـ

 .األس سا   افاا ضا  

ع  ، ةاتقئج  افون   تحلال اف ا ن    تفسااه ،  تقاام افعح ك ة،أ  /ت ةاا  إجااء افنو صب افعو س     .2هـ

  اسنهاام افنحلاال  اإلح  ئا   افحمم اف واسي افعةضة ي السنهالص افون ئج.

ادة مع افعح ت  ا   علا   افن عام اف واسي إلنن ج حلةل ل  ف  مم حاث افنملف  تل ي االحنا ج   .3هـ

ةانب   مم افو غااه  اف ائا   األخالقا   االجنع  ا   االقن  دا ماا  ة افوةانب اف  فعا   افثق لا  

 .م  دئ  سا ق   افن عام  افنوعا  افعسناام افعو س   فلنه ص  ضعم 
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ح  تةظاف افنقوا   افع  صاة  أكةاد  م  ااا افعع صس ،  إصش دا  افوةدة  من ل    اف  .4هـ

  افسالم   افقض ا  اف ائا   م  دئ إداصة افعه طا.

 .ق افنحقا  كوزء منأصل مم افن لممع صس  تقوا   اف حث  طا .5هـ

 خاى.ف األافنه اط  اإلشااف  افاق ب   لى توفاذ افعش صاع اف واسا  مع ماا  ة من ل    افحا .6هـ

 اف عل بمف ءة كفاد  ك ضة لي لاق من ادة افنه      من ادة افثق ل  . .7هـ

 اام األد ا  افع  صاة.ع ماي  اسع مم افعسنع ام ب سنهم -ا نا ً  ففظا ً  خ ا ً ب -افنةاصل افف  ل  .8هـ

قف قع افعةاة فنةاسنهاام افنفماا اإلباا ي  افع نما  افعام  اكنس ب م  صا  صا دة األ ع ل  افقا د .9هـ

 افواااة  االسنو ب  ف  .

 .غااه  مع صس  اسنااتاوا   افن لم افذاتي ماى افحا ة   ،اكنس ب  ت  ا  افع ال  افواااة .10هـ

 ثالثًا: جدارات خرجيي الربامج
 "( ب إلض ل هـ) اامز ف   ب فامز " بشمل   م المستوي أ - تنضعم جااصا  خااج اف واس  هي 

ص   كذفك جااصا  خ  "(،م) اامز ف   ب فامز " لمستوي با -افوااصا  افه ص  ب فعو ل افائاسي إفى 

 "(.ت) اامز ف   ب فامز " ستوي ج، دالم -ب فنه ص افاقا  فل ان مج 
 

 

 هـ م ت
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 املدنيةندسة اهلبرنامج  -1

 رسالة الربنامج: أولا 

، تنافسية عالية في سوق العمل البرنامج على إعداد خريجين ذوي قدرات يعمل

ء وذلك من خالل تقديم محتوى أكاديمي متميز يجمع بين تعليم مبني على إجرا

 المشروعات مع التعرض لخلفية واسعة من األساسيات في مختلف فروع الهندسة

لمدنية. تمتد رسالة البرنامج لتشمل غرس القيم الضرورية من المعرفة ا

 ة فيوالمهارات واألخالق المهنية في الخريجين لتأهيلهم لتقديم مساهمات فعال

 المجتمع سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو العالمي.

 املدنيةندسة اهلخصائص ومسات خريج برنامج : ثانياا 

 :رة علييتسم خريج برنامج الهندسة المدنية بالقدمات العامة لخريج الهندسة، باإلضافة إلى الس

 نية.التعامل باحترافية في التصميم الهندسي واإلشراف على مختلف مشروعات الهندسة المد .1

سة في لمماراالفهم الكامل للمبادئ األولية في التصميم الهندسي مع القدرة على استخدام أكواد  .2

 دسة المدنية.مختلف فروع الهن

لقرارات اتخاذ االتفكير التحليلي لحل المشكالت المعقدة التي قد تظهر أثناء العمل، والقدرة على  .3

 السريعة.

إعداد  لك فياستخدام تطبيقات الحاسب اآللي في التصميم الهندسي لمشروعات الهندسة المدنية وكذ .4

 اللوحات التنفيذية لها.

عدالت ياس مصرها المختلفة والقدرة على وضع الخطط الزمنية وقإدارة مواقع العمل اإلنشائية بعنا .5

 اإلنجاز.

  تلفة.اختيار مواد البناء المناسبة من منظور المقاومة والدوامية والظروف البيئية المخ .6

 إعداد تقارير فنية ودراسات جدوى وإجراء معاينات واختبارات ميدانية مختلفة. .7

 املدنيةاهلندسة جدارات خريج برنامج : ثالثاا 
م( )مجال ك المدنيةضمن جدارات خريج الهندسة )هـ( بشكل عام باإلضافة إلى جدارات خريج الهندسة تت

 رئيسي.

  جدارات خريج برنامج الهندسة المدنية

سة
ند

له
ا

 

 ساسيةتحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم األ .1هـ

 .والرياضيات

قويمها، تائج وتوتحليل البيانات وتفسيرها، وتقييم الن المحاكاة،وير وإجراء التجارب المناسبة و / أو طت .2هـ

  واستخدام التحليالت اإلحصائية والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.
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  جدارات خريج برنامج الهندسة المدنية

راعاة ممع  دةتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة تلبي االحتياجات المحد .3هـ

لمناسبة جوانب اوالبيئية واألخالقية وغيرها من ال واالجتماعية واالقتصاديةالجوانب العالمية والثقافية 

  .للتخصص وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

سالمة توظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات الجودة ومتطلبات الصحة وال .4هـ

  لقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.او

 .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

 ى.التخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مراعاة متطلبات الحرف األخر .6هـ

 العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات. .7هـ

 من المستمعين باستخدام األدوات المعاصرة. مع مدي واسع -ظياً وخطياً بيانياً ولف -اصل الفعال والت .8هـ

دة اقف الجديع المواستخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ريادة األعمال والقيادة لتوق .9هـ

 واالستجابة لها.

 يجيات التعلم الذاتي مدى الحياة وغيرها.توممارسة استرا ،اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ

ية
دن

لم
ة ا

س
ند

له
ا

 

ام النماذج اء باستخدية، سواختيار التكنولوجيا المالئمة والمستدامة لتشييد المباني والبنى التحتية والمنشآت المائ .1م

ية ت الهندساالتقنيوالعددية أو القياسات واالختبارات الفيزيائية، وذلك عن طريق تطبيق مدى واسع من المبادئ 

 الهيدروليكا لتربة،افي كال من: الميكانيكا والتحليالت اإلنشائية، خواص ومقاومة المواد، المساحة، ميكانيكا 

 وميكانيكا الموائع

 دة للتربةالسان تحقيق التصميم األمثل للمنشآت الخرسانية المسلحة والمنشآت المعدنية واألساسات والحوائط .2م

ة، لحديديفي الهندسة المدنية: النقل والمرور، الطرق والمطارات، السكك ا لوثالث موضوعات على األق

 تخصص.طة بالاألعمال الصحية، الري، الموارد المائية والموانئ، أو أي من الموضوعات المستجدة والمرتب

ستقرارها، اوعدم  تخطيط وإدارة عمليات اإلنشاء، مع القدرة على معالجة عيوبها والمشاكل المتعلقة بجودتها  .3م

 والحفاظ على مقاييس السالمة في اإلنشاء وفي المواد، وتقييم اآلثار البيئية للمشاريع.

 التعامل مع العطاءات والعقود والمشاكل المالية شاملة تأمين المشروعات والضمانات.  .4م

 طرق التعليم والتعلم: رابعاا 

 المدنيةهندسة البرنامج جدارات خريج 

 مطرق التعليم والتعل
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سة
ند

له
ا

 

تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق  .1هـ

 أساسيات الهندسة والعلوم األساسية والرياضيات
X X X X  X X   

انات وتحليل البي المحاكاة،وإجراء التجارب المناسبة و / أو  رتطوي .2هـ

ة صائيوتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلح

 والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

X X X  X   X  
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 المدنيةهندسة البرنامج جدارات خريج 

 مطرق التعليم والتعل

ت
را

ض
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لم
ا
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لفة تطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التك .3هـ

ية ت المحددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافاتلبي االحتياج

انب والبيئية واألخالقية وغيرها من الجو واالجتماعية واالقتصادية

المناسبة للتخصص وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية 

 .المستدامة

X  X X  X X   

 جودةتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات ال .4هـ

 ر.طلبات الصحة والسالمة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطتوم
X X X X X X  X  

  X  X  X   X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

ة راعاالتخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع م .6هـ

 متطلبات الحرف األخرى.
X X X   X X   

  X X    X  X فات.بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقا العمل .7هـ

ً بيانياً ولف -التواصل الفعال  .8هـ من المستمعين  مع مدي واسع -ظياً وخطيا

 باستخدام األدوات المعاصرة.
X  X  X X X X  

ادة استخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ري .9هـ

 القيادة لتوقع المواقف الجديدة واالستجابة لها.واألعمال 
X X X  X X    

 لذاتياوممارسة استراتيجيات التعلم ، اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ

 مدى الحياة وغيرها.
 X X  X  X   

ية
دن

لم
ة ا

س
ند

له
ا

 

تحتية ى الاختيار التكنولوجيا المالئمة والمستدامة لتشييد المباني والبن .1م

 مائية، سواء باستخدام النماذج العددية أو القياساتلوالمنشآت ا

ادئ واالختبارات الفيزيائية، وذلك عن طريق تطبيق مدى واسع من المب

واص خية، والتقنيات الهندسية في كال من: الميكانيكا والتحليالت اإلنشائ

 ئعالموا نيكاومقاومة المواد، المساحة، ميكانيكا التربة، الهيدروليكا وميكا

X X X X X X  X  

ية معدنتحقيق التصميم األمثل للمنشآت الخرسانية المسلحة والمنشآت ال .2م

ي فواألساسات والحوائط الساندة للتربة وثالث موضوعات على األقل 

ة، ديديالهندسة المدنية: النقل والمرور، الطرق والمطارات، السكك الح

أي من  األعمال الصحية، الري، الموارد المائية والموانئ، أو

 الموضوعات المستجدة والمرتبطة بالتخصص.

X  X X  X  X  

تخطيط وإدارة عمليات اإلنشاء، مع القدرة على معالجة عيوبها   .3م

يس والمشاكل المتعلقة بجودتها وعدم استقرارها، والحفاظ على مقاي

 ريع.السالمة في اإلنشاء وفي المواد، وتقييم اآلثار البيئية للمشا

X  X   X X X  

التعامل مع العطاءات والعقود والمشاكل المالية شاملة تأمين   .4م

 المشروعات والضمانات.
X  X   X  X  

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021)البكالوريوس  ةالئحة مرحل
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

                                 (برانمج اهلندسة املدنية -اجلدارات اليت حتققها برامج الكلية: الرابع)الباب                                                                      250 

 طرق التقييم: خامساا 

 المدنيةهندسة الجدارات خريج برنامج 

 طرق التقييم
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يات تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق أساس .1هـ

 الهندسة والعلوم األساسية والرياضيات
X X X  X X    

ت تطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيانا .2هـ

الحكم ية ووتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلحصائ

 الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

X X   X   X  

ي تلب تطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة .3هـ

ية تماعياجات المحددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية واالجاالحت

 تخصصواالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجوانب المناسبة لل

 .وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

X X X X X   X  

ة ودتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات الج .4هـ

 .ومتطلبات الصحة والسالمة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر
X X X X X X  X  

  X X X  X  X X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

اة التخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مراع .6هـ

 متطلبات الحرف األخرى.
   X X   X  

  X  X    X  ات.لعمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافا .7هـ

ً ولف -التواصل الفعال  .8هـ ً بيانيا ً وخطيا من المستمعين  مع مدي واسع -ظيا

 باستخدام األدوات المعاصرة.
X X  X   X X  

ل عمااأل استخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ريادة .9هـ

 والقيادة لتوقع المواقف الجديدة واالستجابة لها.
X X  X   X X  

مدى  ذاتيوممارسة استراتيجيات التعلم ال ،اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ

 الحياة وغيرها.
 X  X    X  

ية
دن

لم
 ا
سة

ند
ه
ال

 
حتية الت اختيار التكنولوجيا المالئمة والمستدامة لتشييد المباني والبنى .1م

المائية، سواء باستخدام النماذج العددية أو القياسات والمنشآت 

دئ واالختبارات الفيزيائية، وذلك عن طريق تطبيق مدى واسع من المبا

واص ة، خوالتقنيات الهندسية في كال من: الميكانيكا والتحليالت اإلنشائي

 لموائعايكا ومقاومة المواد، المساحة، ميكانيكا التربة، الهيدروليكا وميكان

X  X X  X  X X 

 دنيةتحقيق التصميم األمثل للمنشآت الخرسانية المسلحة والمنشآت المع .2م

 واألساسات والحوائط الساندة للتربة وثالث موضوعات على األقل في

 دية،الهندسة المدنية: النقل والمرور، الطرق والمطارات، السكك الحدي

أي من  األعمال الصحية، الري، الموارد المائية والموانئ، أو

 الموضوعات المستجدة والمرتبطة بالتخصص.

X X X X  X X  X 

كل لمشاتخطيط وإدارة عمليات اإلنشاء، مع القدرة على معالجة عيوبها وا  .3م

ي فالمتعلقة بجودتها وعدم استقرارها، والحفاظ على مقاييس السالمة 

 اإلنشاء وفي المواد، وتقييم اآلثار البيئية للمشاريع.

X  X  X     

ات شروعالتعامل مع العطاءات والعقود والمشاكل المالية شاملة تأمين الم .4م

 والضمانات.
X  X  X     
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 فوفة اجلدارات / املقررات: مصسادساا 

 اسم المقرر كود المقرر

 المدنية جدارات خريج برنامج الهندسة

 المدنية الهندسة الهندسة

1ه 2ه  3ه  4ه  5ه  6ه  7ه  8ه   4م 3م 2م 1م 10ه 9ه 

 الفصل الدراسي األول -السنة اإلعدادية 

MTH 011  1-الرياضيات X              

PHY 011  1-فيزياء X X             

ENG 021 كيمياء هندسية X  X            

ENG 022 ميكانيكا هندسية X X             

ENG 011  1-رسم هندسي X              

AUR 021 ةالقضايا المجتمعي       X        

الفصل الدراسي الثاني -السنة اإلعدادية   

MTH 012  2-الرياضيات X              

PHY 012  2-فيزياء X X             

ENG 012  2-رسم هندسي X              

ENG 013 هندسة وصفية X              

ENG 014 تكنولوجيا اإلنتاج X  X   X         

AUR 031 قدمة في الحاسبات والبرمجةم X         X     

                

الفصل الدراسي األول -السنة األولي   

Elective لغات أجنبية       X X  X     

CE 111 ( 1نظرية إنشاءات) X         X X    

CE 141 مساحة مستوية X      X    X    

CE 151 رسم مدني        X       

MTH 113 
(: )جبر خطي/ 3رياضيات )

 تكامل/ احصاء(
X X      X       

AE 133 إنشاء معماري     X X  X X      

الفصل الدراسي الثاني -السنة األولي   

AUR 132 التواصلمهارات العرض و       X X       

CE 112 ( 2نظرية إنشاءات) X         X X    

CE 121 ( 1خواص ومقاومة مواد) X X  X X      X  X  

CE 191 
رسم مدني باستخدام الحاسب 

 اآللي
       X       

CES 141 مقدمة في الهندسة الجيوتقنية  X   X     X     

ENG 151 
التركيبات الكهربائية 

 ميكانيكية في المبانيلوا
  X  X X         

                

الفصل الدراسي األول -السنة الثانية   

AUR 241 مهنة ومجتمع   X     X X      

CE 252 هندسة الري والصرف X    X       X   

CE 231 ( 1تصميم منشآت خرسانية) X  X X     X   X   

CE 222 ( 2خواص ومقاومة مواد) X X  X X      X  X  

CE 261 ( 1هيدروليكا) X X         X    

CE 213 ( 3نظرية إنشاءات) X         X X    

الفصل الدراسي الثاني -السنة الثانية   

AUR 233 ريادة األعمال   X    X X X      

CE 214 ( 4نظرية إنشاءات) X         X X    

CES 242 ميكانيكا التربة X X  X       X    

CE 232 ( 2تصميم منشآت خرسانية) X  X X     X   X   
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 اسم المقرر كود المقرر

 المدنية جدارات خريج برنامج الهندسة

 المدنية الهندسة الهندسة

1ه 2ه  3ه  4ه  5ه  6ه  7ه  8ه   4م 3م 2م 1م 10ه 9ه 

CE 242 مساحة طبوغرافية X      X    X    

MTH 214 
(: )معادالت 4رياضيات )

 تفاضلية / تحليل هندسي(
X X             

                

الفصل الدراسي األول -السنة الثالثة   

AUR 322 طاقة والمناخلقضايا المياه وا   X X           

CES 311 ( 5نظرية إنشاءات) X         X X    

CES 331 (3انية )تصميم منشآت خرس X  X X     X   X   

CES 343 هندسة األساسات X  X X        X   

CE 343 هندسة الجيوماتيكس X    X  X        

Elective ( 1مقرر اختياري)     X    X    X  

الفصل الدراسي الثاني -لسنة الثالثة ا  

AUR 336 مبادئ البحث العلمي X X   X   X  X     

CES 321 يةنمنشآت معد تصميم X  X X        X   

CE 353 ( 1تصميم منشآت الري) X  X         X   

CE 362 ( 2هيدروليكا) X X         X    

CE 371 هندسة اإلمداد بمياه الشرب X  X         X   

CE 381 تخطيط النقل والمرور X        X   X   

                

راسي األولالفصل الد -السنة الرابعة   

ENG 431 السالمة المهنية    X  X         

CES 452 
عقود ومواصفات وإدارة 

 مشروعات
    X X  X     X X 

CE 472 الهندسة الصحية والبيئية X         X  X X  

CES 422 تصميم كباري معدنية X  X X        X   

CE 482 هندسة الطرق والمطارات X  X         X   

Elective ( 2اختياري ) مقرر     X    X   X   

الفصل الدراسي الثاني -السنة الرابعة   

ENG 432 نظم مراقبة وضبط الجودة  X  X  X         

CES 412 
دسة نتطبيقات الحاسب في اله

 المدنية
X X        X     

CES 432 تصميم الخزانات الخرسانية X  X X        X   

CE 454 (2شآت الري )تصميم من X  X         X   

CE 483 هندسة السكة الحديد X  X         X   

CE 494 مشروع البكالوريوس     X  X X X   X  X 
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 برنامج اهلندسة االنشائية -2

 رسالة الربنامج: أوالا 
 ة فينشائية ذوي قدرة تنافسيإلى إعداد خريجين في الهندسة اإل يهدف البرنامج

ى سوق العمل وكفاءة عالية في الممارسة المهنية. وذلك من خالل تقديم محتو

 مع تعليمي وتدريبي متميز يجمع بين بيئة تعلم مبنية على إجراء المشروعات

ة توفير خلفية واسعة من المبادئ األساسية والتعلم الفعال في مجال الهندس

تمتد رسالة البرنامج لتشمل غرس القيم الضرورية من المعرفة  .نشائيةاإل

 ة فيوالمهارات واألخالق المهنية في الخريجين لتأهيلهم لتقديم مساهمات فعال

 أو العالمي.المجتمع سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي 

 اإلنشائيةخصائص ومسات خريج برنامج اهلندسة : ثانياا 

 لي:قدرة عيتسم خريج برنامج الهندسة اإلنشائية بالباإلضافة إلى السمات العامة لخريج الهندسة، 

 التعامل باحترافية في التصميم الهندسي واإلشراف على مختلف مشروعات الهندسة المدنية. .1

روع ي مختلف فرسة فولية في التصميم الهندسي مع القدرة على استخدام أكواد المماالفهم الكامل للمبادئ األ .2

 الهندسة المدنية.

 يعة.ارات السرالقر التفكير التحليلي لحل المشكالت المعقدة التي قد تظهر أثناء العمل، والقدرة على اتخاذ .3

 د اللوحاتإعدا ة المدنية وكذلك فياستخدام تطبيقات الحاسب اآللي في التصميم الهندسي لمشروعات الهندس .4

 التنفيذية لها.

 ز.ت اإلنجامعدال إدارة مواقع العمل اإلنشائية بعناصرها المختلفة والقدرة على وضع الخطط الزمنية وقياس .5

  اختيار مواد البناء المناسبة من منظور المقاومة والدوامية والظروف البيئية المختلفة. .6

 دوى وإجراء معاينات واختبارات ميدانية مختلفة.إعداد تقارير فنية ودراسات ج .7

دمة وجيا متقوتكنول والتصميم اإلنشائي األمثل باستخدام مواد التشييد الحديثةالمتقدم فهم أسس التحليل  .8

 .للتشييد

 .ةنشائيخلق بيئة ابداعية للتطوير ومواجهة التحديات لتقديم أفكار مبتكرة في مجال الهندسة اإل .9

 ريج برنامج اهلندسة االنشائيةجدارات خ: ثالثاا 
ل )م( كمجا تتضمن جدارات خريج الهندسة )هـ( بشكل عام باإلضافة إلى جدارات خريج الهندسة المدنية

 رئيسي. باإلضافة إلى جدارات خريج الهندسة االنشائية كتخصص )ت( دقيق

 اإلنشائية جدارات خريج برنامج الهندسة 

سة
ند

ه
ال

 

ة ألساسيات الهندسية المعقدة من خالل تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم تحديد وصياغة وحل المشكال .1هـ

  والرياضيات

، وتقويمها لنتائجتطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيانات وتفسيرها، وتقييم ا .2هـ

  واستخدام التحليالت اإلحصائية والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.
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 اإلنشائية جدارات خريج برنامج الهندسة 

ع مراعاة حددة مق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة تلبي االحتياجات المتطبي .3هـ

 المناسبة لجوانباالجوانب العالمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من 

  .للتخصص وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

ة السالمقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات الجودة ومتطلبات الصحة وتوظيف الت .4هـ

  والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.

 .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

 رى.األخ التخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مراعاة متطلبات الحرف .6هـ

 العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات. .7هـ

 من المستمعين باستخدام األدوات المعاصرة. مع مدي واسع -ظياً وخطياً بيانياً ولف -التواصل الفعال  .8هـ

ديدة مواقف الجقع الواستخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ريادة األعمال والقيادة لت .9هـ

 واالستجابة لها.

 ا.وممارسة استراتيجيات التعلم الذاتي مدى الحياة وغيره ،اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ

ية
دن

لم
 ا
سة

ند
ه
ال

 

دام واء باستخسائية، اختيار التكنولوجيا المالئمة والمستدامة لتشييد المباني والبنى التحتية والمنشآت الم .1م

ادئ ن المبو القياسات واالختبارات الفيزيائية، وذلك عن طريق تطبيق مدى واسع مالنماذج العددية أ

انيكا ساحة، ميكد، الموالتقنيات الهندسية في كال من: الميكانيكا والتحليالت اإلنشائية، خواص ومقاومة الموا

 التربة، الهيدروليكا وميكانيكا الموائع

ة للتربة لساندالمسلحة والمنشآت المعدنية واألساسات والحوائط تحقيق التصميم األمثل للمنشآت الخرسانية ا .2م

ة، حديديوثالث موضوعات على األقل في الهندسة المدنية: النقل والمرور، الطرق والمطارات، السكك ال

 تخصص.ة بالاألعمال الصحية، الري، الموارد المائية والموانئ، أو أي من الموضوعات المستجدة والمرتبط

م ها وعدإدارة عمليات اإلنشاء، مع القدرة على معالجة عيوبها والمشاكل المتعلقة بجودتتخطيط و  .3م

 اريع.ة للمشاستقرارها، والحفاظ على مقاييس السالمة في اإلنشاء وفي المواد، وتقييم اآلثار البيئي

 التعامل مع العطاءات والعقود والمشاكل المالية شاملة تأمين المشروعات والضمانات.  .4م

ة 
س

ند
ه

ية
ائ
ش

ان
 

 مطية.لعدد من المنشآت الحديثة والغير ن إعداد التحليل اإلنشائي المتقدم والتصميم اإلنشائي األمثل .1ت

 والتنفيذ لتصميما أكوادإعداد اشتراطات التنفيذ لألعمال االنشائية وأعمال المراقبة وضبط الجودة طبقا لمتطلبات  .2ت

 والموصفات القياسية للمواد.

 ليم والتعلمالتعطرق : رابعاا 

 اإلنشائيةجدارات خريج برنامج الهندسة 

 طرق التعليم والتعلم

ت
را

ض
حا

لم
ا
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ضو
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ث
و
ح

لب
ا

  

سة
ند

ه
ال

 

تطبيق تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل  .1هـ
 أساسيات الهندسة والعلوم األساسية والرياضيات

X X X X  X X   

 اناتتطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البي .2هـ
ة صائيوتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلح

 والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.
X X X  X   X  
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 اإلنشائيةجدارات خريج برنامج الهندسة 

 طرق التعليم والتعلم

ت
را

ض
حا

لم
ا

 

الم
ألف

وا
ة 

ئي
ضو
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و
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ا

  

لفة ق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكتطبي .3هـ
ية تلبي االحتياجات المحددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقاف

انب واالجتماعية واالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجو
المناسبة للتخصص وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية 

 .المستدامة

X  X X  X X   

 جودةتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات ال .4هـ
 ر.ومتطلبات الصحة والسالمة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاط

X X X X X X  X  

  X  X  X   X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

 راعاةالمشاريع الهندسية مع مالتخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ  .6هـ
 متطلبات الحرف األخرى.

X X X   X X   

  X X    X  X فات.العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقا .7هـ

ً بيانياً ولف -التواصل الفعال  .8هـ من المستمعين  مع مدي واسع -ظياً وخطيا
 باستخدام األدوات المعاصرة.

X  X  X X X X  

ادة استخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ري .9هـ
 األعمال والقيادة لتوقع المواقف الجديدة واالستجابة لها.

X X X  X X    

 لذاتياوممارسة استراتيجيات التعلم ، اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ
 مدى الحياة وغيرها.

 X X  X  X   

ية
دن

لم
 ا
سة

ند
ه
ال

 

تحتية ى اللتكنولوجيا المالئمة والمستدامة لتشييد المباني والبناختيار ا .1م
 والمنشآت المائية، سواء باستخدام النماذج العددية أو القياسات

ادئ واالختبارات الفيزيائية، وذلك عن طريق تطبيق مدى واسع من المب
واص خية، والتقنيات الهندسية في كال من: الميكانيكا والتحليالت اإلنشائ

 ئعالموا نيكاومة المواد، المساحة، ميكانيكا التربة، الهيدروليكا وميكاومقا

X X X X X X  X  

ية معدنتحقيق التصميم األمثل للمنشآت الخرسانية المسلحة والمنشآت ال .2م
ي فواألساسات والحوائط الساندة للتربة وثالث موضوعات على األقل 

ة، ديديرات، السكك الحالهندسة المدنية: النقل والمرور، الطرق والمطا
األعمال الصحية، الري، الموارد المائية والموانئ، أو أي من 

 الموضوعات المستجدة والمرتبطة بالتخصص.

X  X X  X  X  

تخطيط وإدارة عمليات اإلنشاء، مع القدرة على معالجة عيوبها   .3م
يس والمشاكل المتعلقة بجودتها وعدم استقرارها، والحفاظ على مقاي

 ريع.مة في اإلنشاء وفي المواد، وتقييم اآلثار البيئية للمشاالسال

X  X   X X X  

التعامل مع العطاءات والعقود والمشاكل المالية شاملة تأمين   .4م
 المشروعات والضمانات.

X  X   X  X  
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ة 
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ه
 

 لعدددد مددن إعددداد التحليددل اإلنشددائي المتقدددم والتصددميم اإلنشددائي األمثددل .1ت
 ديثة والغير نمطية.المنشآت الح

X  X X  X  X  

لجودة اإعداد اشتراطات التنفيذ لألعمال االنشائية وأعمال المراقبة وضبط  .2ت
 .طبقا لمتطلبات اكواد التصميم والتنفيذ والموصفات القياسية للمواد

X  X X X   X  



 
 جامعة أسيوط

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة
 

                                 (االنشائيةبرانمج اهلندسة  -اجلدارات اليت حتققها برامج الكلية: الرابع)الباب                                                                   256 

 طرق التقييم: خامساا 

 اإلنشائيةجدارات خريج برنامج الهندسة 

 طرق التقييم
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 سياتتحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق أسا .1هـ
 الهندسة والعلوم األساسية والرياضيات

X X X  X X    

ت تطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيانا .2هـ
الحكم ية ووتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلحصائ

 الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.
X X   X   X  

ي تلب تطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة .3هـ
ية تماعتياجات المحددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية واالجاالح

 تخصصواالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجوانب المناسبة لل
 .وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

X X X X X   X  

دة وتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات الج .4هـ
 .ومتطلبات الصحة والسالمة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر

X X X X X X  X  

  X X X  X  X X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

اة التخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مراع .6هـ
 متطلبات الحرف األخرى.

   X X   X  

  X  X    X  ات.العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقاف .7هـ

ً ولف -التواصل الفعال  .8هـ ً بيانيا ً وخطيا من المستمعين  مع مدي واسع -ظيا
 باستخدام األدوات المعاصرة.

X X  X   X X  

ال عماأل استخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ريادة .9هـ
 والقيادة لتوقع المواقف الجديدة واالستجابة لها.

X X  X   X X  

مدى  ذاتيوممارسة استراتيجيات التعلم ال ،اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ
 الحياة وغيرها.

 X  X    X  

ية
دن

لم
 ا
سة

ند
ه
ال

 

حتية ى التاختيار التكنولوجيا المالئمة والمستدامة لتشييد المباني والبن .1م
 المائية، سواء باستخدام النماذج العددية أو القياسات والمنشآت

ادئ واالختبارات الفيزيائية، وذلك عن طريق تطبيق مدى واسع من المب
واص ية، خوالتقنيات الهندسية في كال من: الميكانيكا والتحليالت اإلنشائ
 لموائعانيكا ومقاومة المواد، المساحة، ميكانيكا التربة، الهيدروليكا وميكا

X  X X  X  X X 

 دنيةتحقيق التصميم األمثل للمنشآت الخرسانية المسلحة والمنشآت المع .2م
 واألساسات والحوائط الساندة للتربة وثالث موضوعات على األقل في

 دية،الهندسة المدنية: النقل والمرور، الطرق والمطارات، السكك الحدي
و أي من األعمال الصحية، الري، الموارد المائية والموانئ، أ

 الموضوعات المستجدة والمرتبطة بالتخصص.

X X X X  X X  X 

كل لمشاتخطيط وإدارة عمليات اإلنشاء، مع القدرة على معالجة عيوبها وا  .3م
ي فالمتعلقة بجودتها وعدم استقرارها، والحفاظ على مقاييس السالمة 

 اإلنشاء وفي المواد، وتقييم اآلثار البيئية للمشاريع.
X  X  X     

عات مشروالتعامل مع العطاءات والعقود والمشاكل المالية شاملة تأمين ال  .4م
 والضمانات.

X  X  X     
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لمنشدآت لعددد مدن ا إعداد التحليل اإلنشائي المتقدم والتصميم اإلنشائي األمثل .1ت
 الحديثة والغير نمطية.

X  X X X    X 

جدودة ائية وأعمدال المراقبدة وضدبط الإعداد اشتراطات التنفيذ لألعمال االنشد .2ت
 التصميم والتنفيذ والموصفات القياسية للمواد. أكوادطبقا لمتطلبات 

X  X X X  X X  
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 اجلدارات / املقررات ة: مصفوفسادساا 

 اسم المقرر كود المقرر

 االنشائية جدارات خريج برنامج الهندسة

 المدنية الهندسة الهندسة
الهندسة 

 االنشائية

1ه 2ه  3ه  4ه  5ه  6ه  7ه  8ه   2ت 1ت 4م 3م 2م 1م 10ه 9ه 

 الفصل الدراسي األول -السنة اإلعدادية 

MTH 011  1-الرياضيات X                

PHY 011  1-فيزياء X X               

ENG 021 كيمياء هندسية X  X              

ENG 022 ميكانيكا هندسية X X               

ENG 011  1-رسم هندسي X                

AUR 021 القضايا المجتمعية       X          

الفصل الدراسي الثاني -السنة اإلعدادية   

MTH 012  2-الرياضيات X                

PHY 012  2-فيزياء X X               

ENG 012  2-رسم هندسي X                

ENG 013 هندسة وصفية X                

ENG 014 تكنولوجيا اإلنتاج X  X   X           

AUR 031 
مقدمة في الحاسبات 

 والبرمجة
X         X     

  

                  

الفصل الدراسي األول -السنة األولي   

Elective لغات أجنبية       X X  X       

CE 111 ( 1نظرية إنشاءات) X         X X      

CE 141 مساحة مستوية X      X    X      

CE 151 رسم مدني        X         

MTH 113 ( 3رياضيات ) X X      X         

AE 133 إنشاء معماري     X X  X X        

الفصل الدراسي الثاني -السنة األولي   

AUR 132 التواصلمهارات العرض و       X X         

CE 112 (2اءات )نظرية إنش X         X X      

CE 121 ( 1خواص ومقاومة مواد) X X  X X      X  X    

CE 191 
رسم مدني باستخدام الحاسب 

 اآللي
       X       

  

CES 141 مقدمة في الهندسة الجيوتقنية  X   X     X       

ENG 151 
التركيبات الكهربائية 

 والميكانيكية في المباني
  X  X X         

  

                  

الفصل الدراسي األول -السنة الثانية   

AUR 241 مهنة ومجتمع   X     X X        

CE 252 هندسة الري والصرف X    X       X     

CE 231 ( 1تصميم منشآت خرسانية) X  X X     X   X     

CE 222 ( 2خواص ومقاومة مواد) X X  X X      X  X    

CE 261 ( 1هيدروليكا) X X         X      

CE 213 ( 3نظرية إنشاءات) X         X X      

الفصل الدراسي الثاني -السنة الثانية   

AUR 233 ريادة األعمال   X    X X X        

CE 214 ( 4نظرية إنشاءات) X         X X      
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 اسم المقرر كود المقرر

 االنشائية جدارات خريج برنامج الهندسة

 المدنية الهندسة الهندسة
الهندسة 

 االنشائية

1ه 2ه  3ه  4ه  5ه  6ه  7ه  8ه   2ت 1ت 4م 3م 2م 1م 10ه 9ه 

CES 242 ميكانيكا التربة X X  X       X      

CE 232 ( 2تصميم منشآت خرسانية) X  X X     X   X     

CE 242 مساحة طبوغرافية X      X    X      

MTH 214 ( 4رياضيات ) X X               
                  

الفصل الدراسي األول -السنة الثالثة   

AUR 322 قضايا المياه والطاقة والمناخ   X X             

CES 311 ( 5نظرية إنشاءات) X         X X    X  

CES 331 ( 3تصميم منشآت خرسانية) X  X X     X   X     

CES 343 هندسة األساسات X  X X        X     

CES 313 ميكانيكا وتحليل إنشائي متقدم X  X  X  X X X X  X   X  

Elective ( 1مقرر اختياري)     X    X    X  X X 

الفصل الدراسي الثاني -لثالثة السنة ا  

AUR 336 مبادئ البحث العلمي X X   X   X  X       

CES 321 تصميم منشآت معدنية X  X X        X     

CES 333 ( 4تصميم منشآت خرسانية) X  X X      X X X   X  

CES 344 
هندسة األساسات العميقة 

 واألنفاق
X  X X      X X X   X 

 

CES 314 
ديناميكا المنشآت وهندسة 

 الزالزل
X   X X     X X X   X 

 

CES 351 ضبط جودة المنشآت X  X X      X X X    X 
                  

الفصل الدراسي األول -السنة الرابعة   

ENG 431 السالمة المهنية    X  X           

CES 452 
عقود ومواصفات وإدارة 

 مشروعات
    X X  X     X X  X 

CE 472 الهندسة الصحية والبيئية X         X  X X    

CES 422 تصميم كباري معدنية X  X X        X   X  

CES 423 ( 5تصميم منشآت خرسانية) X  X X      X X X   X  

Elective ( 2مقرر اختياري )     X    X   X   X X 

الفصل الدراسي الثاني -السنة الرابعة   

ENG 432 نظم مراقبة وضبط الجودة  X  X  X           

CES 412 
تطبيقات الحاسب في الهندسة 

 المدنية
X X        X     

  

CE 484 هندسة الطرق X  X         X     

CES 453 
اقتصاديات وتخطيط ومراقبة 

 مشروعات التشييد
 X X X  X   X X X  X X  X 

CES 435 ( 6تصميم منشآت خرسانية) X  X X      X X X   X  

CE 494 مشروع البكالوريوس     X  X X X   X  X X X 
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 الكهربائية واآلالت برنامج هندسة القوى -3

 رسالة الربنامج: أوالا 

تقديم تعليم هندسي متميز في هندسة القوى واآلالت مع معالجة المشكالت 

غرس األخالق  علىالصناعية والهندسية من خالل البحث المبتكر مع الحرص 

 والقيم األخالقية في خريجي البرنامج.

 الكهربائية واآلالت برنامج هندسة القوى: خصائص ومسات خريج ثانياا 

ية كهربائال واآلالت باإلضافة إلى السمات العامة لخريجي الهندسة يتسم خريج برنامج هندسة القوى

 بالقدرة علي:

ندسة ه بائية،الكهرالهندسة  تفي: مجاالوالعلوم واألساسيات الهندسية  بالرياضياتتطبيق المعرفة  .1

ات لكترونيإ القوي والمحركات وهندسة أنظمةهندسة التحكم في  بائية،الكهر اآلالت القوي، أنظمة

 القدرة الصناعية لحل المشكالت الهندسة المعقدة في مجاالت العمل او البحث.

األولى  مبادئصياغة وتحليل المشاكل المعقدة في الهندسة القوي واآلالت الكهربائية باستخدام ال .2

 ص النتائج.للرياضيات والعلوم والهندسة الستخال

حددة مع جات المالكهربائية واإللكترونية التي تلبي االحتيا والمحركاتالقوي  أنظمةتصميم وتطوير  .3

 .مراعاة القضايا االجتماعية والبيئية

البحث رفة والطاقة باستخدام طرق المع أنظمةتحليل المشكالت المعقدة في األجهزة الكهربائية و .4

 إليجاد حلول صالحة.

ي ترونية فاإللكالكهربائية و نظمةات والتقنيات المناسبة لنمذجة وتحليل األجهزة واألتطبيق األدو .5

 واآلالت.مجال هندسة القوي 

تطوير لمحلية واافية تطبيق المعرفة المكتسبة لتقييم القضايا المرتبطة بالسالمة المهنية واحترام الثق .6

 المجتمع المحيط ذات الصلة بممارسة الهندسة المهنية.

همية أإظهار وتأثير الحلول في مجال الهندسة الكهربائية في السياقات االجتماعية والبيئية فهم  .7

 .التنمية المستدامة

 وليات المهنية في ممارسة الهندسة الكهربائية.ئتطبيق المبادئ األخالقية والمس .8

 الكهربائية: واآلالت : جدارات خريج برنامج هندسة القوىثالثاا 
 ة كمجالالكهربائيبشكل عام باإلضافة إلى جدارات خريج الهندسة )هـ( لهندسة تتضمن جدارات خريج ا

 الكهربائية كتخصص )ت( دقيق. واآلالت هندسة القوىوكذلك جدارات خاصة بخريج  )م( رئيسي،

 الكهربائية واآلالت جدارات خريج برنامج هندسة القوى

سة
ند

ه
ال

 

ة ساسين خالل تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم األتحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة م .1هـ
 .والرياضيات

، وتقويمها نتائجتطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيانات وتفسيرها، وتقييم ال .2هـ
  واستخدام التحليالت اإلحصائية والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.
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 الكهربائية واآلالت جدارات خريج برنامج هندسة القوى

ع مراعاة ددة مندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة تلبي االحتياجات المحتطبيق عمليات التصميم اله .3هـ
ة ب المناسبلجوانالجوانب العالمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من ا

  .للتخصص وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

ة لسالمد ومعايير الممارسة، وإرشادات الجودة ومتطلبات الصحة واتوظيف التقنيات المعاصرة وأكوا .4هـ
  والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.

 .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

 رى.التخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مراعاة متطلبات الحرف األخ .6هـ

 اءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات.العمل بكف .7هـ

 من المستمعين باستخدام األدوات المعاصرة. مع مدي واسع -ظياً وخطياً بيانياً ولف -التواصل الفعال  .8هـ

ديدة مواقف الجقع الاستخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ريادة األعمال والقيادة لتو .9هـ
 االستجابة لها.و

 .وممارسة استراتيجيات التعلم الذاتي مدى الحياة وغيرها ،اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ
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 زيعوتو ونقل ليدمع تفهم تو للتطبيقات والتخصصات المختلفة الكهربائية الطاقة أنظمة وتحليل ونمذجة تحديد  .1م
 .الكهربائية الطاقة

 األدوات يدوتحد الرقمية؛ واإللكترونية والنظم والمكونات الكهربائية نظمةاأل وتحليل ونمذجة تصميم  .2م
 .التصميم لتحسين الالزمة

 والرقمية ونيةواإللكتر الكهربائية في الهندسة واألساسية الفرعية نظمةووحدات األ عناصر وتنفيذ تصميم  .3م
 .والمهنية التكنولوجية األدوات باستخدام

 مدى وتقييم حددة،م مدخالت تأثير تحت والدوائر واإللكترونية الرقمية الكهربائية نظمةأداء األ وقياس تقدير .4م
 مالءمتها.

 يانةوص وفحص وصيانة وتشغيل وبناء تصميم أجل من مناسبة ودولية قومية ومواصفات معايير اعتماد .5م
 .واإللكترونية والرقمية الكهربائية والخدمات نظمةواأل المعدات
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 أنظمة هندسة ،الكهربائيةالهندسة  في: مجاالتالمعرفة بالرياضيات والعلوم واألساسيات الهندسية  تطبيق .1ت
ناعية لقدرة الصا إلكترونياتالقوي والمحركات وهندسة  أنظمةهندسة التحكم في  الكهربائية، اآلالت القوي،

 البحث.و أة المعقدة في مجاالت العمل يلحل المشكالت الهندس

ل يجاد حلولبحث إلالطاقة باستخدام طرق المعرفة وا أنظمةالمعقدة في األجهزة الكهربائية و المشكالتتحليل  .2ت
 صالحة.

 طرق التعليم والتعلم: رابعاا 

 الكهربائية واآلالت جدارات خريج برنامج هندسة القوى

 طرق التعليم والتعلم
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تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق  .1هـ

 أساسيات الهندسة والعلوم األساسية والرياضيات
X X X X  X X   

 اناتوتحليل البي تطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، .2هـ

ة صائيوتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلح

 والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

X X X  X   X  
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 الكهربائية واآلالت جدارات خريج برنامج هندسة القوى

 طرق التعليم والتعلم
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لبي فة تتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكل .3هـ

اعية جتمقافية واالاالحتياجات المحددة مع مراعاة الجوانب العالمية والث

ص لتخصلواالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجوانب المناسبة 

 .وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

X  X X  X X   

ة لجودتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات ا .4هـ

 طر.ادئ إدارة المخاومتطلبات الصحة والسالمة والقضايا البيئية ومب
X X X X X X  X  

  X  X  X   X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

ة راعاالتخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع م .6هـ

 متطلبات الحرف األخرى.
X X X   X X   

ومتعددة العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات  .7هـ

 الثقافات.
X X    X  X  

من المستمعين  مع مدي واسع -ظياً وخطياً بيانياً ولف -التواصل الفعال  .8هـ

 باستخدام األدوات المعاصرة.
X  X  X X X X  

ادة استخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ري .9هـ

 لها.األعمال والقيادة لتوقع المواقف الجديدة واالستجابة 
X X X  X X    

 لذاتياوممارسة استراتيجيات التعلم ، اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ

 مدى الحياة وغيرها.
 X X  X  X   

ة 
س

ند
ه
ال

ية
ائ
رب

ه
لك

ا
 

الطاقة الكهربائية للتطبيقات  أنظمةتحديد ونمذجة وتحليل  .1م

 .ائيةوالتخصصات المختلفة مع تفهم توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهرب
X X X X X X X X 

 

نية والمكونات الكهربائية واإللكترو نظمةتصميم ونمذجة وتحليل األ .2م

 X  X X X X .والنظم الرقمية؛ وتحديد األدوات الالزمة لتحسين التصميم
  

 

الفرعية واألساسية في  نظمةتصميم وتنفيذ عناصر ووحدات األ .3م

األدوات  الهندسة الكهربائية واإللكترونية والرقمية باستخدام

 .التكنولوجية والمهنية

X  X X X X 
  

 

ائر الدوالكهربائية واإللكترونية الرقمية و نظمةتقدير وقياس أداء األ .4م

 X  X X X X تحت تأثير مدخالت محددة، وتقييم مدى مالءمتها.
  

 

ناء اعتماد معايير ومواصفات قومية ودولية مناسبة من أجل تصميم وب .5م

والخدمات  نظمةصيانة المعدات واألوتشغيل وصيانة وفحص و

 .الكهربائية واإللكترونية والرقمية

X  X X  X 
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 االتالمعرفة بالرياضيات والعلوم واألساسيات الهندسية في: مج تطبيق .1ت

لتحكم اندسة القوي، اآلالت الكهربائية، ه أنظمةالهندسة الكهربائية، هندسة 

حل لالقدرة الصناعية  إلكترونياتكات وهندسة القوي والمحر أنظمةفي 

 المشكالت الهندسية المعقدة في مجاالت العمل أو البحث.

X  X X X X    

الطاقة  أنظمةالمعقدة في األجهزة الكهربائية و المشكالتتحليل  .2ت

 باستخدام طرق المعرفة والبحث إليجاد حلول صالحة.
X X X X X X    
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 طرق التقييم: خامساا 

 الكهربائية واآلالت ارات خريج برنامج هندسة القوىجد
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 هندسةلمعقدة من خالل تطبيق أساسيات التحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية ا .1هـ
 والعلوم األساسية والرياضيات

X X X  X X    

وتقييم  يرها،تطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيانات وتفس .2هـ
وعي النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلحصائية والحكم الهندسي الموض

 الستخالص النتائج.
X X   X   X  

اجات الحتياتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة تلبي  .3هـ
بيئية ة والالمحددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادي

صميم واألخالقية وغيرها من الجوانب المناسبة للتخصص وضمن مبادئ وسياقات الت
 .والتنمية المستدامة

X X X X X   X  

ت تطلباتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات الجودة وم .4هـ
 الصحة والسالمة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.

X X X X X X  X  

  X X X  X  X X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

لبات رقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مراعاة متطالتخطيط واإلشراف وال .6هـ
 الحرف األخرى.

   X X   X  

  X  X    X  العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات. .7هـ

ً ولف -التواصل الفعال  .8هـ ً بيانيا ً وخطيا من المستمعين باستخدام  مع مدي واسع -ظيا
 األدوات المعاصرة.

X X  X   X X  

لقيادة ال وااستخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ريادة األعم .9هـ
 لتوقع المواقف الجديدة واالستجابة لها.

X X  X   X X  

لحياة دى اوممارسة استراتيجيات التعلم الذاتي م ،اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ
 وغيرها.

 X  X    X  
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ع متلفة الطاقة الكهربائية للتطبيقات والتخصصات المخ أنظمةتحديد ونمذجة وتحليل  .1م
 .تفهم توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

X X X X X X X X  

قمية؛ الر والمكونات الكهربائية واإللكترونية والنظم نظمةتصميم ونمذجة وتحليل األ .2م
 .يموتحديد األدوات الالزمة لتحسين التصم

X X X X  X X X  

ة بائيالفرعية واألساسية في الهندسة الكهر نظمةتصميم وتنفيذ عناصر ووحدات األ .3م
 .واإللكترونية والرقمية باستخدام األدوات التكنولوجية والمهنية

X  X X  X  X  

ثير ت تأالكهربائية واإللكترونية الرقمية والدوائر تح نظمةتقدير وقياس أداء األ .4م
 محددة، وتقييم مدى مالءمتها.مدخالت 

X X X X  X  X  

ة صياناعتماد معايير ومواصفات قومية ودولية مناسبة من أجل تصميم وبناء وتشغيل و .5م
 .والخدمات الكهربائية واإللكترونية والرقمية نظمةوفحص وصيانة المعدات واأل

X X X   X  X  

ع متلفة طبيقات والتخصصات المخالطاقة الكهربائية للت أنظمةتحديد ونمذجة وتحليل  .6م
 .تفهم توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

X X X X X X X X  
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ندسة المعرفة بالرياضيات والعلوم واألساسيات الهندسية في: مجاالت اله تطبيق .1ت
وي قال ظمةأنالقوي، اآلالت الكهربائية، هندسة التحكم في  أنظمةالكهربائية، هندسة 

في  لمعقدةالقدرة الصناعية لحل المشكالت الهندسية ا إلكترونياتوالمحركات وهندسة 
 مجاالت العمل أو البحث.

X X X X X X  X X 

طرق  الطاقة باستخدام أنظمةتحليل المشكالت المعقدة في األجهزة الكهربائية و .2ت
 المعرفة والبحث إليجاد حلول صالحة.

X X X X  X  X X 
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 وفة اجلدارات / املقررات: مصفسادساا 

 اسم المقرر كود المقرر

 القوى واآلالت الكهربائية جدارات خريج برنامج هندسة

 الهندسة الكهربائية الهندسة
القوى 

 واآلالت 

ـ  2هـ  1هـ ـ  3ه ـ  4ه ـ  6هـ  5ه ـ  7ه ـ  8ه ـ  9ه   2ت  1ت 5م 4م 3م 2م 1م  10ه

الفصل الدراسي األول -السنة اإلعدادية    

MTH 011  1-الرياضيات X                 

PHY 011 1- فيزياء X X                

ENG 021 كيمياء هندسية X  X               

ENG 022 ميكانيكا هندسية X X                

ENG 011  1-رسم هندسي X                 

AUR 021 القضايا المجتمعية       X           

الفصل الدراسي الثاني -السنة اإلعدادية   

MTH 012  2-الرياضيات X                 

PHY 012  2-فيزياء X X                

ENG 012  2-رسم هندسي X                 

ENG 013 هندسة وصفية X                 

ENG 014 تكنولوجيا اإلنتاج X  X   X            

AUR 031 
مقدمة في الحاسبات 

 والبرمجة
X         X        

                   

الفصل الدراسي األول -السنة األولي   

Elective لغات أجنبية       X X  X        

MTH 115 معادالت تفاضلية X                 

EE 111 (1) المجاالت الكهربية X                 

EE 112 (1ة )الدوائر الكهربائي  X X        X        

EE 121 مقدمة في البرمجة X     X            

MED 117 مبادئ الهندسة الميكانيكية X  X               

الفصل الدراسي الثاني -السنة األولي   

AUR 132 التواصلمهارات العرض و       X X          

MTH 116 
االحتماالت والعمليات 

 العشوائية 
X X         X X  X    

EE 113 ( 2المجاالت الكهربية) X          X X      

EE 114 ( 2الدوائر الكهربائية) X X         X X  X    

EE 131 النبائط اإللكترونية  X X          X X X    

EE 151 ( 1اختبارات كهربائية) X X     X     X  X    
 

الفصل الدراسي األول -السنة الثانية   

AUR 241 مهنة ومجتمع   X     X X         

EEE 211 (1وائر اإللكترونية )الد X X          X X X    

EEP 211 ( 1اآلالت الكهربائية) X         X  X  X   X 

EEP 221 ( 1إلكترونيات القدرة) X X       X X X X  X  X  

EEC 222 القياسات والحساسات X X          X X X    

EEP 271 ( 2اختبارات كهربائية) X X     X    X X  X  X X 

الفصل الدراسي الثاني -السنة الثانية   

AUR 233 ريادة األعمال   X    X X X         

EEP 231 ( 1القوى الكهربائية) X       X   X  X X    
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 اسم المقرر كود المقرر

 القوى واآلالت الكهربائية جدارات خريج برنامج هندسة

 الهندسة الكهربائية الهندسة
القوى 

 واآلالت 

ـ  2هـ  1هـ ـ  3ه ـ  4ه ـ  6هـ  5ه ـ  7ه ـ  8ه ـ  9ه   2ت  1ت 5م 4م 3م 2م 1م  10ه

EEC 223 التحليل العددي X X          X  X    

EEC 231 تصميم المنطق الرقمي X X X         X X X    

EEP 272 (3ئية )اختبارات كهربا X X    X X    X X X X    

MEP 213 
الهيدروليكا واآلالت 

 الحرارية
X X    X        X    

 

الفصل الدراسي األول -السنة الثالثة   

AUR 322 قضايا المياه والطاقة والمناخ   X X              

EEC 341 ( 1التحكم اآللي) X X           X X  X  

EEP 312 (2ربائية )اآلالت الكه X       X  X  X X X  X X 

EEP 332 ( 2القوى الكهربائية) X X         X  X X  X X 

EEP 373 ( 4اختبارات كهربائية) X X   X X X X   X X X X  X  

Elective ( 1مقرر اختياري) X X     X X   X  X   X  

الفصل الدراسي الثاني -السنة الثالثة   

AUR 336 حث العلميمبادئ الب X X   X   X  X        

EEP 351 هندسة الجهد العالي X X X  X     X   X X X X X 

EEP 361 
معالجة إشارات القوى 

 الكهربائية
X    X    X  X  X   X  

EEP 322 ( 2إلكترونيات القدرة) X X      X X X X X  X  X X 

EEP 374 ( 5اختبارات كهربائية) X X   X X X X   X X X X  X X 

Elective ( 2مقرر اختياري) X    X   X X  X X X   X X 

 

الفصل الدراسي األول -السنة الرابعة   

ENG 431 السالمة المهنية    X  X            

EEP 462 
تحليل نظم القوى 

 الكهربائية
X X      X  X X  X X X X X 

EEP 452 تحويل واستخدام الطاقة X  X X X   X X X X X X X X X X 

EEP 413 ( 3اآلالت الكهربائية) X       X  X  X X X  X X 

EEP 475 ( 6اختبارات كهربائية) X X   X X X X   X X X X  X X 

Elective ( 3مقرر اختياري) X X   X   X X X X  X  X X X 

الفصل الدراسي الثاني -السنة الرابعة   

ENG 432 ةنظم مراقبة وضبط الجود  X  X  X            

EEP 476 البكالوريوس مشروع X X X X X X X X X X X X X X  X X 

EEP 433 
حماية نظم القوى 

 الكهربائية
X  X X    X  X X   X X X X 

EEP 463 
التحكم في نظم القوى 

 الكهربائية
X  X     X  X   X   X X 

EEP 477 ( 7اختبارات كهربائية) X X  X X X X X  X X X X X  X X 

Elective ( 4مقرر اختياري) X X   X   X X X X  X  X X X 
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 :واالتصاالت اإللكرتونيات هندسة برنامج -4

 رسالة الربنامج: أوالا 

 هندسيتقديم تعليم  فييسهم برنامج هندسة االلكترونيات واالتصاالت بدورة 

على مواكب لتطورات العصر ويرتبط باالحتياجات المحلية  علميمتميز وبحث 

ً للمعايير  ة دئ األخالقيكما يحرص على غرس المبا الدولية،واإلقليمية طبقا

 المتعلقة بالمهنة.

 واالتصاالت اإللكرتونيات : خصائص ومسات خريج برنامج هندسةثانياا 

الت التصاباإلضافة إلى السمات العامة لخريجي الهندسة يتسم خريج برنامج هندسة اإللكترونيات وا

 بالقدرة علي:

 .واالتصاالت اإللكترونيات ندسةه مشكالت لحل والهندسة والعلوم الرياضيات بمفاهيم المعرفة تطبيق .1

 .المشروطة القيود تحت المطلوبة ومكونات وعمليات تلبي االحتياجات نظمةأ تصميم .2

 .وتفسيرها البيانات تحليل وكذلك التجارب وإجراء تصميم .3

 إلى الدوائر، وتصميم وتحليل المنفصلة، المكونات مستوى من بدًءا اإللكترونية، الدوائر مع تعامل .4

 .اإللكترونية الطاقة أجهزة على التركيز مع وإصالحها ألخطاءا استكشاف

 .معالجتهاو وتكييفها اإلشارات وتحويل الصناعية للمتغيرات القياس وأساسيات التحكم نظرية تطبيق .5

 وفك شفيروالت المتنقلة واالتصاالت والتناظرية الرقمية االتصاالت أنظمة وصيانة وتشغيل تصميم .6

 .التشفير

 واالتصاالت اإللكرتونيات ات خريج برنامج هندسة: جدارثالثاا 
الكهربائية كمجال بشكل عام باإلضافة إلى جدارات خريج الهندسة )هـ( تتضمن جدارات خريج الهندسة 

 )ت( دقيق. كتخصصواالتصاالت  اإللكترونيات هندسةوكذلك جدارات خاصة بخريج  )م( رئيسي،

 التصاالتوا اإللكترونيات جدارات خريج برنامج هندسة
سة

ند
ه
ال

 

ة ألساسياتحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم  .1هـ
 والرياضيات

، وتقويمها نتائجتطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيانات وتفسيرها، وتقييم ال .2هـ
  لهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.واستخدام التحليالت اإلحصائية والحكم ا

ع مراعاة ددة متطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة تلبي االحتياجات المح .3هـ
ة ب المناسبلجوانالجوانب العالمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من ا

  .التصميم والتنمية المستدامة للتخصص وضمن مبادئ وسياقات

ة لسالمتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات الجودة ومتطلبات الصحة وا .4هـ
  والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.

 .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

 رى.المشاريع الهندسية مع مراعاة متطلبات الحرف األخالتخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ  .6هـ

 العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات. .7هـ

 من المستمعين باستخدام األدوات المعاصرة. مع مدي واسع -ظياً وخطياً بيانياً ولف -التواصل الفعال  .8هـ
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 التصاالتوا اإللكترونيات جدارات خريج برنامج هندسة
يدة واقف الجدقع المواكتساب مهارات ريادة األعمال والقيادة لتواستخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن  .9هـ

 واالستجابة لها.

 .وممارسة استراتيجيات التعلم الذاتي مدى الحياة وغيرها ،اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ
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.

 

 ونقل وليدمع تفهم ت للتطبيقات والتخصصات المختلفة الكهربائية الطاقة أنظمة وتحليل ونمذجة تحديد  .1م

 .الكهربائية الطاقة وتوزيع

 األدوات يدوتحد الرقمية؛ واإللكترونية والنظم والمكونات الكهربائية األنظمة وتحليل ونمذجة تصميم  .2م

 .التصميم لتحسين الالزمة

 والرقمية ونيةواإللكتر الكهربائية في الهندسة واألساسية الفرعية ووحدات األنظمة عناصر وتنفيذ تصميم  .3م

 .والمهنية التكنولوجية األدوات باستخدام

 مدى وتقييم حددة،م مدخالت تأثير تحت والدوائر واإللكترونية الرقمية الكهربائية أداء األنظمة وقياس تقدير .4م

 مالءمتها.

 يانةوص وفحص وصيانة وتشغيل وبناء تصميم أجل من مناسبة ودولية قومية ومواصفات معايير اعتماد .5م

 .واإللكترونية والرقمية الكهربائية والخدمات واألنظمة اتالمعد
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 استكشاف إلى ئر،الدوا وتصميم وتحليل المنفصلة، المكونات مستوى من بدءاً  اإللكترونية، الدوائر مع تعامل .1ت

 .اإللكترونية الطاقة أجهزة على التركيز مع وإصالحها األخطاء

 .التشفير وفك والتشفير المتنقلة واالتصاالت والتناظرية الرقمية االتصاالت أنظمة نةوصيا وتشغيل تصميم .2ت

 طرق التعليم والتعلم: رابعاا 

 واالتصاالت جدارات خريج برنامج هندسة اإللكترونيات

 طرق التعليم والتعلم
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تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق  .1هـ

 أساسيات الهندسة والعلوم األساسية والرياضيات
X X X X  X X   

 اناتتطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البي .2هـ

ة صائيائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلحوتفسيرها، وتقييم النت

 والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

X X X  X   X  

لبي فة تتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكل .3هـ

اعية جتماالحتياجات المحددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية واال

ص لتخصلواألخالقية وغيرها من الجوانب المناسبة  واالقتصادية والبيئية

 .وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

X  X X  X X   

ة لجودتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات ا .4هـ

 طر.ومتطلبات الصحة والسالمة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخا
X X X X X X  X  

  X  X  X   X .مارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلمم .5هـ

ة راعاالتخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع م .6هـ

 متطلبات الحرف األخرى.
X X X   X X   

العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة  .7هـ

 الثقافات.
X X    X  X  
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 واالتصاالت جدارات خريج برنامج هندسة اإللكترونيات

 طرق التعليم والتعلم
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من المستمعين  مع مدي واسع -ظياً وخطياً بيانياً ولف -صل الفعال التوا .8هـ

 باستخدام األدوات المعاصرة.
X  X  X X X X  

ادة استخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ري .9هـ

 األعمال والقيادة لتوقع المواقف الجديدة واالستجابة لها.
X X X  X X    

 لذاتياوممارسة استراتيجيات التعلم ، عرفة الجديدةاكتساب وتطبيق الم .10هـ

 مدى الحياة وغيرها.
 X X  X  X   
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تحديد ونمذجة وتحليل أنظمة الطاقة الكهربائية للتطبيقات  .1م

 .ائيةوالتخصصات المختلفة مع تفهم توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهرب
X X X X X X X X 

 

نية األنظمة والمكونات الكهربائية واإللكترو تصميم ونمذجة وتحليل .2م

 X  X X X X .والنظم الرقمية؛ وتحديد األدوات الالزمة لتحسين التصميم
  

 

تصميم وتنفيذ عناصر ووحدات األنظمة الفرعية واألساسية في  .3م

الهندسة الكهربائية واإللكترونية والرقمية باستخدام األدوات 

 .التكنولوجية والمهنية

X  X X X X 
  

 

ائر الدوتقدير وقياس أداء األنظمة الكهربائية واإللكترونية الرقمية و .4م

 X  X X X X تحت تأثير مدخالت محددة، وتقييم مدى مالءمتها.
  

 

ناء اعتماد معايير ومواصفات قومية ودولية مناسبة من أجل تصميم وب .5م

وتشغيل وصيانة وفحص وصيانة المعدات واألنظمة والخدمات 

 .ائية واإللكترونية والرقميةالكهرب

X  X X  X 
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 صلة،المنف المكونات مستوى من بدءاً  اإللكترونية، الدوائر مع تعامل .1ت

 مع وإصالحها األخطاء استكشاف إلى الدوائر، وتصميم وتحليل

 .اإللكترونية الطاقة أجهزة على التركيز
X  X X X X    

 والتناظرية الرقمية االتصاالت أنظمة نةوصيا وتشغيل تصميم .2ت

 .التشفير وفك والتشفير المتنقلة واالتصاالت
X X X X X X  X  

 طرق التقييم: خامساا 

 واالتصاالت جدارات خريج برنامج هندسة اإللكترونيات
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 هندسةتحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق أساسيات ال .1هـ
 والعلوم األساسية والرياضيات

X X X  X X    

تقييم و يرها،تطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيانات وتفس .2هـ
وعي النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلحصائية والحكم الهندسي الموض

 الستخالص النتائج.
X X   X   X  
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 واالتصاالت جدارات خريج برنامج هندسة اإللكترونيات
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اجات الحتياتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة تلبي  .3هـ
بيئية وال ةالمحددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادي

صميم واألخالقية وغيرها من الجوانب المناسبة للتخصص وضمن مبادئ وسياقات الت
 .والتنمية المستدامة

X X X X X   X  

ت تطلباتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات الجودة وم .4هـ
 الصحة والسالمة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.

X X X X X X  X  

  X X X  X  X X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

لبات تنفيذ المشاريع الهندسية مع مراعاة متط التخطيط واإلشراف والرقابة على .6هـ
 الحرف األخرى.

   X X   X  

  X  X    X  العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات. .7هـ

ً ولف -التواصل الفعال  .8هـ ً بيانيا ً وخطيا من المستمعين باستخدام  مع مدي واسع -ظيا
 األدوات المعاصرة.

X X  X   X X  

لقيادة ال وااستخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ريادة األعم .9هـ
 لتوقع المواقف الجديدة واالستجابة لها.

X X  X   X X  

حياة ى الوممارسة استراتيجيات التعلم الذاتي مد ،طبيق المعرفة الجديدةاكتساب وت .10هـ
 وغيرها.

 X  X    X  
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مع  تلفةيد ونمذجة وتحليل أنظمة الطاقة الكهربائية للتطبيقات والتخصصات المختحد .1م
 .تفهم توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

X X X X X X X X  

قمية؛ الر وتحليل األنظمة والمكونات الكهربائية واإللكترونية والنظم تصميم ونمذجة .2م
 .وتحديد األدوات الالزمة لتحسين التصميم

X X X X  X X X  

ة بائيتصميم وتنفيذ عناصر ووحدات األنظمة الفرعية واألساسية في الهندسة الكهر .3م
 .واإللكترونية والرقمية باستخدام األدوات التكنولوجية والمهنية

X  X X  X  X  

ثير ت تأتقدير وقياس أداء األنظمة الكهربائية واإللكترونية الرقمية والدوائر تح .4م
 قييم مدى مالءمتها.مدخالت محددة، وت

X X X X  X  X  

ة صيانواعتماد معايير ومواصفات قومية ودولية مناسبة من أجل تصميم وبناء وتشغيل  .5م
 .ةمات الكهربائية واإللكترونية والرقميوفحص وصيانة المعدات واألنظمة والخد

X X X   X  X  
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 وتصميم يلوتحل المنفصلة، المكونات مستوى من اً بدء اإللكترونية، الدوائر مع تعامل .1ت
 الطاقة أجهزة على التركيز مع وإصالحها األخطاء استكشاف إلى الدوائر،

 .اإللكترونية
X X X X  X  X X 

 متنقلةال واالتصاالت والتناظرية الرقمية االتصاالت أنظمة وصيانة وتشغيل متصمي .2ت
 .التشفير وفك والتشفير

X X X X X X  X X 
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 اجلدارات / املقررات ة: مصفوفسادساا 

 اسم المقرر كود المقرر

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسةجدارات خريج برنامج 

 الهندسة الكهربائية الهندسة
 ونياتاإللكتر

 واالتصاالت

ـ  2هـ  1هـ ـ  9هـ  8هـ  7هـ  6هـ  5هـ  4هـ  3ه  2ت 1ت 5م 4م 3م 2م 1م  10ه

الفصل الدراسي األول -السنة اإلعدادية   

MTH 011  1-الرياضيات X                 

PHY 011  1-فيزياء X X                

ENG 021 كيمياء هندسية X  X               

ENG 022 ميكانيكا هندسية X X                

ENG 011  1-رسم هندسي X                 

AUR 021 القضايا المجتمعية       X           

دراسي الثانيالفصل ال -السنة اإلعدادية   

MTH 012  2-الرياضيات X                 

PHY 012  2-فيزياء X X                

ENG 012  2-رسم هندسي X                 

ENG 013  وصفيةهندسة X                 

ENG 014 تكنولوجيا اإلنتاج X  X   X            

AUR 031 
مقدمة في الحاسبات 

 والبرمجة
X         X        

                   

الفصل الدراسي األول -السنة األولي   

Elective لغات أجنبية       X X  X        

MTH 115 معادالت تفاضلية X          X X      

EE 111 (1) المجاالت الكهربية X          X X      

EE 112 (1ة )الدوائر الكهربائي  X X         X X X X    

EE 121 مقدمة في البرمجة X     X            

MED 117 مبادئ الهندسة الميكانيكية X  X               

الفصل الدراسي الثاني -السنة األولي   

AUR 132 التواصلمهارات العرض و       X X          

MTH 116 
االحتماالت والعمليات 

 العشوائية 
X X          X      

EE 113 ( 2المجاالت الكهربية) X X         X X      

EE 114 ( 2الدوائر الكهربائية) X X         X X  X    

EE 131 النبائط اإللكترونية  X X          X X X    

EE 151 ( 1اختبارات كهربائية) X X     X    X X  X    

            

 سي األولالفصل الدرا -السنة الثانية 

AUR 241 مهنة ومجتمع   X     X X         

EEE 211 ( 1الدوائر اإللكترونية) X X          X X X  X  

EEE 221  المجاالت

 الكهرومغناطيسية
X X         X X     X 

EEE 251 اإلشارات والنظم X X           X     

EEC 222 القياسات والحساسات X X          X X X    

EEE 261 ( 2اختبارات كهربائية) X X     X    X X  X  X  

 الفصل الدراسي الثاني -السنة الثانية 

AUR 233 ريادة األعمال   X    X X X         

EEE 231 صاالتنظم االت X X          X  X X  X 

EEC 223 التحليل العددي X X          X  X  X X 
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 اسم المقرر كود المقرر

 واالتصاالت اإللكترونيات هندسةجدارات خريج برنامج 

 الهندسة الكهربائية الهندسة
 ونياتاإللكتر

 واالتصاالت

ـ  2هـ  1هـ ـ  9هـ  8هـ  7هـ  6هـ  5هـ  4هـ  3ه  2ت 1ت 5م 4م 3م 2م 1م  10ه

EEC 231 قميتصميم المنطق الر X X X         X X X  X  

EE 241  مقدمة القوى واآلالت

 الكهربائية
X X         X X      

EEE 262 ( 3اختبارات كهربائية) X X    X X     X X X  X  

            

الفصل الدراسي األول -السنة الثالثة   

AUR 322 قضايا المياه والطاقة والمناخ   X X              

EEC 341 ( 1التحكم اآللي) X  X         X X X    

EEE 312 ( 2الدوائر اإللكترونية) X X          X X X  X  

EEE 322  الهوائيات وانتشار

 الموجات
X X          X X X   X 

EEE 363 ( 4اختبارات كهربائية) X X    X X     X X X  X X 

Elective ( 1مقرر اختياري) X           X    X X 

الفصل الدراسي الثاني -السنة الثالثة   

AUR 336 مبادئ البحث العلمي X X   X   X  X        

EEC 334 النظم المدمجة X  X   X      X X   X  

EEE 313 وتصنيع الدوائر  تصميم

 المتكاملة
X  X         X X   X  

EEE 352  نظرية المعلومات

 والتشفير
X        X   X X    X 

EEE 364 ( 5اختبارات كهربائية) X X    X X     X X X  X X 

Elective ( 2مقرر اختياري) X    X       X X X  X X 

            

ألولاالفصل الدراسي  -السنة الرابعة   

ENG 431 السالمة المهنية    X  X            

EEE 432 شبكات االتصاالت X        X   X  X   X 

EEE 453 معالجة اإلشارات الرقمية X           X X   X  

EEE 433 االتصاالت الرقمية X X       X   X X X   X 

EEE 465 ( 6اختبارات كهربائية) X X    X X     X X X  X X 

Elective ( 3مقرر اختياري) X    X    X X  X X X  X X 

الفصل الدراسي الثاني -السنة الرابعة   

ENG 432 نظم مراقبة وضبط الجودة  X  X  X            

EEE 466 مشروع البكالوريوس X X X X X X X X X X  X X X  X X 

EEE 441 االتصاالت الالسلكية X       X X   X X X   X 

EEE 423 
نبائط ودوائر الموجات 

 متناهية القصر
X        X   X X X  X X 

EEE 467 ( 7اختبارات كهربائية) X X    X X     X X X  X X 

Elective ( 4مقرر اختياري) X    X    X X  X X X  X X 
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 والنظم احلاسبات هندسة برنامج -5
 الربنامج رسالة: أولا 

نية المهوإعداد مهندسي الكمبيوتر واألنظمة والبرمجيات المهرة للوظائف القيادية 

ن متمع والدراسة المتقدمة، يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في المساهمة في المج

ت كارات من خالل االبتخالل تطوير مجاالت هندسة الكمبيوتر واألنظمة والبرمجيا

ة شاركفي التدريس والبحث وتعزيز معرفة الطالب من خالل التعليم التفاعلي والم

 ع عنالعالمية والتعلم التجريبي، سيكون البرنامج بمثابة مصدر إلعالم المجتم

 التطورات المتعلقة بهندسة الحاسبات والنظم.

 النظمو احلاسبات هندسة برنامج خريج ومسات : خصائصثانياا 

 لى:لقدرة عوالنظم با الحاسبات باإلضافة إلى السمات العامة لخريجي الهندسة يتسم خريج برنامج هندسة

 هندسة لتخصص المناسبة المنطقية والمهارات والفيزياء والرياضيات الحوسبة في المعرفة قتطبي .1

 الكمبيوتر والتحكم.

 لحلها. ةالمناسب الحوسبة متطلبات وتعريف وتحديد المشكلة تحليل .2

 ةلتلبي البرامجو والمكونات الحسابية والعمليات الكمبيوتر المعتمدة على النظم وتقييم وتنفيذ تصميم  .3

 المطلوبة. االحتياجات

 .مهنيا   البرمجيات وأدوات الكمبيوتر استخدام .4

 .التكلفة حيث من مناسب تصميم تحقيق وبالتالي المشاريع، وقيود متطلبات وتحقيق العمليات تحليل .5

 .الكمبيوتر أنظمة في وإصالحها األخطاء استكشاف إجراء .6

 م.تخصص الحاسبات والنظ مع يتناسب بما ثانية كلغة اإلنجليزية اللغة في الكفاءة إظهار .7

 غير تبدو لتيا األحداث حول واالستنتاجات العامة القواعد ومعرفة االستقرائي، التفكير قدرات إظهار .8

 صلة ذات

 والمجتمع والمنظمات األفراد على للحوسبة العالميو المحلي التأثير تحليل .9

 م.موالنظاسبات لممارسات هندسة الح الالزمة واألدوات والمهارات الحالية المتقدمة التقنيات استخدم .10

 والنظم احلاسبات هندسة برنامج خريج : جداراتثالثاا 
 ة كمجالالكهربائيهندسة بشكل عام باإلضافة إلى جدارات خريج ال)هـ( تتضمن جدارات خريج الهندسة 

 )ت( دقيق. كتخصصوالنظم  الحاسبات هندسةوكذلك جدارات خاصة بخريج  )م( رئيسي،

 والنظم الحاسبات جدارات خريج برنامج هندسة

سة
ند

ه
ال

 

ية ألساستحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم ا .1هـ

 والرياضيات

، وتقويمها نتائجإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيانات وتفسيرها، وتقييم التطوير و .2هـ

  واستخدام التحليالت اإلحصائية والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.
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 والنظم الحاسبات جدارات خريج برنامج هندسة

اعاة ع مرددة متطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة تلبي االحتياجات المح .3هـ

ة ب المناسبلجوانالجوانب العالمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من ا

  .للتخصص وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

ة لسالمتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات الجودة ومتطلبات الصحة وا .4هـ

  ا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.والقضاي

 .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

 رى.التخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مراعاة متطلبات الحرف األخ .6هـ

 العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات. .7هـ

 من المستمعين باستخدام األدوات المعاصرة. مع مدي واسع -ظيا  وخطيا  بيانيا  ولف -لفعال التواصل ا .8هـ

ديدة مواقف الجقع الاستخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ريادة األعمال والقيادة لتو .9هـ

 واالستجابة لها.

 .التعلم الذاتي مدى الحياة وغيرها وممارسة استراتيجيات ،اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ

ة 
س

ند
ه
ال

ية
ائ
رب

ه
لك

ا
.

 

 ونقل وليدمع تفهم ت للتطبيقات والتخصصات المختلفة الكهربائية الطاقة أنظمة وتحليل ونمذجة تحديد  .1م

 .الكهربائية الطاقة وتوزيع

 األدوات يدتحدو الرقمية؛ واإللكترونية والنظم والمكونات الكهربائية األنظمة وتحليل ونمذجة تصميم  .2م

 .التصميم لتحسين الالزمة

 والرقمية ونيةواإللكتر الكهربائية في الهندسة واألساسية الفرعية ووحدات األنظمة عناصر وتنفيذ تصميم  .3م

 .والمهنية التكنولوجية األدوات باستخدام

 مدى وتقييم حددة،م خالتمد تأثير تحت والدوائر واإللكترونية الرقمية الكهربائية أداء األنظمة وقياس تقدير .4م

 مالءمتها.

 يانةوص وفحص وصيانة وتشغيل وبناء تصميم أجل من مناسبة ودولية قومية ومواصفات معايير اعتماد .5م

 .واإللكترونية والرقمية الكهربائية والخدمات واألنظمة المعدات

ت 
با

س
حا

ال

ظم
لن

وا
 

 سوب والنظم.الحا هندسة لتخصص المناسبة المنطقية والمهارات والفيزياء والرياضيات الحوسبة المعرفة في تطبيق .1ت

 مهنيا ، واكتشاف األخطاء وإصالحها في أنظمة الحاسوب. البرمجيات وأدوات الحاسوب استخدام .2ت

 طرق التعليم والتعلم:: رابعاا 

 جدارات خريج برنامج هندسة الحاسبات والنظم

 طرق التعليم والتعلم

ت
را

ض
حا

لم
ا

 

ال
ألف
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ة 

ئي
ضو

ال
ض 
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سة
ند

ه
ال

 

تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق  .1هـ

 أساسيات الهندسة والعلوم األساسية والرياضيات
X X X X  X X   

 اناتمحاكاة، وتحليل البيتطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو ال .2هـ

ة صائيوتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلح

 والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

X X X  X   X  
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 جدارات خريج برنامج هندسة الحاسبات والنظم

 طرق التعليم والتعلم

ت
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لبي فة تتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكل .3هـ

اعية جتمية والثقافية واالاالحتياجات المحددة مع مراعاة الجوانب العالم

ص لتخصلواالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجوانب المناسبة 

 .وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

X  X X  X X   

ة لجودتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات ا .4هـ

 طر.ئية ومبادئ إدارة المخاومتطلبات الصحة والسالمة والقضايا البي
X X X X X X  X  

  X  X  X   X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

ة راعاالتخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع م .6هـ

 متطلبات الحرف األخرى.
X X X   X X   

تخصصات ومتعددة العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة ال .7هـ

 الثقافات.
X X    X  X  

من المستمعين  مع مدي واسع -ظيا  وخطيا  بيانيا  ولف -التواصل الفعال  .8هـ

 باستخدام األدوات المعاصرة.
X  X  X X X X  

ادة استخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ري .9هـ

 ستجابة لها.األعمال والقيادة لتوقع المواقف الجديدة واال
X X X  X X    

 لذاتياوممارسة استراتيجيات التعلم ، اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ

 مدى الحياة وغيرها.
 X X  X  X   

ة 
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ائ

رب
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تحديد ونمذجة وتحليل أنظمة الطاقة الكهربائية للتطبيقات  .1م

 .ئيةباوالتخصصات المختلفة مع تفهم توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهر
X X X X X X X X  

نية تصميم ونمذجة وتحليل األنظمة والمكونات الكهربائية واإللكترو .2م

 X  X X X X .والنظم الرقمية؛ وتحديد األدوات الالزمة لتحسين التصميم
  

 

تصميم وتنفيذ عناصر ووحدات األنظمة الفرعية واألساسية في  .3م

استخدام األدوات الهندسة الكهربائية واإللكترونية والرقمية ب

 .التكنولوجية والمهنية

X  X X X X 
  

 

ائر الدوتقدير وقياس أداء األنظمة الكهربائية واإللكترونية الرقمية و .4م

 X  X X X X تحت تأثير مدخالت محددة، وتقييم مدى مالءمتها.
  

 

ناء اعتماد معايير ومواصفات قومية ودولية مناسبة من أجل تصميم وب .5م

وفحص وصيانة المعدات واألنظمة والخدمات  وتشغيل وصيانة

 .الكهربائية واإللكترونية والرقمية

X  X X  X 
  

 

ت 
با

س
حا

ال
ظم

لن
وا

 

 ةالمنطقي والمهارات والفيزياء والرياضيات الحوسبة المعرفة في تطبيق .1ت

 الحاسوب والنظم. هندسة لتخصص المناسبة
X  X X X X    

حها نيا ، واكتشاف األخطاء وإصالمه البرمجيات وأدوات الحاسوب استخدام .2ت

 في أنظمة الكمبيوتر.
X X X X X X  X  
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 طرق التقييم: خامساا 

 جدارات خريج برنامج هندسة الحاسبات والنظم

 طرق التقييم

ي
ير

حر
 ت

ار
تب

خ
ا

 

ي
فه

ش
ر 

با
خت

ا
 

ن
ري

ما
 ت

يم
قي

ت
 

ت
عا

و
شر

 م
يم

قي
ت

 

ير
ار

تق
م 

يي
تق

 

م 
يي

تق
ة 

ئل
س

أ
Q

u
iz

 

ية
وئ

ض
ض 

رو
ع

م 
يي

تق
 

ية
مل

مع
ت 

را
با

خت
ا

 

ية
زل

من
ت 

را
با

خت
ا

 

سة
ند

ه
ال

 

 هندسةتحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق أساسيات ال .1هـ

 والعلوم األساسية والرياضيات
X X X  X X    

وتقييم  يرها،تطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيانات وتفس .2هـ

وعي واستخدام التحليالت اإلحصائية والحكم الهندسي الموضالنتائج وتقويمها، 

 الستخالص النتائج.

X X   X   X  

اجات الحتياتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة تلبي  .3هـ

بيئية ة والالمحددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادي

صميم رها من الجوانب المناسبة للتخصص وضمن مبادئ وسياقات التواألخالقية وغي

 .والتنمية المستدامة

X X X X X   X  

ت تطلباتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات الجودة وم .4هـ

 الصحة والسالمة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.
X X X X X X  X  

  X X X  X  X X .لبحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلمممارسة تقنيات ا .5هـ

لبات التخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مراعاة متط .6هـ

 الحرف األخرى.
   X X   X  

  X  X    X  العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات. .7هـ

من المستمعين باستخدام  مع مدي واسع -ظيا  وخطيا  نيا  ولفبيا -التواصل الفعال  .8هـ

 األدوات المعاصرة.
X X  X   X X  

لقيادة ال وااستخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ريادة األعم .9هـ

 لتوقع المواقف الجديدة واالستجابة لها.
X X  X   X X  

حياة ى المارسة استراتيجيات التعلم الذاتي مدوم ،اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ

 وغيرها.
 X  X    X  
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مع  تلفةتحديد ونمذجة وتحليل أنظمة الطاقة الكهربائية للتطبيقات والتخصصات المخ .1م

 .تفهم توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية
X X X X X X X X  

قمية؛ الر ت الكهربائية واإللكترونية والنظمتصميم ونمذجة وتحليل األنظمة والمكونا .2م

 .وتحديد األدوات الالزمة لتحسين التصميم
X X X X  X X X  

ة بائيتصميم وتنفيذ عناصر ووحدات األنظمة الفرعية واألساسية في الهندسة الكهر .3م

 .واإللكترونية والرقمية باستخدام األدوات التكنولوجية والمهنية
X  X X  X  X  

ير ت تأثوقياس أداء األنظمة الكهربائية واإللكترونية الرقمية والدوائر تحتقدير  .4م

 مدخالت محددة، وتقييم مدى مالءمتها.
X X X X  X  X  

 اعتماد معايير ومواصفات قومية ودولية مناسبة من أجل تصميم وبناء وتشغيل .5م

نية وصيانة وفحص وصيانة المعدات واألنظمة والخدمات الكهربائية واإللكترو

 .والرقمية

X X X   X  X  
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 تخصصل المناسبة المنطقية والمهارات والفيزياء والرياضيات الحوسبة المعرفة في تطبيق .1ت

 الحاسوب والنظم. هندسة
X X X X X X  X X 

ة مهنيا ، واكتشاف األخطاء وإصالحها في أنظم البرمجيات وأدوات الحاسوب استخدام .2ت

 X X X X X X  X X الكمبيوتر.
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 اجلدارات / املقررات ة: مصفوفسادساا 

 اسم المقرر كود المقرر

 والنظم الحاسبات هندسةجدارات خريج برنامج 

 الهندسة الكهربائية الهندسة
 الحاسبات

 والنظم

 2ت 1ت 5م 4م 3م 2م 1م  10هـ  9هـ  8هـ  7هـ  6هـ  5هـ  4هـ  3هـ  2هـ  1هـ

الفصل الدراسي األول -السنة اإلعدادية   

MTH 011  1-الرياضيات X                 

PHY 011  1-فيزياء X X                

ENG 021 كيمياء هندسية X  X               

ENG 022 ميكانيكا هندسية X X                

ENG 011  1-رسم هندسي X                 

AUR 021 القضايا المجتمعية       X           

الثاني الفصل الدراسي -السنة اإلعدادية   

MTH 012  2-الرياضيات X                 

PHY 012  2-فيزياء X X                

ENG 012  2-رسم هندسي X                 

ENG 013 هندسة وصفية X                 

ENG 014 تكنولوجيا اإلنتاج X  X   X            

AUR 031 
مقدمة في الحاسبات 

 والبرمجة
X         X        

 

الفصل الدراسي األول -السنة األولي   

Elective لغات أجنبية       X X  X        

MTH 115 معادالت تفاضلية X          X X      

EE 111 (1) المجاالت الكهربية X          X X      

EE 112 (1ة )الدوائر الكهربائي  X X         X X X X    

EE 121 ي البرمجةمقدمة ف X     X            

MED 117 مبادئ الهندسة الميكانيكية X  X               

الفصل الدراسي الثاني -السنة األولي   

AUR 132 التواصلمهارات العرض و       X X          

MTH 116 
االحتماالت والعمليات 

 العشوائية 
X X          X      

EE 113 (2) المجاالت الكهربية X X         X X      

EE 114 ( 2الدوائر الكهربائية) X X         X X  X    

EE 131 النبائط اإللكترونية  X X          X X X    

EE 151 ( 1اختبارات كهربائية) X X     X    X X  X    

 

 الفصل الدراسي األول -السنة الثانية 

AUR 241 مهنة ومجتمع   X     X X         

EEE 211 ( 1الدوائر اإللكترونية) X X          X X X    

EEC 251 شبكات الحاسب X X          X X  X  X 

EEC 221 تحليل النظم X X           X   X  

EEC 222 القياسات والحساسات X X          X X X  X  

EEC 271 ( 2اختبارات كهربائية) X X     X    X X  X    

 الفصل الدراسي الثاني -لسنة الثانية ا

AUR 233 ريادة األعمال   X    X X X         

EEE 231 نظم االتصاالت X X          X  X X   

EEC 223  العدديالتحليل X X          X  X  X X 

EEC 231 تصميم المنطق الرقمي X X X         X X X    



 
 جامعة أسيوط

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس 
  الدراسيني بنظام الفصلني الربامج

 كلية الهندسة

 

                                 (والنظم احلاسبات هندسةبرانمج  -الكلية اجلدارات اليت حتققها برامج: الرابع)الباب                                                             276 

 اسم المقرر كود المقرر

 والنظم الحاسبات هندسةجدارات خريج برنامج 

 الهندسة الكهربائية الهندسة
 الحاسبات

 والنظم

 2ت 1ت 5م 4م 3م 2م 1م  10هـ  9هـ  8هـ  7هـ  6هـ  5هـ  4هـ  3هـ  2هـ  1هـ

EEC 272 ( 3اختبارات كهربائية) X X    X X     X X X  X X 

EEC 211 البرمجة الشيئية X     X       X   X X 

 

الفصل الدراسي األول -السنة الثالثة   

AUR 322 
قضايا المياه والطاقة 

 والمناخ
  X X              

EEC 341 ( 1التحكم اآللي) X X           X X  X  

EEC 332 تنظيم الحاسب X            X X  X  

EEC 312 
الخوارزميات وهياكل 

 البيانات
X  X           X  X X 

EEC 313 هندسة البرمجيات X  X   X X       X X X X 

Elective ( 1مقرر اختياري) X         X   X X  X  

الفصل الدراسي الثاني -السنة الثالثة   

AUR 336 مبادئ البحث العلمي X X   X   X  X        

EEC 314 نظم التشغيل X    X X       X   X X 

EEC 333 هندسة بناء الحاسب X    X X       X   X X 

EEC 342 ( 2التحكم اآللي) X X          X X X  X X 

EEC 315 برمجة الشبكات X X    X       X  X X X 

Elective ( 2مقرر اختياري) X    X     X   X X  X X 

            

الفصل الدراسي األول -لرابعة السنة ا  

ENG 431 السالمة المهنية    X  X            

EEC 434 النظم المدمجة X  X   X      X X   X X 

EEC 443 التحكم الرقمي X X          X X X  X X 

EEC 452 أمن الحاسب X    X X       X X  X X 

EEC 444 
الحاكمات المبرمجة 

 المنطقية
X     X      X X   X X 

Elective  (3) اختياريمقرر X  X  X    X X   X X  X X 

الفصل الدراسي الثاني -السنة الرابعة   

ENG 432 نظم مراقبة وضبط الجودة  X  X  X            

EEC 473 البكالوريوس مشروع X X X X X X X X X X   X X X X X 

EEC 445 
التحكم في العمليات 

 الصناعية
X X X   X      X X X  X X 

EEC 453 النظم الذكية X  X  X X       X X  X X 

EEC 454  نظم قواعد البيانات X  X   X       X X  X X 

Elective  (4) اختياريمقرر X  X  X    X X   X X  X X 
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 برنامج هندسة املواد والفلزات -6

 رسالة الربنامج: أولا 

اد تنبثق رسالة البرنامج من رسالة كلية الهندسة، وهي تعليم وتخريج مهندسين مو 

وفلووو از مووو ودين لعسوووا العلووو ل ابساسوووية والاتبياووواز والاهووواراز والا ن ل  يوووا 

ي للاعووووايير الدوليووووة ومعووووايير ال وووو د  ماتلبوووواز و الحديثووووة فووووي تخببوووواتها يباووووا

 الاشروعاز في هذه الاخبباز.

 : خصائص ومسات خريج برنامج هندسة املواد والفلزاتثانياا 

 لى:علادر  لاإلضافة إلى السااز العامة لخريج الهندسة ياسم خريج لرنامج هندسة الا اد والفل از لا

 ة بالتخصص. الصل الهندسية ذات المشكالت لحل والهندسة والعلوم الرياضيات بمفاهيم المعرفة تطبيق .1

 .وإجراء التجارب وتحليل البيانات وتفسيرها تصميم .2

 ريع.ارة المشاة وإدالتقنيات والمهارات واألدوات الهندسية المناسبة الالزمة للممارسة الهندسي استخدام .3

 .مدعومة بالخلفية العلمية الالزمة المعادن،المعرفة بالمبادئ األساسية لعلم  اكتساب .4

 لوم والهندسة المتقدمة على النظم المعدنية.مبادئ الع تطبيق .5

ة مجال هندسلربعة فهم متكامل للمبادئ العلمية والهندسية التي تقوم عليها العناصر الرئيسية األ لديه .6

 لمجال.لالمتعلقة بأنظمة التعدين المناسبة و ،المعالجة والهيكل والخصائص واألداء :المعادن

 للصناعة والمجتمع. على أهمية المعادن والسبائك التعرف .7

لمواد دسة اهناستخدام المهارات الحسابية وذات الصلة وأدوات الحاسب اآللي المتاحة في حل مشاكل  .8

 .والفلزات

 يج برنامج هندسة املواد والفلزات: جدارات خرثالثاا 
اد لرنامج هندسة الا وكذلك  داراز خاصة لخريج  لش ل عال)هـ( تاضان  داراز خريج الهندسة 

 ل از )ل( كا ال رئيسي.والف

 الا اد والفل از  داراز خريج لرنامج هندسة

سة
ند
ه
ال

 

ية ألساستحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم ا .1هـ

 والرياضيات

، وتقويمها تائجلنتطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيانات وتفسيرها، وتقييم ا .2هـ

  واستخدام التحليالت اإلحصائية والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

ع مراعاة ددة متطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة تلبي االحتياجات المح .3هـ

ة ب المناسبلجوانة وغيرها من االجوانب العالمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية واألخالقي

  .للتخصص وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

ة لسالمتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات الجودة ومتطلبات الصحة وا .4هـ

  والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.

 .تأصل من التعلمممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء م .5هـ
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 الا اد والفل از  داراز خريج لرنامج هندسة

 رى.التخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مراعاة متطلبات الحرف األخ .6هـ

 العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات. .7هـ

 المعاصرة. ع مدي واسع من المستمعين باستخدام األدواتم -ظياً وخطياً بيانياً ولف -التواصل الفعال  .8هـ

ديدة مواقف الجقع الاستخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ريادة األعمال والقيادة لتو .9هـ

 واالستجابة لها.

 .وممارسة استراتيجيات التعلم الذاتي مدى الحياة وغيرها ،اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ
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المواد وأنظمة المواد من خالالل تطبيالق العلالوم المتقدمالة والتقنيالات الحسالابية واألساساليات الهندسالية مالن  اختيار وتصميم .1م

 خالل العناصر الرئيسية في هذا المجال: التركيب والخصائص والمعالجة واألداء.

 الفلزاتوالنظم وإنتاج  تحديد وتصنيف التطورات التكنولوجية الحديثة والمجاالت الناشئة ذات الصلة بهندسة المواد .2م

 التي تنطوي على: تصميم وتنفيذ وتحسين العمليات ذات الصلة.

 وأكواد قومية ودولية مناسبة من أجل: تصميم وتشغيل وفحص وحفظ أنظمة المواد. معاييراعتماد    . 3م

: طرق التعليم والتعلم  رابعاا

  داراز خريج لرنامج هندسة الا اد والفل از

 والاعلميرق الاعليم 
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تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق  .1هـ
 أساسيات الهندسة والعلوم األساسية والرياضيات

X X X X  X X   

ت ياناتطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل الب .2هـ
ية حصائوتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإل

 والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

X X X  X   X  

لبي فة تتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكل .3هـ
اعية جتمحتياجات المحددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية واالاال

ص لتخصلواالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجوانب المناسبة 
 .وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

X  X X  X X   

ة ودلجتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات ا .4هـ
 طر.ومتطلبات الصحة والسالمة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخا

X X X X X X  X  

  X  X  X   X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

ة راعامالتخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع  .6هـ
 متطلبات الحرف األخرى.

X X X   X X   

العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة  .7هـ
 الثقافات.

X X    X  X  

من المستمعين  مع مدي واسع -ظياً وخطياً بيانياً ولف -التواصل الفعال  .8هـ
 باستخدام األدوات المعاصرة.

X  X  X X X X  

 يادةاستخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ر .9هـ
 عمال والقيادة لتوقع المواقف الجديدة واالستجابة لها.األ

X X X  X X    

تي الذا وممارسة استراتيجيات التعلم، اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ
 مدى الحياة وغيرها.

 X X  X  X   
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دمة لمتقاختيار وتصميم المواد وأنظمة المواد من خالل تطبيق العلوم ا .1م

ية رئيسلتقنيات الحسابية واألساسيات الهندسية من خالل العناصر الوا

 في هذا المجال: التركيب والخصائص والمعالجة واألداء.

X X X  X X    

ئة تحديد وتصنيف التطورات التكنولوجية الحديثة والمجاالت الناش .2م

: على ذات الصلة بهندسة المواد والنظم وإنتاج الفلزات؛ التي تنطوي

 م وتنفيذ وتحسين العمليات ذات الصلة.تصمي

X X   X   X  

 شغيلاعتماد معايير وأكواد قومية ودولية مناسبة من أجل: تصميم وت .3م

 وفحص وحفظ أنظمة المواد.
X X X X X   X  

 : طرق التقييمخامساا 

  داراز خريج لرنامج هندسة الا اد والفل از

 يرق الااييم

ي
ير
حر

 ت
ار
اب
خ
ا

 

ي
فه
ش
ر 
با
خا
ا

 

تا
ن
ري
اا
 ت
يم
ي

 

ز
عا
و
شر

 م
يم
اي
ت

 

ير
ار
تا
م 
يي
تا

 

م 
يي
تا

ة 
ئل
س
أ

Q
u

iz
 

ية
 ئ
ض
ض 

رو
ع
م 
يي
تا

 

ية
ال
مع
ز 
را
با
خا
ا

 

ية
 ل
من
ز 
را
با
خا
ا

 

سة
ند
ه
ال

 

تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق  .1هـ

 أساسيات الهندسة والعلوم األساسية والرياضيات
X X X  X X    

 اناتسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيتطوير وإجراء التجارب المنا .2هـ

ة صائيوتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلح

 والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

X X   X   X  

بي ة تلتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلف .3هـ

عية جتمااالحتياجات المحددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية واال

ص لتخصواالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجوانب المناسبة ل

 .وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

X X X X X   X  

 جودةتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات ال .4هـ

 ر.ومتطلبات الصحة والسالمة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاط
X X X X X X  X  

  X X X  X  X X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

ة راعاتنفيذ المشاريع الهندسية مع م التخطيط واإلشراف والرقابة على .6هـ

 متطلبات الحرف األخرى.
   X X   X  

العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة  .7هـ

 الثقافات.
 X  X    X  

ً ولف -التواصل الفعال  .8هـ ً بيانيا ً وخطيا من المستمعين  مع مدي واسع -ظيا

 باستخدام األدوات المعاصرة.
X X  X   X X  

ادة استخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ري .9هـ

 األعمال والقيادة لتوقع المواقف الجديدة واالستجابة لها.
X X  X   X X  
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  داراز خريج لرنامج هندسة الا اد والفل از
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ي لذاتااكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة. وممارسة استراتيجيات التعلم  .10هـ

 ومدى الحياة وغيرها.
 X  X    X  
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مة متقداختيار وتصميم المواد وأنظمة المواد من خالل تطبيق العلوم ال .1م

ة ئيسيوالتقنيات الحسابية واألساسيات الهندسية من خالل العناصر الر

 في هذا المجال: التركيب والخصائص والمعالجة واألداء.

X X X X X X X  X 

ت ذا شئةتحديد وتصنيف التطورات التكنولوجية الحديثة والمجاالت النا .2م

تصميم  الصلة بهندسة المواد والنظم وإنتاج الفلزات؛ التي تنطوي على:

 وتنفيذ وتحسين العمليات ذات الصلة.
X X X X  X X X  

غيل اعتماد معايير وأكواد قومية ودولية مناسبة من أجل: تصميم وتش .3م

 وفحص وحفظ أنظمة المواد.
X   X  X  X X 

 ررات: مصفوفة اجلدارات / املقسادساا 

 اسم الاارر ك د الاارر

 هندسة الا اد والفل از داراز خريج لرنامج 

 الهندسة
هندسة الا اد 

 والفل از

 3م 2م 1م  10هـ  9هـ  8هـ  7هـ  6هـ  5هـ  4هـ  3هـ  2هـ  1هـ

 الفبل الدراسي ابول -السنة اإلعدادية 

MTH 011  1-الرياضيات X             

PHY 011  1-فيزياء X X            

ENG 021 كيمياء هندسية X  X           

ENG 022 ميكانيكا هندسية X X            

ENG 011  1-رسم هندسي X             

AUR 021 القضايا المجتمعية       X       

 لثانيالفبل الدراسي ا -السنة اإلعدادية 

MTH 012  2-الرياضيات X             

PHY 012  2-فيزياء X X            

ENG 012 2-دسي رسم هن X             

ENG 013 هندسة وصفية X             

ENG 014 تكنولوجيا اإلنتاج X  X   X        

AUR 031 مقدمة في الحاسبات والبرمجة X         X    

               

 الفبل الدراسي ابول -بولى السنة ا

Elective لغات أجنبية       X X  X    

MRE 131 ألثر البيئي للمشروعاتتقييم ا  X        X    

MME 111 مقدمة هندسة التعدين والمواد      X X       

MRE 151 جيولوجيا هندسية    X  X        

MTH 113 (3) رياضيات X        X     

MED 159 رسم وتصميم ماكينات    X    X      
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 اسم الاارر ك د الاارر

 هندسة الا اد والفل از داراز خريج لرنامج 

 الهندسة
هندسة الا اد 

 والفل از

 3م 2م 1م  10هـ  9هـ  8هـ  7هـ  6هـ  5هـ  4هـ  3هـ  2هـ  1هـ

 الثانيالفبل الدراسي  -بولى السنة ا

AUR 132 التواصلارات العرض ومه       X X      

CE 148 مستوية واالستشعار عن بعد مساحة      X        

CE 119  نظرية اإلنشاءات   X X          

EE 117 هندسة كهربية    X          

GEO 111 معادن وصخور          X    

MEP 114 ديناميكا حرارية          X    

               

 الفبل الدراسي ابول -الثانية سنة ال

AUR 241 مهنة ومجتمع   X     X X     

MME 212 تطبيقات الحاسب في التعدين والمواد        X  X    

MME 213 ميكانيكا الصخور والمواد          X    

MRE 271 هندسة تجهيز الخامات  X   X         

MEM 211 أسس هندسة الفلزات والمواد  X   X         

CE 249 مساحة طبوغرافية وتصويرية      X        

 الثانيالفبل الدراسي  -الثانية السنة 

AUR 233 ريادة األعمال   X    X X X     

MRE 272 رفع جودة الخامات     X X        

MRE 252 الثروات المعدنية    X X         

MEM 2I2 ظواهر االنتقال         X     

MME 231 إدارة المشروعات الهندسية X     X        

MTH 214 ( 4رياضيات)         X X    

               

 الدراسي ابول الفبل-الثالثة السنة 

AUR 322 قضايا المياه والطاقة والمناخ   X X          

MEM 313 استخالص الفلزات الحديدية            X  

MEM 321 ت الطبيعيةالفلزا           X  X 

MEM 322 ميتالورجيا المساحيق           X   

MEM 331 الديناميكا الحرارية للمواد           X  X 

MEM 341 مقدمة في العناصر المحددة             X 

 الثانيالفبل الدراسي  -الثالثة السنة 

AUR 336 مبادئ البحث العلمي X X   X   X  X    

MEM 332 توصيف المواد وتحليل االنهيار           X  X 

MEM 314 الميتالورجيا المائية والكهربية           X  X 

MEM 323 التجمد والسباكة              

MEM 324 المعالجة الحرارية للفلزات والسبائك              

MEM 333 مواد السيراميك وصناعة األسمنت           X  X 

               

 

 الفبل الدراسي ابول -الرالعة السنة 

ENG 431 السالمة المهنية    X  X        

MEM 415 استخالص الفلزات غير الحديدية             X 

MEM 425 ميتالورجيا اللحام           X  X 
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 اسم الاارر ك د الاارر

 هندسة الا اد والفل از داراز خريج لرنامج 

 الهندسة
هندسة الا اد 

 والفل از

 3م 2م 1م  10هـ  9هـ  8هـ  7هـ  6هـ  5هـ  4هـ  3هـ  2هـ  1هـ

MEM 426 التآكل والوقاية           X  X 

MEM 427 هندسة األسطح           X   

Elective ( 1مقرر اختياري)              

 الثانيالفبل الدراسي  -الرالعة السنة 

ENG 432 نظم مراقبة وضبط الجودة  X  X  X        

MEM 434 المواد البوليميرية           X  X 

MEM 416 وقود وأفران وحراريات           X   

MEM 435 تصميم واختيار المواد            X  

MME 422  مشروع البكالوريوس           X   

MEM 436 المواد المركبة           X X X 
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 برنامج هندسة املناجم والثروات املعدنية -7

 رسالة الربنامج: أولا 

 ندسةتنبع رسالة برنامج هندسة المناجم والثروات المعدنية من رسالة كلية اله

بجامعة أسيوط، وهي إعداد خريج يجب أن يكون على دراية بتطبيق التقنيات 

وة ل استغالل الثرالحديثة في التنقيب عن الخامات وكذلك مواد البناء من أج

لوم المعدنية المصرية بشكل مثالي. يمكن تحقيق هذا الهدف من خالل تطبيق الع

 نية.األساسية إلى جانب المقررات الدراسية في هندسة المناجم والثروات المعد

ة حل المشاكل وتلبية االحتياجات المجتمعي على ا  قادرخريج البرنامج يكون 

 ية. وكذلك مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمومتطلبات المجاالت التنموية 

 والثروات املعدنية : خصائص ومسات خريج برنامج هندسة املناجمثانياا 

 نيةلمعداوالثروات  باإلضافة إلى السمات العامة لخريج الهندسة يتسم خريج برنامج هندسة المناجم

 بالقدرة على:

 .ةروات المعدنيمشاكل هندسة المناجم والث لحل ندسةواله والعلوم الرياضيات بمفاهيم المعرفة تطبيق .1

 .البيانات وتفسير تحليل وكذلك التجارب وإجراء تصميم .2

لمناجم اهندسة  لممارسة الالزمة المناسبة الهندسية واألدوات والمهارات التقنيات استخدام .3

 .والثروات المعدنية

 .لثروات المعدنيةالمناجم وانظم  تطبيق مبادئ العلوم والهندسة المتقدمة على .4

 والمجتمع. أهمية الثروات المعدنية وتأثيرها على الصناعة في النظر .5

 .المعاصرة هندسة المناجم والثروات المعدنية بقضايا المعرفة إظهار  .6

 الخاصة بهندسة المناجم والثروات المعدنية. واألخالقية المهنية ولياتئالمس عرض .7

 والثروات املعدنية اجم: جدارات خريج برنامج هندسة املنثالثاا 
جم برنامج هندسة المناجدارات خاصة بخريج وكذلك بشكل عام )هـ( تتضمن جدارات خريج الهندسة 

 والثروات المعدنية كمجال رئيسي )م(.

 المناجم والثروات المعدنية جدارات خريج برنامج هندسة

سة
ند
ه
ال

 

ية ألساسيق أساسيات الهندسة والعلوم اتحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطب .1هـ

 والرياضيات

، وتقويمها نتائجتطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيانات وتفسيرها، وتقييم ال .2هـ

  واستخدام التحليالت اإلحصائية والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

ع مراعاة ددة محلول فعالة من حيث التكلفة تلبي االحتياجات المح تطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج .3هـ

ة ب المناسبلجوانالجوانب العالمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من ا

  .للتخصص وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة
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 المناجم والثروات المعدنية جدارات خريج برنامج هندسة

ة لسالملممارسة، وإرشادات الجودة ومتطلبات الصحة واتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير ا .4هـ

  والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.

 .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

 رى.التخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مراعاة متطلبات الحرف األخ .6هـ

 عضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات.العمل بكفاءة كفرد وك .7هـ

 واسع من المستمعين باستخدام األدوات المعاصرة. ىمع مد -يانياً ولفظياً وخطياً ب -التواصل الفعال  .8هـ

ديدة مواقف الجقع الاستخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ريادة األعمال والقيادة لتو .9هـ

 ها.واالستجابة ل

 .وممارسة استراتيجيات التعلم الذاتي مدى الحياة وغيرها ،اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ
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 استغالل وطرق خامال ونوع الجيولوجيا: يشمل الذي البيئي التوازن نظام االعتبار في األخذ مع التعدينية المنشآت . تصميم1م

 المطلوبلة مالمنلاج مسلاحة أعملال كلل تنفيذ وكذلك المحيطة األرض حركة في والتحكم المهنية المةوالس المواد وتداول

 .األرض سطح وتحت فوق

 للنقللل تحتللاج التللي والمللواد الخامللات اخللتالف االعتبللار فللي األخللذ مللع الخامللات وتجهيللز المللواد تللداول منشللآت . تصللميم2م

 .واالستخراج

 في لتقييما وطرق االقتصادية التصورات وتطبيق معقولة هندسية قرارات على للحصول ندسيةاله الجيولوجيا نظم . تطبيق3م

 .اليقين وعدم المخاطر ظروف في القرار وأخذ التصميم

 م: طرق التعليم والتعلرابعاا 

 جدارات خريج برنامج هندسة المناجم والثروات المعدنية
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 تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق .1هـ

 أساسيات الهندسة والعلوم األساسية والرياضيات
X X X X  X X   

ت بياناأو المحاكاة، وتحليل ال /تطوير وإجراء التجارب المناسبة و  .2هـ

ئية حصاوتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإل

 والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

X X X  X   X  

لفة تطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التك .3هـ

ية العالمية والثقاف تلبي االحتياجات المحددة مع مراعاة الجوانب

انب واالجتماعية واالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجو

 .امةالمناسبة للتخصص وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستد

X  X X  X X   

توظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات  .4هـ

رة يا البيئية ومبادئ إداالجودة ومتطلبات الصحة والسالمة والقضا

 المخاطر.

X X X X X X  X  

  X  X  X   X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

 التخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع .6هـ

 مراعاة متطلبات الحرف األخرى.
X X X   X X   
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 جدارات خريج برنامج هندسة المناجم والثروات المعدنية

 طرق التعليم والتعلم
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عددة التخصصات ومتعددة العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق مت .7هـ

 الثقافات.
X X    X  X  

ً ولف -التواصل الفعال  .8هـ ً بيانيا ً وخطيا من  مع مدي واسع -ظيا

 المستمعين باستخدام األدوات المعاصرة.
X  X  X X X X  

 يادةراستخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات  .9هـ

 دة واالستجابة لها.األعمال والقيادة لتوقع المواقف الجدي
X X X  X X    

م وممارسة استراتيجيات التعل، اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ

 الذاتي مدى الحياة وغيرها.
 X X  X  X   
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 بيئليال التلوازن نظلام االعتبلار فلي األخلذ ملع التعدينية المنشآت . تصميم1م

 المللواد وتلداول اسلتغالل وطلرق الخللام ونلوع الجيولوجيلا: يشلمل اللذي

 كلل تنفيلذ وكذلك المحيطة األرض حركة في والتحكم المهنية والسالمة

 .األرض سطح وتحت فوق المطلوبة المناجم مساحة أعمال

X  X  X  X X  

 االعتبلار فلي األخلذ ملع الخاملات وتجهيلز المواد تداول منشآت . تصميم2م

 واالستخراج للنقل تحتاج يالت والمواد الخامات اختالف
X  X  X X  X  

 هندسلللية قلللرارات عللللى للحصلللول الهندسلللية الجيولوجيلللا نظلللم . تطبيلللق3م

 التصللميم فللي التقيلليم وطللرق االقتصللادية التصللورات وتطبيللق معقولللة

 .اليقين وعدم المخاطر ظروف في القرار وأخذ

X  X  X X  X  

 : طرق التقييمخامساا 

 ة المواد والفلزاتسجدارات خريج برنامج هند
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تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق  .1هـ

 ساسية والرياضياتأساسيات الهندسة والعلوم األ
X X X  X X    

 اناتتطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البي .2هـ

ة صائيوتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلح

 سي الموضوعي الستخالص النتائج.والحكم الهند

X X   X   X  

بي ة تلول فعالة من حيث التكلفتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حل .3هـ

عية جتمااالحتياجات المحددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية واال

ص لتخصواالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجوانب المناسبة ل

 .وسياقات التصميم والتنمية المستدامة وضمن مبادئ

X X X X X   X  

 جودةد ومعايير الممارسة، وإرشادات التوظيف التقنيات المعاصرة وأكوا .4هـ

 ر.ومتطلبات الصحة والسالمة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاط
X X X X X X  X  
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 ة المواد والفلزاتسجدارات خريج برنامج هند
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  X X X  X  X X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

ة راعاتنفيذ المشاريع الهندسية مع م التخطيط واإلشراف والرقابة على .6هـ

 لبات الحرف األخرى.متط
   X X   X  

العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة  .7هـ

 الثقافات.
 X  X    X  

تمعين ع مدي واسع من المسم –بيانياً ولفظياً وخطياً  –التواصل الفعال  .8هـ

 باستخدام األدوات المعاصرة.
X X  X   X X  

ادة والمرن واكتساب مهارات رياستخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر  .9هـ

 األعمال والقيادة لتوقع المواقف الجديدة واالستجابة لها.
X X  X   X X  

ي لذاتااكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة. وممارسة استراتيجيات التعلم  .10هـ

 اة وغيرها.ومدى الحي
 X  X    X  
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 الذي ئيالبي التوازن نظام االعتبار في األخذ مع يةالتعدين المنشآت . تصميم1م

 والسلالمة الملواد وتلداول اسلتغالل وطلرق الخام ونوع الجيولوجيا: يشمل

 أعمللال كللل تنفيللذ وكللذلك المحيطللة األرض حركللة فللي والللتحكم المهنيللة

 .األرض سطح وتحت فوق المطلوبة المناجم ساحةم

X X  X X X  X  

 االعتبللار فللي األخللذ مللع الخامللات وتجهيللز مللوادال تللداول منشللآت . تصللميم2م

 واالستخراج للنقل تحتاج التي والمواد الخامات اختالف
X  X  X  X X  

 ةمعقولل هندسلية قلرارات على للحصول الهندسية الجيولوجيا نظم تطبيق . 3م

 القلرار وأخلذ التصلميم فلي التقيليم وطلرق االقتصادية التصورات وتطبيق

 .اليقين دموع المخاطر ظروف في

 X  X X   X  

 : مصفوفة اجلدارات / املقرراتسادساا 

 اسم المقرر كود المقرر

 هندسة المناجم والثروات المعدنيةجدارات خريج برنامج 

 الهندسة
هندسة المناجم 

 يةوالثروات المعدن

  3م  2م  1م  10هـ  9هـ  8هـ  7هـ  6هـ  5هـ  4هـ  3هـ  2هـ  1هـ

 دراسي األولالفصل ال -السنة اإلعدادية 

MTH 011  1-الرياضيات X         1ت     

PHY 011  1-فيزياء X X            

ENG 021 كيمياء هندسية X  X           

ENG 022 ميكانيكا هندسية X X            

ENG 011  1-رسم هندسي X             

AUR 021 يا المجتمعيةالقضا       X       

 الفصل الدراسي الثاني -السنة اإلعدادية 

MTH 012 2-ت الرياضيا X             

PHY 012  2-فيزياء X X            
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 اسم المقرر كود المقرر

 هندسة المناجم والثروات المعدنيةجدارات خريج برنامج 

 الهندسة
هندسة المناجم 

 يةوالثروات المعدن

  3م  2م  1م  10هـ  9هـ  8هـ  7هـ  6هـ  5هـ  4هـ  3هـ  2هـ  1هـ

ENG 012  2-رسم هندسي X             

ENG 013 هندسة وصفية X             

ENG 014 تكنولوجيا اإلنتاج X  X   X        

AUR 031 مقدمة في الحاسبات والبرمجة X         X    

 

 الدراسي األولالفصل  -السنة األولى 

Elective لغات أجنبية       X X  X    

MRE 131 تقييم األثر البيئي للمشروعات  X        X    

MME 111  هندسة التعدين والموادمقدمة      X X       

MRE 151 جيولوجيا هندسية    X  X        

MTH 113 (3) رياضيات X        X     

MED 159 كيناترسم وتصميم ما    X    X      

 الفصل الدراسي الثاني -السنة األولى 

AUR 132 التواصلمهارات العرض و       X X      

CE 148 توية واالستشعار عن بعدمساحة مس      X        

CE 119  نظرية اإلنشاءات   X X          

EE 117 هندسة كهربية    X          

GEO 111 معادن وصخور          X    

MEP 114 ديناميكا حرارية          X    

 

 الفصل الدراسي األول -السنة الثانية 

AUR 241 مجتمعمهنة و   X     X X     

MME 212 تطبيقات الحاسب في التعدين والمواد        X  X    

MME 213 ميكانيكا الصخور والمواد        X      

MRE 271 هندسة تجهيز الخامات  X   X         

MEM 211 أسس هندسة الفلزات والمواد  X   X         

CE 249 مساحة طبوغرافية وتصويرية      X        

 الفصل الدراسي الثاني -السنة الثانية 

AUR 233 ريادة األعمال   X    X X X     

MRE 272 رفع جودة الخامات     X X        

MRE 252 الثروات المعدنية    X X         

MEM 212 ظواهر االنتقال         X     

MME 231 إدارة المشروعات الهندسية X     X        

MTH 214 ( 4رياضيات)         X X    

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

                                 (ات املعدنيةوالثرو  هندسة املناجمبرانمج  -اجلدارات اليت حتققها برامج الكلية: الرابع)الباب                                                   288 

 اسم المقرر كود المقرر

 هندسة المناجم والثروات المعدنيةجدارات خريج برنامج 

 الهندسة
هندسة المناجم 

 يةوالثروات المعدن

  3م  2م  1م  10هـ  9هـ  8هـ  7هـ  6هـ  5هـ  4هـ  3هـ  2هـ  1هـ

 الفصل الدراسي األول -السنة الثالثة 

AUR 322 قضايا المياه والطاقة والمناخ   X X          

MRE 311 تجهيز المناجم             X 

MRE 321 هندسة الحفر           X  X 

MRE 381 جيوديسيا ومساحة مناجم           X   

MRE 353  التعدينجيولوجيا            X  

Elective ( 1مقرر اختياري)           X X  

 الفصل الدراسي الثاني -لثالثة السنة ا

AUR 336 مبادئ البحث العلمي X X   X   X  X    

MRE 312 هندسة المناجم تحت السطحية           X  X 

MRE 322 هندسة التفجير            X X 

MRE 341 ميكانيكا الصخور والتدعيم           X   

MME 321  مشروع مساحة المناجم            X  

MRE 313 جرهندسة المناجم السطحية والمحا             X 

 

 ي األولالفصل الدراس -السنة الرابعة 

ENG 431 السالمة المهنية    X  X        

MME 441 حصاء جيولوجيإ            X  

MRE 461 الجيوفيزياء التطبيقية            X X 

MRE 491 تهوية المناجم واألنفاق           X   

MME 432  المناجم والمحاجرتشريعات            X  

Elective ( 2مقرر اختياري)           X  X 

 الفصل الدراسي الثاني -السنة الرابعة 

ENG 432 نظم مراقبة وضبط الجودة  X  X  X        

MME 433 تقييم المناجم واقتصاديات التعدين            X  

MRE 473 نع التجهيزتخطيط مصا           X  X 

MRE 414 معدات المناجم           X   

MRE 432 م البيئيالتلوث والتحك            X  

MRE 422 مشروع البكالوريوس           X X  
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 برنامج هندسة العمارة -8

 رسالة الربنامج: أولا 

يم التصاممتميز يلبي احتياج المجتمع لخريج يضع وينفذ الرؤى وتقديم تعليم معماري 

رسات المما فومختلالمعمارية والتنفيذية، ويحل المشكالت المعمارية والعمرانية 

 وجيةة والتكنولالمهنية مع مراعاة كافة المؤثرات الوظيفية والبيئية واإلنساني

 تمر.وتطورات العصر، وقادر على إجراء البحوث والدراسات والتعلم الذاتي والمس

 ت خريج برنامج اهلندسة املعماريةخصائص ومسا: ثانياا 

 علي: السمات العامة لخريجي الهندسة يتسم خريج برنامج هندسة العمارة بالقدرة إلىباإلضافة 

 ة الكافيةلمعرفاطيطية تفي بالمتطلبات الجمالية والتقنية، باستخدام إعداد تصميمات معمارية وحضرية وتخ .1

 انية.لوم اإلنسوالع بالتاريخ والنظريات، والفنون الجميلة ذات الصلة، والثقافة والتراث المحلي، والتقنيات

وبين ني، المباإنتاج التصاميم التي تلبي متطلبات مستخدمي المبنى من خالل فهم العالقة بين األشخاص و .2

 المباني وبيئتها؛ والحاجة إلى ربط المباني والمسافات بينها باحتياجات اإلنسان وحجمه.

ً والحفاظ على البيئة وإعادة تأهيلها؛ من خالل فهم: ا ولةئمستوليد تصميمات  .3  اإلنشائي لتصميمإيكولوجيا

 والبناء والتكنولوجيا والمشاكل الهندسية المرتبطة بتصميمات المباني.

 مشروع،الالمفاهيم التصميمية إلى مباني ودمج الخطط في التخطيط الشامل ضمن قيود: تمويل تحويل  .4

عات مع امتالك معرفة كافية بالصنا المشروع؛ومراقبة التكاليف وطرق تسليم  المشروع،وإدارة 

 والمنظمات واللوائح واإلجراءات المعنية.

لك في ذ دس المعماري في صناعة البناء، بماإعداد ملخصات ووثائق مشروع التصميم، وفهم دور المهن .5

 اني.دور المهندس المعماري في عمليات تقديم العطاءات وشراء الخدمات المعمارية وإنتاج المب

لتي المعمارية ميم اإعداد بدائل للحلول وتقييمها وتوقع تأثيراتها المستقبلية على المستخدم، وإنتاج التصا .6

 .ات المستخدمين والمجتمع ككلترتقي بالبيئة المعمارية وسلوكي

العصرية  طوراتتقديم حلول معمارية تتعامل مع المشكالت الواقعية المعقدة وتتسم بالشمولية وتراعي الت .7

 .في المفاهيم واالتجاهات واألدوات، وتحقق هوية معمارية وحضرية مميزة

 هندسة العمارةجدارات خريج برنامج : ثالثاا 

 كمجال ةبشكل عام باإلضافة إلى جدارات خريج الهندسة المعماري)هـ( تتضمن جدارات خريج الهندسة 

 هندسة العمارة كتخصص )ت( دقيق.وكذلك جدارات خاصة بخريج  )م( رئيسي،

 العمارة جدارات خريج برنامج هندسة
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 .اضياتسية والريتحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم األسا .1هـ

حليالت ستخدام التها، واتطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيانات وتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويم .2هـ
  اإلحصائية والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

ية انب العالمة الجواالحتياجات المحددة مع مراعا تطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة تلبي .3هـ
سياقات بادئ ووالثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجوانب المناسبة للتخصص وضمن م

  .التصميم والتنمية المستدامة

دئ بيئية ومباايا الات الصحة والسالمة والقضتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات الجودة ومتطلب .4هـ
  إدارة المخاطر.
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 العمارة جدارات خريج برنامج هندسة
 .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

 التخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مراعاة متطلبات الحرف األخرى. .6هـ

 ددة الثقافات.العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتع .7هـ

 ع مدي واسع من المستمعين باستخدام األدوات المعاصرة.م -يانياً ولفظياً وخطياً ب -التواصل الفعال  .8هـ

 ة لها.واالستجاب لجديدةاستخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ريادة األعمال والقيادة لتوقع المواقف ا .9هـ

 وممارسة استراتيجيات التعلم الذاتي مدى الحياة وغيرها. ،ديدةاكتساب وتطبيق المعرفة الج .10هـ
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تاريخ ية بالإعداد تصميمات معمارية وحضرية وتخطيطية تفي بالمتطلبات الجمالية والتقنية، باستخدام المعرفة الكاف .1م
 والعلوم اإلنسانية. والنظريات، والفنون الجميلة ذات الصلة، والثقافة والتراث المحلي، والتقنيات

؛ ني وبيئتهاالمبا إنتاج التصاميم التي تلبي متطلبات مستخدمي المبنى من خالل فهم العالقة بين األشخاص والمباني، وبين .2م
 والحاجة إلى ربط المباني والمسافات بينها باحتياجات اإلنسان وحجمه.

ولوجيا ناء والتكنئي والبدة تأهيلها؛ من خالل فهم: التصميم اإلنشاإيكولوجياً والحفاظ على البيئة وإعا ولةئمستوليد تصميمات  .3م
 والمشاكل الهندسية المرتبطة بتصميمات المباني.

 وع،المشر وإدارة المشروع،تحويل المفاهيم التصميمية إلى مباني ودمج الخطط في التخطيط الشامل ضمن قيود: تمويل  .4م
 .معنيةاءات المتالك معرفة كافية بالصناعات والمنظمات واللوائح واإلجرمع ا المشروع؛ومراقبة التكاليف وطرق تسليم 

 لمهندسإعداد ملخصات ووثائق مشروع التصميم، وفهم دور المهندس المعماري في صناعة البناء، بما في ذلك دور ا .5م
 المعماري في عمليات تقديم العطاءات وشراء الخدمات المعمارية وإنتاج المباني.
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ئة المعمارية رتقي بالبيتالتي  اد بدائل للحلول وتقييمها وتوقع تأثيراتها المستقبلية على المستخدم، وإنتاج التصاميم المعماريةإعد .1ت
 وسلوكيات المستخدمين والمجتمع ككل.

مفاهيم لفي ا تقديم حلول معمارية تتعامل مع المشكالت الواقعية المعقدة وتتسم بالشمولية وتراعي التطورات العصرية .2ت
 واالتجاهات واألدوات، وتحقق هوية معمارية وحضرية مميزة.

 : طرق التعليم والتعلمرابعاا 

 جدارات خريج برنامج هندسة العمارة

 طرق التعليم والتعلم
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تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق  .1هـ

 أساسيات الهندسة والعلوم األساسية والرياضيات
X X X X  X X   

ات تطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيان .2هـ
الحكم وية إلحصائوتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت ا

 الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.
X X X  X   X  

لبي تتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة  .3هـ
 ماعيةاالحتياجات المحددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية واالجت

صص اسبة للتخواالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجوانب المن
 .وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

X  X X  X X   

دة توظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات الجو .4هـ
 ومتطلبات الصحة والسالمة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.

X X X X X X  X  

  X  X  X   X .زء متأصل من التعلمممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كج .5هـ

عاة التخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مرا .6هـ
 متطلبات الحرف األخرى.

X X X   X X   

  X X    X  X ت.العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافا .7هـ

ً ب -التواصل الفعال  .8هـ ً وخطيا ً ولفظيا من المستمعين  مع مدي واسع - يانيا
 باستخدام األدوات المعاصرة.

X  X  X X X X  
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 جدارات خريج برنامج هندسة العمارة
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ة استخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات رياد .9هـ
 األعمال والقيادة لتوقع المواقف الجديدة واالستجابة لها.

X X X  X X    

اتي التعلم الذوممارسة استراتيجيات ، اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ
 مدى الحياة وغيرها.

 X X  X  X   
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ة إعداد تصميمات معمارية وحضرية وتخطيطية تفي بالمتطلبات الجمالي .1م
لجميلة ون اوالتقنية، باستخدام المعرفة الكافية بالتاريخ والنظريات، والفن

 ية.سانذات الصلة، والثقافة والتراث المحلي، والتقنيات والعلوم اإلن
X  X   X X   

قة لعالاإنتاج التصاميم التي تلبي متطلبات مستخدمي المبنى من خالل فهم  .2م
ني لمباابين األشخاص والمباني، وبين المباني وبيئتها؛ والحاجة إلى ربط 

 والمسافات بينها باحتياجات اإلنسان وحجمه.
X  X X  X X   

؛ من هيلهالى البيئة وإعادة تأإيكولوجياً والحفاظ ع ولةئمستوليد تصميمات  .3م
ة ندسيخالل فهم: التصميم اإلنشائي والبناء والتكنولوجيا والمشاكل اله

 المرتبطة بتصميمات المباني.
X  X   X X   

امل تحويل المفاهيم التصميمية إلى مباني ودمج الخطط في التخطيط الش .4م
ق يف وطرومراقبة التكال المشروع،وإدارة  المشروع،ضمن قيود: تمويل 

 لوائحمع امتالك معرفة كافية بالصناعات والمنظمات وال المشروع؛تسليم 
 .واإلجراءات المعنية

X   X  X  X  

 إعداد ملخصات ووثائق مشروع التصميم، وفهم دور المهندس المعماري .5م
 قديمفي صناعة البناء، بما في ذلك دور المهندس المعماري في عمليات ت

 ت المعمارية وإنتاج المباني.العطاءات وشراء الخدما
X   X  X X X  
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خدم، لمستإعداد بدائل للحلول وتقييمها وتوقع تأثيراتها المستقبلية على ا .1ت
يات وإنتاج التصاميم المعمارية التي ترتقي بالبيئة المعمارية وسلوك

 المستخدمين والمجتمع ككل.
X  X X  X    

شمولية بال شكالت الواقعية المعقدة وتتسمتقديم حلول معمارية تتعامل مع الم .2ت
قق وتراعي التطورات العصرية في المفاهيم واالتجاهات واألدوات، وتح

 هوية معمارية وحضرية مميزة.
X  X X  X    

 : طرق التقييمخامساا 

 جدارات خريج برنامج هندسة العمارة
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تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق  .1هـ
 أساسيات الهندسة والعلوم األساسية والرياضيات

X X X  X X    

ات المحاكاة، وتحليل البيانتطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو  .2هـ
ئية وتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلحصا

 والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.
X X   X   X  
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 جدارات خريج برنامج هندسة العمارة
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بي ة تلتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلف .3هـ
عية جتمامية والثقافية واالاالحتياجات المحددة مع مراعاة الجوانب العال

ص لتخصواالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجوانب المناسبة ل
 .وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

X X X X X   X  

 جودةتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات ال .4هـ
 ر.بيئية ومبادئ إدارة المخاطومتطلبات الصحة والسالمة والقضايا ال

X X X X X X  X  

  X X X  X  X X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

عاة التخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مرا .6هـ
 متطلبات الحرف األخرى.

   X X   X  

التخصصات ومتعددة العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة  .7هـ
 الثقافات.

 X  X    X  

ً ولف -التواصل الفعال  .8هـ ً بيانيا ً وخطيا من المستمعين  مع مدي واسع -ظيا
 باستخدام األدوات المعاصرة.

X X  X   X X  

ة استخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات رياد .9هـ
 ستجابة لها.األعمال والقيادة لتوقع المواقف الجديدة واال

X X  X   X X  

 اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة. وممارسة استراتيجيات التعلم .10هـ
 الذاتي ومدى الحياة وغيرها.

 X  X    X  
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ة إعداد تصميمات معمارية وحضرية وتخطيطية تفي بالمتطلبات الجمالي .1م
 لجميلةن ايات، والفنووالتقنية، باستخدام المعرفة الكافية بالتاريخ والنظر

 نية.ذات الصلة، والثقافة والتراث المحلي، والتقنيات والعلوم اإلنسا
X X  X X  X   

قة لعالاإنتاج التصاميم التي تلبي متطلبات مستخدمي المبنى من خالل فهم  .2م
ني لمباابين األشخاص والمباني، وبين المباني وبيئتها؛ والحاجة إلى ربط 

 حتياجات اإلنسان وحجمه.والمسافات بينها با
X X X X X  X   

؛ من هيلهاإيكولوجياً والحفاظ على البيئة وإعادة تأ ولةئمستوليد تصميمات  .3م
ة ندسيخالل فهم: التصميم اإلنشائي والبناء والتكنولوجيا والمشاكل اله

 المرتبطة بتصميمات المباني.
X X X X X  X   

امل دمج الخطط في التخطيط الشتحويل المفاهيم التصميمية إلى مباني و .4م
رق ضمن قيود: تمويل المشروع، وإدارة المشروع، ومراقبة التكاليف وط

ح لوائتسليم المشروع؛ مع امتالك معرفة كافية بالصناعات والمنظمات وال
 .واإلجراءات المعنية

X X  X X  X   

 إعداد ملخصات ووثائق مشروع التصميم، وفهم دور المهندس المعماري .5م
 قديمصناعة البناء، بما في ذلك دور المهندس المعماري في عمليات ت في

 العطاءات وشراء الخدمات المعمارية وإنتاج المباني.
X X X X X  X   
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خدم، لمستإعداد بدائل للحلول وتقييمها وتوقع تأثيراتها المستقبلية علي ا .1ت
ات رية وسلوكيوإنتاج التصاميم المعمارية التي ترتقي بالبيئة المعما

 المستخدمين والمجتمع ككل.
  X X   X  X 

 تقديم حلول معمارية تتعامل مع المشكالت الواقعية المعقدة وتتسم .2ت
بالشمولية وتراعي التطورات العصرية في المفاهيم واالتجاهات 

 واألدوات، وتحقق هوية معمارية وحضرية مميزة.
  X X   X  X 
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 قررات: مصفوفة اجلدارات / املسادساا 

 اسم المقرر كود المقرر

 جدارات خريج برنامج هندسة العمارة

 العمارة الهندسة المعمارية الهندسة

 2ت 1ت 5م 4م 3م 2م 1م  10هـ  9هـ  8هـ  7هـ  6هـ  5هـ  4هـ  3هـ  2هـ  1هـ

الفصل الدراسي األول -السنة اإلعدادية   

MTH 011  1-الرياضيات X                 

PHY 011  1-فيزياء X X                

ENG 021 كيمياء هندسية X  X               

ENG 022 ميكانيكا هندسية X X                

ENG 011  1-رسم هندسي X                 

AUR 021 القضايا المجتمعية       X           

لدراسي الثانياالفصل  -السنة اإلعدادية   

MTH 012  2-الرياضيات X                 

PHY 012 2-زياء في X X                

ENG 012  2-رسم هندسي X                 

ENG 013 هندسة وصفية X                 

ENG 014 تكنولوجيا اإلنتاج X  X   X            

AUR 031 
مقدمة في الحاسبات 

 والبرمجة
X         X        

 

الفصل الدراسي األول -السنة األولي   

Elective لغات أجنبية       X X  X        

AE 171 
أسس التصميم واإلظهار 

 المعماري
       X   X X X     

AE 172 التدريب البصري والرسم الحر        X   X       

AE 131 (1نشاء المعماري )اإل X   X  X  X      X    

AE 151 مبادئ التخطيط العمراني   X    X   X X       

CE 117  نظرية اإلنشاءات  X     X      X     

الفصل الدراسي الثاني -السنة األولي   

AUR 132 التواصلمهارات العرض و       X X          

AE 111 ( 1التصميم المعماري) X  X      X X X X X     

AE 121 ( 1تاريخ ونظريات العمارة)     X     X X       

AE 161 (1رقمية )العرض والنمذجة ال    X    X    X      

CES 147 التربة واألساسات X X X X  X            

CE 146 المساحة الهندسية والتصويرية  X  X  X X           

 

الفصل الدراسي األول -السنة الثانية   

AUR 241 مهنة ومجتمع   X     X X         

AE 212 (2ي )التصميم المعمار X X X X     X X X X      

AE 232 ( 2اإلنشاء المعماري) X   X  X  X      X X   

AE 262 ( 2العرض والنمذجة الرقمية)    X    X    X      

CES 224 المعدنية تاإلنشاءا X  X X  X X      X     

CE 225 خواص مواد البناء  X  X  X X      X     

صل الدراسي الثانيالف -السنة الثانية   

AUR 233 ريادة األعمال   X    X X X         

AE 213 ( 3التصميم المعماري) X X X X     X X X X X     

AE 222  (2)تاريخ ونظريات العمارة     X     X X       

AE 252 ( 1التخطيط العمراني) X X  X X  X    X   X    
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 اسم المقرر كود المقرر

 جدارات خريج برنامج هندسة العمارة

 العمارة الهندسة المعمارية الهندسة

 2ت 1ت 5م 4م 3م 2م 1م  10هـ  9هـ  8هـ  7هـ  6هـ  5هـ  4هـ  3هـ  2هـ  1هـ

ENG 252 ية للمباني األنظمة والتركيبات الفن  X X X  X X     X      

CE 235 الخرسانة المسلحة X  X X  X X      X     

 

الفصل الدراسي األول -السنة الثالثة   

AUR 322 المياه والطاقة والمناخا قضاي   X X              

AED 311 ( 4التصميم المعماري) X X X X     X X X X X   X  

AE 341 التحكم البيئي  X X X        X X     

AED 341 قوانين وتشريعات وأكواد البناء    X      X    X   X 

AED 331 ( 1التصميمات التنفيذية) X  X X          X X   

Elective ( 1مقرر اختياري)   X       X X       

الفصل الدراسي الثاني -السنة الثالثة   

AUR 322 ئ البحث العلميمباد X X   X   X  X        

AED 312 ( 5التصميم المعماري) X X X X     X X X X X   X X 

AED 353 التصميم الحضري X  X X     X  X X X   X  

AED 332 (2ميمات التنفيذية )لتصا X  X X   X       X X  X 

AED 321 العمارة العالمية والمحلية   X X X     X X X     X 

Elective ( 2مقرر اختياري)   X       X X       

 

الفصل الدراسي األول -السنة الرابعة   

ENG 431 السالمة المهنية    X  X            

AE 442  إدارة المشروعات      X X X X     X X   

AED 413 ( 6التصميم المعماري) X X X X     X X X X X   X X 

AED 414 برمجة مشروع التخرج X X  X X     X  X X     

AED 433 
التصميمات التنفيذية ألنظمة 

 المباني
X  X X   X       X X  X 

Elective  (3) اختياريمقرر   X       X X  X     

الفصل الدراسي الثاني -السنة الرابعة   

ENG 432 نظم مراقبة وضبط الجودة  X  X  X            

AED 415  مشروع البكالوريوس X X X X X    X X X X X   X X 

AE 443 الممارسة المهنية     X X X X X     X X   

AED 442 الكميات والعقود والمواصفات  X     X       X X   

AED 424 دراسات متقدمة في العمارة X   X X     X  X X    X 

Elective (4اختياري ) مقرر   X       X X       
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 برنامج هندسة التخطيط والتصميم العمراني -9

 .رسالة الربنامج: أولا 

خططات متميز يلبي احتياج المجتمع لخريج يضع وينفذ الرؤى والم عمرانيتقديم تعليم 

هنية ت الموالتصاميم العمرانية، ويحل المشكالت المعمارية والعمرانية ومختلف الممارسا

لعصر، رات اوالبيئية واإلنسانية والتكنولوجية وتطو مع مراعاة كافة المؤثرات العمرانية

 وقادر على إجراء البحوث والدراسات والتعلم الذاتي والمستمر.

 هندسة التخطيط والتصميم العمراني: خصائص ومسات خريج برنامج ثانياا 

 مرانيالسمات العامة لخريجي الهندسة يتسم خريج برنامج هندسة التخطيط والتصميم الع إلىباإلضافة 

 بالقدرة علي:

 ة الكافيةلمعرفاإعداد تصميمات معمارية وحضرية وتخطيطية تفي بالمتطلبات الجمالية والتقنية، باستخدام  .1

 انية.لوم اإلنسوالع بالتاريخ والنظريات، والفنون الجميلة ذات الصلة، والثقافة والتراث المحلي، والتقنيات

ني، وبين المباي المبنى من خالل فهم العالقة بين األشخاص وإنتاج التصاميم التي تلبي متطلبات مستخدم .2

 المباني وبيئتها؛ والحاجة إلى ربط المباني والمسافات بينها باحتياجات اإلنسان وحجمه.

ً والحفاظ على البيئة وإعادة تأهيلها؛ من خالل فهم: ا ولةئمستوليد تصميمات  .3  اإلنشائي لتصميمإيكولوجيا

 والمشاكل الهندسية المرتبطة بتصميمات المباني.والبناء والتكنولوجيا 

 ،مشروعالتحويل المفاهيم التصميمية إلى مباني ودمج الخطط في التخطيط الشامل ضمن قيود: تمويل  .4

عات مع امتالك معرفة كافية بالصنا المشروع؛ومراقبة التكاليف وطرق تسليم  المشروع،وإدارة 

 .والمنظمات واللوائح واإلجراءات المعنية

لك في ذ إعداد ملخصات ووثائق مشروع التصميم، وفهم دور المهندس المعماري في صناعة البناء، بما .5

 اني.دور المهندس المعماري في عمليات تقديم العطاءات وشراء الخدمات المعمارية وإنتاج المب

 أثيراتها،توقع وت استقراء وتوقع مستقبل البيئات العمرانية، واقتراح معالجات وبدائل الحلول التخطيطية .6

 واتخاذ القرارات التخطيطية والعمرانية المناسبة. 

د القيووتحقيق التكامل بين المخططات على المستويات المختلفة في إطار الخطط والسياسات العامة  .7

 العملية التخطيطية. علىوالمؤثرات المختلفة 

 هندسة التخطيط والتصميم العمراني: جدارات خريج برنامج ثالثاا 
م( كمجال ) بشكل عام باإلضافة إلى جدارات خريج الهندسة المعمارية)هـ( تتضمن جدارات خريج الهندسة 

 كتخصص )ت( دقيق. التخطيط والتصميم العمرانيهندسة وكذلك جدارات خاصة بخريج  رئيسي،

 التخطيط والتصميم العمراني جدارات خريج برنامج هندسة
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 .ياتالرياضت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم األساسية وتحديد وصياغة وحل المشكال .1هـ

واستخدام  ويمها،تطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيانات وتفسيرها، وتقييم النتائج وتق .2هـ
  التحليالت اإلحصائية والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

لجوانب اعاة اعمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة تلبي االحتياجات المحددة مع مر قتطبي .3هـ
ضمن مبادئ ولتخصص العالمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجوانب المناسبة ل

  .وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

البيئية  لقضايانيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات الجودة ومتطلبات الصحة والسالمة واقتوظيف الت .4هـ
  ومبادئ إدارة المخاطر.

 .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ
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 التخطيط والتصميم العمراني جدارات خريج برنامج هندسة
 األخرى. التخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مراعاة متطلبات الحرف .6هـ

 العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات. .7هـ

 ع مدي واسع من المستمعين باستخدام األدوات المعاصرة.م -ظياً وخطياً بيانياً ولف -التواصل الفعال  .8هـ

جابة يدة واالستالجد ع المواقفقاستخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ريادة األعمال والقيادة لتو .9هـ
 لها.

 وممارسة استراتيجيات التعلم الذاتي مدى الحياة وغيرها. ،اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ
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التاريخ بكافية إعداد تصميمات معمارية وحضرية وتخطيطية تفي بالمتطلبات الجمالية والتقنية، باستخدام المعرفة ال .1م
 والفنون الجميلة ذات الصلة، والثقافة والتراث المحلي، والتقنيات والعلوم اإلنسانية. والنظريات،

تها؛ مباني وبيئبين الإنتاج التصاميم التي تلبي متطلبات مستخدمي المبنى من خالل فهم العالقة بين األشخاص والمباني، و .2م
 مه.جوالحاجة إلى ربط المباني والمسافات بينها باحتياجات اإلنسان وح

ً والحفاظ على البيئة وإعادة تأهيلها؛ من خالل فهم: التصميم اإل مسئولة توليد تصميمات  .3م البناء نشائي وإيكولوجيا
 والتكنولوجيا والمشاكل الهندسية المرتبطة بتصميمات المباني.

 مشروع،الارة وإد روع،شالمتحويل المفاهيم التصميمية إلى مباني ودمج الخطط في التخطيط الشامل ضمن قيود: تمويل  .4م
 .المعنية جراءاتمع امتالك معرفة كافية بالصناعات والمنظمات واللوائح واإل المشروع؛ومراقبة التكاليف وطرق تسليم 

ندس ر المهإعداد ملخصات ووثائق مشروع التصميم، وفهم دور المهندس المعماري في صناعة البناء، بما في ذلك دو .5م
 العطاءات وشراء الخدمات المعمارية وإنتاج المباني. مالمعماري في عمليات تقدي
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ارات اتخاذ القرواتها، استقراء وتوقع مستقبل البيئات العمرانية، واقتراح معالجات وبدائل الحلول التخطيطية وتوقع تأثير .1ت
 التخطيطية والعمرانية المناسبة. 

المختلفة  لمؤثراتلمستويات المختلفة في إطار الخطط والسياسات العامة والقيود وااتحقيق التكامل بين المخططات على  .2ت
 على العملية التخطيطية.

 : طرق التعليم والتعلمرابعاا 

 جدارات خريج برنامج هندسة التخطيط والتصميم العمراني

 طرق التعليم والتعلم
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تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق  .1هـ

 أساسيات الهندسة والعلوم األساسية والرياضيات
X X X X  X X   

 اتتطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيان .2هـ
ئية تفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلحصاو

 والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.
X X X  X   X  

لبي تتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة  .3هـ
ة ماعياالحتياجات المحددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية واالجت

خصص واالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجوانب المناسبة للت
 .وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

X  X X  X X   

دة توظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات الجو .4هـ
 ر.ومتطلبات الصحة والسالمة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاط

X X X X X X  X  

  X  X  X   X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

عاة التخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مرا .6هـ
 متطلبات الحرف األخرى.

X X X   X X   

  X X    X  X .تالعمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافا .7هـ

ً ولف -التواصل الفعال  .8هـ ً بيانيا ً وخطيا من المستمعين  مع مدي واسع -ظيا
 باستخدام األدوات المعاصرة.

X  X  X X X X  
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 جدارات خريج برنامج هندسة التخطيط والتصميم العمراني

 طرق التعليم والتعلم
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ة استخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات رياد .9هـ
 األعمال والقيادة لتوقع المواقف الجديدة واالستجابة لها.

X X X  X X    

ذاتي وممارسة استراتيجيات التعلم ال، اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ
 مدى الحياة وغيرها.

 X X  X  X   
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ة إعداد تصميمات معمارية وحضرية وتخطيطية تفي بالمتطلبات الجمالي .1م
 لجميلةون اوالتقنية، باستخدام المعرفة الكافية بالتاريخ والنظريات، والفن

 نية.الصلة، والثقافة والتراث المحلي، والتقنيات والعلوم اإلنسات ذا
X  X   X X   

قة لعالاإنتاج التصاميم التي تلبي متطلبات مستخدمي المبنى من خالل فهم  .2م
ني لمباابين األشخاص والمباني، وبين المباني وبيئتها؛ والحاجة إلى ربط 

 والمسافات بينها باحتياجات اإلنسان وحجمه.
X  X X  X X   

ً والحفاظ على البيئة وإعادة ت مسئولة توليد تصميمات  .3م ؛ أهيلهاإيكولوجيا
سية لهندامن خالل فهم: التصميم اإلنشائي والبناء والتكنولوجيا والمشاكل 

 المرتبطة بتصميمات المباني.
X  X   X X   

ل امتحويل المفاهيم التصميمية إلى مباني ودمج الخطط في التخطيط الش .4م
رق ومراقبة التكاليف وط المشروع،وإدارة  المشروع،ضمن قيود: تمويل 

 لوائحمع امتالك معرفة كافية بالصناعات والمنظمات وال المشروع؛تسليم 
 .واإلجراءات المعنية

X   X  X  X  

 إعداد ملخصات ووثائق مشروع التصميم، وفهم دور المهندس المعماري .5م
 قديمالمهندس المعماري في عمليات ت ورفي صناعة البناء، بما في ذلك د

 العطاءات وشراء الخدمات المعمارية وإنتاج المباني.
X   X  X X X  
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ئل استقراء وتوقع مستقبل البيئات العمرانية، واقتراح معالجات وبدا .1ت
الحلول التخطيطية وتوقع تأثيراتها، واتخاذ القرارات التخطيطية 

 ة المناسبة. نيوالعمرا
X  X X  X X X  

خطط تحقيق التكامل بين المخططات على المستويات المختلفة في إطار ال .2ت
 ة.طيطيوالسياسات العامة والقيود والمؤثرات المختلفة على العملية التخ

X  X   X X X  

 : طرق التقييم:خامساا 

 جدارات خريج برنامج هندسة التخطيط والتصميم العمراني
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تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق  .1هـ

 أساسيات الهندسة والعلوم األساسية والرياضيات
X X X  X X    

نات تطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيا .2هـ

 ائيةوتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلحص

 والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

X X   X   X  
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 جدارات خريج برنامج هندسة التخطيط والتصميم العمراني
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لبي ة تتكلفتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث ال .3هـ

اعية جتماالحتياجات المحددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية واال

ص لتخصلواالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجوانب المناسبة 

 .وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

X X X X X   X  

ة لجود، وإرشادات اتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة .4هـ

 طر.ومتطلبات الصحة والسالمة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخا
X X X X X X  X  

  X X X  X  X X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

 اعاةالتخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مر .6هـ

 متطلبات الحرف األخرى.
   X X   X  

العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة  .7هـ

 الثقافات.
 X  X    X  

ً ولف -التواصل الفعال  .8هـ ً بيانيا ً وخطيا من المستمعين  مع مدي واسع -ظيا

 باستخدام األدوات المعاصرة.
X X  X   X X  

ة رات رياداستخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مها .9هـ

 األعمال والقيادة لتوقع المواقف الجديدة واالستجابة لها.
X X  X   X X  

م اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة. وممارسة استراتيجيات التعل .10هـ

 الذاتي ومدى الحياة وغيرها.
 X  X    X  
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ية إعداد تصميمات معمارية وحضرية وتخطيطية تفي بالمتطلبات الجمال .1م
 لجميلةانون والتقنية، باستخدام المعرفة الكافية بالتاريخ والنظريات، والف
 .انيةذات الصلة، والثقافة والتراث المحلي، والتقنيات والعلوم اإلنس

X X  X X  X   

القة الع إنتاج التصاميم التي تلبي متطلبات مستخدمي المبنى من خالل فهم .2م
باني الم ي وبيئتها؛ والحاجة إلى ربطبين األشخاص والمباني، وبين المبان

 والمسافات بينها باحتياجات اإلنسان وحجمه.
X X X X X  X   

ً والحفاظ على البيئة وإعادة تمسئولة توليد تصميمات  .3م ؛ أهيلهاإيكولوجيا
ندسية اله من خالل فهم: التصميم اإلنشائي والبناء والتكنولوجيا والمشاكل

 المرتبطة بتصميمات المباني.
X X X X X  X   

 شاملتحويل المفاهيم التصميمية إلى مباني ودمج الخطط في التخطيط ال .4م
طرق ضمن قيود: تمويل المشروع، وإدارة المشروع، ومراقبة التكاليف و
ئح للواتسليم المشروع؛ مع امتالك معرفة كافية بالصناعات والمنظمات وا

 .واإلجراءات المعنية

X X  X X  X   

ي ات ووثائق مشروع التصميم، وفهم دور المهندس المعمارصإعداد ملخ .5م
 قديمتفي صناعة البناء، بما في ذلك دور المهندس المعماري في عمليات 

 العطاءات وشراء الخدمات المعمارية وإنتاج المباني.
X X X X X  X   
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ئل عالجات وبداماستقراء وتوقع مستقبل البيئات العمرانية، واقتراح  .1ت
 الحلول التخطيطية وتوقع تأثيراتها، واتخاذ القرارات التخطيطية

 والعمرانية المناسبة. 

  X X X  X  X 

 لخططتحقيق التكامل بين المخططات على المستويات المختلفة في إطار ا .2ت
 ية.خطيطوالسياسات العامة والقيود والمؤثرات المختلفة على العملية الت

   X X  X  X 
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 سادسا: مصفوفة اجلدارات / املقررات

 اسم المقرر كود المقرر

 التخطيط والتصميم العمرانيجدارات خريج برنامج هندسة 

 الهندسة المعمارية الهندسة
التخطيط 

والتصميم 

 العمراني

 2ت 1ت 5م 4م 3م 2م 1م  10هـ  9هـ  8هـ  7هـ  6هـ  5هـ  4هـ  3هـ  2هـ  1هـ

 الفصل الدراسي األول -السنة اإلعدادية 

MTH 011  1-الرياضيات X                 

PHY 011  1-فيزياء X X                

ENG 021 كيمياء هندسية X  X               

ENG 022 ميكانيكا هندسية X X                

ENG 011  1-رسم هندسي X                 

AUR 021 القضايا المجتمعية       X           

 دراسي الثانيالفصل ال -السنة اإلعدادية 

MTH 012  2-الرياضيات X                 

PHY 012  2-فيزياء X X                

ENG 012  2-رسم هندسي X                 

ENG 013 هندسة وصفية X                 

ENG 014 تكنولوجيا اإلنتاج X  X   X            

AUR 031 
مقدمة في الحاسبات 

 والبرمجة
X         X        

 

 الفصل الدراسي األول -السنة األولي 

Elective لغات أجنبية       X X  X        

AE 171 
أسس التصميم واإلظهار 

 المعماري
       X   X X X     

AE 172 
التدريب البصري والرسم 

 الحر
       X   X       

AE 131 ( 1اإلنشاء المعماري) X   X  X  X      X    

AE 151 مبادئ التخطيط العمراني   X    X   X X       

CE 117  نظرية اإلنشاءات  X     X      X     

 الفصل الدراسي الثاني -السنة األولي 

AUR 132  التواصللعرض وامهارات       X X          

AE 111 ( 1التصميم المعماري) X  X      X X X X X     

AE 121 (1نظريات العمارة )تاريخ و     X     X X       

AE 161 ( 1العرض والنمذجة الرقمية)    X    X    X      

CES 147 التربة واألساسات X X X X  X            

CE 146 حة الهندسية والتصويريةاالمس  X  X  X X           

 

 الفصل الدراسي األول -السنة الثانية 

AUR 241 معمهنة ومجت   X     X X         

AE 212 ( 2التصميم المعماري) X X X X     X X X X      

AE 232 ( 2اإلنشاء المعماري) X   X  X  X      X X   

AE 262 (2قمية )رالعرض والنمذجة ال    X    X    X      

CES 224 اإلنشاءات المعدنية X  X X  X X      X     

CE 225 ناءخواص مواد الب  X  X  X X      X     

 الفصل الدراسي الثاني -السنة الثانية 

AUR 233 ريادة األعمال   X    X X X         

AE 213 ( 3التصميم المعماري) X X X X     X X X X X     

AE 222  (2)تاريخ ونظريات العمارة     X     X X       
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 اسم المقرر كود المقرر

 التخطيط والتصميم العمرانيجدارات خريج برنامج هندسة 

 الهندسة المعمارية الهندسة
التخطيط 

والتصميم 

 العمراني

 2ت 1ت 5م 4م 3م 2م 1م  10هـ  9هـ  8هـ  7هـ  6هـ  5هـ  4هـ  3هـ  2هـ  1هـ

AE 252 ( 1التخطيط العمراني) X X  X X  X    X   X    

ENG 252 األنظمة والتركيبات الفنية للمباني   X X X  X X     X      

CE 235 الخرسانة المسلحة X  X X  X X      X     

 

 الدراسي األولل الفص -السنة الثالثة 

AUR 322 قضايا المياه والطاقة والمناخ   X X              

AEP 331 ( 2التخطيط العمراني) X X X X X  X    X   X  X  

AE 341 التحكم البيئي  X X X        X X     

AEP 311 المخططات التنفيذية X  X X  X X       X X X  

AEP 321 التشريعات العمرانية   X X        X      

Elective ( 1مقرر اختياري)   X       X X       

 الفصل الدراسي الثاني -السنة الثالثة 

AUR 336 مبادئ البحث العلمي X X   X   X  X        

AEP 332 ( 3التخطيط العمراني) X X X X X  X X  X X   X    

AEP 312 ( 1التصميم العمراني) X  X X X  X X  X X X X   X  

AEP 333 
تاريخ ونظريات التخطيط 

 العمراني واإلقليمي
  X  X      X     X  

AEP 341 ات العمرانيةمنظم المعلو  X  X    X        X  

Elective ( 2مقرر اختياري)   X       X X       

 

 الفصل الدراسي األول -السنة الرابعة 

ENG 431 السالمة المهنية    X  X            

AE 442  إدارة المشروعات      X X X X     X X  X 

AEP 434 ( 4التخطيط العمراني) X X X X X  X X  X X   X  X X 

AEP 413 ( 2التصميم العمراني) X  X X X  X X  X X X X   X X 

AEP 422 اإلسكان واالقتصاد الحضري  X X X   X    X   X    

Elective (3) اريمقرر اختي   X       X X  X     

 الفصل الدراسي الثاني -السنة الرابعة 

ENG 432 نظم مراقبة وضبط الجودة  X  X  X            

AEP 435  مشروع البكالوريوس X X X X X  X X  X X X X X  X X 

AE 443 الممارسة المهنية     X X X X X     X X   

AEP 414 
ط خطياستعماالت األراضي وت

 الطرق
 X X X   X    X   X   X 

AEP 423 إحصاء وبرامج عمليات  X  X    X        X  

Elective (4ري )امقرر اختي   X       X X       
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 برنامج هندسة القوى امليكانيكية -10

 رسالة الربنامج: أولا 

 ط،أسيوعة كلية الهندسة بجام رسالةبرنامج هندسة القوى الميكانيكية من  رسالةتنبع 

 عمل فياحتياجات أسواق ال لتلبيةوهي إعداد خريجين في هندسة القوى الميكانيكية 

مسية ومحطات الطاقة الش دية،التقليوتوليد الطاقة من محطات الطاقة  الصناعات،

دار ج اإلصوالخدمات العامة وكذلك المكاتب االستشارية. يعتمد البرنام وطاقة الرياح

ن أيهدف البرنامج إلى توفير تعليم عالي الجودة. يجب . NARSمن  2018الثاني 

خاطر م الميكون خريجو البرنامج على دراية تامة بالمجتمع والمتطلبات البيئية وتقيي

 ن يكونوا على دراية بأخالقيات المهنة الهندسية.وأ

 القوى امليكانيكية: خصائص ومسات خريج برنامج هندسة ثانياا 

 بالقدرة علي: السمات العامة لخريجي الهندسة يتسم خريج برنامج هندسة القوى الميكانيكية إلىباإلضافة 

 يكانيكية.الم القوىتقييم القضايا المستدامة والبيئية المتعلقة بأنظمة  .1

لحل  المتاحة الحاسوبتطبيق ودمج المعارف والمهارات الخاصة بالمواضيع المختلفة وبرامج  .2

 المشكالت الحقيقية في أنظمة ومعدات القوى الميكانيكية.

لتشغيل اكل األنظمة نقل السوائل والطاقة، والتحقق من أدائها وحل مش ةاألولي اتتنفيذ التصميم .3

 األساسية.

 ية.والدول ةمحليال للمعايير والمواصفات وفقا  معدات القوى الميكانيكية وتقييم أدائها تشغيل وصيانة  .4

 : جدارات خريج برنامج هندسة القوى امليكانيكيةثالثاا 
هندسة القوى الميكانيكية بشكل عام باإلضافة إلى جدارات خريج )هـ( تتضمن جدارات خريج الهندسة 

 كتخصص )م( رئيسي.

 القوى الميكانيكية ج هندسةجدارات خريج برنام
سة

ند
ه
ال

 

 ساسيةتحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم األ .1هـ

 والرياضيات

تقويمها، تائج وتطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيانات وتفسيرها، وتقييم الن .2هـ

  إلحصائية والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.واستخدام التحليالت ا

مراعاة  ددة معتلبي االحتياجات المح ،تطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة .3هـ

لمناسبة اجوانب الجوانب العالمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من ال

  .وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامةللتخصص 

سالمة توظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات الجودة ومتطلبات الصحة وال .4هـ

  والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.

 .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

 ى.الرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مراعاة متطلبات الحرف األخرالتخطيط واإلشراف و .6هـ

 العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات. .7هـ



 
 جامعة أسيوط

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس 
  بنظام الفصلني الدراسيني الربامج

 كلية الهندسة

 

                                 (هندسة القوى امليكانيكيةبرانمج  -اجلدارات اليت حتققها برامج الكلية: الرابع)الباب                                                           302 

 القوى الميكانيكية ج هندسةجدارات خريج برنام

 من المستمعين باستخدام األدوات المعاصرة. مع مدي واسع -ظيا  وخطيا  بيانيا  ولف -التواصل الفعال  .8هـ

دة اقف الجديع الموي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ريادة األعمال والقيادة لتوقاستخدام التفكير اإلبداع .9هـ

 واالستجابة لها.

 وممارسة استراتيجيات التعلم الذاتي مدى الحياة وغيرها. ،اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ
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حرارية، ميكا التخصص معين من خالل تطبيق مفاهيم: الدينا وتحليل وتصميم األنظمة الفيزيائية المطبقة على ذجةنم  .1م

واألجهزة،  ياسات،المواد، والق واصالحرارة، وميكانيكا الموائع، والميكانيكا الصلبة، ومعالجة المواد، وخ انتقالو

 واالهتزازات. يكاونظرية وأنظمة التحكم، والتصميم الميكانيكي والتحليل، والدينام

دية ئل التقليالوسا نمالمناسبة  األدواتنفيذ تصميمات األنظمة الميكانيكية وعناصر الماكينة باستخدام تخطيط وإدارة وت  .2م

 .مجال الهندسة الميكانيكيةب المرتبطةواألدوات والبرامج المدعومة بالحاسوب 

 المطلوب. داءلأل وفقاالميكانيكية التقليدية القوى ر معدات يااخت .3م

 اء وتشغيلصميم وبنتودمج الجوانب القانونية واالقتصادية والمالية في:  مناسبة؛ودولية  حليةماعتماد معايير وقواعد  .4م

 الميكانيكية. القوى معدات وأنظمة وفحص وصيانة

 : طرق التعليم والتعلمرابعاا 

 جدارات خريج برنامج هندسة القوى الميكانيكية
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تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق  .1هـ

 أساسيات الهندسة والعلوم األساسية والرياضيات
X X X X  X X   

 اناتمحاكاة، وتحليل البيتطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو ال .2هـ

ة صائيوتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلح

 والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

X X X  X   X  

لبي ت ،ةتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلف .3هـ

عية جتمامية والثقافية واالاالحتياجات المحددة مع مراعاة الجوانب العال

ص لتخصواالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجوانب المناسبة ل

 .وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

X  X X  X X   

 جودةتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات ال .4هـ

 ر.يئية ومبادئ إدارة المخاطومتطلبات الصحة والسالمة والقضايا الب
X X X X X X  X  

  X  X  X   X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

ة راعاالتخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع م .6هـ

 متطلبات الحرف األخرى.
X X X   X X   

  X X    X  X فات.لتخصصات ومتعددة الثقاالعمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة ا .7هـ

من المستمعين  مع مدي واسع -ظيا  وخطيا  بيانيا  ولف -التواصل الفعال  .8هـ

 باستخدام األدوات المعاصرة.
X  X  X X X X  

ادة استخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ري .9هـ

 ستجابة لها.األعمال والقيادة لتوقع المواقف الجديدة واال
X X X  X X    

 لذاتياوممارسة استراتيجيات التعلم ، اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ

 مدى الحياة وغيرها.
 X X  X  X   
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 جدارات خريج برنامج هندسة القوى الميكانيكية

 طرق التعليم والتعلم
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ين وتحليل وتصميم األنظمة الفيزيائية المطبقة على تخصص مع ذجةنم .1م

 الحرارة، انتقالمن خالل تطبيق مفاهيم: الديناميكا الحرارية، و

 صواوميكانيكا الموائع، والميكانيكا الصلبة، ومعالجة المواد، وخ

م المواد، والقياسات، واألجهزة، ونظرية وأنظمة التحكم، والتصمي

 واالهتزازات. يكاالميكانيكي والتحليل، والدينام

X X X X X X X X  

ة كينالما تخطيط وإدارة وتنفيذ تصميمات األنظمة الميكانيكية وعناصر .2م

 لبرامجالوسائل التقليدية واألدوات وا منالمناسبة  األدواتباستخدام 

 .مجال الهندسة الميكانيكيةب المرتبطةالمدعومة بالحاسوب 

X X X X X X    

    X  X X X X ب.المطلو داءلأل وفقاالميكانيكية التقليدية القوى ر معدات يااخت .3م

 انونيةودمج الجوانب الق مناسبة؛ة ودولي محليةاعتماد معايير وقواعد  .4م

 واالقتصادية والمالية في: تصميم وبناء وتشغيل وفحص وصيانة

 الميكانيكية. القوى معدات وأنظمة

X X X X  X    

 : طرق التقييمخامساا  

 جدارات خريج برنامج هندسة القوى الميكانيكية
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تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق  .1هـ

 أساسيات الهندسة والعلوم األساسية والرياضيات
X X X  X X    

نات حاكاة، وتحليل البياتطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو الم .2هـ

 ائيةوتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلحص

 والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

X X   X   X  

 ،فةتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكل .3هـ

 ة والثقافيةتلبي االحتياجات المحددة مع مراعاة الجوانب العالمي

نب واالجتماعية واالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجوا

 .مةالمناسبة للتخصص وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدا

X X X X X   X  

ة جودشادات التوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإر .4هـ

 طر.ئية ومبادئ إدارة المخاومتطلبات الصحة والسالمة والقضايا البي
X X X X X X  X  

  X X X  X  X X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

 اعاةالتخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مر .6هـ

 متطلبات الحرف األخرى.
   X X   X  

  X  X    X  ات.تخصصات ومتعددة الثقافالعمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة ال .7هـ
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 جدارات خريج برنامج هندسة القوى الميكانيكية
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من المستمعين  مع مدي واسع -ظيا  وخطيا  بيانيا  ولف -التواصل الفعال  .8هـ

 باستخدام األدوات المعاصرة.
X X  X   X X  

ة ياداستخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ر .9هـ

 جابة لها.األعمال والقيادة لتوقع المواقف الجديدة واالست
X X  X   X X  

ي لذاتااكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة. وممارسة استراتيجيات التعلم  .10هـ

 ومدى الحياة وغيرها.
 X  X    X  

ية
يك

ان
يك

لم
 ا
ى

و
لق

 ا
سة

ند
ه

 

ن عيوتحليل وتصميم األنظمة الفيزيائية المطبقة على تخصص م ذجةنم  .1م

انيكا ميكوالحرارة،  تقالانمن خالل تطبيق مفاهيم: الديناميكا الحرارية، و

المواد،  واصالموائع، والميكانيكا الصلبة، ومعالجة المواد، وخ

يكي والقياسات، واألجهزة، ونظرية وأنظمة التحكم، والتصميم الميكان

 واالهتزازات. يكاوالتحليل، والدينام

X X X X X X X X  

كينة الماوإدارة وتنفيذ تصميمات األنظمة الميكانيكية وعناصر  تخطيط  .2م

برامج الوسائل التقليدية واألدوات وال منالمناسبة  األدواتباستخدام 

 .مجال الهندسة الميكانيكيةب المرتبطةالمدعومة بالحاسوب 

X X X X X X X X  

  X X X X X  X X .بالمطلو داءلأل وفقاالميكانيكية التقليدية القوى ر معدات يااخت .3م

نونية ودمج الجوانب القا مناسبة؛ولية ود محليةاعتماد معايير وقواعد  .4م

ت معدا واالقتصادية والمالية في: تصميم وبناء وتشغيل وفحص وصيانة

 الميكانيكية. القوى وأنظمة

X X X X X   X  

 : مصفوفة اجلدارات / املقرراتسادساا 

 اسم المقرر كود المقرر

 القوى الميكانيكية يج برنامج هندسةجدارات خر

 القوى الميكانيكية هندسة الهندسة

ـ  2هـ  1هـ ـ  3ه ـ  4ه ـ  5ه ـ  6ه ـ  7ه ـ  8ه ـ  9ه  4م 3م 2م 1م  10ه

 الفصل الدراسي األول -السنة اإلعدادية 

MTH 011  1-الرياضيات X              

PHY 011  1-فيزياء X X             

ENG 021 كيمياء هندسية X  X            

ENG 022 ميكانيكا هندسية X X             

ENG 011  1-رسم هندسي X              

AUR 021 القضايا المجتمعية       X        

 الفصل الدراسي الثاني -السنة اإلعدادية 

MTH 012  2-الرياضيات X              

PHY 012  2-فيزياء X X             

ENG 012  2-رسم هندسي X              

ENG 013 هندسة وصفية X              

ENG 014 لوجيا اإلنتاجتكنو X  X   X         

AUR 031 مقدمة في الحاسبات والبرمجة X         X     
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 اسم المقرر كود المقرر

 القوى الميكانيكية يج برنامج هندسةجدارات خر

 القوى الميكانيكية هندسة الهندسة

ـ  2هـ  1هـ ـ  3ه ـ  4ه ـ  5ه ـ  6ه ـ  7ه ـ  8ه ـ  9ه  4م 3م 2م 1م  10ه

 لدراسي األولالفصل ا -السنة األولي 

Elective لغات أجنبية       X X  X     

MET 111 حاسبات وبرمجة X  X       X     

MED 111 تكنولوجيا التصنيع   X X           

MED 141 نيكا اآلالتميكا X    X          

MED 121 رسم وإنشاء الماكينات X  X            

MTH 117  3رياضيات X  X            

 الفصل الدراسي الثاني -السنة األولي 

AUR 132 التواصلمهارات العرض و       X X       

MED 123 رسم وإنشاء الماكينات المدعم بالحاسب   X     X       

MED 122 ميكانيكا المواد X  X            

MED 131 السباكة واللحام X  X      X      

MEP 171 ةالتحليالت الهندسي X X  X           

CE 126 اختبار المواد الهندسية  X X            

 

 األولالفصل الدراسي  - الثانيةالسنة 

AUR 241 مهنة ومجتمع   X     X X      

ENG 234 االقتصاد الهندسي X  X   X         

MED 232 هندسة المواد X  X X       X X   

MEP 211 ( 1ديناميكا حرارية) X X X        X    

MED 242 ديناميكا اآلالت X  X            

EE 218 
هندسة كهربائية )دوائر كهربائية/ 

 مقدمة في اإللكترونيات(
X X  X           

 الفصل الدراسي الثاني - انيةلثالسنة ا

AUR 233 ريادة األعمال   X    X X X      

MEP 231 ( 1ميكانيكا الموائع) X X  X       X    

MED 224 ( 1تصميم الماكينات) X  X      X  X X   

MET 221 القياسات الميكانيكية  X  X X          

EE 244 هندسة القوى واآلالت الكهربية  X X X           

MME 214 مقدمة في هندسة الفلزات   X X           

 

 األولالفصل الدراسي  - الثالثةالسنة 

AUR 322 قضايا المياه والطاقة والمناخ   X X           

MET 341 مقدمة في الميكاترونيات    X        X   

MEP 345  أساسيات كفاءة الطاقة ومراقبتها    X       X    

MEP 332 ( 2ميكانيكا الموائع)   X        X    

MEP 312 ( 2ديناميكا حرارية)   X        X    

Elective ( 1مقرر اختياري)   X X       X   X 

 الثانيالفصل الدراسي  - الثالثةالسنة 

AUR 336 مبادئ البحث العلمي X X   X   X  X     

MEP 321 انتقال الحرارة   X        X    

MEP 361 األنظمة الهيدروليكية والنيوماتية   X        X  X  

MET 331 ( 1التحكم اآللي)    X     X  X   X 

MEP 362 ( 1آالت دوارة)   X        X   X 

Elective ( 2مقرر اختياري)   X X       X   X 
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 اسم المقرر كود المقرر

 القوى الميكانيكية يج برنامج هندسةجدارات خر

 القوى الميكانيكية هندسة الهندسة

ـ  2هـ  1هـ ـ  3ه ـ  4ه ـ  5ه ـ  6ه ـ  7ه ـ  8ه ـ  9ه  4م 3م 2م 1م  10ه

 األولالفصل الدراسي  - الرابعةالسنة 

ENG 431 ةالمهني السالمة    X  X         

MEP 422  تصميم المنظومات الحرارية   X        X   X 

MEP 463 ( 2آالت دوارة)   X        X   X 

MEP 451 محركات االحتراق الداخلي  X         X  X  

MEP 452  محطات القوى الحرارية    X      X X X  X 

Elective ( 3مقرر اختياري)   X X       X   X 

 الثانيالفصل الدراسي  - الرابعةالسنة 

ENG 432 نظم مراقبة وضبط الجودة  X  X  X         

MEP 423 يد وتكييف الهواءالتبر   X        X  X X 

MEP 441 منظومات الطاقة المتجددة   X  X      X X  X 

MEP 472 معامل القوى الميكانيكية  X   X      X    

MEP 473 كالوريوسروع البمش  X X X X X X X   X X X X 

Elective ( 4مقرر اختياري)   X X       X   X 
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 التصميم امليكانيكي واإلنتاج برنامج هندسة -11

 رسالة الربنامج: أولا 

 هندسةتنبع رسالة برنامج التصميم الميكانيكي وهندسة اإلنتاج من رسالة كلية ال

 تلبيةلبجامعة أسيوط، وهي إعداد خريجين في هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج 

 ع،المشاريوإدارة  التصنيعية،سات احتياجات أسواق العمل في الصناعات، والمؤس

لبرنامج تمد اوالصيانة العامة للمعدات والخدمات العامة وكذلك المكاتب االستشارية. يع

دة. . يهدف البرنامج إلى توفير تعليم عالي الجوNARSمن  2018اإلصدار الثاني 

ييم تقة ويجب أن يكون خريجو البرنامج على دراية تامة بالمجتمع والمتطلبات البيئي

 المخاطر وأن يكونوا على دراية بأخالقيات المهنة الهندسية.

 التصميم امليكانيكي واإلنتاج: خصائص ومسات خريج برنامج هندسة ثانياا 

 نتاجي واإلالتصميم الميكانيكالسمات العامة لخريجي الهندسة يتسم خريج برنامج هندسة  إلىباإلضافة 
 بالقدرة علي:

 .إلنتاجهندسة التصميم الميكانيكي واة والبيئية المتعلقة بأنظمة تقييم القضايا المستدام .1

ل احة لحوالمهارات الخاصة بالمواضيع المختلفة وبرامج الكمبيوتر المت المعارفتطبيق ودمج  .2

 .هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاجالمشكالت الحقيقية في أنظمة ومعدات 

ا وحل أدائه ندسة اإلنتاج الميكانيكي، والتحقق منألنظمة نقل الطاقة وه األوليإجراء التصميم  .3

 مشاكل التشغيل األساسية.

 والدولية. المحليةد القواعالتصميم واإلنتاج الميكانيكية وتقييم أدائها وفقًا للمعايير و أنظمةتشغيل وصيانة  .4

 دسة التصميم امليكانيكي واإلنتاج: جدارات خريج برنامج هنثالثاا 
كانيكي التصميم الميهندسة بشكل عام باإلضافة إلى جدارات خريج )هـ( هندسة تتضمن جدارات خريج ال

 كتخصص )م( رئيسي.واإلنتاج 

 التصميم الميكانيكي واإلنتاج جدارات خريج برنامج هندسة
سة

ند
ه
ال

 

ية ألساستحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم ا .1هـ

 .اتوالرياضي

، وتقويمها نتائجتطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيانات وتفسيرها، وتقييم ال .2هـ

  واستخدام التحليالت اإلحصائية والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

مراعاة  دة معالمحدتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة تلبي االحتياجات  .3هـ

ة ب المناسبلجوانالجوانب العالمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من ا

  .للتخصص وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

ة سالملتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات الجودة ومتطلبات الصحة وا .4هـ

  والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.

 .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

 رى.التخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مراعاة متطلبات الحرف األخ .6هـ

 .العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات .7هـ
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 التصميم الميكانيكي واإلنتاج جدارات خريج برنامج هندسة

 من المستمعين باستخدام األدوات المعاصرة. مع مدي واسع -ظياً وخطياً بيانياً ولف -التواصل الفعال  .8هـ

ديدة مواقف الجقع الاستخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ريادة األعمال والقيادة لتو .9هـ

 واالستجابة لها.

 .ة استراتيجيات التعلم الذاتي مدى الحياة وغيرهاوممارس ،اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ
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 لصلبة،اانيكا وتحليل وتصميم األنظمة الفيزيائية المطبقة على تخصص معين من خالل تطبيق مفاهيم: الميك ةنمذج  .1م

ديناميكا ال لتحليل،واتصميم الميكانيكي ال التحكم،نظرية وأنظمة  األجهزة، القياسات، المواد،خصائص  المواد،معالجة 

 وميكانيكا الموائع. الحرارة، انتقال الحرارية،الديناميكا  واالهتزازات،

لوسائل ا منة المناسب األدواتباستخدام  اتتخطيط وإدارة وتنفيذ تصميمات األنظمة الميكانيكية وعناصر الماكين  .2م

 .مجال الهندسة الميكانيكيةب المرتبطةب التقليدية واألدوات والبرامج المدعومة بالحاسو

 داء المطلوب.لأل وفقاالميكانيكية التقليدية  معداتالر يااخت .3م

ل تشغيو تصميم وبناء ودمج الجوانب القانونية واالقتصادية والمالية في: مناسبة؛ودولية  محليةاعتماد معايير وقواعد  .4م

 الميكانيكية. نظمةاألمعدات وال وفحص وصيانة

 : طرق التعليم والتعلماا رابع

 جدارات خريج برنامج هندسة التصميم الميكانيكي واالنتاج

 طرق التعليم والتعلم
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لهندسية المعقدة من خالل تطبيق تحديد وصياغة وحل المشكالت ا .1هـ

 .أساسيات الهندسة والعلوم األساسية والرياضيات
X X X X  X X   

 اناتتطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البي .2هـ

ة صائيوتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلح

 ائج.والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النت

X X X  X   X  

بي ة تلتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلف .3هـ
عية جتمااالحتياجات المحددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية واال
ص لتخصواالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجوانب المناسبة ل

 .ة المستدامةوضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمي

X  X X  X X   

 جودةتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات ال .4هـ
 ر.ومتطلبات الصحة والسالمة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاط

X X X X X X  X  

  X  X  X   X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

ة راعاشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مالتخطيط واإل .6هـ
 متطلبات الحرف األخرى.

X X X   X X   

  X X    X  X فات.العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقا .7هـ

من المستمعين  مع مدي واسع -ظياً وخطياً بيانياً ولف -التواصل الفعال  .8هـ
 لمعاصرة.باستخدام األدوات ا

X  X  X X X X  

ادة استخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ري .9هـ
 األعمال والقيادة لتوقع المواقف الجديدة واالستجابة لها.

X X X  X X    

 لذاتياوممارسة استراتيجيات التعلم ، اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ
 مدى الحياة وغيرها.

 X X  X  X   
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 جدارات خريج برنامج هندسة التصميم الميكانيكي واالنتاج

 طرق التعليم والتعلم
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وتحليل وتصميم األنظمة الفيزيائية المطبقة على تخصص  ةنمذج  .1م
 ،الموادمعالجة  الصلبة،معين من خالل تطبيق مفاهيم: الميكانيكا 

يم التصم التحكم،نظرية وأنظمة  األجهزة، القياسات، المواد،خصائص 
 رارية،الحالديناميكا  ات،واالهتزازالديناميكا  والتحليل،الميكانيكي 

 وميكانيكا الموائع. الحرارة، انتقال

X X X X X X X X  

تخطيط وإدارة وتنفيذ تصميمات األنظمة الميكانيكية وعناصر   .2م
ت األدواالوسائل التقليدية و منالمناسبة  األدواتباستخدام  اتالماكين

 .يةانيكمجال الهندسة الميكب المرتبطةوالبرامج المدعومة بالحاسوب 
X X X X X X    

    X  X X X X المطلوب.داء لأل وفقاالميكانيكية التقليدية  معداتالر يااخت .3م

 انونيةودمج الجوانب الق مناسبة؛ودولية  محليةاعتماد معايير وقواعد  .4م
 واالقتصادية والمالية في: تصميم وبناء وتشغيل وفحص وصيانة

 الميكانيكية. نظمةاألمعدات وال
X X X X  X    

 : طرق التقييمخامساا 

 جدارات خريج برنامج هندسة التصميم الميكانيكي واالنتاج

 طرق التقييم
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مشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق تحديد وصياغة وحل ال .1هـ

 .أساسيات الهندسة والعلوم األساسية والرياضيات
X X X  X X    

نات تطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيا .2هـ

 ائيةا، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلحصوتفسيره

 والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

X X   X   X  

لبي فة تتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكل .3هـ
اعية جتماالحتياجات المحددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية واال

ص لتخصلادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجوانب المناسبة واالقتص
 .وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

X X X X X   X  

ة لجودتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات ا .4هـ
 طر.ومتطلبات الصحة والسالمة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخا

X X X X X X  X  

  X X X  X  X X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

 اعاةالتخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مر .6هـ
 متطلبات الحرف األخرى.

   X X   X  

  X  X    X  ات.العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقاف .7هـ

ً بيانياً ولف -التواصل الفعال  .8هـ ً وخطيا من المستمعين  مع مدي واسع -ظيا
 باستخدام األدوات المعاصرة.

X X  X   X X  
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 جدارات خريج برنامج هندسة التصميم الميكانيكي واالنتاج
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دة استخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ريا .9هـ
 األعمال والقيادة لتوقع المواقف الجديدة واالستجابة لها.

X X  X   X X  

ي لذاتاب وتطبيق المعرفة الجديدة. وممارسة استراتيجيات التعلم اكتسا .10هـ
 ومدى الحياة وغيرها.
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ين وتحليل وتصميم األنظمة الفيزيائية المطبقة على تخصص مع ةنمذج  .1م

ص خصائ المواد،معالجة  الصلبة،من خالل تطبيق مفاهيم: الميكانيكا 

 يكانيكيالتصميم الم التحكم،نظرية وأنظمة  األجهزة، القياسات، د،الموا

 ارة،الحر لانتقا الحرارية،الديناميكا  واالهتزازات،الديناميكا  والتحليل،

 وميكانيكا الموائع.

X X X X X X X X  

 تااكينتخطيط وإدارة وتنفيذ تصميمات األنظمة الميكانيكية وعناصر الم  .2م

برامج الوسائل التقليدية واألدوات وال منمناسبة ال األدواتباستخدام 

 .مجال الهندسة الميكانيكيةب المرتبطةالمدعومة بالحاسوب 

X X X X X X X X  

ً الميكانيكية التقليدية  معداتالر يااخت .3م   X X X X X  X X المطلوب.داء لأل وفقا

ونية نودمج الجوانب القا مناسبة؛ودولية  محليةوقواعد  اعتماد معايير .4م

 داتمعال واالقتصادية والمالية في: تصميم وبناء وتشغيل وفحص وصيانة

 الميكانيكية. نظمةاألو

X X X X X   X  

 : مصفوفة اجلدارات / املقرراتسادساا 

 اسم المقرر كود المقرر

 التصميم الميكانيكي واإلنتاج جدارات خريج برنامج هندسة

 الهندسة
هندسة التصميم 

 نتاجالميكانيكي واال

ـ  3هـ  2هـ  1هـ ـ  5هـ  4ه ـ  7هـ  6ه   4م  3م  2م  1م  10هـ  9هـ  8ه

 الفصل الدراسي األول -السنة اإلعدادية 

MTH 011  1-الرياضيات X              

PHY 011  1-فيزياء X X             

ENG 021 كيمياء هندسية X  X            

ENG 022 ميكانيكا هندسية X X             

ENG 011  1-رسم هندسي X              

AUR 021 القضايا المجتمعية       X        

 الفصل الدراسي الثاني -السنة اإلعدادية 

MTH 012  2-الرياضيات X              

PHY 012  2-فيزياء X X             

ENG 012  2-رسم هندسي X              

ENG 013 هندسة وصفية X              

ENG 014 تكنولوجيا اإلنتاج X  X   X         

AUR 031 مقدمة في الحاسبات والبرمجة X         X     
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 اسم المقرر كود المقرر

 التصميم الميكانيكي واإلنتاج جدارات خريج برنامج هندسة

 الهندسة
هندسة التصميم 

 نتاجالميكانيكي واال

ـ  3هـ  2هـ  1هـ ـ  5هـ  4ه ـ  7هـ  6ه   4م  3م  2م  1م  10هـ  9هـ  8ه

 الفصل الدراسي األول -السنة األولي 

Elective لغات أجنبية       X X  X     

MET 111 حاسبات وبرمجة X  X       X     

MED 111 تكنولوجيا التصنيع   X X           

MED 141 ميكانيكا اآلالت X    X          

MED 121 رسم وإنشاء الماكينات X  X            

MTH 117  3رياضيات X  X            

 الفصل الدراسي الثاني -السنة األولي 

AUR 132 التواصلمهارات العرض و       X X       

MED 123 رسم وإنشاء الماكينات المدعم بالحاسب   X     X       

MED 122 دميكانيكا الموا X  X            

MED 131 السباكة واللحام X  X      X      

MEP 171 التحليالت الهندسية X X  X           

CE 126 اختبار المواد الهندسية  X X            
 

 األولالفصل الدراسي  - الثانيةالسنة 

AUR 241 مهنة ومجتمع   X     X X      

ENG 234 االقتصاد الهندسي X  X   X         

MED 232 هندسة المواد X  X X       X X   

MEP 211 ( 1ديناميكا حرارية) X X X        X    

MED 242 ديناميكا اآلالت X  X            

EE 218 
هندسة كهربائية )دوائر كهربائية/ 

 مقدمة في اإللكترونيات(
X X  X           

 الثانيالفصل الدراسي  - الثانيةلسنة ا

AUR 233 ريادة األعمال   X    X X X      

MEP 231 ( 1ميكانيكا الموائع) X X  X       X    

MED 224 ( 1تصميم الماكينات) X  X      X  X X   

MET 221 القياسات الميكانيكية  X  X X          

EE 244 هندسة القوى واآلالت الكهربية  X X X           

MME 214 دمة في هندسة الفلزاتمق   X X           
 

 األولالفصل الدراسي  - الثالثةالسنة 

AUR 322 قضايا المياه والطاقة والمناخ   X X           

MET 341 مقدمة في الميكاترونيات    X        X   

MED 325 ( 2تصميم الماكينات)    X       X    

MED 312 يميترولوج   X        X    

MED 343 هتزازات الميكانيكيةالا   X        X    

Elective  (1ختياري )امقرر   X X       X   X 

 الثانيالفصل الدراسي  - الثالثةالسنة 

AUR 336 مبادئ البحث العلمي X X   X   X  X     

MEP 321 نتقال الحرارةا   X        X    

MEP 361 ماتيةاألنظمة الهيدروليكية والنيو   X        X  X  

MET 331 ( 1التحكم اآللي)    X     X  X   X 

MED 313 تكنولوجيا تشكيل المعادن   X        X   X 

Elective  (2ختياري )امقرر   X X       X   X 
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 اسم المقرر كود المقرر

 التصميم الميكانيكي واإلنتاج جدارات خريج برنامج هندسة

 الهندسة
هندسة التصميم 

 نتاجالميكانيكي واال

ـ  3هـ  2هـ  1هـ ـ  5هـ  4ه ـ  7هـ  6ه   4م  3م  2م  1م  10هـ  9هـ  8ه

 األولالفصل الدراسي  - الرابعةالسنة 

ENG 431 السالمة المهنية    X  X         

MED 462 بحوث العمليات   X        X   X 

MED 434  الترايبولوجى  X         X  X  

MED 455 تصميم االسطمبات            X  X 

MED 456 تصميم ماكينات التشغيل وعدد القطع   X X       X   X 

Elective ( 3مقرر اختياري)   X X       X   X 

 الثانيي الفصل الدراس - الرابعةالسنة 

ENG 432 نظم مراقبة وضبط الجودة  X  X  X         

MED 416 ماكينات التشغيل المبرمجة   X  X      X X  X 

MED 444 تحليل االنهيارات في األجزاء الميكانيكية    X      X X X  X 

MED 451 معامل هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج  X   X      X    

MED 458 روع البكالوريوسمش  X X X X X X X   X X X X 

Elective ( 4مقرر اختياري)   X X       X   X 
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 هندسة امليكاترونيات برنامج -12
 رسالة الربنامجأوال: 

وهي  ط،أسيوكلية الهندسة بجامعة  رسالةمن الميكاترونيات برنامج هندسة  رسالةتنبع 

 اعات،الصناحتياجات أسواق العمل في  لتلبية الميكاترونياتإعداد خريجين في هندسة 

ت حاسبات القياس والمشغالعلى تصميم وتحليل واختبار معدات ذكية بدمج  والقدرة

مج لبرناوالحاكمات بتفعيل تكنولوجيا المعلومات وكذلك المكاتب االستشارية. يعتمد ا

 الجودة.يهدف البرنامج إلى توفير تعليم عالي . NARSمن  2018اإلصدار الثاني 

 إلعداد مهندسين في مجاالت بينية لسد حاجة سوق العمل مزودين بمعارف وايضا  

ون ن يكأيجب  .معلومات والمنظومات المدمجة والماكينات المتناهية الدقةلتكنولوجيا ا

ن طر وأخريجو البرنامج على دراية تامة بالمجتمع والمتطلبات البيئية وتقييم المخا

 يكونوا على دراية بأخالقيات المهنة الهندسية.

 : خصائص ومسات خريج برنامج هندسة امليكاترونياتثانيا  

 ي:لقدرة علبا لميكاترونياتامات العامة لخريجي الهندسة يتسم خريج برنامج هندسة سال إلىباإلضافة 

 .هندسة الميكاترونياتتقييم القضايا المستدامة والبيئية المتعلقة بأنظمة  .1

حل المتاحة ل الحاسوبتطبيق ودمج المعارف والمهارات الخاصة بالمواضيع المختلفة وبرامج  .2

 .هندسة الميكاترونياتمعدات والمشكالت الحقيقية في أنظمة 

شغيل ل التألنظمة نقل السوائل والطاقة، والتحقق من أدائها وحل مشاك ةاألولي اتتنفيذ التصميم .3

 األساسية.

 ة.والدولي ةمحليال للمعايير والمواصفات وفقا  وتقييم أدائها  هندسة الميكاترونياتتشغيل وصيانة معدات  .4

 مليكاترونياتا: جدارات خريج برنامج هندسة ثالثا  
ت الميكاترونياهندسة بشكل عام باإلضافة إلى جدارات خريج )هـ( تتضمن جدارات خريج الهندسة 

 كتخصص )م( رئيسي.

 الميكاترونيات جدارات خريج برنامج هندسة

سة
ند
ه
ال

 

 ساسيةتحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم األ .1هـ

 .رياضياتلوا

تقويمها، تائج وتطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيانات وتفسيرها، وتقييم الن .2هـ

  واستخدام التحليالت اإلحصائية والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

راعاة مة مع اجات المحدديتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة تلبي االحت .3هـ

لمناسبة اجوانب الجوانب العالمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من ال

  .للتخصص وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

المة ة والسحتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات الجودة ومتطلبات الص .4هـ

  والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.

 .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

 ى.التخطيط واإلشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مراعاة متطلبات الحرف األخر .6هـ
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 الميكاترونيات جدارات خريج برنامج هندسة

 قافات.ثالعمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة ال .7هـ

 واسع من المستمعين باستخدام األدوات المعاصرة. ىمع مد -يانيا  ولفظيا  وخطيا  ب -التواصل الفعال  .8هـ

دة اقف الجديع المواستخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ريادة األعمال والقيادة لتوق .9هـ

 واالستجابة لها.

 ممارسة استراتيجيات التعلم الذاتي مدى الحياة وغيرها.و ،اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ

ت
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ة 
س
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ه

 

حرارية، ميكا الوتحليل وتصميم األنظمة الفيزيائية المطبقة على تخصص معين من خالل تطبيق مفاهيم: الدينا ذجةنم  .1م

األجهزة، وياسات، المواد، والق واصالحرارة، وميكانيكا الموائع، والميكانيكا الصلبة، ومعالجة المواد، وخ انتقالو

 واالهتزازات. يكاونظرية وأنظمة التحكم، والتصميم الميكانيكي والتحليل، والدينام

دية ئل التقليالوسا نمالمناسبة  األدواتتخطيط وإدارة وتنفيذ تصميمات األنظمة الميكانيكية وعناصر الماكينة باستخدام   .2م

 .مجال الهندسة الميكانيكيةب المرتبطة واألدوات والبرامج المدعومة بالحاسوب

 المطلوب. داءلأل وفقاالتقليدية  هندسة الميكاترونياتر معدات يااخت .3م

 اء وتشغيلصميم وبنتودمج الجوانب القانونية واالقتصادية والمالية في:  مناسبة؛ودولية  محليةاعتماد معايير وقواعد  .4م

 .تاهندسة الميكاتروني معدات وأنظمة وفحص وصيانة

 : طرق التعليم والتعلمرابعا  

 جدارات خريج برنامج هندسة الميكاترونيات

 طرق التعليم والتعلم
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المعقدة من خالل تطبيق  يةتحديد وصياغة وحل المشكالت الهندس .1هـ

 .أساسيات الهندسة والعلوم األساسية والرياضيات
X X X X  X X   

 اناتتطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البي .2هـ

ة صائيوتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلح

 والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

X X X  X   X  

بي ة تلتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلف .3هـ

عية جتمااالحتياجات المحددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية واال

ص لتخصواالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجوانب المناسبة ل

 .دامةستوضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية الم

X  X X  X X   

 جودةتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات ال .4هـ

 ر.ومتطلبات الصحة والسالمة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاط
X X X X X X  X  

  X  X  X   X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

ة راعاالرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مو التخطيط واإلشراف .6هـ

 متطلبات الحرف األخرى.
X X X   X X   

  X X    X  X فات.العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقا .7هـ

من المستمعين  مع مدي واسع -ظيا  وخطيا  بيانيا  ولف -التواصل الفعال  .8هـ

 .رةباستخدام األدوات المعاص
X  X  X X X X  

ادة استخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ري .9هـ

 األعمال والقيادة لتوقع المواقف الجديدة واالستجابة لها.
X X X  X X    
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 جدارات خريج برنامج هندسة الميكاترونيات

 طرق التعليم والتعلم
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 لذاتياوممارسة استراتيجيات التعلم ، اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة .10هـ

 مدى الحياة وغيرها.
 X X  X  X   
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ين وتحليل وتصميم األنظمة الفيزيائية المطبقة على تخصص مع ذجةنم .1م
 الحرارة، انتقالمن خالل تطبيق مفاهيم: الديناميكا الحرارية، و

 صواوميكانيكا الموائع، والميكانيكا الصلبة، ومعالجة المواد، وخ
م المواد، والقياسات، واألجهزة، ونظرية وأنظمة التحكم، والتصمي

 واالهتزازات. يكاالميكانيكي والتحليل، والدينام

X X X X X X X X  

ة ماكينتخطيط وإدارة وتنفيذ تصميمات األنظمة الميكانيكية وعناصر ال  .2م
 لبرامجالوسائل التقليدية واألدوات وا منالمناسبة  األدواتباستخدام 

 .مجال الهندسة الميكانيكيةب المرتبطةالمدعومة بالحاسوب 
X X X X X X    

    X  X X X X لوب.المط داءلأل وفقاالتقليدية  هندسة الميكاترونياتر معدات يااخت .3م

 انونيةودمج الجوانب الق مناسبة؛ودولية  محليةاعتماد معايير وقواعد  .4م
 واالقتصادية والمالية في: تصميم وبناء وتشغيل وفحص وصيانة

 .هندسة الميكاترونيات معدات وأنظمة
X X X X  X    

 : طرق التقييمخامسا  

 جدارات خريج برنامج هندسة الميكاترونيات

 طرق التقييم
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عقدة من خالل تطبيق لمتحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية ا .1هـ

 .أساسيات الهندسة والعلوم األساسية والرياضيات
X X X  X X    

نات تطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل البيا .2هـ

 ائيةوتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلحص

 والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

X X   X   X  

لبي فة تتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكل .3هـ
اعية جتماالحتياجات المحددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية واال
ص لتخصلواالقتصادية والبيئية واألخالقية وغيرها من الجوانب المناسبة 

 .وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدامة

X X X X X   X  

ة لجودتوظيف التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرشادات ا .4هـ
 طر.ومتطلبات الصحة والسالمة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخا

X X X X X X  X  

  X X X  X  X X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء متأصل من التعلم .5هـ

 اعاةقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع مرلرالتخطيط واإلشراف وا .6هـ
 متطلبات الحرف األخرى.

   X X   X  

  X  X    X  ات.العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقاف .7هـ
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 جدارات خريج برنامج هندسة الميكاترونيات
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من المستمعين  مع مدي واسع -ظيا  وخطيا  بيانيا  ولف -التواصل الفعال  .8هـ
 باستخدام األدوات المعاصرة.

X X  X   X X  

دة استخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات ريا .9هـ
 األعمال والقيادة لتوقع المواقف الجديدة واالستجابة لها.

X X  X   X X  

ي لذاتااكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة. وممارسة استراتيجيات التعلم  .10هـ
 ومدى الحياة وغيرها.

 X  X    X  
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ن وتحليل وتصميم األنظمة الفيزيائية المطبقة على تخصص معي ذجةنم .1م

انيكا ميكوالحرارة،  انتقالمن خالل تطبيق مفاهيم: الديناميكا الحرارية، و

المواد،  واصالموائع، والميكانيكا الصلبة، ومعالجة المواد، وخ

كي يانوالقياسات، واألجهزة، ونظرية وأنظمة التحكم، والتصميم الميك

 واالهتزازات. يكاوالتحليل، والدينام

X X X X X X X X  

 اكينةتخطيط وإدارة وتنفيذ تصميمات األنظمة الميكانيكية وعناصر الم  .2م

برامج الوسائل التقليدية واألدوات وال منالمناسبة  األدواتباستخدام 

 .مجال الهندسة الميكانيكيةب المرتبطةالمدعومة بالحاسوب 

X X X X X X X X  

  X X X X X  X X وب.المطل داءلأل وفقاالتقليدية  هندسة الميكاترونياتر معدات يااخت .3م

نونية ودمج الجوانب القا مناسبة؛ودولية  محليةاعتماد معايير وقواعد  .4م

ت معدا واالقتصادية والمالية في: تصميم وبناء وتشغيل وفحص وصيانة

 .هندسة الميكاترونيات وأنظمة

X X X X X   X  

 : مصفوفة اجلدارات / املقرراتسادسا  

 اسم المقرر كود المقرر

 الميكاترونيات جدارات خريج برنامج هندسة

 الهندسة
هندسة التصميم 

 الميكانيكي واالنتاج

 4م 3م 2م 1م 10هـ 9هـ 8هـ 7هـ 6هـ 5هـ 4هـ 3هـ 2هـ 1هـ

 الفصل الدراسي األول -السنة اإلعدادية 

MTH 011 1- اتالرياضي X              

PHY 011  1-فيزياء X X             

ENG 021 كيمياء هندسية X  X            

ENG 022 ميكانيكا هندسية X X             

ENG 011  1-رسم هندسي X              

AUR 021 القضايا المجتمعية       X        

 الفصل الدراسي الثاني -السنة اإلعدادية 

MTH 012  2-الرياضيات X              

PHY 012  2-فيزياء X X             

ENG 012  2-رسم هندسي X              

ENG 013 هندسة وصفية X              

ENG 014 تكنولوجيا اإلنتاج X  X   X         

AUR 031 مقدمة في الحاسبات والبرمجة X         X     
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 اسم المقرر كود المقرر

 الميكاترونيات جدارات خريج برنامج هندسة

 الهندسة
هندسة التصميم 

 الميكانيكي واالنتاج

 4م 3م 2م 1م 10هـ 9هـ 8هـ 7هـ 6هـ 5هـ 4هـ 3هـ 2هـ 1هـ

 الفصل الدراسي األول -السنة األولي 

Elective لغات أجنبية       X X  X     

MET 111 حاسبات وبرمجة X  X       X     

MED 111 تكنولوجيا التصنيع   X X           

MED 141 ميكانيكا اآلالت X    X          

MED 121 رسم وإنشاء الماكينات X  X            

MTH 117 3ضيات اير X  X            

 الفصل الدراسي الثاني -السنة األولي 

AUR 132 التواصلمهارات العرض و       X X       

MED 123 رسم وإنشاء الماكينات المدعم بالحاسب   X     X       

MED 122 ميكانيكا المواد X  X            

MED 131 السباكة واللحام X  X      X      

MEP 171 التحليالت الهندسية X X  X           

CE 126 اختبار المواد الهندسية  X X            
 

 األولالفصل الدراسي  - الثانيةالسنة 

AUR 241 مهنة ومجتمع   X     X X      

MEP 234 االقتصاد الهندسي X  X   X         

MED 232 هندسة المواد X  X X       X X   

MEP 211 ( 1ديناميكا حرارية) X X X        X    

MED 242 ديناميكا اآلالت X  X            

EE 218 
هندسة كهربائية )دوائر كهربائية/ 

 مقدمة في اإللكترونيات(
X X  X           

 الفصل الدراسي الثاني - الثانيةلسنة ا

AUR 233 ريادة األعمال   X    X X X      

MEP 231 (1الموائع ) كاميكاني X X  X       X    

MED 224 ( 1تصميم الماكينات) X  X      X  X X   

MET 221 القياسات الميكانيكية  X  X X          

EE 244  الكهربيةهندسة القوى واآلالت  X X X           

MME 214 مقدمة في هندسة الفلزات   X X           
 

 األولراسي لداالفصل  - الثالثةالسنة 

AUR 322 قضايا المياه والطاقة والمناخ   X X           

MET 341 مقدمة في الميكاترونيات    X        X   

MED 325 ( 2تصميم الماكينات)     X       X    

MET 361 ( 1معمل ميكاترونيات)   X        X    

EE 337 دوائر إلكترونية وتطبيقاتها   X        X    

Elective ( 1مقرر اختياري)   X X       X   X 

 الفصل الدراسي الثاني -السنة الثالثة 

AUR 336 مبادئ البحث العلمي X X   X   X  X     

MEP 321 انتقال الحرارة   X        X    

MEP 361 األنظمة الهيدروليكية والنيوماتية   X        X  X  

MET 331 ( 1التحكم اآللي)    X     X  X   X 

EE 338 تصميم النظم المدمجة   X        X   X 

Elective ( 2مقرر اختياري)   X X       X   X 
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 اسم المقرر كود المقرر

 الميكاترونيات جدارات خريج برنامج هندسة

 الهندسة
هندسة التصميم 

 الميكانيكي واالنتاج

 4م 3م 2م 1م 10هـ 9هـ 8هـ 7هـ 6هـ 5هـ 4هـ 3هـ 2هـ 1هـ

 األولالفصل الدراسي  - الرابعةالسنة 

ENG 431 السالمة المهنية    X  X         

MET 442 تصميم منظومات الميكاترونيات   X        X   X 

MET 432 (2اآللي ) كملتحا   X        X   X 

MET 451 روبوتات  X         X  X  

MET 412 الحاكمات المبرمجة المنطقية    X      X X X  X 

MET 463 (1) مشروع البكالوريوس    X   X      X    

 الثانيالفصل الدراسي  - الرابعةالسنة 

ENG 432 نظم مراقبة وضبط الجودة  X  X  X         

MED 416 ماكينات التشغيل المبرمجة   X        X  X X 

MET 452 
الروبوتات المتحركة وأنظمة الرؤية 

   بالحاسب 
  X  X      X X  X 

MET 464 (2) مشروع البكالوريوس    X   X      X    

MET 462 (2) معامل ميكاترونيات  X X X X X X X   X X X X 

Elective (3) مقرر اختياري   X X       X   X 
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 )األحكام العامة( درجة البكالوريوس: األولالباب 
 (: قبول الطالب1مادة )

 شةناةة علة  الحاصةلي  الطةب ةةيط  امعة   ج -تقبل البرامج بنظام الساعات المعتمدة بكلية  النندةة  

 و مةا ينارراةا بكليةات النندةة   جامعة   ةةيط  -والمقبةطلي  بالررةة  ادعداةية  بكلية  النندةة   العامة  الثانطي 

 ضةعناي والتة  المصةري   بالجامعةات القبةطا ومة  الةبا القطاعةد المنظمة  لتنسةي  بجمنطري  مصر العربي 

 انطية الث علة  الطةب  الحاصةلي  علة  بالجامعةات القبةطا تنسةي  كتة للجامعات ويطبقنةا م األعل  المجلس

 .المعاةل  لنا والشناةات العام 

 (: منح درجة البكالوريوس2مادة )

   لكلي .للبئح  الدااللي   مت  اةتطف  الطال  متطلبات الحصطا علينا وفقا   العلمي تمنح الدرج 

   ( لبةرامج الدراةةي  بنظةام الرصةلي بادضةاف  للة  ا)تمنح كلي  النندة  جامع   ةةيط  ً لة   لة  عبنةا

 مجلس كلي  النندة  ةرج  البكالطريطس )بنظام الساعات المعتمدة( ف   حد الرروع اآلتي :

 اندة  الميكاترونيات والروبطتات. -1

 اندة  العمارة الدااللي . -2

 اندة  التشييد ولةارة المشروعات. -3

 النندة  الطبي  الحيطي  -4

 مجااسة بالبر( نظام الدر3مادة )

  بعةض فةلغ  التدريس الرةمي  ف  برامج الكلي  ا  اللغ  ادنجليزي   ويجطز تدريس بعض المقررات  

  لطبيع  المقررات(.  بقا  )العربي  باللغ  البرامج 

  البرامجتتبع ( نظام الساعات المعتمدةCredit Hour Systemواط مقياس لساعات االتصاا  )   بي

ات حيةةت تعةةاةا السةةاع  المعتمةةدة الطاحةةدة ةةةاع  الطالةة  فةة  الرصةةل الدراةةة القةةائمي  بالتةةدريس و

 االتصاا عل  النحط التال :

  ةبطعا . 15ةاع  واحدة محاضرة  ةبطعيا  لرصل ةراة  مدته  

 عا . ةبط 15م  ةاعتي  لل  ثبث ةاعات للتماري  والمعامل  ةبطعيا  لرصل ةراة  مدته  

  ةةائ  راح . 10ةةيق  تدريس فعل  و 50 تنقسم ةاع  االتصاا الطاحدة لل 

  ع ً العمل الطبب  م  عنصري : لجمال يتألف 

 ع ً العمل الطبب  المنظم  واط ةاعات االتصاا المحدة للمقرر. 

نم  بلخاص  االطبب  غير المنظم  واط الطةت الذي يقضيه الطب  ف  الدراة  الذاتي   العمل ع ً 

 لتقييم .العمل ي   واالةتعداة لجميع  نطاع االمتحانات  مثل ع ً امنام المقررات الدراة واةتكماا

 رر جطز لمجلس الكلي  بعد  الةذ ر   مجلةس القسةم المخةتس وحسة   بيعة  المقةررات الدراةةي     يقةي

وجنةا  ( % 70 - 60بنسب  )المقرر  ف تدريس مقرر  و  كثر بنمط التعليم النجي   بحيت تكط  الدراة  

جلةةس شةةاط  التعلةةيم بنظةةام التعلةةيم عةة  بعةةد  وعلةة     يةةتم عةةر   لةة  علةة  م( % 40 - 30و )لطجةةه 

 العتماةه.والطب  بالجامع  للمطافق  عليه ورفعه لل  مجلس الجامع  
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 متطلبات الجامعة والكلية والقسم العلمي والبرنامج والمقررات االختيارية (4مادة )

 متطلبات الطارةة ف  الجدوا التال : المقررات الت  يدرةنا الطال  ف  البرنامج تر  بال

 المتطلبات م
الحد األدنى 

)%( 

الحد األقصى 

)%( 

 -- 8 متطلبات الجامع  1

 -- 20 متطلبات الكلي  2

 -- 35 متطلبات القسم العلم  3

 30 -- متطلبات البرنامج 4

5 
نسب  المقررات االالتياري  ف  ل ار 

 المتطلبات األربع  السابق 
10 -- 

تةه اة  مقةررات تنةدل للة  بنةاً شخصةي  الخةريج الثقافية   وتنمية  منارا بات الجامعة:متطل .1

 الشخصي   وادةراك العام لقضايا المجتمع والتركيز عل  النطي  واالرتبا  بالط  .

والعلةطم  ا  مقةررات تمثةل الحةد األةنة  للعلةطم األةاةةي  والثقافة  النندةةي  متطلبات الكلية: .2

 طا كاف  التخصصات.النندةي  األةاةي  ح

 اةة  مقةةررات تشةةمل العلةةطم النندةةةي  األةاةةةي  ومبةةاة  التصةةميم متطلبااات القساام العلمااي: .3

 والتطبيقات ف  التخصس العام للقسم العلم .

اةةة  مقةةةررات تتضةةةم  المنةةةارات والعلةةةطم النندةةةةي  والتصةةةميمات  متطلباااات البرناااامج: .4

 والتطبيقات النندةي  التخصصي . 

ات تتةيح للطالة  فرصة  لبالتيةار لزيةاةة جرعة  المعلطمةا  مقررات  ة:المقررات االختياري .5

 . المتطلبات األربع  السابق  ل ارف  

 ( مستويات الدراسة:5مادة )

نةامج مة  يتم نقل الطال  م  مستط  لل  المستط  التال  كلما اةتكمل نسب  محدةة م  متطلبةات البر

ة التة  تةم لة  اةةتناةا  للة  نسةب  عةدة السةاعات المعتمةدحالة  الطا (1)الساعات المعتمدة. ويطضةح الجةدوا 

 اجتيازاا بنجاح.
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 ازها.: مستويات الدراسة والعالقة بينها وبين نسبة عدد الساعات المعتمدة التي تم اجتي1الجدول 

المستوى 

 الدراسي
 تعريف موقع الطالب بنظام الدراسة

 نسبة عدد الساعات المعتمدة التي

 حاجتازها الطالب بنجا 

 %20% لل   ةل م  صرر م   (Freshmanالمستط  العام ) 1

 %40% لل   ةل م  20م   (Sophomoreالمستط  األوا ) 2

 %70% لل   ةل م  40م   (Juniorالمستط  الثان  ) 3

 %100% لل   ةل م  70م    (Senior)المستط  الثالت  4

 ( الفصول الدراسية وتسجيل المقررات الدراسية6مادة )

  فصلي  ةراةيي  رئيسيي  وفصل صير  االتياريالدراةي  م   السن تتألف: 

طعا   ةةب 15ةةبتمبر  حيةت يسةتمر لمةدة فة  الرصل الدراة  الرئيس  األوا )الخريف(: يبد  شنر  

يع ةبةل ويتم تسجيل المقررات ف  غضةط  ثبثة   ةةاب   ةابيع م  االمتحانات 3م  التدريس تلينا 

 بداي  الرصل الدراة .

 3تلينةةا   ةةةبطعا   15الرصةةل الدراةةة  الرئيسةة  الثةةان  )الربيةةع(: يبةةد  فةة  شةةنر فبرايةةر  ويسةةتمر لمةةدة  

 اة .ويتم تسجيل المقررات ف  غضط   ةبطع واحد ةبل بداي  الرصل الدر   ةابيع م  االمتحانات

 ةةابيع  7الرصل الدراة  الصير : يبد  ف   واالر شنر يطنيط  و  وائل شنر يطليةط  ويسةتمر لمةدة  

حةد م  التدريس يلينا  ةبطع واحد م  االمتحانات. ويتم تسةجيل المقةررات فة  غضةط   ةةبطع وا

 ةبل بداي  الرصل الدراة .

 مجلال بعد مطافق  المرشد األكاةيم  واعتماة منس  البرنا ننائيا  تسجيل المقررات  يعد ال. 

  نةامج وةةداةلطفاً بجميع متطلبات البرالطب  الجدة بالبرنامج  طاا العام  و ل  بعد ا التحاقيجري 

 رةطم االلتحاق  وفقا  لحال  الطال .

  الرصل الدراة  الصير  االتياري. ف التسجيل 

 ( مدة الدراسة7مادة )

  طا الةذي يجتةاز مقةررات فة  فصة  رئيسةي   والطالةفصطا ةراةي   10للطال  المنتظم  الدراة مدة

 برصل ةراة  رئيس  واحد. صيري  يمكنه لنناً متطلبات التخرج ةبل  ل 

 يمكةة     يسةةمح للطالةة  المترةةطق بةةالتخرج والحصةةطا علةة  ةرجةة  البكةةالطريطس فةة  النندةةة  بنظةةام 

از كافة  ةنطات ةراةي    و )ثمانية  فصةطا ةراةةي  رئيسةي (  بعةد اجتية 4الساعات المعتمدة  ف  مدة 

 متطلبات التخرج بنجاح. 

  م طا الت  يت رئيسيا  يكط  الطال  مسجب  فينا  عدا الرصللدراة  عشرو  فصب  ةراةيا   األةص الحد

المةدة    وبعد اذهةيد الطال  لعذر يقبله مجلس الكلي  بعد تطصي  اللجن  األكاةيمي  للبرنامج ليقالفينا 

 يتم فصل الطال  م  البرنامج المقيد به.
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  يل :عند نناي   ي فصل ةراة  بما فينا الرصل الصير  كما  الطال يتم تخرج 

 ةور يناير للطب  الذي   ننطا متطلبات التخرج بالرصل الدراة  الرئيس  األوا. 

 للطب  الذي   ننطا متطلبات التخرج بالرصل الدراة  الرئيس  الثان . طةور يطني 

 ةور ةبتمبر للطب  الذي   ننطا متطلبات التخرج بالرصل الدراة  الصير . 

  ديره يةةذكر بنةةا تقةة  مؤةتةة  بعةةد ةةةداة الرةةةطم المقةةررةال رجتخةةال  يمةةنح الطالةة  شةةناةة التخةةرجعنةةد

قةديره تالتراكم  نقط  ولرظ  واةم مشروع التخرج وتقديره. كما يمك  منح الخةريج شةناةة بمعاةلة  

 مقررة.التراكم  كنسب  ماطي  مناررة بالنظام الرصل   و ل  بناً عل   لبه بعد ةداة الرةطم ال

 الدراسية ( شروط تسجيل المقررات8مادة )

   ساعات    يسجل مقررات ةراةي  ف  الرصطا الدراةي  الرئيسي  بحد  ةص  دجمال  ال للطال يمك

 المعتمدة وفقا  للقطاعد التالي  )بعد مطافق  المرشد األكاةيم (:

 .3.0ةاع  معتمدة  و ل  للطال  الحاصل عل  معدا تراكم   كبر م   و يساوي  21حت   

ك    ول2.0و ل  للطال  الحاصل عل  معدا تراكم   كبر م   و يساوي ةاع  معتمدة   18حت   

 لتحاق الطال .لويتم تسجيل اذا العدة ف   وا فصل ةراة  بعد   3.0 ةل م  

 .2.0ةاع  معتمدة  و ل  للطال  الحاصل عل  معدا تراكم   ةل م   14حت   

   قةا  وف  لجمةال  للسةاعات المعتمةدة الرصةل الدراةة  الصةير  بحةد  ةصة فة تسجيل المقةررات  للطال يمك

 للقطاعد التالي  )بعد مطافق  المرشد األكاةيم (:

 .3.0ةاعات معتمدة  للطال  الحاصل عل  معدا تراكم   كبر م   و يساوي  9حت   

 .3.0ةاعات معتمدة  للطال  الحاصل عل  معدا تراكم   ةل م   8حت   

   عةةبه ل ا كةةا  اةةذا ةةةيؤةي للةة   ةالمةةذكطرتسةةجيل مقةةرر ةراةةة  لضةةاف  واحةةد عةة   للطالةة يمكةة 

 مقةةررات فةة  8تخرجةةه  و لةة  بعةةد مطافقةة  المرشةةد األكةةاةيم   بحيةةت ال يزيةةد عةةدة المقةةررات عةة  

 الرصل الدراة  الرئيس .

  د الدارةةةي  علةة  غيةةر ةرجةةات  كاةيميةة  بتسةةجيل مقةةررات ةراةةةي   بقةةا  لقطاعةةد الحةة للطةةب يسةةمح

لةة  بيةةا  بةةالمقررات الدراةةةي  التةة  ةرةةةنا والتقةةديرات وةيحصةةل الطالةة  ع  األةصةة  للسةةاعات

 الحاصل علينا فيه.

   الدارةي  بندل الحصطا عل  ةرج   كاةيمية  والطةب  الدارةةي  علة  غيةر ةرجةات للطب يمك 

 والطةةب  المسةةجلي  كمسةةتمعي  غيةةر   كاةيميةة  التسةةجيل كمسةةتمعي  فةة  بعةةض المقةةررات الدراةةةي 

 لننائ  للمقرر الدراة . مسمطح لنم ةالطا االمتحا  ا

  ؛ عةدا بنةاتحديد المقةررات التة  يةتم  رحنةا كةل فصةل ةراةة  و ةرق تسةجيل الطةب   للكلي يسمح

  وفة  القطاعةد التة المقررات الضةروري  للتخةرج فهنةه يجة  لتاحتنةا للتسةجيل فة  كةل فصةل ةراةة 

 يحدةاا مجلس الكلي .
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 ( شروط منح الدرجات األكاديمية:9مادة )

 نندةةةي   يجةة  علةة  الطالةة  لكمةةاا السةةاعات المعتمةةدة ال  ةرجةة  بكةةالطريطس العلةةطم علةة للحصةةطا

مة  المطلطب  بنجاح ف  البرنامج وفقا  للشرو  المنصطص علينا  شةريط  الحصةطا علة  معةدا تراك

 عل  األةل عند التخرج. 2.0

   ه.  برنامج( ةاع  معتمدة ف0النجاح ف  جميع المقررات الدراةي  الت  لنا ) الطال يج  عل 

  يتكط  المشروع م  جةزئي    و   علة ةد اط جزً  ةاة  م  متطلبات التخرج  و التخرجمشروع 

م ينجةةز لةةفصةةلي  ةراةةةيي  متعةةاةبي   وفقةةا  لترتيبنمةةا فةة  متطلبةةات البرنةةامج  وال يتخةةرج الطالةة  مةةا 

ات مة  السةاع% علة  األةةل 70متطلبات النجاح بالمشروع. ويج     يكط  الطال  ةد اجتاز بنجاح 

 المعتمدة المطلطب  للتخرج  حت  يمكنه التسجيل ف  مشروع التخرج.

   البئح . اذه م  (10)الطال  بالتدري  الميدان  وفقا  للماةة  يقطم   يج 

   جامعة      يدرس عدةا  م  المقررات الدراةي  ف  جامع   الر  لةدينا اترةاق تعةاو  مةع للطال يمك

ال  المعتمةدة. ويتطلة   لة  مطافقة  مسةبق  مة  مجلةس الكلية   شةريط   ةيط  بشةأ  تحطيةل السةاعات 

طبةة  يتجةةاوز عةةدة السةةاعات المعتمةةدة لنةةذه المقةةررات الدراةةةي  نصةةف عةةدة السةةاعات المعتمةةدة المطل

 للحصطا عل  الدرج  ف  البرنامج.

 ( التدريب الميداني:10مادة )

      ات  مية  و الد  ةةابيع فة  منشةأة صةناعي  6الطال  بالتدري  الميدان  لمدة ال تقل ع   يقطميج 

 ةاع  معتمدة. 80بعد اجتياز   ببرنامج الطال صل  

   و يكترة  بتةدري   ةةابيع   3ننمةا مكةب  (2-تدري  ميدان )و (1-تدري  ميدان )م   التدري يتكط 

  ةابيع حس   بيع  كل برنامج.  6لمدة  1-ميدان  

   طاامسةةعلةة  متابعةة  التةةدري  الميةةدان   والتطاصةةل مةةع  األكةةاةيم  للطالةة  ادشةةرال المرشةةديتةةطل 

 االتصاا بالشرك  الت  تقطم بتدري  الطال . 

    ل  عما ينبغ  كيج  عل  الطال     يقدم تقريرا  فنيا  لل  مرشده األكاةيم  ف  نناي  فترة التدري

قةطم ي  الةذي يييم التدرتقطم بتدري  الطال     تقدم ف  نناي  فترة التدري  نمط جا  لتق الت الشرك  

 به الطال .

   القيام بالتدري  ةاالل الكلي  ف  بيا  مماثل .   يضا  م  الممك 

  وال يدالل ف  حسا  المعدا التراكم . (راة  ناجح/)يقيم التدري  الميدان  عل   ةاس 

 ( إضافة وحذف المقررات الدراسية:11مادة )

 وا مة  الرصةطا الدراةةي  الرئيسةي    و فةةيمكة  للطالة     يضةيف مقةرر ةراةة  فةة  األةةبطع األ  

 األيام الثبث  األول  م  الرصل الدراة  الصير .

    صةةطا    يحةذل المقةررات الدراةةي  المسةجل بنةةا حتة  نناية  األةةبطع الثةان  مة  الر للطالة يمكة

 الدراةي  الرئيسي    و نناي  األةبطع األوا م  الرصل الدراة  الصير .

   صة  لعةدة ف   و حذل المقررات الدراةي  لل  مخالرة  الحةد األةنة   و الحةد األةيؤةي لضا   ال يج

 الساعات المعتمدة المسجل  لكل فصل ةراة .
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 ( االنسحاب من المقررات الدراسية:12مادة )

   ا ألولة  مة  الرصةطااالنسحا  م   ي مقةرر ةراةة  ةةجل بةه الةبا األةةابيع العشةرة  للطال يمك

 ألول  للرصل الدراة  الصير .االبا األةابيع الخمس  الدراةي  الرئيسي   و 

   فق  عليه يتم االنتناً م   ل  االنسحا  والمطا   ف  المقرر المنسح  منه شريط   الطال ال يرة

 البا الرترة الزمني  المحدةة.

  علةة  تقةةدير ) الطالةة يحصةةلW ( للمقةةرر المنسةةح  منةةه ويسةةمح لةةه بتسةةجيل اةةذا المقةةرر )الحضةةطر

 و ةاً جميع األنشط  بما ف   ل  االمتحانات( ف  الرصطا الدراةي  البحق .الكامل 

   اجتيةازه فةاالالتياري  يسمح للطال  بتغييره ف  الرصطا الدراةي  البحق  ل ا رة   للمقرربالنسب  

  و ةام باالنسحا  منه. واذا يخضع لمطافق  المرشد األكاةيم  ومتطلبات برنامجه.

 الدراسية غير المكتملة:( المقررات 13مادة )

  للجنة  االطال  االمتحا  الننائ  للمقرر الدراة  ف  فصل ةراة  بعةذر مقبةطا مة  ةبةل  يحضرلم  ل

 مل.البرنامج المسجل به وواف  علي  مجلس الكلي   فه  المقرر يعتبر غير مكت شاط بالمختص  

 لةيحصةل الطا( علة  تقةدير  Iفة  المقةرر غيةر المكتمةل  و لة  حتة  يةت )ذا م لجةراً االمتحةا  فة  اة

قةرر    اةذا المالمقرر. ول ا لم يقم الطال  بهجراً االمتحا  الننةائ  فة  المطعةد التةال  المتةاح المتحةا

( لةة  يةةدالل فةة  حسةةا  المعةةدا I( فةة  المقةةرر الدراةةة . وتقةةدير )Fفهنةةه ةةةطل يحصةةل علةة  تقةةدير )

 التراكم  للطال .

  متحةا  وتضةال ةرجةات اةذا اال  المتةاح دجةراً االمتحةا باالمتحا  ف  المطعةد التةال   الطال يقطم

  .ةرجات  عماا الرصل الدراة  و ل  لحسا  التقدير الكل  لنذا المقرر الدراة لل الننائ  

 ( إعادة المقررات الدراسية:14مادة )

   لمقةةرر اوامتحانةةا  بنةةدل التحسةةي  ل ا كةا  تقةةديره فةة  اةةذا  مقةةرر ةراةة  ةراةةة    لعةةاةة للطالةة يمكة

 الدراة  يستطف  شر  الحد األةن  م  النجاح  وفقا  للقطاعد التالي :

لةذي ةةيتم واةذا التقةدير اةط ا  الطال  عل  التقدير األعل  ف  المقرر الدراة  بعد ادعاةة يحصل 

 يظنر ادعاةة ف  شناةة الطال .   احتسابه ف  المعدا التراكم  للطال   شريط  

دة مةيمك  للطال  تكراراا بندل التحسي  اط المس مرات الةبا األةص  لعدة المرات الت   الحد 

 لتخرج. ةراةته  ويستثن  م   ل  المقررات الدراةي  الت  يتم التحسي  فينا لتلبي  متطلبات ا

راةةبا   عةديوتقديره الساب  للمقرر وال يعتد به بعةد  لة    يلغالطال  ف  ادعاةة   رةط ف  حال   

 .Fويحصل عل  تقدير 

 حصل عل  تقدير ل ا رة(  الطال  ف  مقرر ةراة  Fفهنه ينبغ  عليه لعاةة اةذ المقةرر ال )  دراةة

 )الحضطر الكامل و ةاً جميع األنشط  بما ف   ل  االمتحانات( وفقا  للقطاعد التالي : 

 .+Bتقدير للمقرر الدراة  المعاة اط   ةص  

سةابه فة  الطال  عل  تقدير المقرر الدراة  بعد ادعاةة  واذا التقةدير اةط الةذي ةةيتم احت يحصل 

 المعدا التراكم  للطال   شريط     تظنر ادعاةة ف  شناةة الطال .
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  الدراةة   بهعاةة مقرر ةراةة   فهنةه يطلة  منةه    يعيةد جميةع متطلبةات تقيةيم المقةرر الطال ل ا ةام

 امل. حيت يعاة احتسا  تقدير المقرر الدراة .حت  يعاة تقييمه بالك

 ( تقييم الطالب:15مادة )

  كةةل مقةرر كنسةة  ماطيةة  مةة  الةدرجات ادجماليةة  للمقةةرر  وتنقسةم اةةذه الةةدرجات للةة  ةرجةةاتتةطزع 

ةرجات  نشط  الطال   وةرجةات امتحةا  منتصةف الرصةل  وةرجةات االمتحةا  العملة   و الشةرن   

 وةرجات االمتحا  الننائ .

 عتمد تطزيع ةرجات المقةرر علة   بيعتةه  )مقةررات نظرية / مقةررات عملية (. ويتضةم  تطصةيف ي

لةدرجات المقرر تطزيع الدرجات عل   رق التقييم المختلر   ويجطز لمجلةس الكلية     يعةدا تطزيةع ا

 راة .بعد التنسي  مع القسم المختس ولعب   ل  التطزيع للطب  ةبل بدً الرصل الد  لمقرر ما

 اة   ةاعات التماري  والمعامل للمقرر الدر لجمال % م  75يحضر الطال  ما ال يقل ع       يح

 و ل  حت  يسمح له بحضطر االمتحا  الننائ  للمقرر الدراة .

 متحةا  لك  ينجح الطال  ف  مقرر ةراة   فه  الحد األةن  للدرج  الت  يج     يحصةل علينةا فة  اال

مقةرر ات االمتحا  الننائ   ولال فه  الطال  ةطل يرة  ف  اذا ال% م  مجمطع ةرج40الننائ  ا  

الدراة  بغض النظر ع  مجمطع الةدرجات التة  حصةل علينةا فة  اةذا المقةرر  وةةطل يحصةل علة  

  . . وال ينطب  اذا البند عل  المقررات الدراةي  الت  ال يطجد فينا امتحا  ننائ(F)تقدير 

 ا حصل عل  تقديريرة  الطال  ف  المقرر الدراة  ل (F)   و % مة  ةرجةات المقةرر(  60) ةل م

م يحضةر تم حرمانه م  حضطر االمتحا  الننائ  بسب  تجاوز نسةب  الغيةا   و الغة. ..... للةو   و لة

 االمتحا  الننائ  ةو  تقديم عذر مقبطا م  ةبل مجلس الكلي .

 ل. حيةةت يحصةةراةةة   و نةةاجحا ( ةةةاع  معتمةةدة يكةةط  التقةةدير فينةة0الدراةةةي  التةة  لنةةا ) المقةةررات 

 الطالةة  علةة  تقةةدير وال يةةدالل فةة  حسةةا  المعةةدا التراكمةة . والجتيةةاز اةةذه المقةةررات  يجةة  علةة 

 .% م  عبمات المقرر60الطال  الحصطا عل   كثر م  

  قةرر مجلس القسم المختس وحس   بيع  المقةررات الدراةةي     ي ير يجطز لمجلس الكلي  بعد  الذ

ما بجزً منه  ليكترونيا  ف  مقرر  و  كثر  كما يجطز عقد االمتحا  ف  كل المقرر  وعقد االمتحانات ل

عة  وعل     يتم عر   لة  علة  مجلةس شةاط  التعلةيم والطةب  بالجام  للكترونيا  يسمح بتصحيحه 

 .للمطافق  عليه ورفعه لل  مجلس الجامع  دعتماةه

 ( تقديرات المقررات الدراسية:16مادة )

 يج  عل  ال( طال  الحصطا عل  الحد األةن  م  التقةديرD الجتيةاز  ي مقةرر ةراةة )    تم يةوالتة

 .اةتخدامنا ف  حسا  المعدا التراكم  للطال 

  ذا عةدة النقةا  لكةل مقةرر علة   ةةاس الةدرجات التة  يحصةل علينةا الطالة  الةبا ةراةةته لنة حسةا يتم

لننةائ ( ااالمتحةا   –حا  العملة   و الشةرن  االمت –امتحا  منتصف الرصل الدراة   –المقرر )األنشط  

 ا.كيري  حسا  عدة النقا  والتقدير م  البا الدرجات الت  تم الحصطا علين (2)ويطضح الجدوا 
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 : تقديرات المواد وعدد النقاط المناظر2الجدول 

 عدد النقاط التقدير النسبة المئوية للدرجة

 (+A) % 100لل  %  97 
4.0 

 (A) % 97 لل   ةل م %  93

 3.7 (-A) % 93 لل   ةل م %  89

 3.3 (+B) % 89لل   ةل م  %  84

 3.0 (B) % 84لل   ةل م  %  80

 2.7 (-B) % 80لل   ةل م  %  76

 2.3 (+C) % 76لل   ةل م  %  73

 2.0 (C) % 73لل   ةل م  %  70

 1.7 (-C) % 70لل   ةل م  %  67

 1.3 (+D) % 67لل   ةل م  %  64

 1.0 (D) % 64لل   ةل م   % 60

 0.0 (F) % 60 ةل م  

  رر للمقةةررات األالةةر  التةة  يسةةجل فينةةا الطالةة  كمسةةتمع   و يطلةة  منةةه فقةةط اجتيةةاز المقةة بالنسةةب

  فةة  )المقةررات الدراةةةي   ات عةةدة السةةاعات المعتمةةدة الصةرري   المقةةررات الدراةةةي  غيةةر المدرجةة

  .(3)المطضح ف  الجدوا لمقرر عل  النحط المعدا التراكم (  ةتكط  تقديرات ا

 .فرية: تقديرات المقررات الدراسية ذات عدد الساعات المعتمدة الص3الجدول 

 المدلول التقدير 

AU مستمع 

P ناجح 

F  راة 

W  منسح 

I مقرر غير مكتمل 

 ( الفصل من الدراسة واإلنذار األكاديمي:17مادة )

 2.0  ل ا كا  معدله الرصل  ف   ي فصل ةراة  رئيس   ةل م  الطال  عل  لنذار  كاةيم يحصل . 

  فة  المسة  فصةطا متتالية   2.0الطال  مة  الدارةة  ل ا حصةل علة  معةدا فصةل   ةةل مة   فصليتم

هنةه ف   ي فصل ةراةة  رئيسة   ف 2.0باةتثناً فصطا الصيف. ول ا تجاوز المعدا الرصل  للطال  

 كاةيمي  المتتابع .يتم لعاةة احتسا  عدة ادنذارات األ

  الطال  م  الدارة  ل ا لم يحق  متطلبات التخرج البا المدة القصط  للدارة . فصليتم 
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   طل ةة 2.0يتعر  للرصل بسب  عدم تمكنه م  رفع المعدا الرصل  لل  ما ال يقل ع   الذيالطال

 دضةةاف  لرصةةلتتةةاح لةةه فرصةة  لضةةافي  وننائيةة  للتسةةجيل فةة  فصةةلي  ةراةةةيي  رئيسةةيي  متتةةالي  با

نجز  يكط  ةد    عل  األةل وتحقي  متطلبات التخرج  شريط   2.0الصيف لرفع معدله الرصل  لل  

انةاك  % م  العدة ادجمةال  للسةاعات المعتمةدة البزمة  لتخرجةه و   تكةط 80بنجاح ما ال يقل ع  

  عل  األةل. 2.0 لل فرص  للطال  لرفع معدله الرصل  

 (:GPAل التراكمي )( حساب المعد18مادة )

  مقةةرر لنةةذ ال المعتمةةدةنقةةا  المقةةررات الدراةةةي  التةة  حققنةةا الطالةة  علةة   ننةةا عةةدة السةةاعات  تحسةة

 (.16)الماةة  2 للجدوا وفقا  مضروب  ف  نقا  التقدير 

  مقةررات النقا  الت  حققنا الطال  ف   ي فصل ةارة  عل   ننا مجمطع نقةا  ال لجمال  احتسا يتم

 الطال  ف  اذا الرصل الدراة . الت  اجتازاا

 نا الطال يحس  المعدا التراكم  للطال  ف  نناي   ي فصل ةراة  باعتباره لجمال  النقا  الت  حقق 

ه عتمةدة لنةذف  جميع المقررات الدراةي  الت  تمت ةراةتنا مقسطما  عل  العدة ادجمال  للسةاعات الم

 وتحسي  المقررات. القطاعد المتعلق  بهعاةة ةالمقررات  مع مراعا

 
  اةذا فةالمعدا الرصل  باعتبةاره لجمةال  النقةا  التة  حققنةا الطالة  فة  المقةررات الدراةةي   يحس  

 ادجمال  للساعات المعتمدة لنذه المقررات.  العدةالرصل الدراة  مقسطما  عل  

 اللتخةرج. ومتطلبةات ا التراكم  للتخرج اط المعدا التراكم  عند التخرج  و ل  بعد اجتياز جميع المعدا 

 لتخرج. عل  األةل عند ا 2.0يمك  للطال  الحصطا عل  ةرج  البكالطريطس لال ل ا حق  معدا تراكم  

 لتراكمة  يتحدة ترتي  الخريجي  عل   ةاس المعدا التراكم  للتخرج. ف  حال  التساوي ف  المعةدا ا

 يتم الترتي   بقا  للمجمطع التراكم  للدرجات.

 بما فة    شناةة الطال  جميع المقررات الدراةي  الت  تم تسجيلنا البا مدة الدراة يج     تتضم  

  ل  المقررات الدراةي  الت  رة   و انسح  مننا  و تم تحسيننا. 

 : عل  معدله التراكم  كاآلت  ً  يكط  التقدير العام للمعدا التراكم  للطال  بنا

 .4.00م   3.7ل ا كا  المعدا التراكم  ال يقل ع   ممتاز 

 .3.7لل   ةل م   3.00ل ا كا  المعدا التراكم  ال يقل ع   جيد جدا   

 .3.00لل   ةل م   2.00ل ا كا  المعدا التراكم  ال يقل ع   جيد 

 ( مرتبة الشرف لبرامج البكالوريوس:19مادة )

   الطال  عل  مرتب  الشرل فه  عليه    يستطف  الشرو  التالي : يحصللك 

األةةل  البا فترة ةراةته ف  البرنامج مع تحقي  اذا المعةدا علة  3.3معدا تراكم  الحرار عل   

 البا جميع فصطا الدارة .

 ف  البرنامج. ةتهاةرالبا فترة  ة اةر ال يكط  ةد رة  ف   ي مقرر  

  ال يكط  ةد تم تطةيع  ي عقطبات تأةيبي  عليه البا فترة ةارةته ف  الكلي . 
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 ديمي:( المرشد األكا20مادة )

 لمقةررات اط عضط ايا  تدريس يختاره القسم العلم  لمساعدة الطال  ف  االتيةار ااألكاةيم   المرشد

 .وف  الخطط الدراةي الدراةي  بكل فصل ةراة  

   ع : طاامسالمرشد األكاةيم 

  . مساعدة الطال  ف  االتيار مساره األكاةيم  وكذل  ف  االتيار المقررات ف  كل فصل ةراة 

 لطال  ف  االتيار التدري  الميدان . مساعدة ا 

 مساعدة الطال  ف  االتيار التخصس ومشروع التخرج. 

 عةل  و للمرشد األكاةيم     يطل  م  الطال  لعاةة مقررات ةراةي  نجح فينا الطال  بالر يجطز

دا    يطل  منه التسجيل ف  مقررات ةراةي  لضافي   و لة  بنةدل رفةع المعةدا التراكمة  للمعة

 للتخرج. المطلط 

 ( طلبات االستئناف من نتائج المقررات:21مادة )

   جة      يقدم  ل  لمراجع  ةرجات المقرر الدراة  ف  غضط   ةبطع م  لعةب  النتي للطال يمك

 و ل  بعد ةداة الرةطم المقررة وفقا  للطائح الكلي  المتعلق  بنذا الخصطص.

 خا  ةرار ن  المعني  بمراجع  ةرجات الطب  واتف  حال  الشكط  العام  م  مقرر ةارة   تقطم اللج

 بشأ  اذا المقرر.

 فصلي:( تحويل الطالب في مرحلة البكالوريوس بين نظام الساعات المعتمدة والنظام ال22مادة )

 نظةةام الرصةةل  )ةةةطاً مةة  ةاالةةل  و الةةارج اليجةةطز تحطيةةل الطةةب  مةة  برنةةامج اندةةة   الةةر يعمةةل ب

كلية  ا مجلةس الللةطائح القبةطا التة  يحةدةا درج  ف  الئحة  الكلية   وفقةا  الكلي ( لل   ي م  البرامج الم

 % م  متطلبات التخرج.50 الما لم يجتاز 

  لرصةل  امقاصة  بةي  المقةررات الدراةةي  التة  اجتازاةا الطالة  بالرعةل فة  بةرامج النظةام  لجةراًيتم

 والمقررات المكافا  لنا ف  البرامج بنظام الساعات المعتمدة.

  ا حسةةيةةتم   ً علةة  مةةا  المعةةدا التراكمةة  للطةةب  المحةةطلي  للبرنةةامج )بنظةةام السةةاعات المعتمةةدة(  بنةةا

نظةام ةرةه الطال  م  مقررات تحت مظل  اةذا البرنةامج فقةط  وال يعتةد بمةا ةرةةه فة   ي برنةامج ب

امعة  الساعات المعتمةدة فة   ي جامعة   الةر   و نظةام الرصةلي  الدراةةيي  ةةطاً بجامعتةه  و بةأي ج

 الر . وف  جميع األحطاا يتم لجراً مقاص  لمةا ةرةةه ليةتم حسةابه ضةم  متطلبةات الحصةطا علة  

   ةو  احتسابنا ف  المعدا التراكم  للطال .الدرج 

 ظةةام نلحسةةا  التقةةديرات المكافاةة  عنةةد تحطيةةل الطالةة  مةة  النظةةام الرصةةل  للةة   (4)الجةةدوا  يسةةتخدم

 الساعات المعتمدة. 
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 مدة.ات المعتمن النظام الفصلي إلى نظام الساعمكافئة عند التحويل : التقديرات ال4الجدول 

 إلى نظام الساعات المعتمدة من النظام الفصلي

 التقدير عدد النقاط النسبة المئوية للدرجة

 %100 لل % 95م  
4.0 

+A 

 A % 95 ةل م   لل  % 90م  

 A- 3.7 % 90 ةل م   لل  % 85م  

 B+ 3.3 % 85 ةل م   لل  % 80م  

 B 3.0 % 80 ةل م   لل  % 75م  

 B- 2.7 % 75 ةل م   لل  % 71م  

 C+ 2.3 % 71 ةل م   لل  % 68م  

 C 2.0 % 68 ةل م   لل  % 65م  

 C- 1.7 % 65 ةل م   لل  % 60م  

 D+ 1.3 % 60 ةل م   لل  % 55م  

 D 1.0 % 55 ةل م   لل  % 50م  

 F 0.0 % 50 ةل م  

 ( قواعد إضافية:23مادة )

   عات التة  لةم يةرة كاف  المطضةط -بعد تطصي  اللجن  األكاةيمي  للبرنامج  –يعر  عل  مجلس الكلي

  فينةةا نةةس فةة  مةةطاة اةةذه البئحةة   وةةةد يتطلةة  األمةةر الرفةةع للةة  مجلةةس الجامعةة  والمجلةةس األعلةة

 للجامعات للتصدي  عل  ةرار مجلس الكلي .

   يبتنا.تنظيم الجامعات فيما ال يرة فيه نس بنذه البئح   و تعد الطارةة بقانط  األحكامتطب 

 (Course Coding System( نظام التكويد المستخدم للمقررات )24مادة )

  مكط  م  جزئي   الجزً األوا عبارة عة  حةرول تشةير للة  القسةم  و التخصةس الةذي المقرركطة 

ل  المستط  ليشير )م  اليسار لل  اليمي (  ولنا  رةام  ثبث يدرس المقرر  والجزً الثان  عبارة ع  

لمقةرر فة  اترتية   لل   والرةم الثالت يشير التخصس الدةي يشير لل   الثان    والرةمالعلم  للمقرر

  التخصصي  ف  البرنامج العلم . المجمطع 

 كود المقرر

N3 N2 N1 AAA 

 ؟؟؟ ؟ ؟ ؟؟
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AAA   كاآلت البرنامج المعن  بالتدريس  وتكطر تشير إل  القسم أو التخصص العلم  ف: 
 

 CE قسم الهندسة المدنية

 CES اإلنشائيةقسم الهندسة المدنية شعبة الهندسة 

 EE قسم الهندسة الكهربائية

 EEP الكهربائية واآلالت شعبة القطى 

 EEE واإللكترونيات شعبة االتصاالت 

 EEC شعبة الحاسبات والنظم 

 AE ةقسم الهندسة المعماري

 AED شعبة العمارة 

 AEP شعبة التخطيط والتصميم العمران 

 MME قسم هندسة التعدين والفلزات 

 MEM شعبة بندسة المطاة والفلزات 

 MRE شعبة بندسة المناجم والثروات المعدنية 

 MEP الميكانيكيةقسم هندسة القوى 

 MED قسم هندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج

 MET دسة الميكاترونياتقسم هن

 MTH قسم الرياضيات بكلية العلوم 

 PHY قسم الفيزياء بكلية العلوم 

 GEO بكلية العلوم  الجيولوجياقسم 

 ENG يشترك في تدريسها أكثر من قسم في الكلية مقررات 

 AUR مقررات متطلب جامعة

 INT العمارة الداخلية

 CPM التشييد وإدارة المشروعات 

 BME سة الطبية الحيويةتخصص الهند

 AMD أقسام الطب األكاديمي

 

N1 رقم يشير إل  المستطى العلم  للمقرر . 

 الثالث المستوى  الثاني المستوى  األولالمستوى  العام المستوى 

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) 

 

N2  التخصص الدقي رقم.   
 



 
 جامعة أسيوط

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس  - اهلندسةكلية 

  الربامج الدراسية بنظام الساعات املعتمدة
 كلية الهندسة

 

 331                                                                                                     (األحكام العامةاألول: درجة البكالوريوس ) الباب

N3  ترتي  المقرر ف  المجمطع  التخصصي  ف  البرنامج العلم .يشير  

 رسوم الدراسة: (25)مادة 

   مجلس الجامع مجلس الكلي  وبنسب  يحدةاا ةنطيا   الدراةي  زياةة الرةطم للكلي يمك. 

 ( منح التفوق:26مادة )

  تةدرج تخريضا  للرةطم الدراةةي  بنسة  ت( 3.3) الحاصلط  عل  معدا تراكم   كبر م  الطب يمنح

لجنة  مطافقة  التراحنا مة  اللجنة  األكاةيمية  للبرنةامج وبتدرج المعدا التراكم  للطال  المترطق بعد اة

 لترطق.العليا  ويتم لعب  ةائم  بأةماً الطب  الحاصلي  عل  اذه المنح  بندل التشجيع عل  ا

 المرحلة االنتقالية:( 27مادة )

 م  بداي  تطبي  اذه البئح  يراع  ما يل :البا المرحل  االنتقالي  

   مقةةررات لل تمامةةا  معاةلةة   عةةدتمنا ةو  تغييةةر فةة  المحتةةط  بالبئحةة  الجديةةدة اةةة تغيةةرالمقةةررات التةة

دة ئحة  الجديةالمطجطةة بنرس المحتط  ف  البئح  السابق . وتختس اللج  األكاةيمي  بتحديد مقررات الب

 المعاةل  لمقررات البئح  السابق .

 تطبيقنةا  يةتمنةامج عنةد بةدً تطبيقنةا  وتسري اذه البئح  علة  الطةب  الملتحقةي  بالمسةتط  العةام بالبر

 بالتتابع لل     تعمم عل  جميع  ب  البرنامج.
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 امليكاترونيات والروبوتاتبرنامج هندسة 
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 الباب الثاني
 برنامج هندسة امليكاترونيات والروبوتات

 
مهارات  جة إلىالحا نإف انوعية في المجاالت الهندسية المختلفة في اآلونة األخيرة، لذنقلة  تحدث

بحت من ات أصالتصميم والتنفيذ في هذه المجاالت، وتحديداً في مجال هندسة الميكاترونيات والروبوت

رفة والمع امج هو مد المجتمع بالمهندسين وبالخبراتنالبر ادف من وجود هذن الهإمتطلبات العصر. 

جامعة مج بانتميز هذه البري. ولالمجا اخبرات في هذ يعلى أيدي أساتذة أكفاء ذو هالمتعلقة بتخصص

 العربية بالمنطقةبتخريج مهندسين في تخصصات عالية الطلب في سوق العمل بمصر و أسيوط

 .العالم وبمختلف دول

  .الرؤية: أولا 
خالل  من ،الروبوتاتفى هندسة الميكاترونيات و على المستوى الوطني والعالمي التميز والريادة

 ن.خدم الوطتميزة تقديم برامج تعليمية طبقاً للمعايير الدولية ومعايير الجودة وتقديم برامج بحثية مت

  .الرسالة: ثانياا 
أسس دين بالهندسة، وهي تعليم وتخريج مهندسين مزو امج من رسالة كليةنالبر اتنبثق رسالة هذ

ً للمعا ،هالعلوم األساسية والتطبيقات والمهارات والتكنولوجيا الحديثة في تخصص لدولية يير اطبقا

 .التخصص اتطلبات المشروعات في هذومعايير الجودة وم

  .األهداف: ثالثاا 

ى لقددرة علدانسانية مع ة أو العلمية أو اإلإعداد جيد للخريجين في المعارف األساسية سواء الهندسي -1

 ممارسة التحليل واإلبداع في مجال هندسة الميكاترونيات والروبوتات.

 التقنية الحديثة في المشروعات الهندسية. تستخدام األدوااإعداد خريجين قادرين على  -2

 واصلة.ية المتإعداد خريجين قادرين على تطوير الذات والتعلم الذاتي لمواكبة التغيرات التقن -3

 رفع قدرات الخريجين من خالل تنظيم دورات تدريبية وورش عمل. -4

 القيام بالدراسات واألبحاث المختلفة التي تقدم الحلول لمشاكل المشروعات الهندسية. -5

 ستخدام الحاسب اآللي في التصميم والتحليل.اتزويد الخريجين بمهارات  -6

 .نية، والوعي االجتماعيتزويد الطالب بمعرفة القيم األخالقية والمه -7

 امليكاترونيات والروبوتات برنامج هندسةمسات خرجيي : رابعاا 

 :بالقدرة علىهندسة الميكاترونيات والروبوتات  برنامجيتسم خريج 

إتقددان مجموعددة واسددعة مددن المعرفددة الهندسددية والمهددارات المتخصصددة ويمكددن تطبيددق المعرفددة  -1

 .لمجرد في مواقف الحياة الحقيقيةالمكتسبة باستخدام النظريات والتفكير ا
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ع مددتطبيددق التفكيددر التحليلددي النقدددي والنظددامي لتحديددد المشددكالت الهندسددية وتشخيصددها وحلهددا  -2

 .مجموعة واسعة من التعقيد واالختالف

 التصرف بمهنية وااللتزام بأخالقيات ومعايير الهندسة. -3

لية وئات الهندسية وتحمل المسدالعمل وقيادة فريق غير متجانس من المهنيين من مختلف التخصص -4

 عن األداء الخاص والفريق.

 التعرف على دوره في النهوض بالمجال الهندسي والمساهمة في تطوير المهنة والمجتمع. -5

 دامة.والعمل على تعزيز مبادئ االست سواء،المادية والطبيعية على حد  البيئة،تقدير أهمية  -6

 دسية الحديثة الالزمة لممارسة الهندسة.استخدام التقنيات والمهارات واألدوات الهن -7

ة وإظهدار والمشداركة فدي الدتعلم مددى الحيدا الدذاتي،ولية الكاملدة عدن الدتعلم والتطدوير ئتحمل المسد -8

 .القدرة على المشاركة في الدراسات العليا والبحثية

ل مدع امدالتواصل الفعال باستخدام مختلف األساليب واألدوات واللغدات مدع مختلدف الجمداهير. للتع -9

 .التحديات األكاديمية / المهنية بطريقة نقدية وإبداعية

 إظهار الصفات القيادية وإدارة األعمال ومهارات تنظيم المشاريع. -10

ات القدرة على تصميم وتحليدل واختبدار معددات ذكيدة بددمج حاسدبات القيداغ والمشدغالت والحاكمد -11

 .بتفعيل تكنولوجيا المعلومات

 .ناعيةلوسائل الهندسية لتحسين اإلنتاجية وتصميم العمليات الصالقدرة على تفعيل األدوات وا -12

 الروبوتاتبرنامج هندسة امليكاترونيات واملتطلبات التي حيققها : خامساا 
لتعليم جودة ايحقق البرنامج النسب الموضحة بالجدول التالى مقارنة بمتطلبات الهيئة القومية ل 

 .ربعة المبينةالمتطلبات األ إطار% مقررات اختيارية في 10واالعتماد والتى تشمل على نسبة في حدود 

 ما يحققه البرنامج المتطلبات

 الحد األقصى % % الحد األدنى النوع
 الساعات

 النسبة %
 اختيارية اجبارية

 8.8 4 10 -- 8 متطلبات الجامعة

 20.0 0 32 -- 20 متطلبات الكلية

 41.8 8 59 -- 35 متطلبات القسم العلمي

 29.4 6 41 30 -- متطلبات البرنامج

 100 160   اإلجمالي

في إطار  نسبة المقررات االختيارية

 المتطلبات األربعة السابقة
10 -- 142 18 11 
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 املقررات التي حتقق متطلبات اجلامعة
 الساعات المعتمدة اسم المقرر م المقرررق

AUR 121 2 القضايا المجتمعية 

AUR 131 2 اسبات والبرمجةمقدمة فى الح 

Elective  2  (1)ي ختيارامقرر 

AUR 232 2 والتواصل مهارات العرض 

Elective 2 (2) يمقرر اختيار 

AUR 222 2 قضايا المياه والمناخ والطاقة 

AUR 436 2 يمبادىء البحث العلم 

 %8.8بنسبة  14 المجموع

 املقررات التي حتقق متطلبات الكلية

 الساعات المعتمدة قرراسم الم م المقرررق

MTH 111  3 هندسة تحليلية(  /)جبر (1)رياضيات 

MTH 112  3 تكامل( /)تفاضل (2)رياضيات 

PHY 111  3 حرارية( )خواص مواد/ (1)فـــيزياء 

PHY 112  3 مغناطيسية( /)كهربية (2)فـــيزياء 

ENG 121  2 كيمياء هندسية 

ENG 123  2 (1)ميكانيكا هندسية 

ENG 111 2  (1)ي رسم هندس 

ENG 112 2  (2) يرسم هندس 

ENG 115  2 (1)اإلنتاج تكنولوجيا 

ENG 241 2 كتابة التقارير الفنية 

ENG 331  2 السالمة المهنية 

ENG 333 2  ياقتصاد هندس 

ENG 217 2 حصاءإاحتمال و 

ENG 461 2 أخالقيات المهنة الهندسة وقوانينها 

%20 المجموع بنسبة   32 
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 املقررات التي حتقق متطلبات القسم العلمي 

 الساعات المعتمدة اسم المقرر م المقرررق القسم العلمي

قسممممم هندسممممة 

التصمممممممممممممممميم 

الميكممممممممممانيكي 

 واإلنتاج

ENG 124  2  (2)ميكانيكا هندسية 

ENG 116 2  (2) تكنولوجيا اإلنتاج 

MED 236 2 المواد الهندسية وخواصها 

MED 218 2 إلنتاجهندسة ا 

MED 226 3 إنشاء ماكينات 

MED 245 2 الت آلميكانيكا ا 

MED 227  2 جهاداتإتحليل 

MED 328  3 (1)التصميم الميكانيكي 

MED 329  2 (2)التصميم الميكانيكي 

Elective  2 (3)مقرر اختياري 

Elective  2 (9)ختياري امقرر 

قسممممم هندسممممة 

القممممممممممممممممممممو  

والطاقمممممممممممممممممة 

 الميكانيكية

MEP 315 2 الديناميكا الحرارية 

MEP 233 3 ميكانيكا الموائع 

MEP 325 2 لكترونيةجهزة اإلألتبريد ا 

Elective  2 (4)مقرر اختياري 

قسممممم هندسممممة 

 الميكاترونيات

MET 468 أ(الميكاترونيات  يمشروع التخرج ف(  3 

MET469 3 )ب(الميكاترونيات  يمشروع التخرج ف 

ENG 318 2  الت هندسيةتحلي 

MET 322 2 القياسات وأجهزة القياغ 

 % 26.8بنسبة  43 المجموع

قسممم الدندسممة 

 لكدربائيةا

EE 215 3 دوائر كهربائية 

EE222  2 (1)برمجة حاسب 

EE 223  2 (2)برمجة حاسب 

EE 232 3 إلكترونيات 

EE 334 3 دوائر إلكترونية 

EEC 335 2 يالتصميم الرقم 

EE 343 3 المحركات الكهربائية 

Elective  2 (7)مقرر اختياري 

EEC 436 2 النظم المدمجة 

EEC 446 2 يالتحكم الرقم 

 % 15بنسبة  24 المجموع
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 املقررات التي حتقق متطلبات الربنامج

 الساعات المعتمدة اسم المقرر م المقرررق

MET 333 2 النمذجة والمحاكاة للنظم الديناميكية 

MET 334 2 المنظومات الهيدروليكية المؤازرة 

MET 313 2 ماكينات اإلنتاج المبرمجة 

MET 323 2  مستشعرات القياغ 

MET 335 2 (1) يالتحكم اآلل 

Elective  ( 2مقرر اختياري ) 2 

MET 467 2 مشروع الميكاترونيات 

MET 443 3 مقدمة الميكاترونيات 

MET 353  3 (1)الروبوتات 

MET 438 2 األتمتة 

Elective   ( 8مقرر اختياري  ) 2 

MET 414 الحاكمات المنطقية المبرمجة PLC  3 

MET 436 3 (2) يالتحكم اآلل 

MET 324 2 (1) معامل الميكاترونيات والروبوتات 

MET 465 ( 2 2) معامل الميكاترونيات والروبوتات 

MET 466  2 (3)معامل الميكاترونيات والروبوتات 

MET 444 3 تصميم منظومات الميكاترونيات 

MET 454  2 (2)الروبوتات 

MET 437  2 الصناعية العملياتالتحكم في 

MET 471 2 ناعيطصالذكاء اال 

Elective  2 (5)مقرر اختياري 

 %29.4بنسبة  47 المجموع

 املقررات املطروحة باخلطة الدراسية

 )أ( المقررات الالزمة للتخرج:

 كود

 ررالمق

 اسم

 المقرر

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 التدريسية

 المتطلب

 المسبق

 نظري
 /تمارين

 عملي
 اسم المقرر كود المقرر

AUR 121 0 2 2 القضايا المجتمعية ---- ---- 

Elective 

 (1)مقرر اختياري 

 –لغة ألمانية  –نجليزية إ)لغة 

 لغة فرنسية(

2 2 0 ---- ---- 

AUR 232 2 1 2 والتواصلض مهارات العر ---- ---- 

AUR 436 0 2 2 مبادئ البحث العلمي ---- ---- 
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 كود

 ررالمق

 اسم

 المقرر

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 التدريسية

 المتطلب

 المسبق

 نظري
 /تمارين

 عملي
 اسم المقرر كود المقرر

Elective 

  (6)مقرر اختياري 

 - ريادة أعمال -)محاسبة 

 تكاليف ودراسة جدوى(

2 2 0 ---- ---- 

AUR 222 0 2 2 قضايا المياه والمناخ والطاقة ---- ---- 

MTH 111 
  (1)رياضيات 

 )جبر/هندسة تحليلية(
3 2 2 ---- ---- 

MTH 112 
)تفاضل /  (2)رياضيات 

 تكامل(
3 2 2  MTH 111  (1)رياضيات 

PHY 111 
 (1)فيزياء 

 )خواص مواد / حرارية(
3 2 2 ---- ---- 

PHY 112 
)كهربية /  (2)فيزياء 

 مغناطيسية(
3 2 2 PHY 111 ( 1فيزياء) 

AUR 131 2 1 2 مقدمة في الحاسبات والبرمجة ---- ---- 

ENG 123  1 2 2 (1)ميكانيكا هندسية  ---- 

ENG 121 1 2 2 كيمياء هندسية ---- ---- 

ENG 111 3 1 2 (1) رسم هندسي ---- ---- 

ENG 115  2 1 2  (1)تكنولوجيا اإلنتاج ---- ---- 

ENG 112  2 1 2 (2)رسم هندسي ENG 111 (1) رسم هندسي 

ENG 241 0 2 2 كتابة التقارير الفنية ---- ---- 

ENG 333 0 2 2 اقتصاد هندسي ---- ---------- 

ENG 217 0 2 2 احتمال وإحصاء MTH 112 ( 2رياضيات) 

ENG 331 0 2 2 السالمة المهنية ---- ---- 

ENG 461 
أخالقيات المهن الهندسية 

 وقوانينها
2 2 0 ---- ---- 

ENG 124  2 1 2  (2)ميكانيكا هندسية ENG 123 (1)سية ميكانيكا هند 

ENG 116  3 1 2 (2)تكنولوجيا اإلنتاج ENG 115 (1) تكنولوجيا اإلنتاج 

MED 236 2 1 2 المواد الهندسية وخواصها ---- ---- 

MED 218 2 1 2 هندسة اإلنتاج ENG 116 (2) تكنولوجيا اإلنتاج 

MED 226 3 2 3 إنشاء ماكينات ENG 112 ( 2رسم هندسى) 

MED 245 1 2 2 تالآلميكانيكا ا ---- ---- 

MED 227  2 1 2 جهاداتإتحليل ---- ---- 

MED 328  3 2 3 (1)التصميم الميكانيكي MED 226 إنشاء ماكينات 

MED 329  3 1 2 (2)التصميم الميكانيكي MED 328  (1)التصميم الميكانيكى 

Elective  2 1 2 (3)مقرر اختياري ---- ---- 

Elective  2 2 (9)مقرر اختيارى -- ---- ---- 

MEP 315 1 2 2 الديناميكا الحرارية MEP 233 ميكانيكا الموائع 
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 كود

 ررالمق

 اسم

 المقرر

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 التدريسية

 المتطلب

 المسبق

 نظري
 /تمارين

 عملي
 اسم المقرر كود المقرر

MEP 233 3 2 3 ميكانيكا الموائع ---- ---- 

MEP 325 2 1 2 لكترونيةجهزة اإلتبريد األ  ---- 

Elective  2 1 2 (4)مقرر اختياري ---- ---- 

MET 468 
مشروع التخرج فى 

 (أ)الميكاترونيات 
3 1 4 ---- ---- 

MET469 
مشروع التخرج في 

 الميكاترونيات )ب(
3 1 4 MET 468 

مشروع التخرج في 

 الميكاترونيات )أ(

ENG 318 2 1 2 تحليالت هندسية ENG 217 احتمال واحصاء 

EE 215 2 2 3 دوائر كهربائية ---- ---- 

EE 222  2 1 2 (1)برمجة حاسب AUR 131 
مقدمة فى الحاسبات 

 ةوالبرمج

EE 223 ( 2برمجة حاسب) 2 1 2 EE 222  (1)برمجة حاسب 

EE 232 3 2 3 إلكترونيات EE 215 دوائر كهربائية 

EE 334 2 2 3 دوائر إلكترونية EE 232 إليكترونيات 

EEC 335 2 2 يالتصميم الرقم - EE 334 دوائر إليكترونية 

EE 343 2 2 3 المحركات الكهربائية ---- ---- 

Elective 3 1 2 (7) يمقرر اختيار EE 334 دوائر الكترونية 

EEC 436 1 2 2 النظم المدمجة EEC 335 التصميم الرقمى 

EEC 446 2 1 2 التحكم الرقمي EEC 335 التصميم الرقمى 

MET 333  النمذجة والمحاكاة للنظم

 الديناميكية
2 1 3 MED 245 ميكانيكا اآلالت 

MET 334 
ة المنظومات الهيدروليكي

 المؤازرة
2 1 2 ---- ---- 

MET 313 2 1 2 ماكينات اإلنتاج المبرمجة ---- ---- 

MET 322 2 1 2 القياسات وأجهزة القياغ EE 334 دوائر الكترونية 

MET 323 2 1 2 مستشعرات القياغ ---- ---- 

MET 335 1 2 2 (1) يالتحكم اآلل MET 333 النمذجة والمحاكاة 

Elective 2 2 (2اري )مقرر اختي -- ---- ---- 

MET 467 3 1 2 مشروع الميكاترونيات ---- ---- 

MET 443 2 2 3 مقدمة الميكاترونيات MET 323 مستشعرات القياغ 

MET 353  2 2 3 (1)الروبوتات ---- ---- 

 MET 438 2 1 2 األتمتة MET 353  (1)الروبوتات 

Elective ( 8مقرر اختياري) 2 2 -- ---- ----  
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 كود

 ررالمق

 اسم

 المقرر

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 التدريسية

 المتطلب

 المسبق

 نظري
 /تمارين

 عملي
 اسم المقرر كود المقرر

MET 414 
 الحاكمات المنطقية المبرمجة

PLC 
3 2 2 MET 335  (1)التحكم اآللى 

MET 436 2 2 3 (2) يالتحكم اآلل MET 335  (1)التحكم اآللى 

MET 324 
معامل الميكاترونيات 

 (1) والروبوتات
2 1 2 ---- ---- 

MET 465 
معامل الميكاترونيات 

 2) والروبوتات )
2 1 3 MET 324 

لميكاترونيات معامل ا

 (1)والروبوتات 

MET 466 
معامل الميكاترونيات 

 (3)والروبوتات 
2 1 2 MET 465  (2)معامل الميكاترونيات 

MET 444 
تصميم منظومات 

 الميكاترونيات
3 2 2 MET 443 مقدمة الميكاترونيات 

MET 454 ( 2الروبوتات) 1 2 2 MET 353 ( 1الروبوتات) 

MET 437 2 1 2 الصناعية ياتالتحكم في العمل MET 335  (1)التحكم اآللى 

MET 471 ناعيطصالذكاء اال  2 1 2 EE 223 ( 2برمجة حاسب) 

Elective  2 1 2 (5)مقرر اختياري ---- ---- 

  122 108 160  المجموع

 المقررات االختيارية:قائمة )ب(  

 ية يتممقررات اختيار ةتسع يجب على طالب هندسة الميكاترونيات والروبوتات أن يجتاز بنجاح 

 ى.األكاديم لمرشداختيارية التالية مع مراعات المتطلب المسبق بالتنسيق مع اختيارها من بين المقررات اال

ي
ار
تي
خ
ال
 ا
رر
مق
ال
م 
رق

 
 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

دة
تم
مع
ة 
ع
سا

 

 الساعات

 التدريسية
 المسبق المتطلب

ي
ظر
ن

 

ي
مل
ع
ن/
ري
ما
ت

 

 اسم المقرر رقم المقرر

(1) 

AUR 111  2 2 نجليزيةإلغة -- ---- ---- 

AUR 113 2 2 لغة فرنسية -- ---- ---- 

AUR 112  لمانيةألغة  2 2 -- ---- ---- 

(2) 
MET 348  2 2 سمينار في الميكاترونيات والروبوتات -- ---- ---- 

MET 349 2 2 سمينار في الميكاترونيات الطبية -- ---- ---- 

(3) 
MED 346 2 1 2 التآلديناميكا ا ---- ---- 

MED 347 2 1 2 االهتزازات الميكانيكية ---- ---- 
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ي
ار
تي
خ
ال
 ا
رر
مق
ال
م 
رق

 

 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

دة
تم
مع
ة 
ع
سا

 

 الساعات

 التدريسية
 المسبق المتطلب

ي
ظر
ن

 

ي
مل
ع
ن/
ري
ما
ت

 

 اسم المقرر رقم المقرر

(4) 

MEP 324 2 1 2 منظومات تكييف الهواء ---- ---- 

MEP 342 2 1 2 الطاقة المتجددة ---- ---- 

MEP 374 2 1 2 تشخيص األعطال في نظم القوى الميكانيكية ---- ---- 

(5) 

MET 355 2 1 2 تشغيل الروبوتات نظم ---- ---- 

MET 356 2 1 2 حزمة برامج الالب فيو ---- ---- 

MET 357 2 1 2 حزمة برامج للميكاترونيك ---- ---- 

(6) 

AUR 435 2 2 تكاليف ودراسة الجدوى -- ---- ---- 

AUR 434 2 2 محاسبة -- ---- ---- 

AUR 433 2 2 عمالألريادة ا -- ---- ---- 

(7) 
EE 436 3 1 2 لكترونيات صناعيةإ EE 334 دوائر الكترونية 

EE 435 3 1 2 لكترونيات السياراتإ EE 334 دوائر الكترونية 

(8) 

MET 425 2 2 شرافي ومراقبة البياناتنظم التحكم اإل -- ---- ---- 

MET 477 2 2 األنظمة الهالمية -- ---- ---- 

MET 426 2 2 ق العملمقرر مستحدث حسب سو -- ---- ---- 

(9) 
MED 467 2 2 دارة المشروعاتإ -- ---- ---- 

MED 468 2 2 تخطيط المشروعات -- ---- ---- 

 

 160 عدد الساعات المعتمدة

 108 عدد الساعات النظري

 122 عدد ساعات التمارين والعملي

 230 عدد ساعات االتصال

 71 عدد المقررات

  62 اريةالمقررات اإلجبعدد 

 9 عدد المقررات االختيارية
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 :  اخلطة الدراسية السرتشاديةسادساا
 الفصل الدراسي األول

 أ( الساعات المعتمدة والتدريسية

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب المسبق الساعات التدريسية

 نظر 
تمارين/ 

 عملى
 اسم المقرر رقم المقرر

MTH 111 2 2 3 (1)ت رياضيا ---- ---- 

PHY 111 2 2 3 (1) فيزياء ---- ---- 

ENG 111 3 1 2 (1) يرسم هندس ---- ---- 

ENG 123  1 2 2 (1)ميكانيكا هندسية ---- ---- 

AUR 131 2 1 2 مقدمة فى الحاسبات والبرمجة ---- ---- 

ENG 115  2 1 2 (1)اإلنتاج تكنولوجيا ---- ---- 

Elective  2 2 (1) يختيارامقرر -- ---- ---- 

  12 11 16 المجموع

 نظم التقييم والدرجات )ب

 اسم المقرر رقم المقرر

مدة امتحان 

نداية الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

اعمال 

 السنة

 العملى /

 الشفدى

نداية 

 الفصل
 المجموع

MTH 111  100 50 -- 30 20 3 (1)رياضيات 

PHY 111 ( 1فيزياء) 100 50 10 20 20 3 

ENG 111 100 50 -- 30 20 3 (1) يرسم هندس 

ENG 123  100 50 -- 30 20 3 (1)ميكانيكا هندسية 

AUR131 100 50 -- 30 20 2 مقدمة فى الحاسبات والبرمجة 

ENG 115 100 50 10 20 20 2 (1) تكنولوجيا اإلنتاج 

Elective 100 50 -- 30 20 2 (1) يارمقرر اختي 
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 الفصل الدراسي الثانى

 الساعات المعتمدة والتدريسية  )أ

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب المسبق الساعات التدريسية

 نظر 
تمارين/ 

 عملى
 اسم المقرر رقم المقرر

MTH 112  2 2 3 (2)رياضيات MTH 111  (1)رياضيات 

ENG 112 2 1 2 (2) يسم هندسر ENG 111  (1)رسم هندسى 

ENG 124  2 1 2 (2)ميكانيكا هندسية ENG 123  (1)ميكانيكا هندسية 

PHY 112  2 2 3 (2)فيزياء PHY 111  (1)فيزياء 

ENG 121 1 2 2 كيمياء هندسية ---- ---- 

ENG 116  3 1 2 (2)تكنولوجيا اإلنتاج ENG 115 (1) تكنولوجيا اإلنتاج 

AUR 121 2 2 القضايا المجتمعية - ---- ---- 

  12 11 16 المجموع

 نظم التقييم والدرجات  )ب

 اسم المقرر رقم المقرر

مدة امتحان 

نداية الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

اعمال 

 السنة

 العملى /

 الشفدى

نداية 

 الفصل
 المجموع

MTH 112 100 50 -- 30 20 3 (2) رياضيات 

ENG 112 100 50 -- 30 20 3 (2) يرسم هندس 

ENG 124  100 50 -- 30 20 2 (2)ميكانيكا هندسية 

PHY 112  100 50 10 20 20 3 (2)فيزياء 

ENG 121 100 50 10 20 20 3 كيمياء هندسية 

ENG 116  100 50 10 20 20 2 (2)تكنولوجيا اإلنتاج 

AUR 121  100 50 -- 30 20 2 المجتمعيةالقضايا 
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 الفصل الدراسي الثالث

 الساعات المعتمدة والتدريسية  (أ

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب المسبق الساعات التدريسية

 نظر 
تمارين/ 

 عملى
 اسم المقرر رقم المقرر

ENG 217 2 2 حصاءإاحتمال و - MTH 112  (2)رياضيات 

MED 236 2 1 2 المواد الهندسية وخواصها ---- ---- 

MED 218 2 1 2 هندسة اإلنتاج ENG 116 (2) تكنولوجيا اإلنتاج 

MED 226 3 2 3 إنشاء ماكينات ENG 112  (2)رسم هندسى 

EE 215 2 2 3 دوائر كهربائية ---- ---- 

AUR 232  2 1 2 والتواصلمهارات العرض ---- ---- 

EE 222 2 1 2 (1)ب برمجة حاس AUR 131 
مقدمة فى الحاسبات 

 والبرمجة

  13 10 16 المجموع

 نظم التقييم والدرجات  (ب

 اسم المقرر رقم المقرر

مدة امتحان 

نداية الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

اعمال 

 السنة

 العملى /

 الشفدى

نداية 

 الفصل
 المجموع

ENG 217 100 50 -- 30 20 3 حصاءإتمال واح 

MED 236 100 50 10 20 20 3 المواد الهندسية وخواصها 

MED 218 100 50 10 20 20 3 هندسة اإلنتاج 

MED 226 100 50 10 20 20 3 إنشاء ماكينات 

EE 215 100 50 10 20 20 3 دوائر كهربائية 

AUR 232  100 50 -- 30 20 2 والتواصلمهارات العرض 

EE 222  100 50 -- 30 20 2 (1)برمجة حاسب 
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 الفصل الدراسي الرابع

 الساعات المعتمدة والتدريسية  أ(

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب المسبق الساعات التدريسية

 نظر 
تمارين/ 

 عملى
 اسم المقرر رقم المقرر

MEP 233 3 2 3 ميكانيكا الموائع ---- ---- 

MED 245 1 2 2 التميكانيكا اآل ---- ---- 

MED 227  2 1 2 جهاداتإتحليل ---- ---- 

EE 232 3 2 3 إلكترونيات EE 215 دوائر كهربائية 

EE 223  2 1 2 (2)برمجة حاسب EE 222  (1)برمجة حاسب 

AUR 222 2 2 قضايا المياه والمناخ والطاقة -- ---- ---- 

ENG 241 2 2 فنيةكتابة التقارير ال -- ---- ---- 

  11 12 16 المجموع

 نظم التقييم والدرجات  (ب

 اسم المقرر رقم المقرر

مدة امتحان 

نداية الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

اعمال 

 السنة

 العملى /

 الشفدى

نداية 

 الفصل
 المجموع

MEP 233 100 50 -- 30 20 3 ميكانيكا الموائع 

MED 245 100 50 -- 30 20 3 التميكانيكا اآل 

MED 227  100 50 -- 30 20 3 جهاداتإتحليل 

EE 232 100 50 10 20 20 3 إلكترونيات 

EE 223  100 50 10 20 20 2 (2)برمجة حاسب 

AUR 222 
قضايا المياه والمناخ 

 والطاقة
2 20 30 -- 50 100 

ENG 241  100  30 50 20 شفهى التقارير الفنيةكتابة 
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 الفصل الدراسي الخامس

 الساعات المعتمدة والتدريسية  (أ

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب المسبق الساعات التدريسية

 نظر 
تمارين/ 

 عملى
 اسم المقرر رقم المقرر

ENG 318 2 1 2 تحليالت هندسية ENG 217 احتمال واحصاء 

MEP 315 1 2 2 ديناميكا الحراريةال MEP 233 ميكانيكا الموائع 

MET 333 
النمذجة والمحاكاة للنظم 

 الديناميكية
2 1 3 MED 245 ميكانيكا االالت 

MED 328  3 2 3 (1)التصميم الميكانيكى MED 226 إنشاء ماكينات 

EE 334 2 2 3 دوائر إلكترونية EE 232 إليكترونيات 

Elective  2 2 (2)مقرر اختياري -- ---- ---- 

ENG 333 2 2 إقتصاد هندسي -- ---- ---- 

  11 12 16 المجموع

 نظم التقييم والدرجات  (ب

 اسم المقرر رقم المقرر

مدة امتحان 

نداية الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

اعمال 

 السنة

 العملى /

 الشفدى

نداية 

 الفصل
 عالمجمو

ENG 318 100 50 ---- 30 20 2 تحليالت هندسية 

MEP 315 100 50 ---- 30 20 2 الديناميكا الحرارية 

MET 333 
النمذجة والمحاكاة للنظم 

 الديناميكية
2 20 30 ---- 50 100 

MED 328  100 50 10 20 20 3 (1)التصميم الميكانيكى 

EE 334 100 50 10 20 20 3 دوائر إلكترونية 

Elective ( 2مقرر اختياري) 100 ---- 30 50 20 شفهى 

ENG 333 100 50 ---- 30 20 2 إقتصاد هندسي 
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 الدراسي السادس لالفص

 الساعات المعتمدة والتدريسية  (أ

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب المسبق الساعات التدريسية

 نظر 
تمارين/ 

 عملى
 م المقرراس رقم المقرر

MET 322 2 1 2 القياسات وأجهزة القياغ EE 334 دوائر الكترونية 

MED 329 3 1 2 (2) يالتصميم الميكانيك MED 328  (1)التصميم الميكانيكى 

EEC 335 2 2 يالتصميم الرقم - EE 334 دوائر إليكترونية 

MET 335 1 2 2 (1) يلاآلتحكم ال MET 333 النمذجة والمحاكاة 

Elective  2 1 2 (3)ختياري إمقرر ---- ---- 

MEP 325 2 1 2 لكترونيةجهزة اإلتبريد األ ---- ---- 

ENG 331 2 2 السالمة المهنية -- ---- ---- 

Elective 2 1 2 (4) مقرر اختياري ----- ---- 

  12 11 16 المجموع

 نظم التقييم والدرجات  (ب

 اسم المقرر رقم المقرر

مدة امتحان 

ية الفصل ندا

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

اعمال 

 السنة

 العملى /

 الشفدى

نداية 

 الفصل
 المجموع

MET 322 100 50 10 20 20 3 القياسات وأجهزة القياغ 

MED 329 100 50 10 20 20 3 (2) يالتصميم الميكانيك 

EEC 335 100 50 10 20 20 3 يالتصميم الرقم 

MET 335 100 50 -- 30 20 3 (1) يلاآلتحكم ال 

Elective  100 50 -- 30 20 2 (3)مقرر اختياري 

MEP 325 100 50 -- 30 20 3 جهزة االلكترونيةألتبريد ا 

ENG 331 100 50 -- 30 20 2 السالمة المهنية 

Elective 100 50 10 20 20 3 (4) مقرر اختياري 
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 لسابعالدراسي ا الفصل

 الساعات المعتمدة والتدريسية  (أ

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب المسبق الساعات التدريسية

 نظر 
تمارين/ 

 عملى
 اسم المقرر رقم المقرر

EE 343 2 2 3 المحركات الكهربائية ---- ---- 

MET 334 
المنظومات الكهروهيدروليكية 

 المؤازرة
2 1 2 ----- ---- 

MET 323 2 1 2 مستشعرات القياغ ----- ---- 

MET 353 2 2 3 (1)  الروبوتات ----- ----- 

MET 324 
معامل الميكاترونيات 

 (1)والروبوتات 
2 1 2 ------- ---- 

MET 313 2 1 2 نتاج المبرمجةماكينات اإل ----- ---- 

Elective  2 1 2 (5)مقرر اختياري ----- ---- 

  14 9 16 المجموع

 نظم التقييم والدرجات  (ب

 اسم المقرر رقم المقرر

مدة امتحان 

نداية الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

اعمال 

 السنة

 العملى /

 الشفدى

نداية 

 الفصل
 المجموع

EE 343 100 50 10 20 20 3 المحركات الكهربائية 

MET 334 
المنظومات 

 روهيدروليكية المؤازرةالكه
3 20 20 10 50 100 

MET 323 100 50 10 20 20 3 مستشعرات القياغ 

MET 353 100 50 10 20 20 3 (1)  الروبوتات 

MET 324 
معامل الميكاترونيات 

 (1)والروبوتات 
 100 --- 30 50 20 شفهي

MET 313 100 50 10 20 20 3 نتاج المبرمجةماكينات اإل 

Elective 100 50 10 20 20 2 (5)ر اختياري مقر 
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 الدراسي الثامن لالفص

 الساعات المعتمدة والتدريسية  )أ 

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب المسبق الساعات التدريسية

 نظر 
تمارين/ 

 عملى
 اسم المقرر رقم المقرر

MET 414 
 -الحاكمات المنطقية المبرمجة 

PLC 
3 2 2 MET 335  (1)التحكم اآللى 

MET 467 3 1 2 مشروع ميكاترونيات  ---- 

MET 443 2 2 3 مقدمة الميكاترونيات MET 323 مستشعرات القياغ 

MET 454 ( 2الروبوتات) 1 2 2 MET 353 | (1)الروبوتات 

Elective  2 2 (6)مقرر اختياري -- ---- ---- 

Elective  3 1 2 (7)مقرر اختياري EE 334 دوائر الكترونية 

ENG 461 
الهندسية  خالقيات المهنأ

 وقوانينها
2 2 -- ----- ------ 

  11 12 16 المجموع

 نظم التقييم والدرجات  (ب

 اسم المقرر رقم المقرر

مدة امتحان 

نداية الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

اعمال 

 السنة

 العملى /

 شفدىال

نداية 

 الفصل
 المجموع

MET 414 
الحاكمات المنطقية 

 PLC -المبرمجة 
3 20 20 10 50 100 

MET 467 100  30 70 - مناقشة مشروع ميكاترونيات 

MET 443 100 50 10 20 20 3 مقدمة الميكاترونيات 

MET 454 ( 2الروبوتات) 100 50 10 20 20 3 

Elective ( 6مقرر اختيار ي) 100 50 10 20 20 2 

Elective ( 7مقرر اختياري) 100 50 -- 30 20 3 

ENG 461 
خالقيات المهنة الهندسية أ

 وقوانينها
2 20 30 -- 50 100 
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 الدراسي التاسع الفصل

 الساعات المعتمدة والتدريسية  )أ

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب المسبق الساعات التدريسية

  نظر
تمارين/ 

 عملى
 اسم المقرر رقم المقرر

EEC 436 1 2 2 النظم المدمجة EEC 335 التصميم الرقمى 

EEC 446 2 1 2 يالتحكم الرقم EEC 335 التصميم الرقمى 

MET 436 2 2 3 (2) يالتحكم اآلل MET 335  (1)التحكم اآللى 

MET 465 
معامل الميكاترونيات 

 (2)والروبوتات 
2 1 3 MET 324 

معامل الميكاترونيات 

 (1)والروبوتات 

MET 468 
مشروع التخرج في 

 الميكاترونيات )أ(
3 1 4 --- ---- 

AUR 436 2 2 يمبادىء البحث العلم - --- ---- 

Elective 2 2 (8) مقرر اختياري -- --- ---- 

  12 11 16 المجموع

 نظم التقييم والدرجات  (ب

 اسم المقرر رقم المقرر

ن مدة امتحا

نداية الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

اعمال 

 السنة

 العملى /

 الشفدى

نداية 

 الفصل
 المجموع

EEC 436 100 50 10 20 20 3 النظم المدمجة 

EEC 446 100 50 10 20 20 3 يالتحكم الرقم 

MET 436 100 50 10 20 20 3 (2) يالتحكم اآلل 

MET 465 
معامل الميكاترونيات 

 (2والروبوتات )
 100 -- 30 50 20 شفهي

MET 468 
مشروع التخرج في 

 * الميكاترونيات )أ(
-- -- 40 -- -- 40 

AUR 436 100 50 -- 30 20 2 يمبادىء البحث العلم 

Elective 100 50 -- 30 20 2 (8) مقرر اختياري 

 

 بسيين متتاليين، ودرجات المقرر = مجموع درجات الشقين أ + مقرر ممتد مكون من شقين أ، ب في فصلين درا* 
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 الفصل الدراسي العاشر

 الساعات المعتمدة والتدريسية  )أ

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب المسبق الساعات التدريسية

 نظر 
تمارين/ 

 عملى
 اسم المقرر رقم المقرر

MET 444 2 2 3 يكاترونياتتصميم منظومات الم MET 443  الميكاترونياتمقدمة 

MET 437 2 1 2 التحكم في العمليات الصناعية MET 335  (1)التحكم اآللى 

MET 471 2 1 2 الذكاء االصطناعي EE 223  (2)برمجة حاسب 

MET 438 2 1 2 ةتمتاأل MET 353 (1)  الروبوتات 

MET 469 
مشروع التخرج في 

 الميكاترونيات )ب(
3 1 4 MET 468 

مشروع التخرج في 

 الميكاترونيات )أ(

MET 466 
معامل الميكاترونيات 

 (3)بوتات ووالر
2 1 2 MET 465 

معامل 

 لميكاترونياتا

 (2) والروبوتات

Elective  2 2 (9)مقرر اختياري - --- ---- 

  14 9 16 المجموع

 نظم التقييم والدرجات  (ب

 اسم المقرر رقم المقرر

حان مدة امت

نداية الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان منتصف 

 الفصل الدراسي

اعمال 

 السنة

 العملى /

 الشفدى

نداية 

 الفصل
 المجموع

MET 444 
تصميم منظومات 

 الميكاترونيات
3 20 20 10 50 100 

MET 437 
التحكم في العمليات 

 الصناعية
3 20 20 10 50 100 

MET 471 100 50 10 20 20 3 اعيالذكاء االصطن 

MET 438 100 50 10 20 20 3 ةتمتاأل 

MET 469 
مشروع التخرج في 

 * الميكاترونيات )ب(
 60 -- 30 30 -- مناقشة

MET 466 
معامل الميكاترونيات 

 (3)والروبوتات 
 100 -- 30 50 20 معمل

Elective  100 50 10 20 20 2 (9)مقرر اختياري 

 

 بشقين أ، ب في فصلين دراسيين متتاليين، ودرجات المقرر = مجموع درجات الشقين أ + مقرر ممتد مكون من * 
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 احملتوى العلمي للمقررات الدراسية للربنامج :سابعاا 
 المحتو  العلمي لمقررات الفصل الدراسي األول

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MTH 111 
 (1)رياضيات 

 جبر / هندسة تحليلية()
3 2 2 ---- 

 -سلسالت المت نظرية ذات الحدين بأي أغ )سالب أو كسري( وتطبيقاتها في التقريب والحد العام ومجموع بعض الجبر:
 -طع( زائف، القاع التن الموضالنظرية العامة للمعادالت وطرق الحل التقريبي لها )طريقة التصنيف والنقطة الثابتة، نيو

اوغ جاوغ، المصفوفات ونظم المعادالت الخطية )حلول المعادالت والرتبة والعمليات األولية، طريقة الحذف الج
 جوردان، طرق تكرارية(.

 اإلحددداثيات القطبيددة –جبددر المتجهددات )تمثددل المتجدده فددي الفددرات، الضددرب المتجهددي، الضددرب القياسددي(  الدندسممة التحليليممة:
معددادالت الدرجددة الثانيددة والصددورة العامددة لمعادلددة القطاعددات  –واألسددطوانية والكرويددة وطددرق التمثيددل للمتجدده فددي الفددرات 

ر دوران ونقدل المحداو –المخروطية والكروية )خصائص القطاعات المخروطية، القطع المكافئ، القطع الناقص، القطع الزائدد( 
 والمستوى في الفرات والخط المستقيم في الفرات. الكرة والسطوح الدورانيةمعادالت الخطين المستقيمين، معادالت  –

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

PHY 111 
 (1) فيزياء

 )خواص مواد / حرارية(
3 2 2 

---- 

ديناميكا  –ستاتيكا الموائع إ –جال الجاذبية وتطبيقاتها م –القياسية واألبعاد  وحداتال –: الكميات الفيزيائية خواص المواد
 ألوساط المرنة.االموجات في  –لموجات الصوتية ا –لمرونة ا –للزوجة ا -الموائع 

 –كا الحراريدة لقانون األول فدي الدديناميا –النظرية الحركية للغازات  –االنتقال الحراري  الحرارة والديناميكا الحرارية:
 اإلنتروبيا والقانون الثاني للديناميكا الحرارية.

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

ENG 123  1 2 2 (1)ميكانيكا هندسية ---- 

القوى حول  محصلة مجموعة من القوى الفراغية وعزوم –( تطبيقات على المتجهات الفراغية )ثالثية األبعاد إستاتيكا:
أنواع –المجموعات المكافئة ومعادالت االتزان للجسم الجاسئ  –االزدواجات المكافئة  –نقطة وحول خط مستقيم 

 –الفراغية  اتزان مجموعات القوى –الدعامات والركائز في المستوى وفي الفرات واالتزان تحت تأثير القوى المستوية 
مركز الكتل  –االتزان في وجود قوة احتكاك  –اتزان جسم جاسئ تحت مجموعة من القوى واالزدواجات الفراغية 

عزم القصور الذاتي وحاصل ضرب القصور )مجموعة من الجسيمات  –واأللواح المستوية(  –)مجموعة من الجسيمات 
 واأللواح المستوية( والمحاور الرئيسية للقصور الذاتي.

لمسدتوية باسدتخدام المحداور اوصدف الحركدة  -المستوية للجسديم  مسار الحركة -إزاحة وسرعة وعجلة الجسيم  كا:دينامي
لمحداور الحركدة فدي ا -لمحداور الذاتيدة الحركدة فدي ا -يدة لجسيم على مسدار مسدتقيم الحركة المق -المقذوفات  -الكرتيزية 
 -غيدرة وتطبيقاتهدا الكتلدة المت -سط مقداوم الحركة في و -ركة لنيوتن حقوانين ال -لحركة النسبية بين الجسيمات ا -القطبية 

مبددأ  -فظدة القوى المحا -طاقة الحركة ومبدأ الشغل  -يدة لجسيم على مسار دائري الحركة المق -الحركة التوافقية للجسيم 
 م جسيمين.تصاد -بدأ الدفع وكمية الحركة م -حفظ الطاقة الميكانيكية 
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

ENG 111 3 1 2 (1) يرسم هندس ---- 

هندسددية )طددرق رسددم وتقسدديم العمليددات ال -طريقددة كتابددة الحددروف  –أنددواع الخطددوط وطددرق اسددتخدام األدوات الهندسددية 
ام ندسي )طرق اإلسقاط المختلفة واسدتخداإلسقاط اله -ندسية، عمليات التماغ( الزوايا وتكبير وتصغير بعض األشكال اله

 مسقطين(. اإلسقاط العمودي في إيجاد المساقط لمجسمات مختلفة األشكال، استنتاج المسقط الثالث، رسم المنظور من

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي ظرين

AUR 131 2 1 2 مقدمة فى الحاسبات والبرمجة ---- 

 المكوندات –( يدةالطرف الوحددات التشدغيل، وحددة المخرجدات، المددخالت،) الماديدة المكوندات – الحاسب تنظيم في مقدمة
 مجدةالبر أساسديات - حلهدا وخوارزميدات المشدكالت تحليدل –( البرمجدة الجاهزة، لغات التشغيل، البرامج نظم) البرمجية
 .تطبيقية لبرامج أمثلة – الحاسب برمجة لغات بإحدى

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

ENG 115  2 1 2 (1)اإلنتاج تكنولوجيا ---- 

لخدواص اة للمعدادن، حديديدة، المدواد غيدر المعدنيدة، المعالجدة الحراريدالمواد الهندسية )المعادن الحديدية، المعادن غير ال
كة بالقوالدب اكة )السباكة بالرمل، السباكة بداأللواح، السدباكة باإلزاحدة، السدباعمليات السب -الميكانيكية للمعادن، السبائك( 

 -السددحب العميددق، البثددق، الرحددو( مليددات تشددكيل المعددادن )الحدددادة، الدرفلددة، ع -المعدنيددة، السددباكة بددالطرد المركددزي( 
لية: الخراطدة، العمليات اآل -لمعادن )العمليات اليدوية اعمليات قطع  -عمليات تشكيل المعادن )البرشمة، اللحام، اللصق( 

اغ )القدمددة ذات الورنيددة، الميكروميتددر، مقيدداغ وجدده السدداعة، قيدداغ عمليددات القيدد -الكشددط، الثقددب، التفريددز، التجلددي ( 
 محددات القياغ(. الزوايا،

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

Elective (  1مقرر اختيار) 2 2 -- ---- 

 يختار الطالب من بين مجموعة المقررات اآلتية:

AUR 111 :اللغة اإلنجليزية 
جمددل سددلوب والبعددض قواعددد األ سددلوب،األقواعددد اللغددة وميكانيكددا  مراجعددة اإلنجليزيددة،خصددائص اللغددة 

اء نددب الفنيددة، ةخطدداء الشددائعة فددي كتابددة الجملددة اإلنجليزيددألالتعددرف علددى بعددض ا وخصائصددها،الفعالددة 
ندسدية الفدروع اله قراءة وتحليدل مقتطفدات مدن الكتابدة الفنيدة فدي الفقرات،أنواع  الرئيسية،الفكرة  الفقرات:

 .فة للهندسةالمختل خالل القراءة والتحليل واستخراج تقنية الكتابة في األفرع التواصلات لتنمية مهار

AUR 113  الفرنسيةاللغة : 
ل الفعالدة سلوب والجمدبعض قواعد األ سلوب،ألامراجعة قواعد اللغة وميكانيكا  اللغة الفرنسية،خصائص 

ة الفكدر رات:الفقداء ندب الفنيدة، يةملة الفرنسخطاء الشائعة في كتابة الجالتعرف على بعض األ وخصائصها،
ارات لتنميدة مهد قراءة وتحليدل مقتطفدات مدن الكتابدة الفنيدة فدي الفدروع الهندسدية الفقرات،أنواع  الرئيسية،
 خالل القراءة والتحليل واستخراج تقنية الكتابة في األفرع المختلفة للهندسة التواصل

AUR 112 لمانية:اللغة األ 
 مدل الفعالدةسدلوب والجبعض قواعد األ األسلوب،مراجعة قواعد اللغة وميكانيكا  االلمانية، خصائص اللغة
لفكددرة ا الفقددرات:اء نددب ،يددةلماناألخطدداء الشددائعة فددي كتابددة الجملددة التعددرف علددى بعددض األ وخصائصددها،

ارات تنميدة مهدل قراءة وتحليدل مقتطفدات مدن الكتابدة الفنيدة فدي الفدروع الهندسدية الفقرات،أنواع  الرئيسية،
 .خالل القراءة والتحليل واستخراج تقنية الكتابة في األفرع المختلفة للهندسة التواصل
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 الثانيالمحتو  العلمي لمقررات الفصل الدراسي 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MTH 112  (1رياضيات ) 2 2 3 فاضل وتكامل()ت 2رياضيات 

سية لثية والعكلية )المثالدوال األو -الدالة )مفهوم الدالة، تصنيف الدوال، دالة الدالة، الدالة العكسية(  التفاضل:
ة عند احد، النهايوهاية متتابعة، نهاية دالة، النهاية من جانب النهايات )ن -واللوغاريتمية األسية الزائدية والعكسية( 

 ةنظرية القيم ريف، نظريات االتصال، اتصال دالة الدالة والدالة العكسية،االتصال )تع -لالنهاية، نظرية النهايات( ا
ترة، قاعدة فقواعد االشتقاق، مشتقات الدوال األولية، االشتقاق على االشتقاق )  -الوسطية، نظرية القيمة القصوى( 

  -الجزئي(  شتقاقالضمني والبارومتري، المشتقات ذات الرتب العليا، االالسلسلة، اشتقاق الدالة العكسية، االشتقاق 
التقعر، وتحدب تطبيقات على التفاضل )نظرية القيمة المتوسطة، صيفة تيلور، متسلسلة مكلورين، رسم المنحنيات، ال

 القيم العظمى والصغرى، التقريب(.
 -يدة( يضدات المثلثة، االختزال المتتالي، إزالة الجدذور، التعوطرق التكامل )التعويض، التجزيئ، الكسور الجزئي التكامل:

ل تكامدل المعتدالتكامل المحدد )خصائصه، تجميعات ريمات العليدا والسدفلى، النظريدة األساسدية فدي التفاضدل والتكامدل، ال
ضدلية مدن الرتبددة طبيقدات التكامدل )حسدداب المسداحات، السدطوح، الحجدوم الدورانيددة، المعدادالت التفات -وقاعددة لوييتدال( 
 لتكامل بالتقرب )قاعدة سيمسون، أشباه المنحرفات(.ا -األولى والبسيطة( 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

ENG 112 (1) رسم هندسى 2 1 2 ((2 يرسم هندس 

طددرق الرسددم  -ام الهندسددية تقدداطع األجسدد -كاملددة ونصددف قطدداع وقطدداع مرحددل  القطاعددات وتمثيددل األجسددام بقطاعددات

 لرسم المدعم بالحاسب في التخصصات المختلفة.ا -واإلسقاط المتبعة في المجاالت الهندسية المختلفة 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

ENG 124 ( 2ميكانيكا هندسية) (1ميكانيكا هندسية ) 2 1 2 

 جسددام،األاء ومجموعددة كينماتيكددا األجددز الديناميكيددة،الجسددم كجددزء لحددل المشدداكل  التقنيددة، كينماتيكدداأهميددة الددديناميكا للتطبيقددات 

 دوارة،الدن األجسدام اتدزا المحداور، األفعدال الديناميكيدة فدي كراسدي صدلب، ردودالكينماتيكا والديناميكا والحركة المنسوبة لجسم 

 تحليددلالثانيددة، الة معددادالت مددن الدرجدد الددديناميكي،األساسدديات للتحليددل  صددلب،الكينماتيكددا والددديناميكا للحركددة الحلزونيددة لجسددم 

 .ة الكتلةديناميكا األجسام متغير الصدم،أساسيات نظرية  المتحركة،الكينماتيكي والديناميكي لألجسام الميكانيكية 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

PHY 112 
 (2)فيزياء 

 )كدربية / مغناطيسية(
 (1)فيزياء  2 2 3

ر والمقاومدة والقدوة التيدا –ازلدة المكثفدات والمدواد الع –لجهدد الكهربدائي ا –انون جداوغ قد –ربائي المجال الكه -الشحنة والمادة 

حسدابات  -قدانون فدراداي للحدث المغناطيسدي  –قانون بايوت وسافارت  –قانون أمبير  –الدافعة الكهربائية. المجال المغناطيسي 

 عادالت ماكسويل )الصورة التكاملية(. ضوء هندسي وألياف بصرية.م –لخواص المغناطيسية للمواد ا –الحث 
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 اسم المقرر الرقم الكودي
ساعات ال

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

ENG 121 1 2 2 كيمياء هندسية ---- 

يناميكي فددي العمليددات الفيزيائيددة االتددزان الددد -يددل خددواص المحال - موازنددة المددادة والطاقددة وتطبيقاتهددا –الحالددة الغازيددة 

 :ئيدة مختددارةصدناعات كيميا -لتلدوث ومعالجتده ا - مدواد البنداء -معالجدة الميداه  -كهربيدة والتككدل الكيميداء ال -والكيميائيدة 

 (.ىصناعات هندسية أخر، البتروكيماويات، أشباه الموصالت، والورق البوليمرات، السكر ،األسمدةاألسمنت، )

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

ENG 116 ( 2تكنولوجيا اإلنتاج) (1)اإلنتاج تكنولوجيا  3 1 2 

اغ مقيد الميكرومتدر، ،الورنيدة، القدمة ذات التجلي ( التفريز، الثقب، الكشط، )الخراطة،اآللية  اليدوية، العملياتالعمليات 

 محددات القياغ الزوايا،قياغ  الساعة،وجه 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
ساعات ال

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

AUR 121 2 2 القضايا المجتمعية - ---- 

 لشفافية ومكافحة الفساد.ا -حقوق اإلنسان  - الزيادة السكانية

 الثالثالمحتو  العلمي لمقررات الفصل الدراسي 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات التدريسيةال
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

ENG 217 (2رياضيات ) - 2 2 حصاءإاحتمال و 

مددداالت، االحتمدددال المشدددروط، نظريدددة االحتمددداالت الكليدددة نمددداذج االحت -المجموعدددات  -فضددداء العيندددة واالحتمددداالت 

رات العشدوائية دوال المتغيد -االت دوال االحتم -ة العشوائية المتقطع لمتغيراتا -والفرز  -غير المعتمدة  Bayes'Ruleو

مشتركة للمتغيرات العشوائية المتعددة، المشروطة، المسدتقلة. متغيدرات عشدوائية عامدة، ال PMFs -المتوسط، والتباين  -

ركة لمتغيددرات المشددت PDF -تغيددرات عشددوائية عاديددة م -وال التوزيددع التراكمددي د - PDFمتغيددرات عشددوائية متصددلة و

طي وإعادة النظر التوقع الشر -ترابط التباين وال -لمشتقة التوزيعات ا -المستمرة  Bayes'Ruleقاعدة  -وائية متعددة عش

 - Chebyshevفاوتددات مدداركوف ت -جمددوع عدددد عشددوائي للمتغيددرات العشددوائية المسددتقلة م -لتحددويالت ا -فددي التبدداين 

 -وي لألعدداد الكبيدرة القدانون القد -د المركزيدة نظرية الحدو -حتماالت لتقارب في االا -القانون الضعيف لألعداد الكبيرة 

 .الستدالل اإلحصائي البايزيا -السل ماركوف س -عمليتا برنولي و بواسون 

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس  - كلية اهلندسة
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MED 236 2 1 2 وخواصدا المواد الدندسية ---- 

لتركيدب البندائي الدتحكم فدي ا -االجهادات والحدرارة علدى التركيدب البندائى للمعدادن  تأثير كل من -المواد المعدنية وبنياتها

الحديديددة وتشددمل سددبائك  السددبائك غيددر -للمعددادن متعددددة الطددور ) منحنيددات االتددزان والطددور والمعالجددات الحراريددة (

السدديراميك  -ائك الفائقددة ، الحديددد الزهددر وأنواعددهالصددلب والسددب -وم والنحدداغ والنيكددل والزنددك األلومنيددوم والماغنسددي

التركيدددب البندددائي ، الخدددواص ) البالسدددتيك   -والزجددداج ) التركيدددب البندددائي، الخدددواص، المواصدددفات ، والتطبيقدددات ( 

اختبددار الشددد والضددغط  –قيدداغ االنفعددال م –اكينددات االختبددار ومعايرتهددا م –لمددواد المركبددة وتطبيقاتهددا ا -والتطبيقددات (

ختبار الكدالل ا –لسميكة واالنابيب ااالسطوانات  -اختبار الصالبة  –ختبار القص واللي ا –ختبار االنحناء ا –االستاتيكي 

 ساب حصائص مرونة اللزوجة للمواد .ح –اختبار الزحف  –اختبار الصدمه  –

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 دةالمعتم

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MED 218 (2تكنولوجيا االنتاج ) 2 1 2 هندسة اإلنتاج 

 –ماكينددات التشددغيل عامددة االسددتخدام  –العناصددر االساسددية لماكينددات التشددغيل  –ماكينددات التشددغيل النمطيددة  –مقدمددة 

 –المكاشددط االفقيددة والرأسددية والعربددة وعمليدداتهم  –فرايددز وعملياتهددا ال –وعملياتهددا  المخددارط –المثاقيددب وعملياتهددا 

 –ماكينات عمل القدالووظ  –ماكينات تفتيح التروغ  –ماكينات تشغيل خاصة االستخدام  –ماكينات التجلي  وعملياتها 

  مقدمة للتشغيل الالنمطي

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 تطلب السابقالم

 تمرين /عملي نظري

EE 215 2 2 3 دوائر كدربائية ---- 

ئيدة ، ئر الكهرباالقوانين الرئيسية والتعريفدات ، العناصدر المقاومدة والمحاثدات والمكثفدات والعناصدر الفعالدة فدى الددوا

وة بخطدوة المسدتمر الحدل خطدطبوغرافية الدوائر الكهربائية، قانون كيرشوف األول والثاني، طرق حدل دوائدر التيدار 

 ر ثيفيندين،والتعويض عن المقاومات بمقاومدة مكافئدة وطريقدة التيدارات الحلقيدة وطريقدة جهدد العقدد ، نظريدات الددوائ

لمتوسددطة انورتددون ، االقددالب واالسددتبدال والتعددويض واقصددى قدددرة منقولددة التراكددب ، مبددادئ التيددار المتددردد القيمددة 

 .لمغناطيسيةاة والجهود فى حالة دائرة مكونة من مقاومة ومحث ومكثف ، مبادئ الدوائر والفعالة والتيارات المتردد

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MED 226 2) (رسم هندسى 3 2 3 إنشاء ماكينات 

ومحدددة، ية خابور القالووظ، وصالتالميكانيكية )وصالت باستخدام  ات، الوصالتالماكيناالستعانة بالحاسب في إنشاء 

الهندسددية، عالمددات  واالزدواجددات، السددماحاتالسددماحات  الهندسددية،المددواد  ملحومددة(، مبرشددمة ووصددالت وصددالت

طبيقات على ية، تكراسي المحاور، التروغ، رسومات انشائية تشغيل ميكانيكية، التسرب، صماماتموانع  عالتشغيل، أنوا

 نظم الميكاترونيات

 



 
 جامعة أسيوط
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

AUR 232  2 1 2 والتواصلمدارات العرض ---- 

 -ئل والمقابلة كتابة الرسا -ر فهي وغير اللفظي وكتابة التقاريالتواصل الش - التواصلعملية  - التواصلمقدمة في فنون 

العرض التقديمي:  مراحل تخطيط -العروض التقديمية  مزايا وعيوب -ض التقديمية إدارة العرو -التخطيط للعروض التقديمية 

القواعد  -لعرض التقديمي ابيئة ومحيط  -)تحديد الهدف، تحديد الجمهور، تحديد رسالة العرض الرئيسية، تحديد النطاق( 

 زء التساؤالت واإلجابات في العرض.جالتعامل مع  -مل مع الجمهور كيفية التعا -إلدارة العروض التقديمية  العامة

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

EE 222 ( 1برمجة حاسب) 2 1 2 
مقدمة فى الحاسبات 

 والبرمجة

لطريقدة ا المشداكل، وحلهدا، تحليدلمعالجدة المشداكل  )خوارزميداتعن نظم األعداد. مقدمة عدن البرمجدة  دمة مختصرةمق

دخال البيانات إمليات ع –لعمليات الحسابية والمنطقية ا -أنواع البيانات )  ++C مقدمة للغة   المشكلة(. التكنولوجية لحل 

 (الدوال –كل لهياا –تركيبات التحكم  -واسترجاع النتائج 

 

 الرابعالمحتو  العلمي لمقررات الفصل الدراسي 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MEP 233 3 2 3 ميكانيكا الموائع ---- 

رات رتفداع  فدي  مدائع  سداكن ،  المدانومترات والبدارومتالقات  الضغط والكثافة  واالع -تصنيف الموائع ،  وتعريف  اللزوجة  

دغ وتدوازن األجسددام قاعدددة أرشدمي -أثير الموائدع السدداكنة علدى السدطوح المسددتوية والمقوسدة المعرضدة لهددا ، ونقطدة تدأثيره تد -

زاويددة، ومعادلددة نحنيددات االنسددياب ، والسددرعة والعجلددة فددى مجددال سددريان ثنددائي األبعدداد، والسددرعة الم -الطافيددة واسددتقراره 

بقدي السدريان الط -للموائع، وتطبيقاته في الحداالت البسديطة  قانون نيوتن -ثالي( موتطبيقاتها )مائع  يمعادلة برنول -االستمرارية 

 -يان المتماثلددة ديناميكيددا، والعالقددات بينهمددا، والتحليددل البعدددي مجدداالت السددر -والمضددطرب فددي ماسددورة، وتجددارب رينولدددز 

 ستقر في ماسورة، والضغط المفقود عند الوصالت والمدخل والمخرج.السريان الم

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MED 245 1 2 2 التميكانيكا اآل ---- 

حليددل القددوى ت –ضددلعات السددرعة والعجلددة م –لنسددبية حديددد السددرعات فددي الميكانيزمددات باسددتعمال طريقددة السددرعة ات -مقدمددة 

 Working Modelبرنامج حاسوب  –لحدافات ا –لتروغ و قاطرات التروغ ا –حليل القوى الديناميكية ت –ستاتيكية اإل

 

 

 

 



 
 جامعة أسيوط
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MED 227 2 1 2 تحليل اجدادات ---- 

لقددص ومعامددل عالقددة االحمددال، اجهدداد ا العتبددات، القددوى المحوريددة  مخططددات القددوى، أنددواعالمحامددل،  أنددواعحمددال، نددواع األأ

 يقدة المخداطرطر جهادات الناتجة عدن تدأثير درجدة حدرارة، اللدي ومخطدط عدزم اللدي، القدوانين المسدتخدمة فدي اللدي،مان، اإلاأل

دم قدانون المسدتخانحنداء العتبدات المركبدة، اجهدادات القدص فدي العتبدات، ال المستخدمة لقوى القص وعزوم االنحناء،شارات واإل

جهداد إقصدى أوجهدادات الرأسدية اإل جهادات على مستوى مائدل،نتقاالت المركبة واإلجهادات واإلإلجهادات القص، اإفي حساب 

 عدال فدي مسددتوىجهددادات واالنفعدال، العالقدة بدين ثوابدت المروندة واالنفإلعمددة، عالقدة اجهداد، تصدميم األدائدرة مدور لإ قدص،

تدرخيم، والميدول وال دائرة مور لالنفعال، مقياغ االنفعال، الترخيم في العتبدات، العالقدة بدين قدوى القدص وعدزوم االنحنداء مائل،

 .ةتبات المستمرمعادلة الثالث عزوم للعطريقة عزوم المساحة، نظرية كاستليانو،  طريقة التكامل المباشر، طريقة مقليوبز،

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

EE 232 دوائر كهربائية 3 2 3 إليكترونيات 

ترانزسددتور ثنددائي القطددب،  -سدديةلشمالخاليددا ا -مددنظم الجهددد -لموحدددات الضددوئيةا -لموحدددات و فكددرة عملهدداا -الوصددلة الثنائيددة

معزولدة، البوابدة ال تطبيقات عملية لترانزستور ثنائي القطب، ترانزستور تأثير المجدال ذو الوصدلة، ترانزسدتور تدأثير المجدال ذو

لوصدلة اسدتور احدادي تطبيقات عملية لترانزستور تأثير المجال، نبائط الفتح والقفل، )الدياك، ترانزسدتور احدادي الوصدلة، ترانز

ظمددة(، لقدددرة المنتالكترونيددة ونظمهددا )مكبددر القدددرة، مغددذي المبرمجددة، الموحددد السددليكوني المحكددوم، التريدداك(، دوائددر القدددرة اإل

 .شباه الموصالتأمقدمة في تكنولوجيا 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

EE 223 ( 2برمجة حاسب) (1برمجة حاسب ) 2 1 2 

 رمجدة الشديئيةالمصفوفات، المؤشدرات، مفداهيم الب ، ++Cالبرمجة الشيئية في لغة  ،++Cبلغة البرمجة  مراجعة على أساسيات

ساسديات  مدة ألمقد ، ++C، هياكدل البياندات بلغدة (الددوال االفتراضدية –عددد األشدكال )األنمداط( ت –لوراثدة ا –تغليف البياندات  )

 ++C. بلغة الرسم بالحاسب 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

AUR 222 2 2 قضايا المياه والمناخ والطاقة -- ---- 

دة لطاقدة المتجدداقضدايا الطاقدة: )مصدادر  -عيدة( التعامدل مدع مشدكالت نقدص مصدادر الميداه الطبي ،قضايا المياه: )مصادر المياه

تنبددؤ وأسددبابه، ال المندداخ: )تعريددف التغيددر المندداخي -وغيددر المتجددددة، أمددان مصددادر الطاقددة، سياسددات الطاقددة المحليددة والدوليددة( 

 .لطاقة(ابالتغيرات المناخية وأثارها المحتملة، المواءمة للتغيرات المناخية ومعرفة طرق مواجهتها في ضوء مشاكل 
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

ENG 241  2 2 تقارير فنيةكتابة ال - ---- 

شددكال رض الجددداول واألعدد –تابددة ونظددام التنسدديق سددلوب الكأ –لفصددول االساسددية للتقريددر ا –مراحددل كتابددة التقريددر 

 عرض العرض الجيد. –عداد عرض جيد إ –ضافة المراجع إ –والخرائط 

 الخامسالمحتو  العلمي لمقررات الفصل الدراسي 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

ENG 318 احتمال واحصاء 2 1 2 تحليالت هندسية 

اضدلية المعدادالت التف عدننظدام معدادالت خطيدة وغيدر خطيدة. مقدمدة  خطيدة،ة الطدرق العدديدة لحدل معادلدة غيدر مراجع
 ة،التفاضدليالت والحلدول المتسلسدلة للمعداد المسدتوى،والطرق الواضحة لحل المعادالت التفاضلية الخطية عاليدة  العادية،

 فورييددده، وسلسدددلة (،ومشدداكل القيمدددة األوليددة الحدوديدددة،مددة والحددل العدددددي للمعددادالت التفاضدددلية العاديددة )مشددداكل القي
زة أجهدد اإلهليلجيددة، PDEأجهددزة ) PDEوطريقددة فصددل المتغيددرات. الحددل العددددي ألجهددزة  والتحددويالت، والتكددامالت،

PDE  أجهزة  المكافئ،ذات القطعPDE )الزائدية 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 متطلب السابقال

 تمرين /عملي نظري

MEP 315 ميكانيكا الموائع 1 2 2 الديناميكا الحرارية 

 ه علددى النظددامالقددانون األول للددديناميكا الحراريددة وتطبيقاتدد النقيددة،خصددائص المددادة  والحددرارة،تعدداريف، الشددغل  مقدمددة،
 ات والمحركدداتالضدداغط المثاليددة،الغددازات  نتوربيددا،االالمغلددق والمفتددوح، القددانون الثدداني للددديناميكا الحراريددة وتعريددف 

قدة فدي طاالوالمدادة  الحراريدة، اتدزاندورات الغداز والبخدار، دائدرة كدارنوت للمحركدات الحراريدة والطلمبدات  المترددة،
 .عمليات االحتراق

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 مرين /عمليت نظري

MED 328  إنشاء ماكينات 3 2 3 (1)التصميم الميكانيكى 

 -صدميم القدالووظ ت -دواجدات زت واالالسماحيا -العتبارات التصميمية ا -لمواد الهندسية ا -مقدمة عن تصميم الماكينات 
 .تصميم نواقل القدرة

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 لمتطلب السابقا

 تمرين /عملي نظري

MET 333 
النمذجة والمحاكاة للنظم 

 الديناميكية
 التميكانيكا اآل 3 1 2

ومنظومدات نقدل  –المنظومدات الحراريدة  الموائع،منظومات  الكهروميكانيكية، الميكانيكية،النماذج الرياضية للمنظومات 
أمثلة تطبيقيدة للنمذجدة  –طة متغيرات الحالة والمحاكاة بواسطة الحاسب ل بواسالتمثي –القدرة ومنظومات تعليق العربات 

 MATLABسبيل المثال  لىعتطبيقات باستخدام برامج  –والمحاكاة 
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

EE 334 ترونياتإليك 2 2 3 دوائر إلكترونية 

لقددرة، اية، مكبدرات دوائر تحييز الترانزستور، دوائر التكبير باستخدام ترانزستور الوصلة ثنائى القطبية، المكبرات الفرق

يددة جابة الترددسددتور تددأثير المجددال، االسددتزسددتور تددأثير المجددال، دوائددر التكبيددر والدددوائر المنطقيددة باسددتخدام ترانزتران

تناظريددة  وائددر مكبددر العمليددات األساسددية، دوائددر تحويددل اإلشددارات الرقميددة إلددى إشدداراتللمكبددرات، مكبددر العمليددات، د

 والعكس.

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

Elective 2 2 (2) يمقرر اختيار -- ---- 

 ات اآلتية:يختار الطالب من بين مجموعة المقرر

MET 348 سمينار في الميكاترونيات والروبوتات:  

 .لتقدم في تكنولوجيا الروبوتاتا –نبذة تاريخية في الروبوتات 

MET 349 سمينار في الميكاترونيات الطبية: 

 .سيمنار عن تقدم التكنولوجيا الهندسية والمعلومات في المجاالت الطبية

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
ت الساعا

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

ENG 333 2 2 إقتصاد هندسي -- ---- 

 -نيدة للنقدود ومعددل العائدد القيمدة الزم -دي المسار النق -التحليل االقتصادي التخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع الهندسية 

سددتهالك طددرق حسدداب اال -قتصددادية لإحددالل واسددتبدال األصددول الثابتددة الالدراسددات ا -طددرق مختلفددة لتقيدديم البدددائل 

 ثار التضخم ومعدالت التضخم.آ -واإليرادات المقابلة 

 السادسالمحتو  العلمي لمقررات الفصل الدراسي 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MET 322 دوائر اليكترونية 2 1 2 القياسات وأجدزة القياس 

لقيداغ لوظائف والمزايا وتصدنيف األدوات التناظريدة ومفداهيم االتعاريف  وا-مقدمة في القياسات الكهربائية واإللكترونية 
، التشدغيل  جهدزة االنحدراف، عيدوب اجهدزة االنحدرافأ -أدوات االنحدراف األساسدية -أخطداء القيداغ  أندواعاألساسدية و

ار الكهربدائي مقيداغ التيد  -، نسبة عزم الددوران / الدوزن ألداة البيدان، أدوات تحريدك الحديدد PMMC األساسي لمقياغ
DC و DC الفولتميترDC Ammeter  ،DC مقداييس المقاومدة ، مقيداغ األومترالتدوالى،  ندواعأاألوميتير:  -الفولتميتر

مدة دقيقدة: قياسدات مقاو -ومعايرة األداة: مقياغ الجهد المتعدد للتيار المسدتمر DC مقياغ الجهد -مقياغ األومتر التوازى
 .قياغ المقاومة العالية ويتستون،حساسية قنطرة 
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 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس  - سةكلية اهلند
 الربامج الدراسية بنظام الساعات املعتمدة

  برانمج هندسة امليكاترونيات والروبواتت
 كلية الهندسة

 

 361                                                                                     الثاىن: برانمج هندسة امليكاترونيات والروبواتت               الباب 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MED 329  (1)لتصميم الميكانيكى ا 3 1 2 (2)التصميم الميكانيكى 

 ركدة،الحسديور نقدل  -القوابض والفرامل اليايات،عمدة، التسريب، تصميم األ بالحاسب، موانعالتصميم المدعم  إلىمدخل 
غ التدددرو والحلزونيدددة،التدددروغ ذات األسدددنان المسدددتقيمة  المنزلقدددة،كراسدددي المحددداور  المتدحرجدددة،كراسدددي المحددداور 

 .نامج األوتوكاد وتطبيقاتهبر الدودية،التروغ  المخروطية،

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

EEC 335 دوائر إليكترونية - 2 2 يالتصميم الرقم 

 فرة،الشدمفكدك  لمشدفر،االمقدارن،  ،الجامع التراكبية،الدوائر  البولونية،تبسيط الدوال  المنطقية،والبوابات  يالجبر البولون
 لثعلددب،ادوائددر ) التتابعيددة، الددوائر ،(PLA & PAL)مفكدك الشددفرة مددع الددتحكم فدي الحالددة  المنتقددى،عدداكس  المنتقدى،

 الذاكرة.وحدة  العدادات،المسجالت المرحلة،  فلوب(، المسجالت،

 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 لمتطلب السابقا

 تمرين /عملي نظري

Elective 2 1 2 (3) يمقرر اختيار ---- 

 يختار الطالب من بين مجموعة المقررات اآلتية:

MED 346  ت:الاآلديناميكا 

الرسدم الحركة، حلقات الوصل، اآلليات المختلفة، مركدز الحركدة اللحظدي، طدرق إيجداد السدرعة والتسدارع ب

 .لحاسوب، الكامات، نظم المسننات، تحليل القوى، التوازن الحركيوالتحليل واستخدام ا

MED 347 هتزازات الميكانيكية:اال 

ازات ذات اهتدز االهتزازات،عوازل  المجبرة،خماد باالخماد إاالهتزاز للنظم ذات درجة حرية واحدة )بدون 

 اتجهدداد(، اإلحددر والمجبددراللددين )ال االهتددزاز، االهتددزازدرجتددين مددن الحريددة )الحددرة والمجبددرة( مخمددد 

الحرجدة  (، السدرعاتالحدرة والمجبدرة، هتزازات ذات درجات الحرية المتعدددةالديناميكية، نظم التروغ، اال

 .األعمدة بالكتل الموزعة المركزة،األعمدة بالكتل  لألعمدة،

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي ظرين

MEP 325 2 1 2 لكترونيةجدزة اإلتبريد األ ---- 

 –معددادالت التوصدديل  –انتقددال الحددرارة بالتوصدديل  –لكترونيددة جهدزة اإلمقدمدة عامددة النتقددال الحددرارة وتطبيقاتهددا فددي األ

لحمددل ا –ل القسددري لحمددا –ساسدديات انتقددال الحددرارة بالحمددل أ –مسددتقر لاالتوصدديل غيددر  –سددطح الممتدددة )الزعددانف( األ

 .دراسة حالة –لكترونية جهزة اإلطرق تبريد األ –الطبيعي 
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 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس  - كلية اهلندسة
 الربامج الدراسية بنظام الساعات املعتمدة

  برانمج هندسة امليكاترونيات والروبواتت
 كلية الهندسة

 

                                                                                      الثاىن: برانمج هندسة امليكاترونيات والروبواتت               ابالب                                                                                          362 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

ENG 331 2 2 السالمة المدنية -- ---- 

 -لدوث الهدواء فدي بيئدة العمدل ت -اعد السالمة في بعدض العمليدات وق -وانين السالمة والصحة المهنية ق -األمن الصناعي 

لظددروف المناخيددة واالتددزان ا -إلضدداءة الصددناعية ا -لصددناعية ااالهتددزازات  -الضوضدداء  -الغاليددات  -محطددات الوقددود 

إدارة أنظمددة  -ئددق عنددد حدددوث الحرا اإلخددالءخطددة  -ايددة مددن الحرائددق الحم -وادث الكهربدداء حدد -اإلشددعاع  - الحددراري

 .السالمة في بيئة العمل

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

Elective 2 1 2 (4) يمقرر اختيار ---- 

 يختار الطالب من بين مجموعة المقررات اآلتية:

MEP 324 :منظومات تكييف الدواء 
 دورة –الحدرارة المكتسدبة وحمدل التبريدد  –وعمليات تكييف الهواء  ةالسيكومتري الخريطة –مقدمة 
 -حسدداب حمددل التكييددف  –معددايير جددودة الهددواء واالرتيدداح  –مددة التكييددف مكونددات منظو -التبريددد 

 .صميم شبكات الماء المثلجت –تصميم شبكات الهواء البارد 

MEP 342 :الطاقة المتجددة 
اإلشدعاع  ق اإلشعاع الشمسدي وتقددير الزوايدا الشمسدية للطاقدة وقياسدات تددفقاتالطاقة الشمسية )تدف

ويدة )الوقدود الندووي والنشداط اإلشدعاعي والنضدوب الطاقدة النو -الشمسي وأنظمة الطاقة الشمسية( 
اقددة الكتلددة الحيويددة طالحفدداظ علددى  - Boimassاقددة ط -والتفاعددل النددووي والمفدداعالت النوويددة( 

د الغدداز مددن النفايددات الزراعيددة والمددواد العضددوية، والغدداز الحيددوي، وأنظمددة توليدد والطاقددة التوليددد
قدة )الطاقة المتاحة، عامل الطاقدة، مبدادئ توليدد طاقدة الريداح، منحنيدات الطا طاقة الرياح -الحيوي(

الطاقدة  -اتطاقدة المحيطد -والسرعة، ظروف الموقع، قوى الرفع واالحتكاك، أنظمدة طاقدة الريداح(
 ة الجوفية.الحراري

MEP 374 :تشخيص األعطال في نظم القو  الميكانيكية 
لطددرق ا –حليددل االنهيددارات ت –أطددوار االنهيددارات  –التعددرف علددى األعطددال والعيددوب  –دخل مدد

 –الطددرق الصددوتية وفددوق الصددوتية(  الحراريددة،الطددرق  االهتددزازات،المعمليددة لتتبددع األعطددال )
 –اصددة التددي تتكددون منهددا محطددات القددوى خة الماكينددات متابعددة صددح –متلفددة الاالختبددارات غيددر 

 لمبادالت الحرارية باإلضافة إلى نظم تحلية المياه.ا -الغاليات  –نظم تكييف الهواء  –الطلمبات 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MET 335 النمذجة والمحاكاة 1 2 2 (1) يالتحكم اآلل 

م فدي استنباط النماذج الرياضية لمنظومات التحكم المؤازرة ومنظومات التحك –مقدمة لمنظومات التحكم والتغذية الخلفية 
صائص حالة االسدتقرار للددوائر المغلقدة خ –الخطأ المستديم وثوابت الخطأ  –الدالة الناقلة  لمنظومات التحكم  –العمليات 

األولي  الزمنية االستجابة الزمنية ألنظمة من الدرجة إشارات الدخل-الستجابة االنتقالية  والمستقرة لمنظومات التحكم ا –
يروتدزر لالتدزان ه-يداغ رروثق –نظمة من الدرجة األعلي تحليل ومواصفات األداء الستجابة النظدام الزمنيدة أ–و الثانية

تصددميم  –معددايير األداء لمنظومددة الددتحكم واختيددار الكسددب  –ة التردديددةتصددميم منظومددات الددتحكم بواسددطة االسددتجاب –
 PIDاضدلة  المتكاملدة ، المتناسبة المتفPD، المتناسبة المتفاضلة PI، الحاكمات المتناسبة المتكاملة Pالحاكمات المتناسبة 

طبيقددات باسددتخدام برنددامج  ت –فددي العمليددات الصددناعية )أمثلددة فددي الددتحكم فددي المنسددوب والسددريان(  منظومددات الددتحكم –
MATLAB. 
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 السابعالمحتو  العلمي لمقررات الفصل الدراسي 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

EE 343 2 2 3 المحركات الكدربائية ---- 

داء أوائدر نظريدة ود –م لمحركدات التيدار المسدتمر دوائدر الدتحك -متقطدع و أمحركات تيار مستمر مغذاة من تيدار مسدتمر 
محركدات  -لمحركات الحثية من خالل تغير تردد تيار العضو الثابدت أو العضدو المتحدركالتحكم في ا -المحركات الحثية 
ي سددرعة المحركددات فدد الددتحكم –لمحركددات الخطيددة ا -وائددر الددتحكم المغلقددة لمحركددات التيددار المتددردد د -التيددار المتددردد 

 جبار المحركات للعمليات المختلفةإ –المحرك ذو الخطوة  -دء الحركة بطرق  –الخطية 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MET 334 
المنظومات الكدروهيدروليكية 

 المؤازرة
2 1 2 ---- 

الخصدددائص الديناميكيدددة  –سدددتاتيكية للصدددمامات المدددؤازرة صدددائص اإلالخ –ت الدددتحكم الهيدروليكيدددة المدددؤازرة صدددماما
منظومددات السددرفو الهيدروليكيددة  –الدددوال الناقلددة لديناميكددة الصددمامات الهيدروليكيددة المددؤازرة  –للصددمامات المددؤازرة 

تمثيدل منظومدات  –سرفو الهيدروليكية للتحكم في القدوة نظومات الم -للتحكم في اإلزاحة الخطية والدورانية وخصائصها 
دراسددة اسددتقرار منظومددة  –االسددتجابة الديناميكيددة لمنظومددات السددرفو  –السددرفو الهيدروليكيددة بواسددطة متغيددرات الحالددة 

   Automation Studioتطبيقات باستخدام برنامج – السرفو الهيدروليكية وطرق تحسين األداء

 

 المقرر اسم الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MET 323 2 1 2 مستشعرات القياس ---- 

مجسددات  -اختيددار مستشددعرات القيدداغ –سددتاتيكية والديناميكيددة خصددائص المجسددات اإل -هدداأنواعتقنيددات مستشددعرات القيدداغ و
شددارات اإل ةجددلمعا -ثر هددولأجسددات تددم -ثير الكهروضددغطيأمجسددات التدد -روضددوئيةالمجسددات الكه -والحددث والسددعه ةالمقاومدد

-تنداظري رقمدي ومحدوالت رقمدي/ /مده باسدتخدام مكبدر العمليدات ومحدوالت تنداظريوائتصدميم دوائدر الم -التناظريه والرقميه
ريان وتحديدد ت الضدغط والسدمجسدا - ةعويوالسد ةمجسدات التقدارب الحثيد -هاأنواعالبيروميترات و -مجسات االزاحه والمستوي

جسدددات العجلددده م –مجسدددات السدددرعة الدورانيدددة  –المجسدددات الخطيدددة والدورانيدددة والزاويدددة  –المسدددتوى ودرجدددة الحدددرارة 
مجسدات الليدزر  –جسدات الرطوبده م –مجسدات القدوى وعدزوم اللدي  –قياغ االنفعال وتعويض درجدة الحدرارة  -واالهتزازات
 .راسة حالةد –كوناتها  والتطبيق الصناعي ألجهزة االستشعار الذكية لذكيه وممستشعرات القياغ ا –وتطبيقاتها 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MET 353 ( 1الروبوتات) 2 2 3 ---- 

المشدغل  ي،الهيددروليك الكهربي، المشغلالروبوتات )المشغل مشغالت  الروبوتات،ة في مهممقدمة لتوضيح األساسيات ال
بوتددات المددؤثر النهددائي للرو الضددوئية(المجسددات  القددوى، والسددرعة،زاحددة والموضددع الهددوائي( مجسددات الروبوتددات )اإل

لدى تحتوي ع التحليل والتصميم لمنظومة المناول اآللي التي الروبوت،( برمجة كهربي، هوائي مغناطيسي، هيدروليكي،)
 .لكينماتيكا والكينماتيكا العكسية وديناميكا المناول اآللي الثابت والسيارا –الزراع والمحرك 
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MET 324 
معامل الميكاترونيات 

 (1والروبوتات )
2 1 2 ---- 

 .ي القياساتفمقدمه لكترونية والتحكم التقليدي وائية واإلبالدوائر الكهر علىن التجارب العملية التي تخدم مجموعة م

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MET 313 2 1 2 نتاج المبرمجةماكينات اإل ---- 

مثلددة علددى أ– لمسدداعدة(االدددول  –ساسددية رمجددة ماكينددات التشددغيل )الدددول األب –ينددات التشددغيل المبرمجددة ساسدديات ماكأ
 .دراسة حالة –لي سب اآلبرمجة الحا –ماكينات التشغيل المبرمجة 

لتشغيل ا ة،لكهربياالشحنة التشغيل ب الصوتية،التشغيل بالموجات فوق  الثاقبة،القطع بالحبيبات  الثاقبة،التشغيل بالحبيبات 
 .القطع بالليزر بالبالزما،لكتروني، القطع إالتشغيل بشعاع  الكهروكيميائي،

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

Elective 2 1 2 (5) يمقرر اختيار ---- 

 آلتية:يختار الطالب من بين مجموعة المقررات ا

MET 355 1 نظم تشغيل الروبوتات 

ع مدمعرفة الموقع ورسم الخرائط وتخطديط الحركدة  -(ROSمقدمة عامة انظمة تشغيل الروبوتات )

-ROS  دمددجROS لمي تطبيددق تخطدديط المسددار المحلددي والعددا- فددي مجدداالت التطبيقددات الصددناعية

 - (ROSنظدام تشدغيل الروبدوت )االسدتفادة مدن أنظمدة تددفق المدواد المرندة مدع - االصطداموتجنب 

 .اإلدراك البيئي ألنظمة الروبوت المحمول بتقنيات االستشعار

MET 356 حزمة برامج الالب فيو 

ضددوابط  -(VIت ككددائن أداة افتراضددية )البرمجيددا -خوارزميددة مخططددات التدددفق لحددل المشددكالت

-اتاألعدداد والمتغيدر واعأند -لمنطدقوظدائف حسداب الرسدم البيداني وا -اللوحة األمامية، المؤشرات

 .برامج التحرير والتصحيح

 For  ،while loop  ،Formula Node  ،MathScript Nodeالهياكل: الحلقات 

لمخططددات ا-والعناقيددد سددجالت التحددول وردود الفعددل المصددفوفات  الحالددة،الهياكددل الثانيددة: هيكددل 

لدى الحصدول ع -I / Oسدل وملدف سال -XYالرسدوم البيانيدة  الموجيدة،والرسدوم البيانيدة: األشدكال 

قدمدة فدي أدوات التفاضدل م -مقدمدة فدي الوظدائف المضدمنة فدي تحليدل البياندات -البياندات وارسدالها

 .LabVIEW والتكامل العددية في

MET 357 حزمة برامج للميكاترونيك 

 .حسب متطلبات سوق العمل ىمحتو
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 الثامنالفصل الدراسي  المحتو  العلمي لمقررات

 اسم المقرر لكوديالرقم ا
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MET 414 
 -الحاكمات المنطقية المبرمجة 

PLC 
 (1)التحكم اآللى  2 2 3

طدرق ساسية للغات المبرمجة المسدتخدمة وألاالخصائص  –ساسية مقدمة في المتحكمات المنطقية المبرمجة ومكوناتها األ
 –عمليدات اإلدخدال واإلخدراج  –المددخالت والمخرجدات  –إلدى الحاكمدات المبرمجدة المنطقيدة  مددخل –تصميم البرامج 

 –الختبددار ا –بدرامج التصدميم  –عالجدة البياندات م –لمدرحالت ا –العددادات  –الميقداتي  –المتممدات الداخليدة  –البرمجدة 
تنفيددذ  ة.الصددناعيب والددتحكم فدي تشددغيل المندداول اآللددي فدي العمليددات تطبيقدات فددي مجدداالت الددتحكم فدي السددريان والمنسددو

 PID controllers.  -متحكمات 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MET 467  3 1 2 ميكاترونياتالمشروع ---- 

جال رصة لكسب مهارات علمية في تصميم وتنفيذ مكونات ومعدات بسيطة في ميهدف المشروع لمنح الطالب الف
 .يقتدريب الطالب على العمل كفر دويع .لكترونيةالتخصص بدمج المكونات الميكانيكية والكهربائية واإل

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MET 443 مستشعرات القياغ 2 2 3 مقدمة الميكاترونيات 

مثلددة لمنتجددات أ –يددات للتطبيقددات المختلفددة وجدده الميكاترونأ –طددور الميكاترونيددات ت –نظددرة عامددة: مددا هددي الميكاترونيددات 
 الميكاترونيدات:ت مكوندا –مثلدة وبدرامج لحدزم بدرامج تسدتخدم فدي الميكاترونيدات أ –ونيدات دور مهنددغ الميكاتر –ميكاترونية 
لميكاترونيددات امثلددة لددنظم أ –ور الددتحكم فددي منظومددة الميكاترونيددات د–لمعالجددات والمحكمددات الدقيقددة ا–لمشددغالت ا –الجسددات 
 .لفرملة المانعة للزحلقةا –ظام التعليق بالسيارات ن –نظام البندول المعكوغ –وتوماتيكية للجراج األ البوابة

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MET  454  (1الروبوتات ) 1 2 2 (2الروبوتات ) 

تدات شعار للروبومقدمة في الروبوتات المتحركة، الروبوتات ذات االرجل، الكينماتيكا للروبوتات المتحركة، أجهزة االست
ل تصوير، تحصديلمتحركة، مقدمة فى الرؤية الحاسوبية، الكاميرات والصور، فيزياء الالمتحركة، التحكم في الروبوتات ا

الصدور، الرسدم البيداني للصدور، تحسدين الصدور، إيجداد الحدواف وخطدوط فدي الصدور، تجميدع  أنواعوعرض الصور، 
 .وتحليل الخطوط والمناطق، كاميرا ستيريو، المطابقة
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 عتمدةالم

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

Elective 2 2 (6) يمقرر اختيار --- ---- 

 يختار الطالب من بين مجموعة المقررات اآلتية:

AUR 435 : تكاليف ودراسة الجدو 
هدداف دراسدة لدراسدة السدوقية )أا -راسات الجدوى التفصديليةة د -مقدمة عن دراسة الجدوى والتكاليف 

نيدة )تحديدد الدراسدة الف -السوق، العوامل المحددة للعدرض والطلدب، أسدلوب تقددير الطلدب المسدتقبلي( 
ليف يددة، التكدداموقددع المشددروع، تحديددد القدددرة اإلنتاجيددة والتكنولوجيددا المختددارة، تخطدديط العمليددة اإلنتاج

لمشدداريع االسددتثمارية، معددايير لدراسددة الماليددة )مصددادر تمويددل اا -االسددتثمارية وتكدداليف التشددغيل( 
رق يف )الطدرق التقريبيدة لتقددير التكلفدة ، الطدحسداب التكدال -الربحية التجارية للمشروع االستثماري( 

 التفصيلية لتقدير التكلفة، خطوات تقدير التكاليف(.

AUR 434 :محاسبة 
تسددجيل  –ام المحاسددبي قومددات النظددم –حليددل العمليددات الماليددة ت –اإلطددار الفكددري للمحاسددبة الماليددة 
 إعدداد القدوائم الماليدة للمشدروعات بهددف تحديدد صدافي الدربح أو –وتبويب العمليات المالية للمشروع 

تحليدل  –الخسارة للمشروعات، وكذلك المركز المالي من ممتلكات والتزامات قائمة على المشدروعات 
ت فدة القدراراالماليدة التدي تسداعد فدي كانتائج العمليات المالية للوقوف على عائد المشروع والمؤشرات 

 لعالقة بين التكاليف والحجم واألرباح أو ما يطلق عليه تحليل التعادل.اتحليل  –

AUR 433 :ريادة االعمال 
تحديدد  -م ثقافة العمدل الحدر تنمية مفهو  -معرفة أساسيات ومبادئ ريادة األعمال وتطبيقاتها العملية 

ات البحدث عدن المعلومدات تطبيق مهدار  -ستفادة من الفرص المتاحة المسار المناسب للمشروع واال
إيجداد  -ث التجارية والتسويقية للمشداريع الصدغيرة والمتوسدطة إعداد البحو -من المصادر المختلفة 

ت كتابدة تطبيدق مهدارا -فرص للمشاريع الناجحة والمفاضلة بينها باسدتخدام الطدرق العلميدة الحديثدة 
الجدددوى التددي تشددتمل علددى الخطددط  إعددداد دراسددة -الريددادي فددي دراسددته  خطددة العمددل للمشددروع

 اكتساب مهارات إدارة فريق العمل.و -التسويقية والتشغيلية والمالية 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

Elective دوائر اليكترونية 3 1 2 (7) يمقرر اختيار 

 يختار الطالب من بين مجموعة المقررات اآلتية:

EE 436 لكترونيات صناعية:إ 
طفدداء دوائددر اإل –دوائددر الموحدددات  –هددا أنواعمقدمددة لموحدددات القددوى والترانزسددتور والثايرسددتور ب

ات الجهدد فدي حكمدمت –المفاتيح الكهربائية السداكنة  –الموحدات المتحكم فيها  –واإلشعال للثايرستورز 
 .المفاتيح االستاتيكية –قفة القدرة الغير متو منابع -القالبات  –مقطعات التيار المستمر  –التيار المتغير 

EE 435 لكترونيات السيارات:إ 
ت تطبيقددا -كيددة األوتوماتيالتمثيددل الميكدداتروني لمنظومددات المركبددات  - المتكاملددةمقدمددة للمركبددات 

، وأنظمددة المركبددات األوتوماتيكيدة )مثددل أنظمدة المكددابح المانعدة لالنغددالق أنظمدة الددتحكم لمنظومدات
تنفيدذ أنظمدة ) - التعليق النشطة، وانظمة النقل االلدي فدي المركبدات وأنظمدة تكييدف الهدواء، وغيرهدا

 .الكهربية والمهجنة المركبات - التحكم في المركبات
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 ت التدريسيةالساعا
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

ENG 461 
خالقيات المدن الدندسية أ

 وقوانيندا
2 2 -- ---- 

 واجبددات،والنظريدات مدذهب المنفعدة والحقدوق  الهندسدية،هدداف اخالقيدات المهدن أمجداالت و الهندسدية:خالقيدات المهدن أ

ء ورؤسدداء السددلوك المهنددي والمسددئوليات تجدداه العمددال همددال(،اإلومددان والمخدداطر ألطبيعددة المهددن الهندسددية )التجددارب وا

 .خالقياتقواعد األ العمل،

 التاسعلمحتو  العلمي لمقررات الفصل الدراسي ا

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

EEC 436 يم الرقمىالتصم 1 2 2 النظم المدمجة 

كمات لعائالت المختلفة للمعالجات الميكروئية والمتحا - والفروق بينهما المعالجات الميكروئية والمتحكمات الميكروئية

مدات خصدائص وبرمجدة المتحك –روئيدة لغات البرمجة المختلفة المستخدمة فى برمجة المتحكمدات الميك – الميكروئية

 -خدراج المختلفدةدخدال واإلرق اإلطد -البرمجدة المختلفدة و كيفيدة تنفيدذهاوامدر أ -ATmega 16الميكروئيدة مدن ندوع 

 -تاليةو  شاشددات العددرض السددائلة الكريسددي مددة المتحكمددات الميكروئيددة للتواصددل علددى ثنائيددات االنبعدداث الضددوئءموا

ات االنزعاجيدة رمجة االسدتحابب -مة مع محركات التيار المستمر ومحركات الخطوةءالموا–استخدام المفاتيح المختلفة 

نظمدددة أ - اظريدددة الدددى الرقميدددةنمحدددوالت البياندددات مدددن الت - المؤقتدددات والعددددادات -لدددذاكرة ومخططاتهدددا ا –الحتميدددة 

 .لتطبيقات المختلفة للنظم المدمجةا -نمطة الخمولأصادر الطاقة وم –االتصاالت المختلفة بالمحكمات الميكروئية 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 تمدةالمع

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

EEC 446 التصميم الرقمى 2 1 2 التحكم الرقمى 

أنظمدة  -طديمقدمة في أنظمة التحكم الرقمية، أنظمة الوقدت المنفصدل، طدرق النقدل، وظيفدة النقدل الخاصدة بالمنفصدل الخ

ز األساسدي ألنظمدة نظام الحلقة المغلقدة مدع الكمبيدوتر الرقمدي، التركيد، zالبيانات، استقرار النظام الرقمي عبر المستوى 

الفضداء  -ة، نماذج الحالةحل تحويل معادالت الحالة المنفصلة، مصفوفة وظيفة النقل والمعادلة المميز -zالتحكم الرقمية، 

تحكدم  زمندي لوحدداتصدميم المجدال الألنظمة التحكم الرقمية، إمكانية التحكم وإمكانية المراقبة ألنظمدة الدتحكم الرقميدة، ت

PID استنادًا إلى أنظمة الوقت المنفصلة، وأنظمة التحكم الرقمية مع ماتالب. 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MET 436  (1)التحكم اآللى  2 2 3 (2)التحكم اآللى 

تمثيدل منظومدات  –األداء لمنظومات التحكم باستخدام دوائر التعدويض فدي المجدال التدرددي وتصدميم المعوضدات تحسين

تصميم وتحليل منظومات الدتحكم باسدتخدام متغيدرات  –متغيرات الحالة  بطريقة MIMOالتحكم المتعددة الدخل والخرج 

تصدميم  –ذور باسدتخدام التغذيدة الخلفيدة لمتغيدرات الحالدة ييدر أمداكن الجدتغ –حديد إمكانيدة الدتحكم والمالحظدة ت –الحالة 

 قدمة لطرق التحكم األمثل باستخدام معايير مواصفات تربيعية.م –المالحظ 
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MET 465 
معامل الميكاترونيات 

 (2)ات والروبوت
2 1 3 

معامل الميكاترونيات 

 (1والروبوتات )

ت القيداغ والميكاترونيدات مستشدعرا 1لدي والروبوتداتآلمقدررات الدتحكم ا علدىمجموعة من التجارب العملية التي تخدم 

الدتحكم فدي الموضدع لمنداول آلدي ذو محدورين  –سبيل المثال ال الحصدر الدتحكم فدي ميكانيكيدات التشدغيل المبرمجدة  على

 .وجهأ ةرمجة الحركة لروبوت اسكارا ذو خمسب –استخدام الحاكمات الميكروئية ب

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MET 468 
مشروع التخرج في 

 الميكاترونيات )أ(
3 1 4 ---- 

للمنظومدة  وضوع تطبيقي يتعلق بهندسة الميكاترونيدات وعلديهم وضدع الحلدول الهندسديةيطلب من الطالب إعداد مشروع لحل م

ب مددن رهددا كمددا يطلددعددن القيددام بتنفيددذ المنظومددة واختبا وإجددراء المحاكدداة بالحاسددب لدراسددة الحلددول الهندسددية والتطبيقيددة، فضددالً 

الصدناعة  علدى منظومدات طبيعيدة حقيقيدة مدن الطالب المتميزين وضع حلول حديثة ومبتكرة بأسداليب بسديطة. ويبندى المشدروع

 قية.وذلك بهدف رفع مهارات الطالب وإكسابهم خبرات عملية في مجال تصميم منظومات ميكاترونيات لحل مشاكل تطبي

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

AUR 436 2 2 يحث العلممبادئ الب -- ---- 

ت البحددث العلمددي )تحديددد مراحددل وخطددوا -يب جمددع وتحليددل البيانددات أنددواع وأسددال -مقدمددة فددي منهجيددة البحددث العلمددي 

وأسداليب  وإعدداداتوكتابدة البحدوث )مكوندات  عددادإ -كتابدة وعدرض النتدائج(  -لمنهجيدة ا -ياغة الفروض ص -المشكلة 

 نتحال.ة واالاالعتبارات األخالقي -التوثيق( 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

Elective 2 2 (8) يمقرر اختيار -- ---- 

 يختار الطالب من بين مجموعة المقررات اآلتية:

MET 477 نظمة الدالمية:األ 

وال غامضددده، العالقدددات الكالسددديكية والعالقدددات  الغامضدددة، دالمجموعدددات الكالسددديكية والمجموعدددات ال

ضدبابي، األنظمدة الضدبابية، محدرك االسدتدالل ال أندواعالعضوية، العمليدات علدى المجموعدات الغامضدة، 

 ة دوال العضدددوية، اختيدددار دوال العضدددوية، مكوندددات نظدددام المنطدددق الضدددبابي )التغمددديض، قاعدددد أندددواع

ي الكالسدديك اب الغددامض، األرقددام، المتجهددات، ومبدددأ االمتددداد، المنطددقالبيانددات، ازالددة التغمدديض(، الحسدد

ي، يف الضدبابوالمنطق الضبابي، األنظمة القائمدة علدى القواعدد الضدبابية، اتخداذ القدرار الضدبابي، التصدن

 ة خطدددوات تصدددميم وحددددة الدددتحكم المنطقيددد التعدددرف علدددى األنمددداط الضدددبابية، أنظمدددة الدددتحكم الضدددبابي،

 ، دراسات الحالة باستخدامPIDم وحدة تحكم ا الضبابي الضبابية، تصمي

 Fuzzy Logic Toolbox ,MATLAB & SIMULINK 
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MET 425 :نظم التحكم االشرافي ومراقبة البيانات 

نظومدددات تحويدددل م –وتوماتيدددة الصدددناعية ألشدددبكات ا –وتوماتيدددة الصدددناعية مقدمدددة عامددده عدددن األ

 SCADAنظومددات م –ليددا ونقددل البيانددات لددتحكم العنظددم ا –شددارات بددرامج تحويددل اإل -شددارات اإل

 رامج اظهار العمليات الصناعية وطرق التصميم الجرفك.ب –والبرمجة 

MET 426 :مقرر مستحدث حسب سوق العمل 

 .محتوي حسب متطلبات سوق العمل

 العاشرالمحتو  العلمي لمقررات الفصل الدراسي 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MET 444 
تصميم منظومات 

 الميكاترونيات
 الميكاترونياتمقدمة  2 2 3

– مقارندة بدين نظدم الميكاترونيدات والتصدميم التقليددي –مقدمة في تصميم الميكاترونيات : فلسدفة تصدميم الميكاترونيدات 

نظمددة حاكدداة ألمرامج البدد –لنمذجددة لمنظومددات الميكاترونيددات ا –التجاهددات ا–ونيددة نظمددة الميكاترنمذجددة ومحاكدداة األ

شدروعات م –لمشغالت الذكيةا –المجسات الذكية –لحاكمات الذكيةا -لمنظومات الذكية للميكاترونيات :ا –الميكاترونيات 

طبيقددات صددناعية لمنظومددات ت -كم الذكيددة لتحسددين أداء منظومددات الميكاترونيدداتتطبيقددات بددرامج الددتح –أوليددةتصددميم 

 ، الروبوتات، المنظومات الكهروميكانيكية الميكروئية، المعدات الطبية (.CNCالميكاترونيات ) 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MET  437 (1تحكم الى )لا 2 1 2 التحكم في العمليات الصناعية 

 -ريدة تشدعار )الحراوأجهزة االس ونقلها،وتكييف اإلشارات الكهربائية التناظرية والرقمية  العمليات،مقدمة في التحكم في 
 تنفيددذ حلقددات والددتحكم،المشددغالت  التناظريددة،وحدددات الددتحكم  الددتحكم،مبددادئ  ئي،النهدداالبصددرية( الددتحكم  -الميكانيكيددة 

 .التحكم المعتمد على الكمبيوتر لمغلقة،اخصائص الحلقة  التحكم،

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MET 471 (2) برمجة حاسب 2 1 2 الذكاء االصطناعي 

الفرق بدين وء االصطناعي وخصائصها، الذكاء في اإلنسان واآلالت، أساسيات الذكاء االصطناعي، مقدمة في لغات الذكا
ة رق التنفيذيدلغات الذكاء االصطناعي واللغات التقليدية للبرمجة، األجزاء األساسدية لحدل المشدكالت، طدرق البحدث والطد
 الجدة اللغداتفي األلعداب، تمثيدل الحداالت فدي الفدرات ورسدم التقداطع واالتحداد، الشدرح األتومداتيكي، حسدابات لغويدة، مع

ية لشددبكات العصددباتمثيددل المعرفدة، نظددم اإلنتداج، الددنظم الخبيددرة وتطبيقاتهدا، مقدمددة فدي  أنددواعتمثيددل المعرفدة، الطبيعيدة، 
 .والنظم المبهمة، الترجمة اآللية، نظم التعليم الذكية، نظم ذكاء اصطناعي في الميكاترونيات

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 السابقالمتطلب 

 تمرين /عملي نظري

MET 438 (1) الروبوتات 2 1 2 األتمتة 

لروبدوت اتطبيقدات  للروبدوت،مدان الصديانة واأل المرندة،الروبوت في نظدم التصدنيع  مشغالت تطبقات الروبوتات،تاري  

  .تحت ظروف مختلفة
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 السابق المتطلب

 تمرين /عملي نظري

MET 469 
مشروع التخرج في 
 الميكاترونيات )ب(

3 1 4 
مشروع التخرج في 
 الميكاترونيات )أ(

ية لهندسيطلب من الطالب إعداد مشروع لحل موضوع تطبيقي يتعلق بهندسة الميكاترونيات وعليهم وضع الحلول ا
ارها كما ظومة واختبالمن عن القيام بتنفيذ ول الهندسية والتطبيقية، فضالً للمنظومة وإجراء المحاكاة بالحاسب لدراسة الحل

حقيقية  بيعيةيطلب من الطالب المتميزين وضع حلول حديثة ومبتكرة بأساليب بسيطة. ويبنى المشروع على منظومات ط
حل ات ليكاترونيمن الصناعة وذلك بهدف رفع مهارات الطالب وإكسابهم خبرات عملية في مجال تصميم منظومات م

 مشاكل تطبيقية.

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

MET 466 
معامل الميكاترونيات 

 (3)والروبوتات 
2 1 2 

معامل الميكاترونيات 
 (2)والروبوتات 

شعرات القياغ والميكاترونيات مست 1لي والروبوتاتررات التحكم اآلمجموعة من التجارب العملية التي تخدم علي مق
 –PLCمنطقية لسريان باستخدام الحاكمات المبرمجة الالتحكم في ا -التحكم في مناول آلي :علي سبيل المثال ال الحصر

برمجة مكارا  –ةالستجابة الديناميكية لمنظومة كهروهيدروليكية مؤازرا –التحكم الرقمي في الحركة الزاوية لمنصة
 .رفع المغناطيسىنظمة الأ –جراء عمليات التجميعربوت ذو خمس محاور إل

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين /عملي نظري

Elective 2 2 (9) يمقرر اختيار -- ---- 

 تية:يختار الطالب من بين مجموعة المقررات اآل

MED 467 دارة المشروعاتإ 

طريقددة  الحددرج،طريقددة المسددار  الشددبكات،بندداء  المشددروع،أنشددطة  والجدولددة،تخطدديط المشددروعات 

 .مقدمة في جدولة الموارد اقتصاديات المشروع بيرت،

MED 468 تخطيط المشروعات 

ارة ومراقبدة عمليدات دإ -لتحكم في المخزون واالحتياجدات مدن المدواد ا -التخطيط اإلجمالي لإنتاج 

حسداب  -الصدناعي  نظدم اإلنتداج -يف حسداب التكدال -ة عناصدر المشدروع تحميل وجدولد -الصيانة 

نع باسدتخدام تخطديط المصدا -ماكيندات والعمدال حسداب عددد ال -المساحات المطلوبة لمواقدع اإلنتداج 

مسدار األمثدل إلزالدة لا -رق دراسدة وإدارة عمليدات اإلنتداج ط -نظرية المجموعات والحاسب اآللي 

 .وارزمات أساليب تحسين التخطيطخ -االختناقات 
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 اجلدارات التي حيققها الربنامج: ثامناا 

 روبوتاتجدارات خرجيى برنامج هندسة امليكاترونيات وال

بمجال ر( باإلضافة إلى الجدارات الخاصة Eتتضمن جدارات خريج الهندسة )ويرمز لها بالرمز ر

 .ر(MET)ويرمز لها بالرمز ر التخصص

 يجب أن يكون خريج برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات قادراً على:

(E1) :اسديات وأسألساسديات الهندسدية تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق ا

 والرياضيات. العلوم

(E2):  واسدتخدام  ،النتدائجوتقيديم  البياندات،لتحليدل وتفسدير  المناسدبة،تطوير وإجدراء التجدارب والمحاكداة

 التحليالت اإلحصائية والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

(E3): لمحدددة مدع امن حيث التكلفة تفي باالحتياجات  تطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة

 ندة وغيرهدداالمه وأخالقيدداتمراعداة الجوانددب العالميدة والثقافيددة واالجتماعيدة واالقتصددادية والبيئيدة 

 حسب ما يتناسب مع االنضباط وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتطوير المستدامين.

(E4):  للجددودة،  الممارسددة العمليددة، والمبددادئ التوجيهيددةاسددتخدام التقنيددات المعاصددرة، ومعددايير وأكددواد

 ومتطلبات الصحة والسالمة، والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.

(E5): .ممارسة تقنيات البحث وأساليب االستقصاء كجزء متضمن من عملية التعلم 

(E6): تطلبددات الم عتبدداراالمراقبددة واإلشددراف علددى تنفيددذ المشدداريع الهندسددية مددع األخددذ فددي الالتخطدديط و

 للمهنة. األخرى

(E7): لفة.القدرة على العمل كأفراد أو في فريق عمل من األفراد ذوي التخصصات والثقافات المخت 

(E8): بفعاليددة التواصددل  ً  ألدواتا مختلددف التخصصددات والكفدداءات باسددتخدام مددن أفددراد مددع كتابيدداً وشددفهيا

 .المعاصرة

(E9): ع القيادة لتوقومهارات ريادة األعمال  والنقدي واكتسابلمبتكر والمرن التفكير اإلبداعي وا مااستخد

 .المواقف الجديدة واالستجابة لها

(E10) :لمستمر.استراتيجيات التعلم ا من وغيرها الحياة وخبرات جديدة على مدى مهارات وتطبيق اكتساب 

(MET1) : برمجدةالم لمشغالت والحاكماتالقياغ وا جهزةأذكية بدمج المعدات التصميم وتحليل واختبار 

 بتفعيل تكنولوجيا المعلومات.

(MET2):  وحمايددة  تكنولوجيددا اإلنتدداج لتحسددين جددودة المنددتج وتحسددين أداء المنظومددات أحدددثتطبيددق

 االنسان باستخدام انظمة الروبوتات.

(MET3):  ات تشددغيلها بدددمج المنظومدددالددتحكم فددي الذكيددة مثددل الروبوتددات وتصددميم المعدددات واآلالت

 .لكترونيةالكهروميكانيكية واإل
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(MET4): اميكا مدن خدالل تطبيدق مفداهيم: الددين والروبوتدات نمذجة وتحليل وتصميم نظم الميكاترونيدات

ظريدة نخصدائص المدواد، القياسدات، األجهدزة،  الموائدع،الحرارية، انتقدال الحدرارة، ميكانيكدا 

 الديناميكية.للنظم  تزازاتالميكانيكي واالهالتصميم والتحليل  واألنظمة،التحكم 

(MET5): ومكوندددات وعناصدددر  والروبوتدددات تخطددديط وإدارة وتنفيدددذ تصدددميمات نظدددم الميكاترونيدددات

 التصدميم دواتأعلدى كدل مدن الوسدائل التقليديدة و الماكينات باستخدام المدواد المناسدبة اعتمداداً 

 باستخدام الحاسب والبرامج المعاصرة في مجال الهندسة الميكانيكية.

(MET6): كهرواختيار المعدات ال ً  لألداء المطلوب. ميكانيكية وفقا

(MET7): ونيدددة االعتمددداد علدددى المعدددايير واألكدددواد المحليدددة والدوليدددة المناسدددبة  ودمدددج الجواندددب القان

 واألنظمددددة المعدددددات وصدددديانة وفحددددص، وتشددددغيل واالقتصددددادية والماليددددة لتصددددميم وبندددداءً 

 .الكهروميكانيكية
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 (طرق التدريس والتعلمت / مصفوفة )اجلدارا

 طرق التدريس والتعلم

هندسة الميكاترونيات والروبوتاتجدارات برنامج    
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  × ×  × × × × 
 (E1 :)مددن  تحديددد وصددياغة وحددل المشددكالت الهندسددية المعقدددة

خدددالل تطبيدددق األساسددديات الهندسدددية وأساسددديات العلدددوم 

 والرياضيات.

سة
ند
د
ال
 

 ×   ×  × × × 

 (E2 :) تطددوير وإجددراء التجددارب والمحاكدداة المناسددبة، لتحليددل

 وتفسددير البيانددات، وتقيدديم النتددائج، واسددتخدام التحلدديالت

اإلحصددائية والحكددم الهندسددي الموضددوعي السددتخالص 

 النتائج.

  × ×  × ×  × 

(E3 :)تطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالدة مدن 

حيدددث التكلفدددة تفدددي باالحتياجدددات المحدددددة مدددع مراعددداة 

الجواندددب العالميدددة والثقافيدددة واالجتماعيدددة واالقتصدددادية 

ما يتناسب مدع  حسب ،والبيئية وأخالقيات المهنة وغيرها

االنضددباط وضددمن مبددادئ وسددياقات التصددميم والتطددوير 

 ستدامين.الم

 ×  × × × × × × 
(E4 :)ة استخدام التقنيات المعاصدرة، ومعدايير وأكدواد الممارسد

العملية، والمبادئ التوجيهيدة للجدودة، ومتطلبدات الصدحة 

 والسالمة، والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.

 ×   ×  ×  × 
(E5 :) ممارسدددة تقنيدددات البحدددث وأسددداليب االستقصددداء كجدددزء

 عملية التعلم. متضمن من

  × ×   × × × 
(E6 :) التخطددديط ومراقبدددة واإلشدددراف علدددى تنفيدددذ المشددداريع

الهندسدددية مدددع األخدددذ فدددي االعتبدددار المتطلبدددات األخدددرى 

 للمهنة.

 ×  ×    × × 
(E7 :)القدرة على العمل كأفراد أو فدي فريدق عمدل مدن األفدراد 

 ذوي التخصصات والثقافات المختلفة.

 × × × ×  ×  × 
(E8 :)التواصددل بفعاليددة كتابيدداً وشددفهياً مددع أفددراد مددن مختلددف 

 التخصصات والكفاءات باستخدام األدوات المعاصرة.

   × ×  × × × 
(E9 :) اسدددتخدام التفكيدددر اإلبدددداعي والمبتكدددر والمدددرن والنقددددي

 واكتساب مهارات ريادة األعمال والقيادة لتوقدع المواقدف

 .الجديدة واالستجابة لها

  ×  ×  
× × 

 
(E10 :) اكتسدداب وتطبيددق مهددارات وخبددرات جديدددة علددى مدددى

 الحياة وغيرها من استراتيجيات التعلم المستمر.
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 طرق التدريس والتعلم

هندسة الميكاترونيات والروبوتاتجدارات برنامج    
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   × ×  × × × 
(MET1 :) جهدزةأذكية بدمج المعدات التصميم وتحليل واختبار 

بتفعيدددل  المبرمجدددة القيددداغ والمشدددغالت والحاكمدددات

 تكنولوجيا المعلومات.
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ه
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ت 

 

 

 ×  ×  ×  × × 
(MET2 :) تكنولوجيا اإلنتاج لتحسين جودة المنتج  أحدثتطبيق

وحمايددة االنسددان باسددتخدام  وتحسددين أداء المنظومددات

 انظمة الروبوتات.

 × ×  ×   × × 
(MET3 :) الذكيدددة مثدددل الروبوتدددات تصدددميم المعددددات واآلالت

تشددددددددغيلها بدددددددددمج المنظومددددددددات الددددددددتحكم فددددددددي و

 .لكترونيةيكانيكية واإلالكهروم

 × × × × × × × × 

(MET4 :)نمذجدددددة وتحليدددددل وتصدددددميم نظدددددم الميكاترونيدددددات 

مدددن خدددالل تطبيدددق مفددداهيم: الدددديناميكا  والروبوتدددات

 الموائدددددع،الحراريدددددة، انتقدددددال الحدددددرارة، ميكانيكدددددا 

خصائص المواد، القياسات، األجهدزة، نظريدة الدتحكم 

يكي الميكدددددددددانالتصدددددددددميم والتحليدددددددددل  واألنظمدددددددددة،

 الديناميكية.للنظم  واالهتزازات

   × × × × × × 

(MET5 :)تخطيط وإدارة وتنفيذ تصميمات نظدم الميكاترونيدات 

ومكوندات وعناصدر الماكيندات باسدتخدام  والروبوتات

ديدة على كل من الوسدائل التقلي المواد المناسبة اعتماداً 

دوات التصددددددميم باسددددددتخدام الحاسددددددب والبددددددرامج أو

 مجال الهندسة الميكانيكية.المعاصرة في 

   × × × ×  × 
(MET6 :)كهرواختيدددددار المعددددددات ال ً لدددددألداء  ميكانيكيدددددة وفقدددددا

 المطلوب.

   ×  × × × × 

(MET7 :) االعتمدداد علددى المعددايير واألكددواد المحليددة والدوليددة

المناسددددبة  ودمددددج الجوانددددب القانونيددددة واالقتصددددادية 

 صدديانةو وفحددص وتشددغيل والماليددة لتصددميم وبندداءً 

 .الكهروميكانيكية واألنظمة المعدات
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 التقييم(طرق مصفوفة )اجلدارات / 

 طرق التقييم

هندسة الميكاترونيات والروبوتاتجدارات برنامج   
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   × ×  × × × 
 (E1 :) تحديددد وصددياغة وحددل المشددكالت الهندسددية المعقدددة مددن

خدددالل تطبيدددق األساسددديات الهندسدددية وأساسددديات العلدددوم 

 والرياضيات.

سة
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د
ال
 

 ×   ×   × × 

 (E2 :) تطددوير وإجددراء التجددارب والمحاكدداة المناسددبة، لتحليددل

 وتفسددير البيانددات، وتقيدديم النتددائج، واسددتخدام التحلدديالت

ئية والحكدددم الهندسدددي الموضدددوعي السدددتخالص اإلحصدددا

 النتائج.

 ×   × × × × × 

(E3 :) تطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتداج حلدول فعالدة مدن

حيدددث التكلفدددة تفدددي باالحتياجدددات المحدددددة مدددع مراعددداة 

الجواندددب العالميدددة والثقافيدددة واالجتماعيدددة واالقتصدددادية 

يتناسدب مدع  حسب مدا ،والبيئية وأخالقيات المهنة وغيرها

االنضددباط وضددمن مبددادئ وسددياقات التصددميم والتطددوير 

 المستدامين.

 ×  × × × × × × 
(E4 :)اسدتخدام التقنيددات المعاصددرة، ومعددايير وأكددواد الممارسددة 

العمليددة، والمبددادئ التوجيهيددة للجددودة، ومتطلبددات الصددحة 

 والسالمة، والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.

 × ×  ×  × × × 
(E5 :) ممارسدددة تقنيدددات البحدددث وأسددداليب االستقصددداء كجدددزء

 متضمن من عملية التعلم.

    ×   × × 
(E6 :) التخطدددديط ومراقبددددة واإلشددددراف علددددى تنفيددددذ المشدددداريع

 ة.الهندسية مع األخذ في االعتبار المتطلبات األخرى للمهن

  ×    ×  × 
(E7 :)األفدراد  القدرة على العمدل كدأفراد أو فدي فريدق عمدل مدن

 ذوي التخصصات والثقافات المختلفة.

 × ×   ×  × × 
(E8 :) التواصددل بفعاليددة كتابيدداً وشددفهياً مددع أفددراد مددن مختلددف

 التخصصات والكفاءات باستخدام األدوات المعاصرة.

 × ×   ×  × × 
(E9 :) اسدددتخدام التفكيدددر اإلبدددداعي والمبتكدددر والمدددرن والنقددددي

مدال والقيدادة لتوقدع المواقدف واكتساب مهارات ريادة األع

 .الجديدة واالستجابة لها

 ×    ×  ×  
(E10 :) اكتسدداب وتطبيددق مهددارات وخبددرات جديدددة علددى مدددى

 الحياة وغيرها من استراتيجيات التعلم المستمر.
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 طرق التقييم
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×  × × × × × × × 
(MET1 :) جهدزةأذكيدة بددمج المعدات التصميم وتحليل واختبار 

بتفعيددددل  المبرمجددددة مدددداتالقيدددداغ والمشددددغالت والحاك

 تكنولوجيا المعلومات.
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 × × ×  × × × × 
(MET2 :) تكنولوجيا اإلنتاج لتحسين جدودة المندتج  أحدثتطبيق

وحمايددة االنسددان باسددتخدام  وتحسددين أداء المنظومددات

 انظمة الروبوتات.

× ×  ×  ×   × 
(MET3 :) لذكيدددة مثدددل الروبوتدددات اتصدددميم المعددددات واآلالت

تشغيلها بدمج المنظومات الكهروميكانيكية التحكم في و

 .لكترونيةواإل

 × × × × × × × × 

(MET4 :)نمذجدددددة وتحليدددددل وتصدددددميم نظدددددم الميكاترونيدددددات 

مدددن خدددالل تطبيدددق مفددداهيم: الدددديناميكا  والروبوتدددات

خصائص  الموائع،الحرارية، انتقال الحرارة، ميكانيكا 

 واألنظمدة،سات، األجهدزة، نظريدة الدتحكم المواد، القيا

للدددنظم  الميكدددانيكي واالهتدددزازاتالتصدددميم والتحليدددل 

 الديناميكية.

 × × × × × × × × 

(MET5 :)تخطيط وإدارة وتنفيدذ تصدميمات نظدم الميكاترونيدات 

ومكونددات وعناصددر الماكينددات باسددتخدام  والروبوتددات

ة التقليديد على كدل مدن الوسدائل المواد المناسبة اعتماداً 

دوات التصددددددميم باسددددددتخدام الحاسددددددب والبددددددرامج أو

 المعاصرة في مجال الهندسة الميكانيكية.

  ×  × × × × × 
(MET6 :)كهرواختيدددددار المعددددددات ال ً لدددددألداء  ميكانيكيدددددة وفقدددددا

 المطلوب.

 ×   × × × × × 

(MET7 :) االعتمدداد علددى المعددايير واألكددواد المحليددة والدوليددة

لجوانددددب القانونيددددة واالقتصددددادية المناسددددبة  ودمددددج ا

 وصددديانة وفحدددص وتشدددغيل والماليدددة لتصدددميم وبنددداءً 

 .الكهروميكانيكية واألنظمة المعدات
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 مصفوفة )اجلدارات / املقررات(
 هندسة الميكاترونيات والروبوتاتجدارات برنامج 

 كود المقرر اسم المقرر
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 الفصل الدراسي األول

                x  (1)رياضيات MTH 111 

               x x (1) فيزياء PHY 111 

                x (1) يرسم هندس  ENG 111 

               x x  (1)ميكانيكا هندسية ENG 123 

       x         x مقدمة فى الحاسبات والبرمجة AUR 131 

              x  x  (1)اإلنتاج تكنولوجيا ENG 115 

          x       (1) يمقرر اختيار Elective 

 الفصل الدراسي الثاني

                x ( 2رياضيات) MTH 112 

          x      x (2) يرسم هندس ENG 112 

               x x ( 2ميكانيكا هندسية) ENG 124 

               x x  (2)فيزياء PHY 112 

              x  x كيمياء هندسية ENG 121 

              x  x ( 2تكنولوجيا اإلنتاج) ENG 116 

          x       القضايا المجتمعية AUR 121 

 الفصل الدراسي الثالث

        x        x احتمال واحصاء ENG 217 

       x     x x  x  المواد الهندسية وخواصها MED 236 

          x x  x x   هندسة اإلنتاج MED 218 

         x x x  x x   إنشاء ماكينات MED 226 

             x  x x دوائر كهربائية EE 215 

             x  x   والتواصلمهارات العرض AUR 232 

       x         x ( 1برمجة حاسب) EE 222 

 رابعالفصل الدراسي ال

       x   x x x   x x ميكانيكا الموائع MEP 233 

        x x   x    x التميكانيكا اآل MED 245 

       x x  x x x      جهاداتإتحليل MED 227 

              x x x إلكترونيات EE 232 

       x         x (2) برمجة حاسب EE 223 

             x x   قضايا المياه والمناخ والطاقة AUR 222 

       x     x x     التقارير الفنيةكتابة ENG 241 
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 هندسة الميكاترونيات والروبوتاتجدارات برنامج 

 كود المقرر اسم المقرر
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 خامسالفصل الدراسي ال

    x          x  x تحليالت هندسية ENG 318 

         x x     x x الديناميكا الحرارية MEP 315 

x    x  x x x x   x x x   للنظم الديناميكية النمذجة والمحاكاة MET 333 

       x x x   x x x   (1) يالتصميم الميكانيك MED 328 

x    x  x        x x x دوائر إلكترونية EE 334 

  x    x  x x x x   x x x ( 2مقرر اختياري) Elective 

           x   x  x إقتصاد هندسي ENG 333 

 سادسالفصل الدراسي ال

x x   x             القياسات وأجهزة القياغ MET 322 

       x x x   x x x   (2) يالتصميم الميكانيك MED 329 

x    x  x        x x x يالتصميم الرقم EEC 335 

     x  x x x   x x x   (1) يالتحكم اآلل MET 335 

          x x  x x    (3ختياري )امقرر Elective 

       x x    x  x  x لكترونيةجهزة اإلتبريد األ MEP 325 

   x          x    السالمة المهنية ENG 331 

       x   x   x x  x  (4)مقرر اختياري Elective 

 سابعالفصل الدراسي ال

x    x  x        x x x المحركات الكهربائية EE 343 

     x  x x x   x x x   يكية المؤازرةلمنظومات الكهروهيدرولا MET 334 

  x  x  x           مستشعرات القياغ MET 323 

  x   x  x x x   x x x   ( 1الروبوتات) MET 353 

  x x x x  x x x   x x x   ( 1معامل الميكاترونيات والروبوتات) MET 324 

  x x x x  x x x   x x x   نتاج المبرمجةماكينات اإل MET 313 

   x x x  x x x   x x x   ( 5مقرر اختياري) Elective 

 الفصل الدراسي الثامن

x  x x x x  x x x   x x x    الحاكمات المنطقية المبرمجة- PLC MET 414 

x  x x x x  x x x   x x x    ميكاترونياتالمشروع MET 467 

 x  x x x x  x x x   x x x  مقدمة الميكاترونيات MET 443 

  x   x  x x x   x x x   ( 2الروبوتات) MET 454 

        x        x ( 6مقرر اختيار ي) Elective 

x    x  x        x x x ( 7مقرر اختيار ي) Elective 

 x            x   x خالقيات المهنة الهندسية وقوانينهاأ ENG 461 
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 هندسة الميكاترونيات والروبوتاتجدارات برنامج 

 كود المقرر اسم المقرر
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 الفصل الدراسي التاسع

x    x  x        x x x  المدمجةالنظم EEC 436 

 x x x           x x x يالتحكم الرقم EEC 446 

x     x  x x x   x x x   (2) يالتحكم اآلل MET 436 

x x   x x x  x x x   x x x   (2)معامل الميكاترونيات والروبوتات MET 465 

x x x x x x x  x x x x x x x x  )مشروع التخرج في الميكاترونيات )أ MET 468 

     x       x     يمبادىء البحث العلم AUR 436 

x x x     x  x x x   x x x  (8)مقرر اختيار ي Elective 

 الفصل الدراسي العاشر

 x    x  x x x   x x x   تصميم منظومات الميكاترونيات MET 444 

x     x  x x x   x x x   التحكم في العمليات الصناعية MET 437 

 x     x  x x x   x x x  الذكاء االصطناعي MET 471 

x     x   x x x   x x x  األتمتة MET 438 

x x x x x x x  x x x x x x x x  )مشروع التخرج في الميكاترونيات )ب MET 469 

x x     x  x x x   x x x   (3)معامل الميكاترونيات والروبوتات MET 466 

       x x x    x x x   (9)مقرر اختيار ي Elective 
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 الباب الثالث

 برنامج هندسة العمارة الداخلية
 

لى مهارات إن الحاجة إاآلونة األخيرة، لذلك ف فيمجال الهندسة المعمارية  في ةحدثت نقلة نوعي

ية هو لداخلالتصميم الداخلي أصبحت من متطلبات العصر. إن الهدف من وجود برنامج هندسة العمارة ا

رة والعما مجال تصميمات الهندسة المعمارية فيات كبيرة وخبررات مد المجتمع بمهندسين لديهم مها

امج. البرن مجال دراسة فيتم اختيارهم من بين المتخصصين يالداخلية. يقوم بالتدريس أساتذة أكفاء 

سوق  تخصص يحتاجه فيويتميز برنامج هندسة العمارة الداخلية بجامعة أسيوط بتخريج مهندسين 

 وسط.العمل بمصر والشرق األ

  .الرؤية: أولا 
 .قليمى في هندسة العمارة الداخليةالتميز على المستوى المحلى واإل

  .الرسالة: ثانياا 
ج حتياويلبي ا ،تقديم تعليم متميز في مجال هندسة العمارة الداخلية مواكب لتطورات العصر

 المجتمع لخريج قادر على االندماج في سوق العمل والممارسة الفعالة للمهنة.

  : األهداف.اا ثثال

لى عقدرة ال مع ،نسانيةإعداد جيد للخريجين فى المعارف األساسية سواء الهندسية أو العلمية أو اإل -1

 بداع فى مجال هندسة العمارة الداخلية.ممارسة التحليل واإل

 خلية.عداد خريجين قادرين على استخدام األدوات التقنية الحديثة فى مشروعات العمارة الداإ -2

 تواصلة.ين قادرين على تطوير الذات والتعلم الذاتى لمواكبة التغيرات التقنية المجعداد خريإ -3

 رفع قدرات الخريجين من خالل تنظيم دورات تدريبية وورش عمل. -4

 خلية.القيام بالدراسات واألبحاث المختلفة التى تقدم الحلول لمشاكل مشروعات العمارة الدا -5

 لى فى التصميم والتحليل واالظهار.اآل بتزويد الخريجين بمهارات استخدام الحاس -6

مددارة العتزويددد الطددالع بمعرفددة القدديم األخالقيددة والمهنيددة، والددوعي االجتمدداعي، وتدد ثير هندسددة  -7

 على المجتمع، وأهمية التعلم في كافة المجاالت التقنية وغيرها. الداخلية

 العمارة الداخلية برنامج هندسةمسات خرجيي : رابعاا 

 :هندسة العمارة الداخلية بالقدرة على جبرناميتسم خريج 

ريخ لكافيدة بالتداتفي بالمتطلبدات الجماليدة والتقنيدة، باسدتخدام المعرفدة اوداخلية إعداد تصميمات معمارية  .1

 إلنسانية.والنظريات، والفنون الجميلة ذات الصلة، والثقافة والتراث المحلي، والتقنيات والعلوم ا

 مدنلداخليدة ، والفراغدات االتي تلبي متطلبدات مسدتخدمي المبندىخلية داالمعمارية وال إنتاج التصاميم .2

بدداني خددالل فهددم العالقددة بددين األمددخا، والمبدداني، وبددين المبدداني وبيىتهدداا والحاجددة إلددى ربددط الم

 والمسافات بينها باحتياجات اإلنسان وحجمه.
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لتصدميم خدالل فهدما ا مدنولة إيكولوجيدا  والحفداظ علدى البيىدة وإعدادة ت هيلهداا ىتصدميمات مسد نتاجإ .3

 .بالتصميمات المعماريةاإلنشائي والبناء والتكنولوجيا والمشاكل الهندسية المرتبطة 

تحويددل المفدداهيم التصددميمية إلددى مبدداني ودمددج الخطددط فددي التخطدديط الشددامل  ددمن قيددودا تمويددل  .4

يدة كافة مدع امدتالم معرفد المشدروعاومراقبدة التكداليو وطدرق تسدليم  المشدروع،وإدارة  المشروع،

 بالصناعات والمنظمات واللوائح واإلجراءات المعنية.

ي ذلدك فدإعداد ملخصات ووثائق مشروع التصميم، وفهم دور المهندس المعماري في صناعة البناء، بما  .5

 ني.دور المهندس المعماري في عمليات تقديم العطاءات ومراء الخدمات المعمارية وإنتاج المبا

ة طدور البيىدلداخلية التي ترتقدي بالدذوق الجمدالي وسدلوكيات المسدتخدم ويا إنتاج التصاميم المعمارية .6

 المبنية والفراغات الداخلية، وتوقع ت ثيراتها المستقبلية على المستخدم. 

 تقددديم حلددول معماريددة وتصددميمية داخليددة تحقددق هويددة تصددميمية بصددرية مميددزة وتتسددم بالشددمولية .7

 تجاهات واألدوات.الوتراعي التطورات العصرية في المفاهيم وا

 العمارة الداخليةاملتطلبات التي حيققها برنامج هندسة : خامساا 
لدراسية ارامج يحقق البرنامج النسب المو حة بالجدول التالي مقارنة باإلطار المرجعي إلعداد الب

% مقررات 12-10(، والتي تشتمل على نسبة في حدود 2020لمرحلة البكالوريوس بكليات الهندسة )

  رية في إطار المتطلبات األربعة المبينة.ياتاخ

 ما يحققه البرنامج المتطلبات

 الحد األقصى % الحد األدنى % النوع
 الساعات

 النسبة %
 اختيارية اجبارية

 8.8 4 10 - 8 متطلبات الجامعة

23 - 20 متطلبات الكلية  - 20 

06 - 35 متطلبات القسم العلمي  6 241.  

24 30 - جممتطلبات البرنا  6 30 

 100 160   اإلجمالي

 نسبة المقررات االختيارية

 في إطار المتطلبات األربعة السابقة
10 - - 16 10 

 املقررات التي حتقق متطلبات اجلامعة

 اسم المقرر كود المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال

 تمارين/عملي نظري

AUR 121 2 2 القضايا المجتمعية - 

AUR 131  3 1 2 مقدمة في الحاسبات والبرمجة 

Elective 
  (1) مقرر اختياري

 غة فرنسية(ل –لغة ألمانية  –نجليزية إ)لغة  
2 2 - 
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 اسم المقرر كود المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال

 تمارين/عملي نظري

AUR 232  2 1 2   والتواصلمهارات العرض 

Elective 
  (2) مقرر اختياري

 كاليو ودراسة جدوى(ت - ريادة أعمال -محاسبة )
2 2 - 

AUR 236 2 2  لميعالث مبادئ البح - 

AUR 322 2 2 قضايا المياه والمناخ والطاقة - 

 5 12 14 مقرر اختياري(  2مقرر اجباري +  5) اإلجمالي

 املقررات التي حتقق متطلبات الكلية

 اسم المقرر كود المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال

 تمارين/عملي نظري

MTH 111 2 2 3 (ةيليحلهندسة ت /)جبر( 1) ريا يات 

MTH 112 2 2 3 )تفا ل / تكامل(  (2) ريا يات 

PHY 111 2 2 3 )خوا، مواد / حرارية( (1) فيزياء 

PHY 112 2 2 3 )كهربية / مغناطيسية(  (2) فيزياء 

ENG 122 3 1 2 ميكانيكا هندسية 

ENG 121  2 2 كيمياء هندسية - 

ENG 111 3 1 2  (1) رسم هندسي 

ENG 114 2 1 2  اإلنتاج اتكنولوجي 

ENG 112 3 1 2 (2) رسم هندسي 

ENG 141  2 1 2 تقارير فنية 

ENG 133 2 2 اقتصاد هندسي - 

ENG 417  2 2 احتمال وإحصاء - 

ENG 431  2 2 السالمة المهنية - 

ENG 461 2 2  أخالقيات المهن الهندسية وقوانينها - 

 21 23 32 جباري(إمقرر  14) اإلجمالي

 ي حتقق متطلبات القسم العلمي ات التراملقر
 الساعات المعتمدة اسم المقرر رقم المقرر

AE 273 3 أسس التصميم والرسم المعماري 

AE 234 3 (1) المعماري االنشاء 

AE 223 ( 1) تاريخ العمارة  2 

AE 274 2 الرسم الحر مهارات التدريب البصري و 

AE 214 (1) يرستوديو تصميم معما  3 

AE 235 (2) ياإلنشاء المعمار  3 

AE 275 3 الظل والمنظور 
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 الساعات المعتمدة اسم المقرر رقم المقرر

CE 218 3 نظرية اإلنشاءات 

AE 315 (2) يستوديو تصميم معمار  3 

AE 336 3 (1تنفيذية ) رسومات 

CE 336 3 األنظمة اإلنشائية 

AE 224 ( 1نظريات العمارة )  2 

AE 449 2 قوانين وتشريعات وأكواد المبانى 

AE 316 (3) ييم معمارمستوديو تص  3 

AE 337 3 (2) تنفيذية رسومات 

ENG 363 تكييو -  وء – فيزيائيات المبانيا صوت  3 

Elective ( 3مقرر اختياري)  2 

AE 341 يالتحكم البيى  2 

CE 347 2 مساحة 

AE 445 2 العقود والكميات والمواصفات 

Elective ( 5مقرر اختياري)  2 

AE 417  تخرج )أ(المشروع  3 

AE 344 مشروعات إدارة  3 

AE 418 )4 مشروع التخرج )ع 

Elective ( 8مقرر اختياري)  2 

 (مقرر اختياري 3اجباري +  مقرر 22)عدد  المجموع
 اختياري 60+6= 66

 % 41.2ة   بنسب

 
 املقررات التي حتقق متطلبات الربنامج

 الساعات المعتمدة اسم المقرر رقم المقرر

INT 341 ظهار بمساعدة الحاسب اآللي إلاالنمذجة و  2 

INT 221 ( 2تاريخ العمارة)  2 

INT 434 2 دراسات فى مواقع التشييد المعمارية 

INT 322 ( 2نظريات العمارة)  2 

INT 311 3 أسس التصميم الداخلي 

INT 312 (1) يستوديو تصميم داخل  3 

INT 331 ( 1التصميمات التنفيذية الداخلية)  3 

INT 313 األثاثيم متص  2 

INT 323 2 طرز واتجاهات التصميم الداخلي 

Elective ( 4مقرر اختياري)  2 

INT 414 (2) يستوديو تصميم داخل  3 
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 الساعات المعتمدة اسم المقرر رقم المقرر

INT 432 ( 2التصميمات التنفيذية الداخلية)  3 

INT 433 2 ورش التفاصيل المعمارية 

INT 424 التصميم الداخلي ياللون والضوء ف  2 

INT 415 (3م داخلي )يستوديو تصم  3 

INT 451 2 تنسيق الفراغات الداخلية 

INT 435 2 دراسات فى مواقع التشطيبات الداخلية 

Elective ( 6مقرر اختياري)  2 

INT 461 2 الحفاظ على العمارة الداخلية التاريخية 

INT 462 2 إعادة توظيو واستخدام الفراغات الداخلية 

Elective (7ي )ارمقرر اختي  2 

 (مقرر اختياري 3اجباري +  مقرر 18)عدد  عجمومال
 اختياري  42+6=48

 %30بنسبة 

 املقررات املطروحة باخلطة الدراسية

 :الالزمة للتخرج)أ( المقررات 

المستوى 

 األكاديمي
 المقرر اسم المقرر رقم

الساعات 

 المعتمدة

 المسبق المتطلب التدريسية الساعات

 نظرى
 /تمارين

 عملى
 اسم المقرر قررمرقم ال

المستوى 

 العام

MTH 111 
 ( 1ريا يات )

 )جبر/ هندسة تحليلية(
3 2 2 - - 

PHY 111 
 ( 1فيزياء )

 )خوا، مواد/ حرارية(
3 2 2 - - 

ENG 122 3 1 2 ميكانيكا هندسية - - 

ENG 121 2 2 كيمياء هندسية - - - 

ENG 111 ( 1رسم هندسي) 3 1 2 - - 

ENG 114 2 1 2 ج ا اإلنتايتكنولوج - - 

AUR 121 2 2 القضايا المجتمعية - - - 

MTH 112 
 ( 2ريا يات )

 )تفا ل / تكامل(
3 2 2 MTH 111 ( 1ريا يات) 

PHY 112 
 ( 2فيزياء )

 )كهربية / مغناطيسية(
3 2 2 PHY 111 ( 1فيزياء) 

ENG 112 ( 2رسم هندسي) 3 1 2 ENG 111 (1هندسي )م رس 

AUR 131 3 1 2 ة في الحاسبات والبرمجةدمقم - - 

ENG 141 2 1 2 تقارير فنية - - 

ENG 133 2 2 اقتصاد هندسي - - - 

Elective ( 1مقرر اختياري) 2 2 - - - 

المستوى 

 األول

AUR 232  2 1 2 والتواصلمهارات العرض - - 

AUR 236 2 2 مبادئ البحث العلمي - - - 

AE 273 
رسم لأسس التصميم وا

 المعماري
3 - 6 ENG 112 ( 2رسم هندسي) 
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المستوى 

 األكاديمي
 المقرر اسم المقرر رقم

الساعات 

 المعتمدة

 المسبق المتطلب التدريسية الساعات

 نظرى
 /تمارين

 عملى
 اسم المقرر قررمرقم ال

AE 234 4 1 3 (1نشاء المعماري )اإل ENG 112 ( 2رسم هندسي) 

AE 223 ( 1تاريخ العمارة) 2 2 - - - 

AE 274 
ومهارات التدريب البصري 

 الرسم الحر
2 1 2 - - 

Elective ( 2مقرر اختياري) 2 2 - ENG 133 اقتصاد هندسي 

AE 214 6 - 3 (1تصميم معماري ) ديووست AE 273 
أسس التصميم والرسم 

 المعماري

AE 235 4 1 3 (2نشاء المعماري )اإل AE 234 ( 1االنشاء المعماري) 

AE 275 2 2 3 الظل والمنظور 
AE 234 ( 1االنشاء المعماري) 

ENG 112 ( 2رسم هندسي) 

AE 224  2 2 (1عمارة )النظريات - AE 223 (1العمارة )يخ رتا 

INT 221 ( 2تاريخ العمارة) 2 2 - AE 223 ( 1تاريخ العمارة) 

CE 218 2 2 3 نشاءاتنظرية اإل ENG 122 ميكانيكا هندسية 

المستوى 

 الثاني

AE 315 ( 2ستوديو تصميم معماري) 6 - 3 AE 214 ( 1ستوديو تصميم معماري) 

AE 336 4 1 3 (1ات تنفيذية )ومرس AE 235 (2شاء المعماري )نالا 

CE 336 2 2 3 األنظمة اإلنشائية CE 218 نظرية االنشاءات 

INT 341 
ظهار بمساعدة النمذجة واإل

 الحاسب اآللي
2 1 2 ENG 112 ( 2رسم هندسي) 

AE 344 3 3 إدارة مشروعات - - - 

AUR 322 2 2 قضايا المياه والمناخ والطاقة - - - 

AE 316  6 - 3 (3عماري )مستوديو تصميم AE 315 ( 2ستوديو تصميم معماري) 

INT 311 2 2 3 أسس التصميم الداخلي AE 315  (2)معماري ستوديو تصميم 

AE 337 ( 2رسومات تنفيذية) 4 1 3 AE 336 ( 1رسومات تنفيذية) 

INT 322 ( 2نظريات العمارة) 2 2 - AE 224 (1مارة )لعنظريات ا 

ENG 363 

 لمبانيا صوتافيزيائيات 

3 

1 - 

AE 315 ( 2ستوديو تصميم معماري)    1  وء - 

 - 1 تكييو   

Elective ( 5مقرر اختياري) 2 1 2 - - 

INT 312 ( 1ستوديو تصميم داخلي) 6 - 3 AE 316 ( 3ستوديو تصميم معماري) 

INT 331 
 التصميمات التنفيذية 

 (1داخلية )ال
3 1 4 AE 337 (2ية )تنفيذ ترسوما 

INT 313 2 1 2 تصميم األثاث AE 316 ( 3ستوديو تصميم معماري) 

INT 323 
طرز واتجاهات التصميم 

 الداخلي
2 2 - INT 311 أسس التصميم الداخلي 

AE 341 2 2 التحكم البيىي - AE 316 ( 3ستوديو تصميم معماري) 

CE 347 2 1 2 مساحة - - 

Elective  2 2 (3)مقرر اختياري - - - 
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المستوى 

 األكاديمي
 المقرر اسم المقرر رقم

الساعات 

 المعتمدة

 المسبق المتطلب التدريسية الساعات

 نظرى
 /تمارين

 عملى
 اسم المقرر قررمرقم ال

المستوى 

 الثالث

INT 414 ( 2ستوديو تصميم داخلي) 6 - 3 INT 312 ( 1ستوديو تصميم داخلي) 

INT 432 
 التصميمات التنفيذية 

 (2الداخلية )
3 1 4 INT 331 

 التصميمات التنفيذية 

 (1الداخلية )

AE 445 3 1 2 العقود والكميات والمواصفات AE 337 ( 2رسومات تنفيذية) 

INT 433 2 2 ورش التفاصيل المعمارية - INT 331 
 التصميمات التنفيذية 

 (1) الداخلية

INT 424 
اللون والضوء في التصميم 

 الداخلي
2 2 - INT 311 أسس التصميم الداخلي 

ENG 431 2 2 السالمة المهنية - - - 

Elective ( 8مقرر اختياري) 2 2 - AE 341 التحكم البيىي 

INT 415 ( 3ستوديو تصميم داخلي) 6 - 3 INT 414  (2)داخلي ستوديو تصميم 

INT 451 2 2 تنسيق الفراغات الداخلية - INT 414  (2)داخلي ستوديو تصميم 

INT 434 
 دراسات في مواقع 

 التشييد المعمارية
2 1 2 AE 235 ( 2االنشاء المعماري) 

ENG 417 2 2 مال وإحصاء تحا - MTH 112 (2)يات  ريا 

INT 435 
 دراسات في مواقع 

 التشطيبات الداخلية
2 2 - INT 432 

 التصميمات التنفيذية 

 (2)الداخلية 

AE 417 )5 1 3 مشروع التخرج )أ INT 414  (2)داخلي ستوديو تصميم 

Elective ( 6مقرر اختياري) 2 2 - INT 414  (2) ليداخستوديو تصميم 

INT 461 
 رة االحفاظ على العم

 الداخلية التاريخية
2 2 - INT 312  (1)داخلي ستوديو تصميم 

INT 462 
واستخدام عادة توظيو إ

 الداخلية الفراغات
2 2 - INT 414  (2)داخلي ستوديو تصميم 

AE 449 
 قوانين وتشريعات 

 وأكواد المباني
2 2 - AE 316 ( 3ستوديو تصميم معماري) 

ENG 461 
ة يأخالقيات المهن الهندس

 وقوانينها
2 2 - - - 

AE 418 )ع( 9 - 4 مشروع التخرج AE 417 )مشروع التخرج )أ 

Elective ( 4مقرر اختياري) 4 - 2 - - 

Elective ( 7مقرر اختياري) 2 2 - INT 311 أسس التصميم الداخلي 

   133 97 160 المجموع
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 يارية:ختالمقررات االقائمة )ب( 

 يارها منم اختاح ثمانية مقررات اختيارية، يترة الداخلية أن يجتاز بنجايجب على طالب هندسة العم

 بين المقررات األختيارية التالية بالتنسيق مع المرمد األكاديمى.

ي
ار

تي
خ

ال
 ا
رر

مق
ال
م 

رق
 

 المقرر كود
 المقرر اسم

 

دة
تم

مع
ة 

ع
سا

 

 الساعات

 التدريسية
 المتطلب المسبق

ظ
ن

ى
ر

 

ى
مل

ع
ن/

ري
ما

ت
 

 لمقررااسم  رقم المقرر

(1)  

AUR 111  نجليزيةإلغة 

2 

2 - - - 

AUR 112  2 لمانية ألغة - - - 

AUR 113 2 لغة فرنسية - - - 

(2)  

AUR 234 محاسبة 

2 

2 - ENG 133 اقتصاد هندسي 

AUR 233 2 ريادة أعمال - ENG 133 اقتصاد هندسي 

AUR 235  2 وىجدتكاليو ودراسة - ENG 133 اقتصاد هندسي 

(3)  
AE 353 التصميم الحضرى 

2 
1 2 - - 

AE 354 2 1  تصميم الفناء - - 

(4)  
AE 325 تاريخ الفنون 

2 
2 - - - 

AE 326 2 نظريات الجمال - - - 

(5)  

AE 455 البيىة الصحراوية 

2 

2 - AE 341 التحكم البيىي 

AE 446 
ة فى ددتطبيقات الطاقة الجديدة والمتج

 العمارة 
2 - AE 341 يىيم البكالتح 

AE 447 
 (BMS) يإدارة المبان

Building Mangement System 
2 - AE 341 التحكم البيىي 

(6)  

INT 452 ت الداخلية الصحيةغاالفرا 

2 

2 - INT 414  (2) داخليستوديو تصميم 

INT 453 2 الفراغات الداخلية الخضراء - INT 414  (2)داخلي ستوديو تصميم 

INT 454 2 ات الداخلية الذكيةراغالف - INT 414  (2)داخلي ستوديو تصميم 

(7)  
INT 471 ورش النمذجة والماكيتات 

2 
- 4 - - 

INT 472 4 - النحت - - 

(8) 

INT 473 التصوير الفوتوغرافي الداخلي 

2 

2 - INT 311 التصميم الداخلي سسأ 

INT 474 2 فالم والعمارة الداخليةة األعصنا - INT 311 أسس التصميم الداخلي 

INT 475 2 التصميم الداخلي للمركبات - INT 311 أسس التصميم الداخلي 

   6 13 16 المجموع

 

 160 عدد الساعات المعتمدة

 97 عدد الساعات النظري

 133 عدد ساعات التمارين والعملي

 230 عدد ساعات االتصال

 67 اتررعدد المق

 59 المقررات اإلجبارية

 8 د المقررات االختياريةدع
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 اخلطة الدراسية السرتشادية: سادساا 
 الفصل الدراسي األول

 أ( الساعات المعتمدة والتدريسية

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب المسبق الساعات التدريسية

 نظرى
تمارين/ 

 عملى
 رمقراسم ال رقم المقرر

MTH 111 
 ( 1ريا يات )

 تحليلية(هندسة  )جبر/
3 2 2 

- 
- 

PHY 111 
 ( 1فيزياء )

 )خوا، مواد / حرارية(
3 2 2 

- 
- 

ENG 122 3 1 2 ميكانيكا هندسية - - 

ENG 121 2 2 كيمياء هندسية - - - 

ENG 111 ( 1رسم هندسي) 3 1 2 - - 

ENG 114 2 1 2 تكنولوجيا اإلنتاج - - 

AUR 121 2 2 القضايا المجتمعية - - - 

  12 11 16 عجمومال

 

 ب( نظم التقييم والدرجات

 اسم المقرر رقم المقرر

مدة امتحان 

نهاية الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

اعمال 

 السنة

 العملى /

 الشفهى

نهاية 

 الفصل
 المجموع

MTH 111 
 ( 1ريا يات )

 هندسة تحليلية( / )جبر
3 20 30 - 50 100 

PHY 111 
 ( 1فيزياء )

 )خوا، مواد / حرارية(
3 20 20 10 50 100 

ENG 122 100 50 - 30 20 2 ميكانيكا هندسية 

ENG 121 100 50 - 30 20 2 كيمياء هندسية 

ENG 111 ( 1رسم هندسي) 100 50 - 30 20 3 

ENG 114  100 50 - 30 20 2 تكنولوجيا اإلنتاج 

AUR 121 100 50 - 30 20 2 القضايا المجتمعية 
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 الفصل الدراسي الثاني

 أ( الساعات المعتمدة والتدريسية

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب المسبق الساعات التدريسية

 نظرى
تمارين/ 

 عملى
 اسم المقرر رقم المقرر

MTH 112 
 ( 2ريا يات )

 )تفا ل / تكامل(
3 2 2 MTH 111 ( 1ريا يات) 

PHY 112 
 ( 2فيزياء )

 )كهربية / مغناطيسية(
3 2 2 PHY 111 ( 1فيزياء) 

ENG 112 ( 2رسم هندسي) 3 1 2 ENG 111 ( 1رسم هندسي) 

AUR 131  3 1 2 مقدمة في الحاسبات والبرمجة - - 

ENG 141  2 1 2 تقارير فنية - - 

ENG 133 2 2 هندسياد اقتص - - - 

Elective ( 1مقرر اختياري) 2 2 - - - 

61 المجموع  11  12  

 

 ب( نظم التقييم والدرجات

 اسم المقرر رقم المقرر

مدة امتحان 

نهاية الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

اعمال 

 السنة

 العملى /

 الشفهى

نهاية 

 الفصل
 عالمجمو

MTH 112 
 ( 2ريا يات )

 )تفا ل / تكامل(
3 20 30 - 50 100 

PHY 112 
 ( 2فيزياء )

 )كهربية / مغناطيسية(
3 20 20 10 50 100 

ENG 112 ( 2رسم هندسي) 100 50 - 30 20 3 

AUR 131  100 50 10 20 20 2 مقدمة في الحاسبات والبرمجة 

ENG 141  100 50 - 30 20 2 تقارير فنية 

ENG 133 100 50 - 30 20 2 اقتصاد هندسي 

Elective 100 50 - 30 20 2 (1) يمقرر اختيار 
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 الفصل الدراسي الثالث

 أ( الساعات المعتمدة والتدريسية

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب المسبق الساعات التدريسية

 نظرى
تمارين/ 

 عملى
 اسم المقرر رقم المقرر

AUR 232  2 1 2 والتواصلمهارات العرض - - 

AUR 236 2 2 ميث العلحبلمبادئ ا - - - 

AE 273 6 - 3 أسس التصميم والرسم المعماري ENG 112 ( 2رسم هندسي) 

AE 234 4 1 3 (1نشاء المعماري )اإل ENG 112 ( 2رسم هندسي) 

AE 223 ( 1تاريخ العمارة) 2 2 - - - 

AE 274 ري ومهارات الرسم لبصالتدريب ا

  الحر 
2 1 2 - - 

Elective  2 2 (2)مقرر اختياري - ENG 133 اقتصاد هندسي 

  14 9 16 المجموع

 

 ب( نظم التقييم والدرجات

 اسم المقرر رقم المقرر

مدة امتحان 

نهاية الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

اعمال 

 السنة

 /لى العم

 الشفهى

نهاية 

 الفصل
 المجموع

AUR 232  100 50 - 30 20 2 والتواصلمهارات العرض 

AUR 236 100 50 - 30 20 2 مبادئ البحث العلمي 

AE 273 100 40 10 30 20 4 أسس التصميم والرسم المعماري 

AE 234 100 40 10 30 20 4 (1نشاء المعماري )اإل 

AE 223 ( 1تاريخ العمارة) 100 50 - 30 20 3 

AE 274 
التدريب البصري ومهارات 

  الرسم الحر 
3 20 40 - 40 100 

Elective ( 2مقرر اختياري) 100 50 - 30 20 2 
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 الفصل الدراسي الرابع

 أ( الساعات المعتمدة والتدريسية

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب المسبق الساعات التدريسية

 نظرى
تمارين/ 

 عملى
 اسم المقرر رقم المقرر

AE 214 6 - 3 (1ي )مارمع ميمصستوديو ت AE 273 
أسس التصميم والرسم 

 المعماري

AE 235 4 1 3 (2نشاء المعماري )اإل AE 234 ( 1االنشاء المعماري) 

AE 275 2 2 3 الظل والمنظور 
AE 234 ( 1االنشاء المعماري) 

ENG 112 (2ي )ندسرسم ه 

AE 224 ( 1نظريات العمارة ) 2 2 - AE 223 (1ة )رتاريخ العما 

INT 221 ( 2تاريخ العمارة) 2 2 - AE 223 ( 1تاريخ العمارة) 

CE 218 2 2 3 نشاءاتنظرية اإل ENG 122  ميكانيكا هندسية 

  14 9 16 المجموع

 

 ب( نظم التقييم والدرجات

 اسم المقرر رقم المقرر

ن تحامدة ام

نهاية الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

 فصللا

 دراسيال

اعمال 

 السنة

 العملى /

 الشفهى

نهاية 

 الفصل
 المجموع

AE 214 ( 1ستوديو تصميم معماري) 100 40 10 30 20 4 

AE 235 100 40 10 30 20 4 (2نشاء المعماري )اإل 

AE 275 100 40 - 40 20 4 الظل والمنظور 

AE 224 ( 1نظريات العمارة ) 100 50 - 30 20 3 

INT 221 100 50 - 30 20 3 (2ة )مارالع تاريخ 

CE 218 100 50 - 30 20 3 نشاءاتنظرية اإل 
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 الفصل الدراسي الخامس

 أ( الساعات المعتمدة والتدريسية

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 سبقالمالمتطلب  الساعات التدريسية

 نظرى
تمارين/ 

 عملى
 اسم المقرر رقم المقرر

AE 315 6 - 3 (2معماري ) ميمتص وستودي AE 214 
ستوديو تصميم 

 (1معماري )

AE 336 ( 1رسومات تنفيذية) 4 1 3 AE 235 ( 2االنشاء المعماري) 

CE 336 2 2 3 األنظمة اإلنشائية CE 218 نظرية االنشاءات 

INT 341 2 1 2 ار بمساعدة الحاسب اآلليظهالنمذجة واال ENG 112 ( 2رسم هندسي) 

AE 344 3 3 مشروعات ةاردإ - - - 

AUR 322 2 2 قضايا المياه والمناخ والطاقة - - - 

  14 9 16 المجموع

 

 ب( نظم التقييم والدرجات

 اسم المقرر رقم المقرر

مدة امتحان 

نهاية الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

تحان ام

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

اعمال 

 السنة

 العملى /

 الشفهى

نهاية 

 صلفال
 المجموع

AE 315 ( 2ستوديو تصميم معماري) 100 40 10 30 20 4 

AE 336 ( 1رسومات تنفيذية) 100 40 10 30 20 4 

CE 336 100 50 - 30 20 3 األنظمة اإلنشائية 

INT 341 
النمذجة واالظهار بمساعدة الحاسب 

 يآللا
- 20 40 40 - 100 

AE 344 100 50 - 30 20 3 إدارة مشروعات 

AUR 322 100 50 - 30 20 2 قضايا المياه والمناخ والطاقة 
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 الفصل الدراسي السادس

 أ( الساعات المعتمدة والتدريسية

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب المسبق الساعات التدريسية

 نظرى
ارين/ تم

 عملى
 اسم المقرر رقم المقرر

AE 316  6 - 3 (3)ستوديو تصميم معماري AE 315  
ستوديو تصميم 

 (2) معماري

INT 311 2 2 3 أسس التصميم الداخلي AE 315 
ستوديو تصميم 

 (2) معماري

AE 337 ( 2رسومات تنفيذية) 4 1 3 AE 336 ( 1رسومات تنفيذية) 

INT 322 ( 2نظريات العمارة) 2 2 - AE 224 ( 1نظريات العمارة) 

ENG 363 

 توفيزيائيات المبانيا ص

3 

1 - 

AE 315 
ستوديو تصميم 

 (2) معماري
 - 1  وء   

 - 1 تكييو   

Elective ( 3مقرر اختياري) 2 1 2 - - 

  14 9 16 المجموع

 

 ب( نظم التقييم والدرجات

 اسم المقرر رقم المقرر

ة امتحان مد

نهاية الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

ف نتصم

صل لفا

 الدراسي

اعمال 

 السنة

 العملى /

 الشفهى

نهاية 

 الفصل
 المجموع

AE 316 ( 3ستوديو تصميم معماري) 100 40 10 30 20 4 

INT 311 100 40 10 30 20 4 أسس التصميم الداخلي 

AE 337 ( 2رسومات تنفيذية) 100 40 10 30 20 4 

INT 322 ( 2نظريات العمارة) 100 50 - 30 20 3 

ENG 363 

 فيزيائيات المبانيا صوت

3 

10 - - 25 

 25 - - 10  وء   100

 20 - - 10 تكييو  

Elective ( 3مقرر اختياري) 100 40 10 30 20 3 
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 الفصل الدراسي السابع

 أ( الساعات المعتمدة والتدريسية

 اسم المقرر المقررم قر
الساعات 

 المعتمدة

 بقلمساالمتطلب  الساعات التدريسية

 نظرى
تمارين/ 

 عملى
 اسم المقرر رقم المقرر

INT 312 ( 1ستوديو تصميم داخلي) 6 - 3 AE 316 
ستوديو تصميم 

 (3)معماري 

INT 331 ( 1التصميمات التنفيذية الداخلية) 4 1 3 AE 337 ( 2رسومات تنفيذية) 

INT 313 2 1 2 تصميم األثاث AE 316 
ستوديو تصميم 

 (3)معماري 

INT 323 2 2 طرز واتجاهات التصميم الداخلي - INT 311 أسس التصميم الداخلي 

AE 341 2 2 التحكم البيىي - AE 316 
ستوديو تصميم 

 (3)معماري 

CE 347 2 1 2 مساحة - - 

Elective ( 4مقرر اختياري) 2 2 - - - 

  14 9 16 وعممجال

 

 ب( نظم التقييم والدرجات

 اسم المقرر رقم المقرر

تحان ماة دم

نهاية الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

اعمال 

 السنة

 العملى /

 الشفهى

نهاية 

 الفصل
 المجموع

INT 312 ( 1ستوديو تصميم داخلي) 100 40 10 30 20 4 

INT 331 100 40 10 30 20 4 (1مات التنفيذية الداخلية )صميالت 

INT 313 100 40 10 30 20 3 ثثاألتصميم ا 

INT 323 100 50 ـ 30 20 3 طرز واتجاهات التصميم الداخلي 

AE 341 100 50 - 30 20 3 التحكم البيىي 

CE 347 100 50 10 20 20 3 مساحة 

Elective ( 4مقرر اختياري) 100 50 - 30 20 3 
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 الدراسي الثامن الفصل

 أ( الساعات المعتمدة والتدريسية

 اسم المقرر ررلمقارقم 
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب المسبق الساعات التدريسية

 نظرى
تمارين/ 

 عملى
 اسم المقرر رقم المقرر

INT 414 ( 2ستوديو تصميم داخلي) 6 - 3 INT 312 
ستوديو تصميم 

 (1)داخلي 

INT 432 4 1 3 (2)الداخلية يمات التنفيذية متصال INT 331 
 التصميمات التنفيذية

 (1)ية اخلالد

AE 445 3 1 2 العقود والكميات والمواصفات AE 337 ( 2رسومات تنفيذية) 

INT 433 2 2 ورش التفاصيل المعمارية - INT 331 
التصميمات التنفيذية 

 (1الداخلية )

INT 424 
اللدددددون والضدددددوء فدددددي 

 داخليال التصميم
2 2 - INT 311 أسس التصميم الداخلي 

ENG 431 2 2 يةنالسالمة المه - - - 

Elective ( 5مقرر اختياري) 2 2 - AE 341 التحكم البيىي 

  13 10 16 المجموع

 

 ب( نظم التقييم والدرجات

 اسم المقرر رقم المقرر

مدة امتحان 

نهاية الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

ان تحما

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

اعمال 

 السنة

 العملى /

 الشفهى

نهاية 

 لالفص
 موعمجال

INT 414 ( 2ستوديو تصميم داخلي) 100 40 10 30 20 4 

INT 432 ( 2التصميمات التنفيذية الداخلية) 100 40 10 30 20 4 

AE 445 100 50 - 30 20 3 العقود والكميات والمواصفات 

INT 433 100 50 - 30 20 3 لمعماريةل اورش التفاصي 

INT 424 100 50 - 30 20 3 خليداللون والضوء في التصميم ال 

ENG 431 100 50 - 30 20 2 السالمة المهنية 

Elective ( 5مقرر اختياري) 100 50 - 30 20 2 
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 الفصل الدراسي التاسع

 أ( الساعات المعتمدة والتدريسية

 اسم المقرر رقم المقرر
 عاتالسا

 المعتمدة

 المتطلب المسبق الساعات التدريسية

 نظرى
تمارين/ 

 لىمع
 اسم المقرر رقم المقرر

INT 415 ( 3ستوديو تصميم داخلي) 6 - 3 INT 414 
ستوديو تصميم 

 (2داخلي )

INT 451 2 2 تنسيق الفراغات الداخلية - INT 414 
ستوديو تصميم 

 (2داخلي )

INT 435 
يبات تشطدراسات في مواقع ال

 الداخلية
2 2 - INT 432 

التصميمات التنفيذية 

 (2الداخلية )

ENG 417  2 2 احتمال وإحصاء - MTH 112  (2)ريا يات 

INT 434 
دراسات في مواقع التشييد 

 المعمارية
2 1 2 AE 235 

االنشاء المعماري 

(2) 

AE 417 )5 1 3 مشروع التخرج )أ INT 414 
ستوديو تصميم 

 (2داخلي )

Elective ( 6مقرر اختياري) 2 2 - INT 414 
ستوديو تصميم 

 (2داخلي )

  13 10 16 عجمومال

 

 ب( نظم التقييم والدرجات

 اسم المقرر رقم المقرر

مدة امتحان 

نهاية الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

اعمال 

 السنة

 العملى /

 الشفهى

نهاية 

 الفصل
 موعالمج

INT 415 ( 3ستوديو تصميم داخلي) 100 40 10 30 20 4 

INT 451 100 40 10 30 20 3 الفراغات الداخليةيق ستن 

INT 435 
لتشطيبات ادراسات في مواقع 

 الداخلية
3 20 30 10 40 100 

ENG 417 100 50 - 30 20 2 احتمال وإحصاء 

INT 434 
دراسددددات فددددي مواقددددع التشددددييد 

 المعمارية
3 20 30 10 40 100 

AE 417 )100 - 50 50 - مناقشة مشروع التخرج )أ 

Elective 100 50 - 30 20 2 (6رر اختياري )قم 
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 الفصل الدراسي العاشر

 أ( الساعات المعتمدة والتدريسية

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب المسبق الساعات التدريسية

 نظرى
تمارين/ 

 عملى
 اسم المقرر قررالمرقم 

INT 461 
الحفاظ على العمارة الداخلية 

 التاريخية
2 2 - INT 312 

ستوديو تصميم 

 ( 1داخلي )

INT 462 
اعادة توظيو واستخدام الفراغات 

 الداخلية
2 2 - INT 414 

ستوديو تصميم 

 (2داخلي )

AE 449 2 2 قوانين وتشريعات وأكواد المباني - AE 316 
ستوديو تصميم 

 (3) اريمعم

ENG 461 
أخالقيات المهن الهندسية 

 وقوانينها
2 2 - - - 

AE 418 )ع( 9 - 4 مشروع التخرج AE 417 )مشروع التخرج )أ 

Elective ( 7مقرر اختياري) 4 - 2 - - 

Elective ( 8مقرر اختياري) 2 2 - INT 311 
أسس التصميم 

 الداخلي

  13 10 16 المجموع

 

  اتب( نظم التقييم والدرج

 اسم المقرر رقم المقرر

مدة امتحان 

نهاية الفصل 

 الدراسي

 ررلمقت لرجادتوزيع ال

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

اعمال 

 السنة

 العملى /

 الشفهى

نهاية 

 الفصل
 المجموع

INT 461 
الحفاظ على العمارة الداخلية 

 التاريخية
3 20 30 - 50 100 

INT 462 
اعادة توظيو واستخدام 

 الداخلية غاتالفرا
3 20 30 - 50 100 

AE 449 
قددددددوانين وتشددددددريعات وأكددددددواد 

 نياالمب
3 20 30 - 50 100 

ENG 461 
أخالقيات المهن الهندسية 

 وقوانينها
2 20 30 - 50 100 

AE 418 )100 - 50 50 - مناقشة مشروع التخرج )ع 

Elective ( 7مقرر اختياري) - - 100 - 50 50 

Elective 100 40 10 30 20 3 (8ي )مقرر اختيار 

 



 
 امعة أسيوطج

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس  - كلية اهلندسة
 الربامج الدراسية بنظام الساعات املعتمدة
  برانمج هندسة العمارة الداخلية

 كلية الهندسة
 

 399                                                               الثالث: برانمج هندسة العمارة الداخلية                                       الباب 

 امجربنلل ةاحملتوى العلمي للمقررات الدراسي: سابعاا 
 المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي األول

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

MTH 111 
 (1رياضيات )

 (جبر / هندسة تحليلية)
3 2 2 - 

 -سلسالت المت تقريب والحد العام ومجموع بعضال في انظرية ذات الحدين ب ي أس )سالب أو كسري( وتطبيقاته الجبر:

 -طع( زائو، القا ع النظرية العامة للمعادالت وطرق الحل التقريبي لها )طريقة التصنيو والنقطة الثابتة، نيوتن الموال

وس اجاوس، لول المعادالت والرتبة والعمليات األولية، طريقة الحذف الجة )حالمصفوفات ونظم المعادالت الخطي

 دان، طرق تكرارية(.جور

لقطبية ااإلحداثيات  –جبر المتجهات )تمثل المتجه في الفراغ، الضرع المتجهي، الضرع القياسي(  الهندسة التحليلية:

لقطاعات االدرجة الثانية والصورة العامة لمعادلة الت عادم –واألسطوانية والكروية وطرق التمثيل للمتجه في الفراغ 

ل المحاور دوران ونق –ع الزائد( ائص القطاعات المخروطية، القطع المكافئ، القطع الناقص، القط)خصية والمخروطية والكر

 لفراغ.في اعادالت الخطين المستقيمين، معادالت الكرة والسطوح الدورانية والمستوى في الفراغ والخط المستقيم م –

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 ةيسيرالساعات التد
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

PHY 111 
 (1فيزياء )

 )خواص مواد / حرارة(
3 2 2 - 

ديناميكا  –ئع لمواستاتيكا اإ –جال الجاذبية وتطبيقاتها م –لوحدات القياسية واألبعاد ا –ا الكميات الفيزيائية خواص المواد

 نة.في األوساط المر جاتلموا –الموجات الصوتية  –المرونة  –للزوجة ا -الموائع 

 –رارية القانون األول في الديناميكا الح –النظرية الحركية للغازات  –االنتقال الحراري  الحرارة والديناميكا الحرارية:

 اإلنتروبيا والقانون الثاني للديناميكا الحرارية.

 

 اسم المقرر يقم الكودالر
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 قسابال بالمتطل

 تمرين/عملى نظرى

ENG 122 3 1 2 ميكانيكا هندسية - 

القوى حول  محصلة مجموعة من القوى الفراغية وعزوم –تطبيقات على المتجهات الفراغية )ثالثية األبعاد(  إستاتيكا:

نواع أ–سئ لجاالمجموعات المكافىة ومعادالت االتزان للجسم ا –دواجات المكافىة االز –قيم نقطة وحول خط مست

 –الفراغية  اتزان مجموعات القوى – ثير القوى المستوية الدعامات والركائز في المستوى وفي الفراغ واالتزان تحت ت

مركز الكتل  –وجود قوة احتكام في  التزانا –اتزان جسم جاسئ تحت مجموعة من القوى واالزدواجات الفراغية 

زم القصور الذاتي وحاصل  رع القصور )مجموعة من الجسيمات ع –( ةيواأللواح المستو –)مجموعة من الجسيمات 

 واأللواح المستوية( والمحاور الرئيسية للقصور الذاتي.

ة المستوية باستخدام المحاور حركصو الو -سار الحركة المستوية للجسيم م -إزاحة وسرعة وعجلة الجسيم  ديناميكا:

 لمحاورالحركة في ا -لمحاور الذاتية الحركة في ا -لى مسار مستقيم م عجسيليدة الحركة المق -المقذوفات  -الكرتيزية 

 -لكتلة المتغيرة وتطبيقاتها ا -سط مقاوم الحركة في و -كة لنيوتن قوانين الحر -بية بين الجسيمات الحركة النس -القطبية 

مبدأ  -فظة القوى المحا -ة الحركة طاقل وغبدأ الشم -لحركة المقيدة لجسيم على مسار دائري ا -ة التوافقية للجسيم حركال

 صادم جسيمين.ت -فع وكمية الحركة الد مبدأ -حفظ الطاقة الميكانيكية 
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 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى رىظن

ENG 121 2 2 كيمياء هندسية - - 

يناميكي فددي العمليددات الفيزيائيددة االتددزان الددد -يددل خددوا، المحال - ة والطاقددة وتطبيقاتهددامددادال ةموازندد –الحالددة الغازيددة 
 :ئيدة مختدارةايميصدناعات ك -التلدوث ومعالجتده  -واد البنداء مد -عالجدة الميداه م -كهربيدة والتككدل الكيميداء ال -والكيميائية 

 (.ىصناعات هندسية أخرالموصالت، أمباه ت، وياا، البتروكيموالورق البوليمرات، السكر ،األسمدةاألسمنت، )

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

ENG 111 3 1 2 (1) رسم هندسي - 

سم وتقسيم ق ر)طر لعمليات الهندسيةا -ريقة كتابة الحروف ط –ق استخدام األدوات الهندسية وطرأنواع الخطوط 

م لفة واستخداندسي )طرق اإلسقاط المختاإلسقاط اله -لتماس( الزوايا وتكبير وتصغير بعض األمكال الهندسية، عمليات ا

 سقطين(.مر من المسقط الثالث، رسم المنظو تاجاإلسقاط العمودي في إيجاد المساقط لمجسمات مختلفة األمكال، استن

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
ت اعسالا

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

ENG 114 2 1 2 تكنولوجيا اإلنتاج - 

، الميكانيكية دن، الخواللمعا لمعالجة الحرارية، االمواد الهندسية )المعادن الحديدية، المعادن غير الحديدية، المواد غير المعدنية
، السباكة المعدنية قوالبالرمل، السباكة باأللواح، السباكة باإلزاحة، السباكة بالبة )السباكة باكالس عمليات -للمعادن، السبائك( 
كيل المعادن عمليات تش - مليات تشكيل المعادن )الحدادة، الدرفلة، السحب العميق، البثق، الرحو(ع -بالطرد المركزي( 

ز، ليةا الخراطة، الكشط، الثقب، التفريالعمليات اآل -ليدوية ت الياممليات قطع المعادن )العع -)البرممة، اللحام، اللصق( 
 ياس(.اس )القدمة ذات الورنية، الميكروميتر، مقياس وجه الساعة، قياس الزوايا، محددات القعمليات القي - التجليخ(

 

 اسم المقرر يكودالرقم ال
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 عملىين/تمر نظرى

AUR 121 2 2 القضايا المجتمعية - - 

 لشفافية ومكافحة الفساد.ا -حقوق اإلنسان  - الزيادة السكانية

 المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي الثاني

 اسم المقرر يالرقم الكود
ات الساع

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

MTH 112 
 (2يات )ضريا

 )تفاضل / تكامل(
 ( 1ريا يات ) 2 2 3

اللوغاريتمية وة والعكسية لية )المثلثيالدوال األو -الدالة )مفهوم الدالة، تصنيو الدوال، دالة الدالة، الدالة العكسية(  التفاضل:
رية النهايات( النهاية، نظهاية عند الالند، حلنهايات )نهاية متتابعة، نهاية دالة، النهاية من جانب واا -ئدية والعكسية( لزااألسية ا

  -ى( لقيمة القصوعكسية، نظرية القيمة الوسطية، نظرية ال، اتصال دالة الدالة والدالة الاالتصال )تعريو، نظريات االتصا -
تقاق االم ية،كسعلالة امشتقات الدوال األولية، االمتقاق على فترة، قاعدة السلسلة، امتقاق الدق، االمتقاق )قواعد االمتقا

 ة المتوسطة،ى التفا ل )نظرية القيمتطبيقات عل  -لجزئي( الضمني والبارومتري، المشتقات ذات الرتب العليا، االمتقاق ا
 عر، القيم العظمى والصغرى، التقريب(.لتقصيفة تيلور، متسلسلة مكلورين، رسم المنحنيات، التحدع وا

 -لمثلثية( ويضات المتتالي، إزالة الجذور، التعسور الجزئية، االختزال االكئ، يطرق التكامل )التعويض، التجز التكامل:
اعدة وق المعتل لتكاملالتكامل المحدد )خصائصه، تجميعات ريمات العليا والسفلى، النظرية األساسية في التفا ل والتكامل، ا

يطة( ألولى والبسدالت التفا لية من الرتبة امعاال ،طبيقات التكامل )حساع المساحات، السطوح، الحجوم الدورانيةت -لوييتال( 
 سيمسون، أمباه المنحرفات(.التكامل بالتقرع )قاعدة  -
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 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى رىظن

PHY 112 
 (2فيزياء )

 )كهربية / مغناطيسية( 
 (1فيزياء ) 2 2 3

التيار والمقاومة والقوة  –المكثفات والمواد العازلة  –الجهد الكهربائي  –قانون جاوس  –ربائي المجال الكه -والمادة  حنةالش
حسابات  -قانون فراداي للحث المغناطيسي  –وسافارت  وتيقانون با –انون أمبير ق –الدافعة الكهربائية. المجال المغناطيسي 

 معادالت ماكسويل )الصورة التكاملية(.  وء هندسي وألياف بصرية. –اد لموة ليالخوا، المغناطيس –الحث 

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

ENG 112 (1) رسم هندسي 3 1 2 (2) دسيهن رسم  

رق الرسم ط -قاطع األجسام الهندسية ت -قطاع مرحل ع وقطا القطاعات وتمثيل األجسام بقطاعات كاملة ونصو
 م بالحاسب في التخصصات المختلفة.الرسم المدع -واإلسقاط المتبعة في المجاالت الهندسية المختلفة 

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

تمدةلمعا  

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AUR 131 3 1 2 والبرمجة لحاسباتا في ةمقدم - 

 كوناتالم –( لطرفيةا الوحدات التشغيل، وحدة المخرجات، المدخالت،) المادية المكونات – الحاسب تنظيم في مقدمة
 لبرمجةا أساسيات - لهاح وخوارزميات المشكالت تحليل –( رمجةالب الجاهزة، لغات التشغيل، البرامج نظم) البرمجية
 .تطبيقية لبرامج أمثلة – سبحاال ةبرمج لغات بإحدى

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

ENG 141 2 1 2 تقارير فنية - 

ل امكرض الجداول واألع –سلوع الكتابة ونظام التنسيق أ –ساسية للتقرير فصول األال –مراحل كتابة التقرير 
 وتقديمه. عداد عرض جيدإ – افة المراجع إ –الخرائط و

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

ENG 133 2 2 اقتصاد هندسي - - 

ي بالنسبة للمنتجين والمستهلكين بانالم –مفا لة العائدات  –هيم ومبادئ االقتصاد الهندسي )المال والوقت واالستثمار مفا
تكاليو  –التكاليو الكلية للمبنى )تكاليو ابتدائية  –ت ثير عمر المبنى ومعدل الفائدة على التكاليو االبتدائية والجارية(  –

 ميمتص ترة على اقتصادياثالعوامل المؤ –الصيانة(  –البناء  –بنود التكاليو ) األرض لى جارية( والعوامل المؤثرة ع
 .عوامل انشائية( التي يراعيها المصمم –المباني )عوامل معمارية 

 التالية: الثالثة (: االختيار بين المقررات1مقرر اختياري )

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

ةيسيالساعات التدر  
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

AUR 111 2 2 لغة انجليزية - - 

ئصها، ة وخصاسلوع والجمل الفعالسلوع، بعض قواعد األلغة اإلنجليزية الفنية، مراجعة قواعد اللغة واأللص ائخصا
رات، قراءة نواع الفقأسية، ة الرئيلفكرالفنية، بناء الفقراتا ا ةالتعرف على بعض األخطاء الشائعة في كتابة الجملة اإلنجليزي

قنية استخراج تحليل وخالل القراءة والت لتواصلهندسية لتنمية مهارات اال روعفوتحليل مقتطفات من الكتابة الفنية في ال
 الكتابة في األفرع المختلفة للهندسة.
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
ابقالمتطلب الس  

 تمرين/عملي نظري

AUR 112 2 2 لغة ألمانية - - 

صها، وخصائ سلوع والجمل الفعالةسلوع، بعض قواعد األألاللغة وا ة، مراجعة قواعدفنيال ةخصائص اللغة األلماني
رات، قراءة لفقاع انوسية، أالتعرف على بعض األخطاء الشائعة في كتابة الجملة االلمانية الفنية، بناء الفقراتا الفكرة الرئي

نية ستخراج تقحليل واخالل القراءة والت التواصلت ارامه ةوتحليل مقتطفات من الكتابة الفنية في الفروع الهندسية لتنمي
 لمختلفة للهندسة.الكتابة في األفرع ا

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

عمليتمرين/ نظري  

AUR 113 2 2 لغة فرنسية - - 

ا، خصائصهوسلوع والجمل الفعالة سلوع، بعض قواعد األألوا لغةال دخصائص اللغة الفرنسية الفنية، مراجعة قواع

ات، قراءة واع الفقرية، أنالتعرف على بعض األخطاء الشائعة في كتابة الجملة الفرنسية الفنية، بناء الفقراتا الفكرة الرئيس

ية تخراج تقنليل واسوالتح اءةلقراخالل  التواصلقتطفات من الكتابة الفنية في الفروع الهندسية لتنمية مهارات يل موتحل

 الكتابة في األفرع المختلفة للهندسة.

 
 

 المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي الثالث

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 سابقب الالمتطل

 تمرين/عملى نظرى

AUR 232  2 1 2 التواصلومهارات العرض - 

 -ئل والمقابلة كتابة الرسا -فهي وغير اللفظي وكتابة التقارير التواصل الش - التواصلعملية  - التواصلن فنوفي  مقدمة

العرض التقديميا  مراحل تخطيط -ة ديميزايا وعيوع العروض التقم -دارة العروض التقديمية إ -التخطيط للعروض التقديمية 

القواعد  -لعرض التقديمي ابيىة ومحيط  -الرئيسية، تحديد النطاق(  عرضال ة)تحديد الهدف، تحديد الجمهور، تحديد رسال

 زء التساؤالت واإلجابات في العرض.جالتعامل مع  -مل مع الجمهور كيفية التعا -امة إلدارة العروض التقديمية الع

 

 اسم المقرر كوديم الالرق
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي ريظن

AUR 236 2 2 مبادئ البحث العلمي - - 

ت البحث العلمي )تحديد مراحل وخطوا -يب جمع وتحليل البيانات أنواع وأسال -مقدمة في منهجية البحث العلمي 

وأساليب  عداداتوإوكتابة البحوث )مكونات  إعداد -لنتائج( كتابة وعرض ا -ة نهجيلما -صياغة الفروض  -المشكلة 

 االعتبارات األخالقية واالنتحال. -( ثيقلتوا
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 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AE 273 (2) هندسي رسم 6 - 3 أسس التصميم والرسم المعماري 

تياجات ت عملية التصميم المعماري من احسياأسا راسةد -دراسة المصطلحات األساسية المرتبطة بالتصميم المعماري 

ها ببعضا اري لعناصر المبنى األساسية وعالقاتالرسم المعم -نسان واألبعاد القياسية وعناصر الفرش وأبعادهااإل

 لخ(.إ.اعد.)المساحات والفراغات والساللم والمص

 الفراغات المختلفة لمبنى سكني من دور واحد. فرش المشروع:

 

 اسم المقرر يكودلالرقم ا
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AE 234 (2) رسم هندسي 4 1 3 (1) االنشاء المعماري  

التبليط  -العزل -جرالبناء بالح -وعالبناء بالط -لمنشكت الهيكليةا - الحوائط الحاملة - نشاء المبانيإطرق ووسائل 

ئية لمبنى رسومات انشا -األسقو -األساسات -نشاء المبنىإمراحل  -ب الرصيو والمداخل والساللماسيمن -واألر يات

 قطاعات رأسية( -اجهاتو -صغير من طابق واحد )مسقط أفقي

 

 اسم المقرر الرقم الكودى
الساعات 

مدةلمعتا  

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AE 223 2 2 (1ة )مارالع تاريخ - - 

العمارة  -غريقيةلعمارة اإلا -مارة غرع آسياع -لعمارة المصرية القديمةا - دراسة العمارة في العصور ما قبل التاريخ

 18مارة القرن ع -سالميةلعمارة اإلا -رة عصر النهضةعما -لبيزنطيةالعمارة ا -مارة فجر المسيحيةع -الرومانية 

 ين.عشرال نمقدمة لعمارة القر -19و

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AE 274 
التدريب البصري ومهارات 

  الرسم الحر 
2 1 2 - 

 ان.سنإلا لجمالية بدراسة النسب والعالقات النسبية بين المسطحات والمجسمات ونسب جسمة واتطوير المهارات الفني -
ر التدريب علدى الرسدم الحد –الخطوط المستخدمة في التصميم المعماري والداخلي  وأنواعاألساليب المختلفة للرسم الحر  -

 باليد للصور والمجسمات الهندسية وغير الهندسية في بيىات معمارية.
 نظرية األلوان. - تصميم البصريالس أس -
 التددريب علدى -والحبدر( ليب يدوية )التظليدل والتجسديم بالرصدا،  ساة بيإظهار الرسومات المعمارية الخارجية والداخل -

 ش(.الجوا -لمائيةا -ظهار المعماري )الخشبيةاستخدام األنواع المختلفة من األلوان في اإل

 التالية: الثالثة رراتالمق(: االختيار بين 2مقرر اختياري )

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

ةريسيالتدالساعات   
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

AUR 233 اقتصاد هندسي - 2 2 ريادة أعمال 

سب ر المناتحديد المسا -م ثقافة العمل الحر تنمية مفهو  -قاتها العملية تطبيمعرفة أساسيات ومبادئ ريادة األعمال و
ث إعداد البحو -لمصادر المختلفة ات من اعلومالم طبيق مهارات البحث عنت  -شروع واالستفادة من الفر، المتاحة للم

 خدام الطرقا لة بينها باستالمفيجاد فر، للمشاريع الناجحة وإ -التجارية والتسويقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 
ل الجدوى التي تشتم إعداد دراسة -للمشروع الريادي في دراسته  طبيق مهارات كتابة خطة العملت -العلمية الحديثة 

 اكتساع مهارات إدارة فريق العمل.و -سويقية والتشغيلية والمالية خطط التى العل
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

لتدريسيةالساعات ا  
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

AUR 234 اقتصاد هندسي - 2 2 محاسبة 

ت المالية ملياويب العسجيل وتبت –قومات النظام المحاسبي م –ة ماليت الحليل العمليات –اإلطار الفكري للمحاسبة المالية 

كز المالي ح أو الخسارة للمشروعات، وكذلك المرعداد القوائم المالية للمشروعات بهدف تحديد صافي الربإ –للمشروع 

المؤمرات شروع والم عائدحليل نتائج العمليات المالية للوقوف على ت –لى المشروعات من ممتلكات والتزامات قائمة ع

 عادل.ته تحليل التحليل العالقة بين التكاليو والحجم واألرباح أو ما يطلق علي –ت راراالمالية التي تساعد في كافة الق

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

التدريسية تاعاالس  
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

AUR 235 اقتصاد هندسي - 2 2 وىدتكاليف ودراسة ج 

وقية )أهداف دراسة السوق، العوامل الدراسة الس -ة يراسات الجدوى التفصيلد -مقدمة عن دراسة الجدوى والتكاليو 

جية درة اإلنتاراسة الفنية )تحديد موقع المشروع، تحديد القلدا -المحددة للعرض والطلب، أسلوع تقدير الطلب المستقبلي( 

ر تمويل لية )مصاددراسة المالا -تخطيط العملية اإلنتاجية، التكاليو االستثمارية وتكاليو التشغيل( ة، تارخوالتكنولوجيا الم

تكلفة ، لتقدير ال الطرق التقريبيةو )ساع التكاليح -المشاريع االستثمارية، معايير الربحية التجارية للمشروع االستثماري( 

 تكاليو(.ال ديرقالطرق التفصيلية لتقدير التكلفة، خطوات ت

 

 المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي الرابع

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AE 214 6 - 3 (1) اريستوديو تصميم معم 
أسس التصميم والرسم 

 المعماري

ات ت والعالقلمساحابعاد القياسية وااجات واألراسات أولية للمشروع واالحتين دي مردراسة مراحل عملية التصميم المعما

 -يةأسرالقطاعات ال -الواجهات -الرسومات المعمارية للمخرجات التصميمية )المساقط األفقية - الوظيفية بين الفراغات

 فية.خل يقةدفيال سكنية من دورين وح مشروع تصميم - المناظير( -التفاصيل -العام  الموقع

 

 اسم المقرر الرقم الكودى
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AE 235 ( 2االنشاء المعماري) (1االنشاء المعماري ) 4 1 3 

ة وتفاصيلهاا مثل جارالن عمالأ –واصل التمدد والهبوط ف -ميقة ساسات السطحية والعاأل –دية والمتقدمة قلينشاء التطرق اإل

التكسيات  -أعمال التشطيبات وتفاصيلهاا البياض والدهانات  –األسقو واألسطح  عأنو –األبواع والشبابيك الخشبية 

 طبيقيت روعمش –الموقع العام  عناصر –المختلفة للحوائط واألر يات 

 



 
 امعة أسيوطج

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس  - كلية اهلندسة
 الربامج الدراسية بنظام الساعات املعتمدة
  برانمج هندسة العمارة الداخلية

 كلية الهندسة
 

 405                                                               الثالث: برانمج هندسة العمارة الداخلية                                       الباب 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 السابق طلبتالم

 تمرين/عملى نظرى

AE 275 2 2 3 الظل والمنظور 
 (1نشاء المعماري )اإل

  (2) رسم هندسي

 لمختلفة.ارية ينات المعماتكوا دراسة ظل النقطة والخط والمستوى وظل وظالل األجسام وظل وظالل الواجهات والالظل

أنواع  –ة سس الرؤية المنظوريأ –منظورالمعماري ال رسمبا التعاريو والمصطلحات األساسية المرتبطة المنظور

من  يمالتال نقطة يثنائلمنظور ا -حادى نقطة التالمى من الخارج والداخل أالتدريب على رسما )المنظور  -المناظير

ات درجتاألساليب التقنية مثل الملمس وال – ينقطة التالم يمدخل للمنظور ثالث – يفوقال المنظور -الخارج والداخل 

 الظلية واإلنعكاسات.

 مشروعا يشتمل على رسم لقطات منظورية داخلية وخارجية لمبنى بسيط مع توقيع الظالل بها.

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 ابقالمتطلب الس

 تمرين/عملى نظرى

AE 224 ( 1نظريات العمارة ) (1تاريخ العمارة ) - 2 2 

ية رية والفكرامكانات مجتمعات هذا العصر التكنولوجية والحضا –ليل النظريات واالتجاهات المعمارية لعمارة الحداثة حت

 رة الحداثة.عمااد تناول نظريات ومبادئ رو - وانعاكاسها على التصميم والتكوين المعماري

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 ب السابقتطلالم

 تمرين/عملى نظرى

INT 221 ( 2تاريخ العمارة ) (1تاريخ العمارة ) - 2 2 

ارية صيل المعملتفام اتي أثرت على تصميوالعوامل ال -دراسة مفردات العمارة الداخلية التي تميز عمارة العصور المختلفة 

 الداخلية والفرش في العصور المختلفة.

 

 ررقالم اسم يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

CE 218 ميكانيكا هندسية  2 2 3 نظرية االنشاءات 

يجاد ستاتيكيا إلإالجمالونات( المحددة  –طارات اإل –ل )الكمرات يتحل -ألحمال وردود األفعالا -نظرية االستاتيكا المستوية 

 جهادات العمودية.قدمة اإلم -وا، األسطح المستويةخ -نحناءإلالقوى المحورية وقوى القص وعزم ا

 

 المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي الخامس

 اسم المقرر الرقم الكودى
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AE 315 6 - 3 (2) عماريستوديو تصميم م 
ستوديو تصميم 

 (1)معماري 

ل مشكالت ح - جاتدراسة عدد من المشروعات المعمارية في تمارين منفصلة مع التركيز على الدراسات التحليلية لالحتيا

نشاء إلدراسة طرق ا -الكتل وتصميم الواجهات والموقع العاماسة عالقة الفراغ والحركة الداخلية وفصل الوظيفة ودر

 ختلفة للبحور الواسعة.الم

 مدرسة. -ضانة ح -معرض - كافتريا – نوعية المشروعاتا بنك
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 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AE 336 ( 1رسومات تنفيذية) (2االنشاء المعماري ) 4 1 3 

طاعات رأسية( ق - واجهات -من دورين )مساقط أفقية لجميع األدوار نى هيكلي متوسط الحجمعداد الرسومات التنفيذية لمبإ

 مواصفات التنفيذية الالزمة للتنفيذ.األبعاد والبيانات وجداول ال –

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

لمعتمدةا  

 تدريسيةالساعات ال
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

CE 336 نظرية االنشاءات 2 2 3 ة اإلنشائيةاألنظم 

مقاومددة  -قاومددة القطاعددات الخرسددانية المسددلحةم - نشدداءات خرسددانيةا الخددوا، الميكانيكيددة لمكونددات الخرسددانة المسددلحةإ 

خرسدانية البالطدات ال -ال علدى الكمدراتتوزيع األحمد -يةالقص والقوى المحورالقطاعات الخرسانية لعزوم االنحناء وعزوم 

 كت المعمارية.لهياكل الخرسانية والتشكيالت المناسبة في المنشا -المستوية(  -البانوهات -المفرغة -)المصمتة

 ية.ل انشائتفاصي -بطةم األرتصمي -صالتتصميم الو - نشاءات معدنيةا تصميم األعضاء المعندية المعر ة للشد والضغطإ 

 -تربدةقدوة تحمدل ال -تربدةقدوة القدص لل -ط التربدةانضغاط وهبدو -ةأقسام التربة المختلف - األساساتا الخوا، الطبيعية للتربة 

 تصميم قواعد األعمدة المسلحة.

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 لىتمرين/عم نظرى

INT 341 
ذجة واالظهار بمساعدة النم

 الحاسب اآللي
 (2) رسم هندسي 2 1 2

ب ة مثل النسداخليظهار المجسمات ثالثية األبعاد للمباني والفراغات الإة البرامج الجاهزة التي تساعد في نمذجة ودراس

 يقي.لمبنى الحقبعاد لاألاة النموذج ثالثي وغيرها كعناصر تساهم في محاك والمقياس والملمس واال اءة واختيار نقاط النظر..

 الجاهزة التي تساعد في نمذجة واظهار المباني والفراغات الداخلية مثل برامجاالتدريب على التعامل مع بعض البرامج 

AutoCAD- 3D StudioMax- Revit- Photoshop  .وغيرها 

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 يةالساعات التدريس
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AE 344 3 3 إدارة مشروعات - - 

اري فددي الهيكددل اإلد –اإلدارة النموذجيددة عبددر مراحددل المشدداريع المعماريددة  –نجدداز مشدداريع البندداء العمددل إلمراحددل 

طددرح الهندسددية و العقددود –األنشددطة التددي تددتم فددي مددركات المقدداوالت عبددر مراحددل التنفيددذ  –جمهوريددة مصددر العربيددة 

 .للعمل نظريات الحفز –برمجة المشاريع  –عطاءات ال

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AUR 322 2 2 قضايا المياه والمناخ والطاقة - - 

ددة طاقة المتجصادر القضايا الطاقةا )م -طبيعية( ص مصادر المياه الالتعامل مع مشكالت نق ،قضايا المياها )مصادر المياه

تنبؤ أسبابه، المناخي والمناخا )تعريو التغير ال -ة، أمان مصادر الطاقة، سياسات الطاقة المحلية والدولية( وغير المتجدد

 .لطاقة(ل اشاكجهتها في  وء مبالتغيرات المناخية وأثارها المحتملة، المواءمة للتغيرات المناخية ومعرفة طرق موا
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 المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي السادس

 اسم المقرر يرقم الكودال
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AE 316 ( 3ستوديو تصميم معماري) 6 - 3 
ستوديو تصميم 

 (2)معماري 

 ة محددةئيات بناون من مبنى متعدد الطوابق واالستخدامات مع و ع امتراطلمعمارية التي تتكدراسة عدد من المشروعات ا
 د.ات واألكواع التركيز على حل مشكالت الحركة الداخلية وفصل الوظيفة وتصميم الواجهات مع تطبيق القوانين والتشريعم -

 فندق سياحي. -نوعية المشروعاتا برج سكني

 

 قرراسم الم يالرقم الكود
الساعات 

مدةالمعت  

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

INT 311 2 2 3 أسس التصميم الداخلي 
ستوديو تصميم 

 (2)معماري 

أنواع  -أسس ومنهجية وخطوات عملية التصميم الداخلي  –اخلي عبر العصور التصميم الد -مقدمة في التصميم الداخلي 
الجمالي  سس التشكيلأ -جاهات التصميم الداخلي طرز واتالتعريو ب –داخلي ومؤثرات الفراغ الومفردات ومحددات 

ر يات والحوائط معالجات األ -قات وخصائص التشكيل مفردات وعال -ومداخل التفكير الجمالي في الفراغ الداخلي 
ظمة والشبكات األن -األثاث  تصميم - لتصميم الضوئي للفراغا - اللونيةار الخطط اللون واختي -واألسقو والفتحات 
 هجية وأسس التصميم الداخلي.من لىعتمرين تطبيقي  –والمكمالت التصميمية 

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AE 337 ( 2رسومات تنفيذية) (1رسومات تنفيذية ) 4 1 3 

ا (1)فيذيةرسومات تنته في مقرر ستكمال المشروع السابق دراسا -جداول المواصفات ألجزاء المبنى سومات التنفيذية والر
 لموقع العام والسور.ا -ألسقو والسطحا -لتركيبات الكهربية والصحيةا -شبابيك األبواع وال -األساسات 

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 
 المعتمدة

 دريسيةالساعات الت
 سابقالمتطلب ال

 تمرين/عملى نظرى

INT 322 ( 2نظريات العمارة ) (1نظريات العمارة ) - 2 2 

 تكنولوجيةعصرية الالمؤثرات ال -تحليل النظريات واالتجاهات المعمارية لعمارة الحداثة وما بعد الحداثة والمعاصرة 
عمارية متجاهات الاال - لتصميم والتكوين المعماريوانعاكاسها على ا والحضارية والمعلوماتية والتحديات البيىية والعالمية

 ليل أعمال رواد العمارة في مختلو العصور.حت –المعاصرة 

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

ENG 363 فيزيائيات المباني 

 صوت

3 

1 - 
 - 1  وء (2) وديو تصميم معماريست

 - 1 تكييو

وسائل تجنب  –اع المختلفة من الضو اء على جسم اإلنسان ت ثير األنو -ت الداخلية راغاأساسيات الصوتيات للف صوت:
 شروع.م -لمعالجات المختلفة للحد من الضو اءا -الضو اء الخارجية والداخلية 

 اءةحسابات اال  -اال اءة الطبيعية والصناعية مبادئ تصميم -سها اءة وأدوات قياإلأنواع ا - الضوء ووحداته ضوء:
 ناعية والتوصيالت الكهربية.الص

أساسيات  -في أنظمة التكييو المختلفة  دورة الهواء -المؤثرات على حرارة الجسم وامتصا، وطرد الحرارة  تكييف:
، يو المختلفة )مركزيةأجهزة التكي -المعمارية  يو داخل الفراغاتكتوزيع الهواء الم -ي مبنى أل حساع الحمل الحراري

 مؤثرات على اختيار النوع المناسب للحاالت المختلفة.ال -وحدات منفصلة( 
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 :يينالتالي ين(: االختيار بين المقرر3مقرر اختياري )

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 ملىتمرين/ع نظرى

AE 353 2 1 2 التصميم الحضرى - 

األنشطة الحضرية  –والفراغات  عالقة الكتل -لفراغات الحضرية ومكوناتها المختلفةا -يمدخل لعلم التصميم الحضر
التتابع  -الدراما نظرية - لعناصر البصرية لتكوين المدينةا -الفراغات داخلية والنفسية الجوانب الماد –وت ثيراتها 
 تصميم حضري لمجموعة معمارية متوسطة الحجم. مشروع - البصري

 

 اسم المقرر يودالرقم الك
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AE 354 2 1 2 تصميم الفناء - 

 -ات الفناءعناصر ومكون -ية نواع األفنأ –اء ظائو الفنو -الفناء الداخلي عبر العصور تصميملمحة تاريخية عن تطور 
 شروع تطبيقي صغير.م -اسية مختلفةدر تحاال –أسس واعتبارات تصميم الفناء 

 المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي السابع

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

INT 312 (3ستوديو تصميم معماري ) 6 - 3 (1م داخلي )ستوديو تصمي 

ت اتحقيق متطلب -يتم فيهاا التعرف على بعض المشكالت والعيوع التصميمية وتحليلها  فصلةمجموعة تمارين من 

  م -بير غ كفرا تقسيم -نشاء خفاء عيوع التصميم واإلإ -حسين التصميم الداخلي للفراغات السكنية ت -العمالء المحددة 

ثل تكييو  افة عناصر تقنية مإ -يلبصرو االتصال/ الفصل اأ وصيةالخصتحقيق مبادئ معينة مثل  - غين معا  فرا

 لخ.إخفاء الكابالت والمواسير، إسبليت، نظام صوتي، وطرق 

مكونات لخلي اال أو مقة سكنية جاهزة التصميم المعماري( التصميم الدالمشروعا التصميم الداخلى لمبنى سكني )في

على وجود طابع موحد ودراسة   كيدكمالت( مع التم -عناصر تقنية -فرش -سقوأ-وائطح -غرف المسكن )أر يات

 لونية لفراغات المسكن ككل.

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

INT 331 (2رسومات تنفيذية ) 4 1 3 (1)ية الداخلية التصميمات التنفيذ 

ت ل التشطيباتفاصي –و فندق( أواصفات للتفاصيل المعمارية )لصالة مدخل فيال الم الرسومات التنفيذية الداخلية وجداول

اخلي دتفاصيل سلم  -سقو(أ - حوائط – وخامات وتقنيات تنفيذية مختلفة )أر يات موادوالكسوات الداخلية باستخدام 

كاونتر استعالمات ميم تص -جاج(ز-خشب-اطوع داخلي )حديدقتصميم  -جاج(ز -شبخ -ديدح -)خرسانةصالة المدخل ب

 عدن(.م -رخام -أو مطبخ )خشب

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

INT 313 2 1 2 تصميم األثاث 
 تصميم ستوديو 

 (3ي )معمار

الطرز  -ور األثاث في تكوين الفراغد - اثاألثمجموعة تمارين تشمل دراسة األسس والعوامل المؤثرة في تصميم 

جاري التصميم الت -التصميم العالمي لألثاث  –المكمالت  –ب تصميم األثاث وأسالي طرق -المعاصرة والحديثة لألثاث 

 ار أعمال تصميم األثاث.نمذجة واظه  -في قطع األثاث المختلفة ت المستخدمةاالمواد والخامات واألدو -لألثاث 
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 اسم المقرر يلكودقم االر
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

INT 323 2 2 طرز واتجاهات التصميم الداخلي - 
أسس التصميم 

 الداخلي

صميم فة للتمختلال دراسة للطرز -عناصر المادية المحددة للطراز وخصائصها وت ثيراتهاال - لمعماريمفهوم الطراز واالتجاه ا

 معايير اختيار الطراز المناسب. -ة(الرقمي -لجديدةا -لمعاصرةا -بعد الحداثة -ثةاالحد -الداخلي عبر العصورا )الكالسيكية

 

 اسم المقرر الرقم الكودى
الساعات 

 المعتمدة

 التدريسيةالساعات 
 متطلب السابقال

 تمرين/عملى نظرى

AE 341 2 2 التحكم البيئي - 
تصميم  وديوست

 (3) معماري

 -الرياح  –الرطوبة  –رجة حرارة الهواء د - معاع الشمسياإللمناخ )اعناصر  –مفردات ومفاهيم عامة للتحكم البيىي 

األنماط التخطيطية والعناصر  –مس وكاسرات الش التظليل  -ة لبيىة المناخية لألقاليم الحارة الصحراويا –التساقط( 

 لنظريات البيىية واستخدامها في عمارة الصحراء.ا –ة الصحراوية لحارالمعمارية لألقاليم ا

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

CE 347 2 1 2 مساحة - 

 -م مقاييس الرس -ع المساحى البسيط الرفستخدام القياسات الطولية فى ا  -حدات القياسو  -م المساحة والخرائطمقدمة عل

انية أعمال الميز -البوصلة  -تحداثياتحويل نظم اإل - يرق حساع ومساحات تقسيم األرا ط -أنواع الخرائط 

ؤثرة فى عملية القياس وطرق األخطاء الم -الروبيراتمنسوع وين الطرق تعي -المضلعات  -لتيودليت ا -والحفروالردم 

لمتكاملة امحطة الرصد  -الكنتورية بالكمبيوتر رسم الخرائط -يومتريةمبادئ التاك -ت ومحاورها كلمنشيع اطرق توق -تالفيها

 لكاميرات الحرارية و تطبيقاتها المعمارية.ا - (GPS)حداثيات األر ية نظم اإل -

 

 االختيار بين المقررين التاليين:(: 4ختياري )مقرر ا

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

تمدةالمع  

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AE 325 2 2 تاريخ الفنون - - 

قي غريلفن اإلا -لفن الفرعوني ا -عروض في موا يع مختلفة في تاريخ الفن عبر العصور مثل عصور ما قبل التاريخ

قرن فن ال -الفن العربي -تاسع عشرن الفن القر -وروبا وعصر الباروم أفن العصور الوسطى في  -والروماني 

 الفن المعاصر. -العشرين 

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AE 326 2 2 نظريات الجمال - - 

 -لخ( إدرام...اإلو ثرها بالجمال مثل )التذوق ة وتلجوانب النفسيا -ال في جوانب الحياة الثقافية والمجتمعية والدينية الجم

لية من وجهة القيم الجما -لطبيعة وفي الفنالجمال في ا -دي والجمال المعنويالجمال الما -معنى الجمال ومفهومه تاريخيا

ات عالقفردات وم –قد وتحليل عنصر جمالي ن -حقب التاريخية المتناولة عبر الريات الجمال نظ –نظر بعض الفالسفة 

 ألسس المو وعية والذاتية للجمال في العمارة والعمارة الداخلية.ا -التشكيل الجمالي 
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 المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي الثامن

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 ات التدريسيةالساع
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

INT 414 6 - 3 (2) ستوديو تصميم داخلي 
ستوديو تصميم 

 (1داخلي )

 متوسطة الحجم )من تصميم الطالب في مقررات سابقة(ا عامةالتصميم الداخلي لمباني 

 -أللعاعو صالة لأهي عنصر ترفي -محل تجاري - الفراغات الداخلية لمبنى تجاريا )مدخل مول تجاري 

 الخدمات الملحقة وعناصر الحركة(.

لخدمات الملحقة ا -غرفة فندقية -ظارقاعات االنت -يا )صالة المدخل واالستقبال سياحالفراغات الداخلية لفندق  

 وعناصر الحركة(.

 -food courtود كورت ف -تريا صالة كاف -مطعم تخصصي الفراغات الداخلية لمبنى ترفيهي/مطاعما ) 

 ملحقة وعناصر الحركة(.الخدمات ال

 وائطح – تلدراسي ويتم تصميم جميع عناصر الفراغات )أر ياصل ايتم دراسة مشروعين مما سبق على األقل في الف

  اءة والصوت والتكييو.كمالت( والتركيز على التركيبات الفنية مثل أنظمة اإلم -ناصر تقنية ع -رش ف -أسقو -

 

 مقرراسم ال يالرقم الكود
 الساعات

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

INT 432 ( 2التصميمات التنفيذية الداخلية) 4 1 3 
التصميمات التنفيذية 

 (1)الداخلية 

ثلا تصميم عارض( مم - طاعمم ترفيهية/ - للتفاصيل المعمارية بالمباني العامة )تجارية الداخليةالرسومات التنفيذية 

حوتات أو وحدة عرض من -ل ي محرض مالبس فوحدة ع -سمام نافورة داخلية أو حوض أ  - واض زهور داخليةأح

 محل والشعار التجاري.لوحة اسم ال -عالنات داخلية إلوحة  -معرو ات

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 ن/عملىتمري نظرى

AE 445 3 1 2 العقود والكميات والمواصفات 
رسومات تنفيذية 

(2) 

الفنية الكاملة  المواصفات -موذج العطاء ن –روط التعاقد م –قصة مروط المنا - األعمال لعقودط العامة لشروكراسة ا

د األعمال رتيب بنوت -ارق عمل المقايسات وتعريفهط -الداخلية المختلفة  يلجميع أعمال تشطيبات فراغات المبان

ت فراغات داخلية لمشروعا تطبيقات على -اغات المباني لفر ساع كميات أعمال التشطيبات الداخلية المختلفةح -المختلفة

 معمارية مختلفة.

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

INT 433  2 2 عماريةالتفاصيل المورش - 
التصميمات التنفيذية 

 (1)الداخلية 

دية يدالساللم الح - ملي على طرق تصنيع العناصر المعمارية المختلفة مثلا )األبواع والشبابيكالع المشاهدة والتدريب

 - كتبةم -سرير -سيكر - تصنيع قطعة أثاث مثلا )مكتب –المفرومات لصناعة ر القياسية دراسة المعايي -أو الخشبية( 

 -المختلفة الكسوات  –ات المختلفة مثل الدهانات بشطيعلى أساليب تنفيذ الت التدريب -المشغوالت الحديدية  -برواز( 

 مراف على عمليات التصنيع والتنفيذ واستالم األعمال.هارات اإلتعلم م -تصنيع التفاصيل والكماليات 
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 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

تمدةالمع  
 ت التدريسيةالساعا

 المتطلب السابق
 تمرين/عملى نظرى

INT 424 
في التصميم  لضوءاللون وا

 الداخلي
2 2 - 

أسس التصميم 
 الداخلي

التباينات اللونية والخداع البصرى للون  –نظريات وأساليب خلط األلوان  –خصائص األلوان  –مدخل إلى عالم األلوان 
 ية فيللونالتجانس اللوني والخطط ا –خلية مؤثرة فى اختيار ألوان الفراغات الداال العوامل –في الفراغات الداخلية 
 –خلية منهجية اختيار ألوان الفراغات الدا –العوامل المؤثرة فى اختيار ألوان الفراغات الداخلية  –الفراغات الداخلية 

 - كيلية الضوئية داخل الفراغاتساليب التشألا –مفاهيم ومصطلحات ومصادر اإل اءة داخل الفراغات الداخلية 
قنية األبعاد الت –منهجية التصميم الضوئي للفراغات الداخلية  –ات الداخلية فراغالعوامل المؤثرة فى اختيار إ اءات ال
 مارين تطبيقية.ت –للون والضوء في الفراغات الداخلية 

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 
 المعتمدة

 تدريسيةالساعات ال
 تطلب السابقالم

 تمرين/عملى نظرى

ENG 431 2 2 السالمة المهنية - - 

 -في بيىة العمل  تلوث الهواء -مة في بعض العمليات قواعد السال -مة والصحة المهنية قوانين السال -من الصناعي األ
اخية واالتزان وف المنالظر -اعية إل اءة الصنا -الهتزازات الصناعية ا -الضو اء  -الغاليات  -محطات الوقود 

أنظمة إدارة  -عند حدوث الحرائق  اإلخالءطة خ -الحرائق من  الحماية -باء حوادث الكهر -اإلمعاع  - الحراري
 .السالمة في بيىة العمل

 

 :ةالتالي ات الثالثة( االختيار بين المقرر5مقرر اختياري )

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 ريسيةلساعات التدا
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AE 455 التحكم البيىي - 2 2 ةالبيئة الصحراوي 

جيولوجية لصحراء المحددات ال -طبوغرافية لصحراء مصر المحددات ال -لصحراء مصر  ةه الطبيعيالتعرف على البيى

ية الحماية البيىية الطبيعية على الفراغ العمراني وكيفالمحددات   ثيرت -لمحددات البيىية المناخية لألقاليم المختلفة ا -مصر

بيعية على دات البيىية الطت ثير المحد -ية الحماية منها دات البيىية الطبيعية على الكتل البنائية وكيفلمحدت ثير ا -منها 

 الطرق والممرات وكيفية الحماية منها.

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 لتدريسيةالساعات ا
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AE 446 
جديدة والمتجددة ة التطبيقات الطاق

 فى العمارة
 التحكم البيىي - 2 2

 -سرات الشمس التظليل وكا -سية الطاقة الشم -ة الجديدة والمتجددة مصادر الطاق -مقدمة عن الطاقة الجديدة والمتجددة 

  يم المعماري والعمراني. التصم ىات الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوتطبيق -ية الخاليا الفوتوفولت

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AE 447 
 Building (BMS)إدارة المبانى 

Mangement System 
 التحكم البيىي - 2 2

ي فلميكانيكية والكهربائية مة المكونات الرئيسية لألنظا -همات منظومة إدارة المباني م -ارة المباني في نظام إدمقدمة 

منبهات  -تكييو التهوية وال -أنظمة التدفىة  - بالمبنى يالمباني وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض )أنظمة التحكم البيى

 ة فى المبنى. نولوجية الذكية المستخدمالنظم التك - أنظمة أدارة الطاقة( -الحرائق والدخان
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 راسي التاسعالد المحتوى العلمي لمقررات الفصل

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

INT 415 ( 3ستوديو تصميم داخلي) 6 - 3 
ستوديو تصميم 

 (2داخلي )

 مباني عامة ذات بحور واسعة )جاهزة التصميم المعماري(االداخلي ل التصميم

 .لمبنى القاعات الريا ية والمالعب المغطاةلية الفراغات الداخ 
 لخدمات الملحقة وعناصر الحركة(.ا - الة االستقبال واالنتظارص –الفراغات الداخلية لمبنى معرضا )قاعات العرض  
الخدمات  -اعات الجمهور والتذاكرق - محطة السكة الحديد أو مطار لنقلا )قاعةالفراغات الداخلية لمبنى خدمات ا 

 وعناصر الحركة(.حقة المل
ال الة االستقبص - الفراغات الداخلية لمبنى ثقافي )قاعة ندوات ومؤتمرات أو صالة مناسبات متعددة األغراض 

 ات الملحقة وعناصر الحركة(.الخدم -واالنتظار
 -سقوأ - ائطوح – األقل في الفصل الدراسي ويتم تصميم جميع عناصر الفراغ )أر يات مما سبق علىيتم دراسة مشروعين 

 نشائي والتركيبات الفنية مثل أنظمة اال اءة والصوت والتكييو.التركيز على العنصر اإلومكمالت(  -ناصر تقنيةع -فرش

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 سابقالمتطلب ال

 تمرين/عملى نظرى

INT 451 2 2 تنسيق الفراغات الداخلية - 
يو تصميم ستود

 (2داخلي )

لفنادق والمراكز التجارية والكليات والمجموعات مثل ا (courts & atriums)العامة  للمبانيتنسيق الفراغات الداخلية  -
 المعمارية األخرى أو حدائق وأفنية المساكن.

ة العناصر المائيير ونواع التشجأ –التصميمية للفراغ الحضري الداخلي  والمقوماتت المادية اسة المكونادر -
 شروع.م -والتشطيبات المختلفة المالئمة لوظيفة الفناء 

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

INT 435 
قع التشطيبات اسات في موادر

 الداخلية
2 2 - 

التصميمات التنفيذية 
 (2الداخلية )

ة للمبنى ة الداخلينفيذينشائية التنشاء للمراحل اإلة والتدريب العملي في أحد المواقع المعمارية الداخلية تحت اإلشاهدالم
 -ارية الداخليةتفاصيل المعم( مثل )ال2)( و1والمرتبطة بما تم دراسته في مقررات التصميمات التنفيذية الداخلية )

ة لصحية والتوصيالت الكهربيالتركيبات ا -تنفيذ الساللم –ائط واألسقو الحوالتشطيبات والكسوات الداخلية لألر يات و
 والتقنية المختلفة داخل المباني..الخ(.

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 ابقالمتطلب الس

 تمرين/عملى ىنظر

ENG 417 (2ريا يات ) - 2 2 احتمال واحصاء 

ة ماالت، االحتمال المشروط، نظرية االحتماالت الكلينماذج االحت -المجموعات  -االحتماالت نة وفضاء العي
عشوائية لمتغيرات الوال اد -وال االحتماالت د -العشوائية المتقطعة  لمتغيراتا -والفرز  -غير المعتمدة  Bayes'Ruleو
ة، ددة، المشروطة، المستقلة. متغيرات عشوائية عاملمتعالمشتركة للمتغيرات العشوائية ا PMFs -المتوسط، والتباين  -

المشتركة لمتغيرات  PDF -تغيرات عشوائية عادية م -وال التوزيع التراكمي د - PDFمتغيرات عشوائية متصلة و
 لنظرلتوقع الشرطي وإعادة اا -ترابط التباين وال -لمشتقة التوزيعات ا -ة المستمر Bayes'Ruleقاعدة  -عشوائية متعددة 
 - Chebyshevفاوتات ماركوف ت -جموع عدد عشوائي للمتغيرات العشوائية المستقلة م -لتحويالت ا -في التباين 

 -ن القوي لألعداد الكبيرة والقان -زية ظرية الحدود المركن -لتقارع في االحتماالت ا -القانون الضعيو لألعداد الكبيرة 
 .حصائي البايزيستدالل اإلاال -سالسل ماركوف  -عمليتا برنولي و بواسون 
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 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

INT 434 (2ي )شاء المعمارناإل 2 1 2 دراسات في مواقع التشييد المعمارية 

ما تم بالمرتبطة لمبنى ونشائية التنفيذية لللمراحل اإلشاء نالمشاهدة والتدريب العملي في أحد المواقع المعمارية تحت اإل

اع تركيب األبو -ب األعمدة والكمرات واألسقوص - ( مثل )األساسات2( و )1دراسته في مقررات االنشاء المعماري )

 .عتيادية(لخ من األعمال االإلطبقات العازلة..ا -عمال المباني أ –وط والتمدد فواصل الهب -والشبابيك

 

 اسم المقرر يم الكودالرق
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AE 417 )5 1 3 مشروع التخرج )أ 
ستوديو تصميم 

 (2داخلي )

تم عمددل ، حيددث يددوداخليددا   روعات المعماريددة لدراسددته وتصددميمه معماريددا  يددار أحددد المشددمددراف لجنددة المشددروع اختإتحددت  يددتم
دراسددة  -اد القياسددية وتفاصدديل الفددرشدراسددة األبعدد -تطلبددات المسددتخدمينم - سددات التحليليددة للمشددروع )دراسددات الموقددعلدراا

تجدداه لمشدروع واالام و دع فكدرة ة للمشدروع(. يدتنشدائية والتشدكيلية واالجتماعيدة واالقتصددادياالعتبدارات الوظيفيدة والبيىيدة واإل
 ري والداخلي.معماالمعماري المتبع وعدة بدائل للحل ال

ى باال دافة الد -ا ( حدول مدا قداموا بده مدن دراسدات تحليليدة )قدد يكدون جماعيد أوليدا   يقدم الطالع فى نهايدة الفصدل األول تقريدرا   
طالدب علدى  صميم المعماري والداخلي للمشروع )كدلاألولية للت وماترسرسومات تو ح القرارات التصميمية وفكرة الحل وال

 التالي. عداد التصميمات النهائية بمقرر "مشروع التخرج )ع(" في الفصل الدراسيإع في مرحلة لطال( بحيث يبدأ اةحد

 التالية: ةالثالث  االختيار بين المقررات :(6مقرر اختياري )

 اسم المقرر يالرقم الكود
 الساعات

 المعتمدة

 ت التدريسيةالساعا
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

INT 452 2 2 ت الداخلية الصحيةراغاالف - 
ستوديو تصميم 

 (2داخلي )

 دداءة اإل -أللددوان الصددحيةا -لمددواد والخامددات الصددحيةا -ونددات ومقومددات الفددراغ الصددحيمك - تعريددو الفددراغ الصددحي

 لداخلي.اجودة الهواء  -ةغات الداخليالفراالتكوين الصحي لمكونات  -الصحية

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

دةمعتمال  

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

INT 453 2 2 الفراغات الداخلية الخضراء - 
ستوديو تصميم 

 (2داخلي )

تقنيات ووسائل تحقييق مبادئ  -ارة الخضراءي أدت لظهور العمالمشكالت البيىية الت -تعريو الفراغات الداخلية الخضراء 

 -LEED- BREEAM)نظم تقييم العمارة الخضراء العالمية مثل  -مة داخل فراغات المباني ستداالعمارة الخضراء/ الم

DGNP-GPRS) - خل نقد وتحليل أمثلة من المباني الجاهزة التصميم من حيث تحقيقها لمبادئ العمارة الخضراء دا

 .المعتمدة دوليا  نظم تراح حلول "خضراء" لمعالجة وتحسين فراغات المباني حسب أي من الاق -الفراغات 

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

INT 454 2 2 الفراغات الداخلية الذكية - 
ستوديو تصميم 

 (2داخلي )

 - لعناصر الداخلية والذكاءا - تمتةواألفراغات الذكية ال - النظم الذكية - ذكاء في الفراغات الداخليةأمكال وأنواع ال

 - جهزة الذكيةاأل - لكترونية الذكيةالشبكات الإل - كيةالكسوات الذ - الفتحات الذكية -ألر يات الذكيةا -الحوائط الذكية

 الداخلية واألتمتة.الفراغات الذكية  تطبيقات على - اإلدارة الذكية
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 عاشرالمحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي ال

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

INT 461 
الحفاظ على العمارة الداخلية 

 التاريخية
2 2 - 

ستوديو تصميم 

 (1داخلي )

 -ظ أهداف الحفا -ادراته فى وعلم الحفاظ على التراث الثقا تطور نظريات - المباني التاريخيةة علم الحفاظ على نش 

دارة إعريو الحفاظ وت -ث أقسام الترا - ةحسب المواثيق واالتفاقيات الدولي Cultural Heritage يمفهوم التراث الثقاف

 مشروع. - يثالترا قييم المصدرت - ةتوثيق المصادر التراثي - يالمصدر الثقاف

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 التدريسيةات الساع
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

INT 462 
 واستخدام الفراغاتاعادة توظيف 

 الداخلية
2 2 - 

ستوديو تصميم 

 (2داخلي )

ادة اسددتخدام لتشددريعات المرتبطددة باعددا - اخليددة للمبددانية اسددتخدام الفراغددات الددعدداإعددادة توظيددو وإأسددس واعتبددارات 

 شروع.م-اء والمعالجة لالستخدامات الجديدة نشأساليب وطرق اإل -راثيةالتالفراغات الداخلية للمباني 

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AE 449 
وتشريعات وأكواد قوانين 

 لمبانيا
2 2 - 

ستوديو تصميم 

 (3)معماري 

ركيز على لقانون المدني )المبادئ العامة، مع التأ واء على ا -ومبادئ ولوائح القوانين ه، واجباتوتعريو القانون 

 العقود والتعويضات(.

اسدية. تحليدل االت درحد –الحضري  وائح وتشريعات التخطيطل -قانون البناء في مصر، القوانين والتشريعات المعمارية 

 لمشروع. يقانون

ختلفة لمباني الملفي التصميم الداخلي  والتي تؤثر ،بنود األساسية من الكود المصريال دراسة - تعريو عام ألكواد البناء

 لخ(.إالكهرباء.. -نشاءإلا -عناصر الحركة -اننظم األم -)كود الحريق

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

لمعتمدةا  

 دريسيةالساعات الت
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

ENG 461 
المهن الهندسية  ياتخالقأ

 وقوانينها
2 2 - - 

لواجبدات، أخالقيات المهدن الهندسديةا مجداالت وأهدداف أخالقيدات المهدن الهندسدية، نظريدات مدذهب المنفعدة والحقدوق وا

ء ورؤسدداء السددلوم المهنددي والمسددىوليات تجدداه العمددالالمخدداطر واإلهمددال(، طبيعددة المهددن الهندسددية )التجددارع واألمددان و

 ألخالقيات.د االعمل، قواع
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 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

AE 418 )مشروع التخرج )أ( 9 - 4 مشروع التخرج )ب 

ة املدلكشروع باستكمال األعمال الخاصة برسومات المشروع المعمداري امراف لجنة المإتحت  ةيقوم كل طالب على حد
– ر دياتأ – والتصميم الداخلي للفراغات المعماريدة المتفدق عليهدا بحيدث يدتم تصدميم مكوندات هدذه الفراغدات )حدوائط

ة األبعداد عماريدة ونمداذج ثالثيدناصر تقنية( لتقديمها فى صورة دراسات نهائيدة ورسدومات مع - مكمالت -فرش - أسقو
 خارجية وداخلية للمشروع بمقياس الرسم المناسب.

 تقييم ومناقشة مخرجات المشروع علنيا  بواسطة لجنة مناقشة تحددها اللجنة األكاديمية للبرنامج.تم وي

 (: االختيار بين المقررين التاليين:7مقرر اختياري )

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

تمدةالمع  
 سيةالساعات التدري

 المتطلب السابق
 تمرين/عملى نظرى

INT 471 والماكيتات ذجةورش النم  2 - 4 - 

ة خاصة بصناعالتدريب على استخدام المواد واألدوات ال –تعلم التقنيات واألساليب المختلفة لعمل النماذج والماكيتات 
للون اية من حيث قية الخارجية والداخلشطيبات الحقينهاء التي تحاكي الت افة مواد اإلإالتدريب على  - الماكيتات والنماذج

 -كنية داخليةلى نموذج كامل لوحدة سإمن قطع الفرش المختلفة  التدريب على عمل مجسمات ابتداء   يتم -سيجالنوالملمس و
 وسائل التعلما عروض  وئية وفيديو وتدريب يدوي عملي.

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
عات السا

 المعتمدة

 ت التدريسيةالساعا
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

INT 472 حتالن  2 - 4 - 

 يثالتصميم ثال -قدمة في الفن التجريدي الثالثي األبعادم - تعريو عام لألنواع المختلفة من المنحوتات وأساليب نحتها
تدريب  -وتاتوالتحليل العلمي للمنح دريب على أسس النقدت -األبعاد باستخدام مبادئ الرمزية وعناصر التصميم المختلفة

 .نحتعملي يدوي على أعمال ال

 التالية: الثالث (: االختيار بين المقررات8مقرر اختياري )

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

INT 473 2 2 غرافي الداخليالتصوير الفوتو - 
أسس التصميم 
 الداخلي

أدوات  -مصددطلحات ومفدداهيم متخصصددة  -وتددوغرافي بالعمددارة الداخليددة الفأهميددة التصددوير  –نبددذة تاريخيددة مختصددرة
مشكالت التصدوير وأسدبابها  -Compositionأسس ومبادئ تكوين الصور  -وتقنيات التصوير الفوتوغرافي االحترافي 

 يل صدور تعددتقنيات تصحيح أخطاء الصور باستخدام برنامج حاسب آلدي ل -ويرقد وتحليل أخطاء التصن -وكيفية تالفيها
Photoshop- مشروع. -التدريب العملي على التصوير الفوتوغرافي في مواقع خارجية وداخلية مختلفة 

 

 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملى نظرى

INT 474 2 2 صناعة األفالم والعمارة الداخلية - 
أسس التصميم 

 اخليالد

األفالم من الجواندب الفنيدة والثقافيدة واالجتماعيدة أهمية تصوير -صطلحات ومفاهيم متخصصةم - نبذة تاريخية مختصرة
نيات صدناعة األفدالم الحديثدة دوات وتقأ -م الداخليالقة صناعة األفالم بالعمارة والتصميع -لخ إوالتاريخية والمعمارية...

ملي على التصوير المتحدرم فدي مواقدع خارجيدة وداخليدة التدريب الع -فالمة األناعأسس ومبادئ وخطوات ص -والرقمية
 مشروع. -مختلفة
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 اسم المقرر يالرقم الكود
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 ملىتمرين/ع نظرى

INT 475 2 2 م الداخلي للمركباتالتصمي - 
أسس التصميم 

 الداخلي

الطائرات  –السفن  –التصميم الداخلي للمركبات )البواخر  –لي الصناعي ومجاالت عمل المصمم الداخلي داخالتصميم ال

ت عتبارااال –عي العوامل المؤثرة في التصميم الداخلي الصنا –لخ( إالسيارات ...  –لقطارات ا –الحافالت  –

 كبات.قي لتصميم داخلي إلحدي المرطبيت مشروع –لمعالجات واألساليب التشكيلية ا –ميمية الداخلية التص
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 اجلدارات التي حيققها الربنامج: ثامناا 

 إلى فة ااإل)ويرمز لها بالرمز "هـ"( ب بشكل عام المستوي أ – تتضمن جدارات خريج الهندسة

 وكذلك جدارات خاصة لمستوي ع )ويرمز لها بالرمز "م"(،ا-الجدارات الخاصة بالمجال الرئيسي 

 المستوي ج، د )ويرمز لها بالرمز "ت"(. –بالتخصص الدقيق للبرنامج 

 

 هـ م ت
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 هندسة العمارة الداخليةارات خريج برنامج جد
 اريةباإل افة إلى جدارات خريج الهندسة المعم عامبشكل )هـ( تتضمن جدارات خريج الهندسة 

 كتخصص )ت( دقيق.العمارة الداخلية هندسة وكذلك جدارات خاصة بخريج  كمجال )م( رئيسي،

 اخليةالعمارة الدجدارات خريج برنامج هندسة 

س
ند

ه
ال

ة
 

ساسية األوم تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق أساسيات الهندسة والعل .1هـ

 والريا يات

قويمها، تائج وتوتحليل البيانات وتفسيرها، وتقييم الن المحاكاة،تطوير وإجراء التجارع المناسبة و / أو  .2هـ

 الستخال، النتائج.دسي المو وعي واستخدام التحليالت اإلحصائية والحكم الهن

راعاة مدة مع لبي االحتياجات المحدة تتطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكلف .3هـ

لمناسبة جوانب اوالبيىية واألخالقية وغيرها من ال واالجتماعية واالقتصاديةالجوانب العالمية والثقافية 

 .المستدامة صميم والتنميةللتخصص و من مبادئ وسياقات الت

سالمة لبات الصحة والمتطتوظيو التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرمادات الجودة و .4هـ

 والقضايا البيىية ومبادئ إدارة المخاطر.

 .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء مت صل من التعلم .5هـ

 ى.ع مراعاة متطلبات الحرف األخريع الهندسية مالتخطيط واإلمراف والرقابة على تنفيذ المشار .6هـ

 عددة الثقافات.ومتالعمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات  .7هـ

 من المستمعين باستخدام األدوات المعاصرة. مع مدي واسع -ظيا  وخطيا  بيانيا  ولف -التواصل الفعال  .8هـ

دة اقو الجديع الموة األعمال والقيادة لتوقع مهارات رياداستخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتسا .9هـ

 واالستجابة لها.

 .جديدة. وممارسة استراتيجيات التعلم الذاتي ومدى الحياة وغيرهاال اكتساع وتطبيق المعرفة .10هـ
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فية لكااعرفة الم إعداد تصميمات معمارية وحضرية وتخطيطية تفي بالمتطلبات الجمالية والتقنية، باستخدام .1م

 ة.اإلنساني لعلومات واقنيبالتاريخ والنظريات، والفنون الجميلة ذات الصلة، والثقافة والتراث المحلي، والت

وبين  مباني،إنتاج التصاميم التي تلبي متطلبات مستخدمي المبنى من خالل فهم العالقة بين األمخا، وال .2م

 ها باحتياجات اإلنسان وحجمه.والمسافات بينالمباني وبيىتهاا والحاجة إلى ربط المباني 

لبناء نشائي واصميم اإلعادة ت هيلهاا من خالل فهما التوإ يكولوجيا  والحفاظ على البيىةأولة ىتوليد تصميمات مس .3م

 والتكنولوجيا والمشاكل الهندسية المرتبطة بتصميمات المباني.

وإدارة  شروع ،مل  من قيودا تمويل المالتخطيط الشا تحويل المفاهيم التصميمية إلى مباني ودمج الخطط في .4م

اللوائح ظمات وع امتالم معرفة كافية بالصناعات والمنا م، ومراقبة التكاليو وطرق تسليم المشروعالمشروع

 .واإلجراءات المعنية

ور د ي ذلكإعداد ملخصات ووثائق مشروع التصميم، وفهم دور المهندس المعماري في صناعة البناء، بما ف .5م

 س المعماري في عمليات تقديم العطاءات ومراء الخدمات المعمارية وإنتاج المباني.المهند

ما
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المبنية  لبيىةاإنتاج التصاميم المعمارية الداخلية التي ترتقي بالذوق الجمالي وسلوكيات المستخدم ويطور  .1ت

 لمستخدم. والفراغات الداخلية، وتوقع ت ثيراتها المستقبلية على ا

عي اوترتقديم حلول معمارية وتصميمية داخلية تحقق هوية تصميمية بصرية مميزة وتتسم بالشمولية  .2ت

 التطورات العصرية في المفاهيم واالتجاهات واألدوات.
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 (طرق التدريس والتعلممصفوفة )اجلدارات / 

 العمارة الداخليةجدارات خريج برنامج هندسة 

 طرق التدريس والتعلم
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تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق  .1هـ

 .أساسيات الهندسة والعلوم األساسية والريا يات
X X X X  X X   

انات وتحليل البي المحاكاة،رع المناسبة و / أو وإجراء التجاتطوير  .2هـ

ة صائيخدام التحليالت اإلحاستوتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، و

 والحكم الهندسي المو وعي الستخال، النتائج.

X X X  X   X  

لفة تطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التك .3هـ

ية مراعاة الجوانب العالمية والثقافالمحددة مع  تلبي االحتياجات

نب من الجوا رهاوالبيىية واألخالقية وغي واالجتماعية واالقتصادية

المناسبة للتخصص و من مبادئ وسياقات التصميم والتنمية 

 .المستدامة

X  X X  X X   

توظيو التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرمادات  .4هـ

رة السالمة والقضايا البيىية ومبادئ إدالبات الصحة والجودة ومتط

 المخاطر.

X X X X X X  X  

  X  X  X   X .وطرق التحقيق كجزء مت صل من التعلم بحثممارسة تقنيات ال .5هـ

ة راعاالتخطيط واإلمراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الهندسية مع م .6هـ

 متطلبات الحرف األخرى.
X X X   X X   

كعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة كفاءة كفرد والعمل ب .7هـ

 الثقافات.
X X    X  X  

من المستمعين  مع مدي واسع - ولفظيا  وخطيا  يا  نبيا -التواصل الفعال  .8هـ

 باستخدام األدوات المعاصرة.
X  X  X X X X  

ادة استخدام التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساع مهارات ري .9هـ

 المواقو الجديدة واالستجابة لها. لقيادة لتوقعاألعمال وا
X X X  X X    

ي لذاتارسة استراتيجيات التعلم ممااكتساع وتطبيق المعرفة الجديدة. و .10هـ

 ومدى الحياة وغيرها.
 X X  X  X   
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إعداد تصميمات معمارية وحضرية وتخطيطية تفي بالمتطلبات  .1م

، رياتلكافية بالتاريخ والنظام المعرفة االجمالية والتقنية، باستخد

ات نيلتقوالفنون الجميلة ذات الصلة، والثقافة والتراث المحلي، وا

 والعلوم اإلنسانية.

X  X   X X   

م إنتاج التصاميم التي تلبي متطلبات مستخدمي المبنى من خالل فه .2م

ى لة إالعالقة بين األمخا، والمباني، وبين المباني وبيىتهاا والحاج

 ني والمسافات بينها باحتياجات اإلنسان وحجمه.ربط المبا

X  X X  X X   

اا  هيلهتولوجيا  والحفاظ على البيىة وإعادة يكأولة ىتوليد تصميمات مس .3م

ل من خالل فهما التصميم اإلنشائي والبناء والتكنولوجيا والمشاك

 الهندسية المرتبطة بتصميمات المباني.

X  X   X X   
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 لشاملصميمية إلى مباني ودمج الخطط في التخطيط االمفاهيم التتحويل  .4م

ومراقبة التكاليو  ع،شروالموإدارة  المشروع، من قيودا تمويل 

مع امتالم معرفة كافية بالصناعات  المشروعاوطرق تسليم 

 .والمنظمات واللوائح واإلجراءات المعنية

X   X  X  X  

مهندس وفهم دور ال إعداد ملخصات ووثائق مشروع التصميم، .5م

ي فالمعماري في صناعة البناء، بما في ذلك دور المهندس المعماري 

 ني.اءات ومراء الخدمات المعمارية وإنتاج المبالعطعمليات تقديم ا

X   X  X X X  
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لي إنتاج التصاميم المعمارية الداخلية التي ترتقي بالذوق الجما .1ت

ع ، وتوقوالفراغات الداخليةنية البيىة المب ويطوروسلوكيات المستخدم 

  المستخدم.ت ثيراتها المستقبلية على 

X  X X  X    

 ميزةيم حلول معمارية وتصميمية داخلية تحقق هوية تصميمية بصرية متقد .2ت

ات وتتسم بالشمولية وتراعي التطورات العصرية في المفاهيم واالتجاه

 واألدوات.
X  X X  X    



 
 امعة أسيوطج

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس  - كلية اهلندسة
 الربامج الدراسية بنظام الساعات املعتمدة
  برانمج هندسة العمارة الداخلية

 كلية الهندسة
 

 421                                                               الثالث: برانمج هندسة العمارة الداخلية                                       الباب 

 

 التقييم(ق طرجلدارات / مصفوفة )ا

 جدارات خريج برنامج هندسة العمارة
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خالل تطبيق  تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من .1هـ

 .أساسيات الهندسة والعلوم األساسية والريا يات
X X X  X X    

نات وتحليل البيا المحاكاة،مناسبة و / أو ال تطوير وإجراء التجارع .2هـ

 ائيةوتفسيرها، وتقييم النتائج وتقويمها، واستخدام التحليالت اإلحص

 والحكم الهندسي المو وعي الستخال، النتائج.

X X   X   X  

فة التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة من حيث التكل تطبيق عمليات .3هـ

ة الجوانب العالمية والثقافي عاةتلبي االحتياجات المحددة مع مرا

انب وغيرها من الجو ،والبيىية واألخالقية واالجتماعية واالقتصادية

 .مةالمناسبة للتخصص و من مبادئ وسياقات التصميم والتنمية المستدا

X X X X X   X  

يو التقنيات المعاصرة وأكواد ومعايير الممارسة، وإرمادات توظ .4هـ

ة مة والقضايا البيىية ومبادئ إدارلسالالجودة ومتطلبات الصحة وا

 المخاطر.

X X X X X X  X  

  X X X  X  X X .ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقيق كجزء مت صل من التعلم .5هـ

 اعاةريع الهندسية مع مرلى تنفيذ المشاالتخطيط واإلمراف والرقابة ع .6هـ

 متطلبات الحرف األخرى.
   X X   X  

في فرق متعددة التخصصات ومتعددة  عضوالعمل بكفاءة كفرد وك .7هـ

 الثقافات.
 X  X    X  

من المستمعين  مع مدي واسع -ظيا  وخطيا  بيانيا  ولف -التواصل الفعال  .8هـ

 باستخدام األدوات المعاصرة.
X X  X   X X  

دة التفكير اإلبداعي والمبتكر والمرن واكتساع مهارات ريااستخدام  .9هـ

 قو الجديدة واالستجابة لها.موااألعمال والقيادة لتوقع ال
X X  X   X X  

ي لذاتاكتساع وتطبيق المعرفة الجديدة. وممارسة استراتيجيات التعلم ا .10هـ

 ومدى الحياة وغيرها.
 X  X    X  
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ة عمارية وحضرية وتخطيطية تفي بالمتطلبات الجماليعداد تصميمات مإ .1م

جميلة ون البالتاريخ والنظريات، والفنية والتقنية، باستخدام المعرفة الكاف

 نية.ذات الصلة، والثقافة والتراث المحلي، والتقنيات والعلوم اإلنسا

X X  X X  X   

قة لعالهم امبنى من خالل فإنتاج التصاميم التي تلبي متطلبات مستخدمي ال .2م

ني لمباابين األمخا، والمباني، وبين المباني وبيىتهاا والحاجة إلى ربط 

 مسافات بينها باحتياجات اإلنسان وحجمه.وال
X X X X X  X   

ا من هيلهايكولوجيا  والحفاظ على البيىة وإعادة ت أولة ىتوليد تصميمات مس .3م

 دسيةالمشاكل الهنوالتكنولوجيا وخالل فهما التصميم اإلنشائي والبناء 

 المرتبطة بتصميمات المباني.

X X X X X  X   

امل مية إلى مباني ودمج الخطط في التخطيط الشصميتحويل المفاهيم الت .4م

رق ومراقبة التكاليو وط المشروع،وإدارة  المشروع، من قيودا تمويل 

 وائحات واللمع امتالم معرفة كافية بالصناعات والمنظم المشروعاتسليم 

 .إلجراءات المعنيةوا

X X  X X  X   
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 جدارات خريج برنامج هندسة العمارة
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 ندس المعماريلمهإعداد ملخصات ووثائق مشروع التصميم، وفهم دور ا .5م

 قديمفي صناعة البناء، بما في ذلك دور المهندس المعماري في عمليات ت

 العطاءات ومراء الخدمات المعمارية وإنتاج المباني.

X X X X X  X   
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يات سلوكوالمعمارية الداخلية التي ترتقي بالذوق الجمالي  إنتاج التصاميم .1ت

راتها والفراغات الداخلية، وتوقع ت ثيية مبنويطور البيىة الالمستخدم 

 المستقبلية على المستخدم.

  X X   X  X 

تقديم حلول معمارية وتصميمية داخلية تحقق هوية تصميمية بصرية  .2ت

ت العصرية في المفاهيم وتراعي التطورامميزة وتتسم بالشمولية 

 واالتجاهات واألدوات.
  X X   X  X 
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 ررات(ملقمصفوفة )اجلدارات / ا

 اسم المقرر كود المقرر

 الداخلية جدارات خريج برنامج هندسة العمارة

 الهندسة المعمارية الهندسة
 العمارة

 الداخلية

ـ  2هـ  1هـ   2ت  1ت  5م  4م  3م  2م  1م  10هـ  9هـ  8هـ  7هـ  6هـ  5هـ  4هـ  3ه

 الفصل الدراسي األول

MTH 111 
 (1يات )الريا 

 )جبر/ هندسة تحليلية(
X                 

PHY 111 
  (1فيزياء )

 ية(رار)خوا، مواد/ ح
X X                

ENG 122 
 ميكانيكا هندسية

 ستاتيكا / ديناميكا(إ)
X X                

ENG 121 كيمياء هندسية X  X               

ENG 111 (1) رسم هندسي X                 

ENG 114  اإلنتاجتكنولوجيا X  X   X            

AUR 121 القضايا المجتمعية       X           

 الفصل الدراسي الثاني

MTH 112 
( 2الريا يات )

 )تفا ل/تكامل(
X                 

PHY 112 
( )كهربية/ 2فيزياء )

 غناطيسية(م
X X                

ENG 112 (2) رسم هندسي X                 

AUR 131 
مقدمة في الحاسبات 

 والبرمجة
X                 

ENG 141 نية ر فتقاري  X   X             

ENG 133 اقتصاد هندسي  X X               

Elective ( 1مقرر اختياري)       X X  X        

 الفصل الدراسي الثالث

AUR 232  والتواصلمهارات العرض       X X          

AUR 236 مبادئ البحث العلمي X X   X   X  X        

AE 273 
لرسم وا أسس التصميم

 المعماري
       X   X X X     

AE 234 ( 1اإلنشاء المعماري) X   X  X  X          

AE 223 ( 1تاريخ العمارة)     X     X X       

AE 274 
ارات ريب البصري ومهالتد

  الرسم الحر 
       X   X       

Elective ( 2مقرر اختياري)   X X   X X X         

ي الرابعراسالفصل الد  

AE 214 ( 1ستوديو تصميم معماري) X  X      X X X X X     

AE 235 (2نشاء المعماري )اإل X   X  X  X      X X   

AE 275 الظل والمنظور X   X  X  X    X      

AE 224 ( 1نظريات العمارة )     X     X X       

INT 221 ( 2تاريخ العمارة)     X     X X       

CE 218 نظرية اإلنشاءات  X     X      X     
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 اسم المقرر كود المقرر

 الداخلية جدارات خريج برنامج هندسة العمارة

 الهندسة المعمارية الهندسة
 العمارة

 الداخلية

ـ  2هـ  1هـ   2ت  1ت  5م  4م  3م  2م  1م  10هـ  9هـ  8هـ  7هـ  6هـ  5هـ  4هـ  3ه

 الفصل الدراسي الخامس

AE 315 ( 2ستوديو تصميم معماري) X X X X     X X X X      

AE 336 (1ية )رسومات تنفيذ X  X X          X X   

CE 336 األنظمة اإلنشائية X X X X  X X      X     

INT 341 
دة ظهار بمساعالنمذجة واإل

 الحاسب اآللي
   X    X    X      

AE 344 إدارة مشروعات      X X X X         

AUR 322 قضايا المياه والمناخ والطاقة   X X              

راسي السادسالفصل الد  

AE 316 ( 3ستوديو تصميم معماري) X X X X     X X X X X     

INT 311 أسس التصميم الداخلي X  X X       X X X   X X 

AE 337 ( 2رسومات تنفيذية) X  X X   X       X X  X 

INT 322 ( 2نظريات العمارة)     X     X X       

ENG 363 
-)صوت فيزيائيات المباني

 تكييو( - وء 
 X X X  X X     X      

Elective ( 5مقرر اختياري) X  X X     X  X X X   X  

 الفصل الدراسي السابع

INT 312 ( 1ستوديو تصميم داخلي) X X X X     X X X X X   X X 

INT 331 
التصميمات التنفيذية الداخلية 

(1) 
X  X X   X       X X  X 

INT 313 تصميم األثاث   X X        X    X X 

INT 323 
طرز واتجاهات التصميم 

 الداخلي
    X     X X  X   X X 

AE 341 التحكم البيىي  X X X        X X     

CE 347 مساحة  X  X  X X           

Elective ( 3مقرر اختياري)   X        X       

الفصل الدراسي الثامن   

INT 414 (2ي )ستوديو تصميم داخل X X X X     X X X X X   X X 

INT 432 
التصميمات التنفيذية الداخلية 

(2) 
X  X X   X       X X  X 

AE 445 
قود والكميات عال

 والمواصفات
 X     X       X X   

INT 433 ورش التفاصيل المعمارية   X X  X  X      X    

INT 424 
اللون والضوء في التصميم 

 الداخلي
X  X X       X X X   X X 

ENG 431 السالمة المهنية    X  X            

Elective ( 8مقرر اختياري)    X      X  X X  X   

 الفصل الدراسي التاسع

INT 415 ( 3ستوديو تصميم داخلي) X X X X     X X X X X   X X 

INT 451 تنسيق الفراغات الداخلية X  X X     X  X X X   X  

INT 435 
مواقع  دراسات في

 التشطيبات الداخلية
   X  X  X      X    

ENG 417  احتمال وإحصاء X X   X             
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 اسم المقرر كود المقرر

 الداخلية جدارات خريج برنامج هندسة العمارة

 الهندسة المعمارية الهندسة
 العمارة

 الداخلية

ـ  2هـ  1هـ   2ت  1ت  5م  4م  3م  2م  1م  10هـ  9هـ  8هـ  7هـ  6هـ  5هـ  4هـ  3ه

INT 434 
دراسات في مواقع التشييد 

 المعمارية
   X  X  X      X    

AE 417 )مشروع التخرج )أ X X X X X     X  X X     

Elective ( 6مقرر اختياري)   X X       X X X     

لفصل الدراسي العاشرا  

INT 461 
الحفاظ على العمارة الداخلية 

 التاريخية
  X X  X     X  X  X   

INT 462 
عادة توظيو واستخدام إ

 الفراغات الداخلية
X  X X X      X X  X  X X 

AE 449 
قوانين وتشريعات وأكواد 

 المباني
   X      X    X   X 

ENG 461 
 المهن الهندسية أخالقيات

 وقوانينها
    X X X X X   X X X X   

AE 418 )مشروع التخرج )ع X X X X X    X X X X X   X X 

Elective ( 4مقرر اختياري)  X              X  

Elective ( 7مقرر اختياري)  X      X        X X 
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 الرابعالباب 

 برنامج هندسة التشييد وإدارة املشروعات
 

حدثت نقلة نوعية في المجاالت الهندسية المختلفة في اآلونة األخيرة، لذلك فإن الحاجة إلى 

 ،مهارات التصميم والتنفيذ في هذه المجاالت، وتحديداً في مجال هندسة التشييد وإدارة مشروعاتها

 ةخبرذوي  لهدف من وجود هذا البرنامج هو مد المجتمع بمهندسينأصبحت من متطلبات العصر. إن ا

كبيرة على أيدي أساتذة أكفاء ذوي خبرات  في مجال هندسة التشييد وإدارة المشروعات، وذلكومعرفة 

يتميز هذا البرنامج بجامعة أسيوط بتخريج مهندسين في تخصص عالي الطلب في  في هذا التخصص.

 العربية. سوق العمل بمصر وبالمنطقة

  .الرؤية: أولا 
 الريادة في بناء مجتمع المعرفة في مجال هندسة التشييد وإدارة المشروعات

  .الرسالة: ثانياا 
اجات ومرتبط باالحتي يعمل البرنامج على تقديم تعليم هندسي متميز مواكب لتطورات العصر

مية من ت القوالخدمية والمشروعاالمحلية واإلقليمية، وتوفير احتياجات المؤسسات الصناعية والجهات 

سية خالل إعداد مهندسين في تخصص هندسة التشييد وإدارة المشروعات ملمين بالمهارات الهند

 واالبتكارية، في إطار القيم الجامعية.

  : األهداف.ثالثاا 

ي هندسوة فو تطبيقاتهوا ملمين بالمعارف األساسية في العلوو  الهندسوية واإلدارة، موع إعداد خريجين -1

 التشييد وإدارة مشروعاتها.

وخصوصواً  إعداد خريجين قادرين على استخدا  األدوات التقنية الحديثة في مجال الهندسة المدنيوة -2

 هندسة تشييد وإدارة المشروعات الهندسية.

 تواصلة.إعداد خريجين قادرين على تطوير الذات والتعلم الذاتي لمواكبة التغيرات التقنية الم -3

 تشوييد علوىرفة القيم األخالقية والمهنية، والووعي االجتمواعي، وتورثير هندسوة التزويد الطالب بمع -4

 المجتمع، وأهمية التعلم في كافة المجاالت التقنية وغيرها.

الكبور   تلبية احتياجات سوق العمل المحلية واإلقليمية وحركة التطور في قطوا  مشوروعات التشوييد -5

 ريع عالميا. أساليب وتقنيات هندسة التشييد وإدارة المشاحدث ألالتي تشهدها البالد حالياً، وفقاً 

علوى  فوإن خوريج البرنوامج يكوون قوادراً  ،فضالً عون التعورل لمقوررات الهندسوة المدنيوة األساسوية -6

 اكتساب المهارات اآلتية: 

 . إعداد خطة استراتيجية للمشرو 

 قارير.المشاركة في إعداد العقود وتنفيذها والتخطيط والمراقبة وإعداد الت 
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 .دراسة العطاءات ومفاوضة مقدميها 

 قات، مع توجيه فريق عمل المشرو  ومراقبة نشاطاته وتنسيق أعماله ومراقبة الميزانية والنف

 قياس األعمال المنفذة وإصدار دفعات المستخلصات والحساب الختامي.

 .إدارة تمويل المشرو  وإدارة المخاطر 

 إلنجاز طبقاً للجدول الزمني.اإلشراف على أعمال التشييد ومتابعة ا 

 و .تنفيذ خطط الصيانة والمتابعة والتشغيل الخاصة بالمشرو ، والتسليم النهائي للمشر 

 التشييد وإدارة املشروعات برنامج هندسةمسات خرجيي : رابعاا 

 :بالقدرة على التشييد وإدارة المشروعاتهندسة  برنامجيتسم خريج 

ة تطبيوق المعرفومون  والوتمكنالهندسوية والمهوارات المتخصصوة رف امن المعو كبيرةمجموعة اتقان  -1

  .المكتسبة باستخدا  النظريات والتفكير المجرد في مواقف الحياة الحقيقية

مون  ذات مود  كبيورالمشوكالت الهندسوية  وحول وتشوخيصالتفكير التحليلي النقدي والنظوامي  تطبيق -2

 .التعقيد والتنو 

 .ات ومعايير الهندسةبرخالقي وااللتزا بمهنية  التصرف  -3

ية ولئالمسو وتحمولفريق غير متجانس من المهنيين من مختلوف التخصصوات الهندسوية  وقيادة العمل -4

 .الفريقأداء الخاص و ئهعن أدا

 .دوره في تعزيز المجال الهندسي والمساهمة في تطوير المهنة والمجتمع التعرف على -5

 .ى تعزيز مبادئ االستدامةعل والعملالمادية والطبيعية،  البيئةأهمية  تقدير -6

 .التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة الالزمة للممارسة الهندسية استخدا  -7

 رواظهواحيواة في الوتعلم مود  ال والمشاركةتحمل المسئولية الكاملة عن التعلم الذاتي وتطوير الذات،  -8

 .القدرة على المشاركة في الدراسات العليا والبحثية

مول موع باسوتخدا  مختلوف األسواليب واألدوات واللغوات موع مختلوف الجمواهير للتعا يةعلافب التواصل -9

  .المهنية بطريقة نقدية وإبداعية التحديات األكاديمية/

   .إدارة األعمال وتنظيم المشاريع الصفات القيادية ومهارات اظهار -10

شرية في عناصر البادة والرقابة والفهم العالقات الهندسية بين المها  اإلدارية للتخطيط والتنظيم والقي -11

 .اإلنتاج والبحث والخدمات مؤسسات

 .تعامل مع تكامل أنظمة اإلدارة في سلسلة من البيئات التكنولوجية المختلفةال -12

 بةالمناسووموون صوويع العقووود  والتحقووقالتشووييد  بمشوواريع المتعلقووةاسووتراتيجيات العقووود  اسووتعرال -13

 .وطرق الدفع
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جوراء إو التكاليف والمصروفات خالل جميع مراحول المشورو   تقديروقود وثائق العطاء والع اعداد -14

 .العرول تقييم العطاءات والتفاول مع مقدمي

 المؤقتة الدفعات واعتمادقيس العمل المنجز  وي التقد  بها  ورصدعلى مشاريع اإلنشاءات  االشراف -15

 .والحساب الختامي

 تشييد وإدارة املشروعاتاملتطلبات التي حيققها برنامج هندسة ال: خامساا 
لدراسية ارامج يحقق البرنامج النسب الموضحة بالجدول التالي مقارنة باإلطار المرجعي إلعداد الب

% مقررات 12-10(، والتي تشتمل على نسبة في حدود 2020لمرحلة البكالوريوس بكليات الهندسة )

  اختيارية في إطار المتطلبات األربعة المبينة.

 يحققه البرنامجما  المتطلبات

 الحد األقصى % % الحد األدنى النوع
 الساعات

 النسبة %
 اختيارية اجبارية

 8.8 4 10 -- 8 متطلبات الجامعة

 20.0 0 32 -- 20 متطلبات الكلية

 43.1 2 67 -- 35 متطلبات القسم العلمي

 28.1 10 35 30 -- متطلبات البرنامج

 100 160   اإلجمالي

 رات االختياريةنسبة المقر

 في إطار المتطلبات األربعة السابقة
10 --  16 10 

 املقررات التي حتقق متطلبات اجلامعة

 اسم المقرر كود المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال

 عملي نظري

AUR 121 0 2 2 القضايا المجتمعية 

AUR 131  3 1 2 مقدمة في الحاسبات والبرمجة 

Elective 
  1-اختياريمقرر 

 غة فرنسية(ل –غة ألمانية ل –نجليزية إ)لغة  

2 2 0 

AUR 232  2 1 2   والتواصلمهارات العرل 

Elective 
  2-مقرر اختياري

 كاليف ودراسة جدو (ت - بةمحاس -ريادة أعمال )

2 2 0 

AUR 336  0 2 2 مبادئ البحث العلمي 

AUR 322 0 2 2 قضايا المياه والمناخ والطاقة 

 5 12 14 إلجماليا
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 املقررات التي حتقق متطلبات الكلية

 اسم المقرر كود المقرر
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال

 عملي نظري

MTH 111 ( 1رياضيات) )2 2 3 )جبر / هندسة تحليلية 

MTH 112 ( 2رياضيات)  )2 2 3 )تفاضل / تكامل 

PYH 111 ( 1فيزياء)2 2 3 ( )خواص مواد / حرارية 

PYH 112 ( 2فيزياء)  )2 2 3 )كهربية / مغناطيسية 

ENG 122  2 2 3  ميكانيكا هندسية 

ENG 121  1 2 2 كيمياء هندسية 

ENG 111 3 - 1 (1) رسم هندسي 

ENG 114 2 1 2 تكنولوجيا اإلنتاج 

ENG 112 3 1 2 (2) رسم هندسي 

ENG 161  0 2 2 أخالقيات المهن الهندسية وقوانينها 

ENG 141  1 2 2 تقارير فنية 

ENG 133 0 2 2 اقتصاد هندسي 

ENG 217  0 2 2 احتمال وإحصاء 

ENG 331  0 2 2 السالمة المهنية 

 20 24 32 اإلجمالي

 املقررات التي حتقق متطلبات القسم العلمي 
 الساعات المعتمدة اسم المقرر رقم المقرر

CE 223 ( 1خواص ومقاومة مواد) 3 

MRE 254 2 جيولوجيا هندسية 

MEP 277 2 مبادئ الهندسة الميكانيكية 

CE 292 2 رسم مدني وتطبيقات الكمبيوتر 

CE 215 ( 1نظرية إنشاءات) 3 

CE 263 3 ميكانيكا الموائع 

CE 293 3 تحليل عددي هندسي 

CE 244 ( 1مساحة) 3 

CE 316 ( 2نظرية إنشاءات) 3 

CE 364 2 هيدروليكا 

CE 333 3 (1نة مسلحة )خرسا 
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 الساعات المعتمدة اسم المقرر رقم المقرر

CE 345 ( 2مساحة) 3 

CES 345 3 ميكانيكا التربة 

CES 323 3 منشآت معدنية 

CE 324 ( 2خواص ومقاومة مواد) 3 

CE 334 ( 2خرسانة مسلحة) 3 

CE 385 3 هندسة الطرق والمرور 

CES 346 3 أساسات 

CES 415 ( 3نظرية إنشاءات) 3 

CES 436 ( 3خرسانة مسلحة) 3 

CE 473 3 الهندسة الصحية والبيئية 

CE 474 2 التركيبات الصحية في المباني 

CE 495 )3 مشرو  التخرج: مشرو  )أ 

CE 455 3 هندسة الري وتصميم منشآتها 

Elective 2 4-مقرر اختياري 

مقرر( 25المجموع )عدد  % 43.1بنسبة   69     

 املقررات التي حتقق متطلبات الربنامج

قرررقم الم التخصص  الساعات المعتمدة اسم المقرر 

هندسة التشييد وإدارة 

 المشروعات

CPM 221 3 إنشاء مباني 

CPM 211 2 الموارد الطبيعية وإدارتها 

CPM 341 3 تخطيط ومراقبة مشروعات التشييد 

CPM 312 2 أساسيات اإلدارة 

CPM 325 2 المنشآت المؤقتة وتصميم الشدات 

CPM 326 2 ر المعدنيةتشييد األط 

CPM 442  3 كميات ومراقبة تكاليف المشرو 

CPM 413  3 دارة المشاريعإتطبيقات الحاسب في 

CPM 453 2 التركيبات الكهربائية في المباني 

CPM 443 2 عقود ومواصفات 

CPM 444 3 ضبط جودة 

CPM 455 3 دراسات في مواقع التشييد 

CPM 416 2 إدارة المخاطر 

CPM 445 )3 مشرو  التخرج: مشرو  )ب 
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قرررقم الم التخصص  الساعات المعتمدة اسم المقرر 

Elective ( 3مقرر اختياري) 2 

Elective ( 5مقرر اختياري) 2 

Elective ( 6مقرر اختياري) 2 

Elective ( 7مقرر اختياري) 2 

Elective ( 8مقرر اختياري) 2 

 مقرر( 19المجموع الكلى لتخصص البرنامج )عدد 
 ( ساعة 45)

 %28.1بنسبة 

 ات املطروحة باخلطة الدراسيةاملقرر
 :الالزمة للتخرج)أ( المقررات  

 كود

 المقرر

 اسم

 المقرر

 الساعات

 المعتمدة

الساعات 

 التدريسية

 المتطلب

 المسبق

 نظري
تمارين/ 

 عملي
 اسم المقرر كود المقرر

AUR 121 0 2 2 القضايا المجتمعية  -------- 

Elective 

 1-مقرر اختياري

لغة  –غة ألمانية ل –نجليزية إ)لغة 

 فرنسية(

2 2 0  --------- 

AUR 232  2 1 2 والتواصلمهارات العرل  --------- 

AUR 336 0 2 2 مبادئ البحث العلمي  --------- 

Elective 

 2-مقرر اختياري

تكاليف  - حاسبةم -ريادة أعمال )

 ودراسة جدو (

2 2 0 ENG 133 اقتصاد هندسي 

AUR 322  0 2 2 والمناخ والطاقةقضايا المياه  --------- 

MTH 111 
 ( 1رياضيات )

 )جبر/هندسة تحليلية(
3 2 2  --------- 

MTH 112 ( 2رياضيات)2 2 3 ( )تفاضل / تكامل  ---------- 

PYH 111 
 ( 1فيزياء )

 )خواص مواد / حرارية(
3 2 2  ---------- 

PYH 112 ( 2فيزياء)2 2 3 ( )كهربية / مغناطيسية PYH 111 ( 1فيزياء) 

AUR 131 3 1 2 مقدمة في الحاسبات والبرمجة  ---------- 

ENG 122  2 2 3 ميكانيكا هندسية  ---------- 

ENG 121 1 2 2 كيمياء هندسية  ---------- 

ENG 111 ( 1رسم هندسي) 3 - 1  ---------- 

ENG 114 2 1 2  تكنولوجيا اإلنتاج  ---------- 

ENG 112  3 1 2 (2) هندسيرسم ENG 111 (1) رسم هندسي 

ENG 161 0 2 2 أخالقيات المهن الهندسية وقوانينها --------- --------- 

ENG 141 1 2 2 تقارير فنية  ---------- 
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 كود

 المقرر

 اسم

 المقرر

 الساعات

 المعتمدة

الساعات 

 التدريسية

 المتطلب

 المسبق

 نظري
تمارين/ 

 عملي
 اسم المقرر كود المقرر

ENG 133 0 2 2 اقتصاد هندسي  ---------- 

ENG 217 0 2 2 احتمال وإحصاء MTH 112 ( 2رياضيات) 

ENG 331 0 2 2 نيةالسالمة المه CPM 341 
تخطيط ومراقبة 

 مشروعات التشييد

MRE 254 1 2 2 جيولوجيا هندسية ENG 111 (1) رسم هندسي 

MEP 277 1 2 2 مبادئ الهندسة الميكانيكية --------- --------- 

CE 223 ( 1خواص ومقاومة مواد) 2 2 3 PYH 112 ( 2فيزياء )  

CE 292 3 1 2 رسم مدني وتطبيقات الكمبيوتر ENG 111 (1) رسم هندسي 

CE 215 ( 1نظرية إنشاءات) 2 2 3 ENG 122  ميكانيكا هندسية 

CE 263 3 2 3 ميكانيكا الموائع ENG 122  ميكانيكا هندسية 

CE 293 2 2 3 تحليل عددي هندسي ENG 217 احتمال وإحصاء 

CE 244 ( 1مساحة) 3 2 3 ENG 111 (1) رسم هندسي 

CE 316 2 2 3 (2ءات )نظرية إنشا CE 215 ( 1نظرية إنشاءات) 

CE 364 1 2 2 هيدروليكا CE 263 ميكانيكا الموائع 

CE 333 ( 1خرسانة مسلحة) 3 2 3 CE 215 ( 1نظرية إنشاءات) 

CE 345 ( 2مساحة) 3 2 3 CE 244 ( 1مساحة)  

CES 345 3 2 3 ميكانيكا التربة MRE 254 جيولوجيا هندسية 

CES 323 2 2 3 دنيةمنشآت مع CE 316 ( 2نظرية إنشاءات)  

CE 324 ( 2خواص ومقاومة مواد) 3 2 3 CE 223 ( 1خواص ومقاومة مواد) 

CE 334 ( 2خرسانة مسلحة) 2 2 3 CE 333 ( 1خرسانة مسلحة) 

CE 385 3 2 3 هندسة الطرق والمرور CE 345 ( 2مساحة) 

CES 346 3 2 3 أساسات CES 345 ميكانيكا التربة 

CES 415 ( 3نظرية إنشاءات) 2 2 3 CE 316 ( 2نظرية إنشاءات)  

CES 436 ( 3خرسانة مسلحة) 3 2 3 CE 334 ( 2خرسانة مسلحة)  

CE 473 2 2 3 الهندسة الصحية والبيئية CE 364 هيدروليكا 

CE 474 0 2 2  التركيبات الصحية في المباني CE 473 الهندسة الصحية والبيئية 

CE 495 ساعة معتمدة  110اجتياز  6 1 3 تخرج: مشرو  )أ(مشرو  ال 

CE 455 2 2 3 هندسة الري وتصميم منشآتها CE 364 هيدروليكا 

Elective االختياريةطبقا لجدول المقررات  1 2 2 4-مقرر اختياري 

CPM 221 2 2 3 إنشاء مباني ENG 112 (2) رسم هندسي  

CPM 211 1 2 2 الموارد الطبيعية وإدارتها  ---------- 

CPM 341 2 2 3 تخطيط ومراقبة مشروعات التشييد CPM 221 انشاء مباني 

CPM 312 1 2 2 أساسيات اإلدارة  ---------- 

CPM 325 2 1 2 المنشآت المؤقتة وتصميم الشدات CPM 341 
تخطيط ومراقبة 

 مشروعات التشييد

CPM 326 1 2 2 تشييد األطر المعدنية CES 323 يةمنشآت معدن  
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 كود

 المقرر

 اسم

 المقرر

 الساعات

 المعتمدة

الساعات 

 التدريسية

 المتطلب

 المسبق

 نظري
تمارين/ 

 عملي
 اسم المقرر كود المقرر

CPM 442  2 2 3 كميات ومراقبة تكاليف المشرو CPM 341 
تخطيط ومراقبة 

 مشروعات التشييد

CPM 413 
دارة إتطبيقات الحاسب في 

 المشاريع
3 2 2 CPM 341 

تخطيط ومراقبة 

 مشروعات التشييد

CPM 453 0 2 2 التركيبات الكهربائية في المباني  ---------- 

CPM 443 0 2 2 عقود ومواصفات CPM 442 
كميات ومراقبة تكاليف 

 المشرو 

CPM 444 2 2 3 ضبط جودة CE 324 ( 2خواص ومقاومة مواد)  

CPM 455 4 1 3 دراسات في مواقع التشييد CES 436 ( 3خرسانة مسلحة) 

CPM 416 0 2 2 إدارة المخاطر ENG 331 السالمة المهنية 

CPM 445 )5 1 3 مشرو  التخرج: مشرو  )ب CE 495 
 مشرو  التخرج: 

 مشرو  )أ(

Elective ( 3مقرر اختياري) االختياريةطبقا لجدول المقررات  1 2 2  

Elective ( 5مقرر اختياري) االختياريةطبقا لجدول المقررات  1 2 2  

Elective ( 6مقرر اختياري) 1 2 2 CES 436 ( 3خرسانة مسلحة)  

Elective ( 7مقرر اختياري) 1 2 2 CES 415 (3ة إنشاءات )نظري  

Elective ( 8مقرر اختياري) االختياريةطبقا لجدول المقررات  0 2 2 

   111 119 160 المجموع 

 المقررات االختيارية:قائمة )ب( 

يتم  ارية،يجب على طالب هندسة التشييد وإدارة المشروعات أن يجتاز بنجاح ثمانية مقررات اختي

 ديمي.شد األكاالمر التالية مع مراعاة المتطلب المسبق بالتنسيق مع اختيارها من بين المقررات االختيارية

رر
مق

ال
م 

رق
 

ي
ار

تي
خ

ال
ا

 

 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

دة
تم

مع
ة 

ع
سا

 

 الساعات

 التدريسية
 المسبق المتطلب

ي
ظر

ن
 

ي
مل

ع
ن/

ري
ما

ت
 

 اسم المقرر رقم المقرر

(1) 

AUR 211  2 2 نجليزية إلغة - ----------- ----------- 

AUR 212  2 2 لغة ألمانية - ----------- ----------- 

AUR 213 2 2 لغة فرنسية - ----------- ----------- 

(2) 

AUR 333  2 2 ريادة أعمال - ENG 133 اقتصاد هندسي 

AUR 334 2 2 محاسبة - ENG 133 اقتصاد هندسي 

AUR 335  2 2 التكاليف ودراسة الجدو - ENG 133 ياقتصاد هندس  
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رر
مق

ال
م 

رق
 

ي
ار

تي
خ

ال
ا

 

 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

دة
تم

مع
ة 

ع
سا

 

 الساعات

 التدريسية
 المسبق المتطلب

ي
ظر

ن
 

ي
مل

ع
ن/

ري
ما

ت
 

 اسم المقرر رقم المقرر

(3) 

CPM 322  1 2 2 الكباري المعدنية CES 323 منشآت معدنية 

CPM 323 1 2 2 الترسيس على التربة ذات المشاكل CES 345 ميكانيكا التربة 

CPM 324 1 2 2 الكباري الخرسانية CE 334 ( 2خرسانة مسلحة)  

(4) 

CES 475 1 2 2 فحص وصيانة وترميم المنشآت CE 334 ( 2خرسانة مسلحة)  

CES 463 1 2 2 أساسات عميقة وخاصة CES 346 أساسات 

CES 418 1 2 2 تحليل المنشآت باستخدا  الحاسب اآللي CE 316 ( 2نظرية إنشاءات)  

(5) 

CPM 427 1 2 2 موضوعات تطبيقية في الخرسانة المسلحة CE 334 ( 2خرسانة مسلحة)  

CPM 431 1 2 2 ديناميكا المنشآت وهندسة الزالزل CE 334 ( 2خرسانة مسلحة)  

CPM 451 1 2 2 تكنولوجيا التشييد CE 334 ( 2خرسانة مسلحة)  

(6) 

CPM 435 1 2 2 مراقبة سلوك المنشآت CES 436 ( 3خرسانة مسلحة)  

CPM 436 1 2 2 تحديد هوية التلفيات اإلنشائية CES 436 ( 3خرسانة مسلحة)  

CPM 452 1 2 2 هندسة األنفاق والشبكات CES 436 ( 3خرسانة مسلحة)  

(7) 

CPM 432 1 2 2 نظرية األلواح والقشريات CES 415 ( 3نظرية إنشاءات)  

CPM 433 1 2 2 تحليل متقد  للمنشآت CES 415 ( 3نظرية إنشاءات)  

CPM 434  1 2 2 تحليل وتصميم المنشآت العالية CES 415 ( 3نظرية إنشاءات)  

(8) 

CPM 414 2 2 ية في هندسة وإدارة التشييدالعوامل اإلنسان - ENG 331 السالمة المهنية 

CPM 415 2 2 إدارة النقل واإلمدادات - CE 385 
هندسة الطرق 

 والمرور

CPM 454 2 2 مشاريع التشييد العمالقة - CES 436 ( 3خرسانة مسلحة)  

 

 160 عدد الساعات المعتمدة

 119 عدد الساعات النظري

 111 ين والعمليعدد ساعات التمار

 230 عدد ساعات االتصال

 65 عدد المقررات

 57 المقررات اإلجبارية

 8 عدد المقررات االختيارية
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 اخلطة الدراسية السرتشادية: سادساا 
 الفصل الدراسي األول

 أ( الساعات المعتمدة والتدريسية

 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات

 التدريسية

 لبالمتط

 المسبق

 نظري
تمارين/ 

 عملي
 اسم المقرر رقم المقرر

MTH 111 
(: جبر وهندسة 1رياضيات )

 تحليلية
3 2 2  ------------ 

PYH 111 ( 1فيزياء) 2 2 3  ------------ 

ENG 122  2 2 3 ميكانيكا هندسية  ------------ 

ENG 121 1 2 2 كيمياء هندسية  ------------ 

ENG 111 3 - 1 (1) هندسي رسم  ------------ 

ENG 114 2 1 2 تكنولوجيا اإلنتاج  ------------ 

AUR 121 0 2 2 القضايا المجتمعية  ------------ 

   12 11 16 المجموع

 ب( نظم التقييم والدرجات

 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

مدة 

امتحان 

نهاية 

الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

نتصف م

الفصل 

 الدراسي

أعمال 

 السنة

 العملي/

 الشفهي

نهاية 

 الفصل
 المجموع

MTH 111 
(: جبر وهندسة 1رياضيات )

 تحليلية
3 20 30 - 50 100 

PYH 111 ( 1فيزياء) 100 50 10 20 20 3 

ENG 122  100 50 - 30 20 3 ميكانيكا هندسية 

ENG 121 100 50 10 20 20 2 كيمياء هندسية 

ENG 111 100 50 - 30 20 2 (1) سم هندسير 

ENG 114 100 50 10 20 20 2 تكنولوجيا اإلنتاج 

AUR 121 100 50 - 30 20 2 القضايا المجتمعية 
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 الفصل الدراسي الثاني

 أ( الساعات المعتمدة والتدريسية

 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات

 التدريسية

 المتطلب

 المسبق

 ينظر
تمارين/ 

 عملي
 اسم المقرر رقم المقرر

MTH 112 ( تفاضل وتكامل2رياضيات :) 2 2 3 MTH 111 ( 1رياضيات) 

PYH 112 ( 2فيزياء) 2 2 3 PYH 111 ( 1فيزياء) 

ENG 112  3 1 2 (2)رسم هندسي ENG 111 (1) رسم هندسي  

AUR 131  3 1 2 مقدمة في الحاسبات والبرمجة  ------------ 

ENG 161  اخالقيات المهن الهندسية

 وقوانينها

2 2 0  ------------ 

ENG 141  1 2 2 تقارير فنية  ------------ 

ENG 133 0 2 2 اقتصاد هندسي  ------------ 

   11 12 16 المجموع

 ب( نظم التقييم والدرجات

 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

مدة 

امتحان 

نهاية 

الفصل 

 الدراسي

 لمقررتوزيع الدرجات ل

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

أعمال 

 السنة

 العملي/

 الشفهي

نهاية 

 الفصل
 المجموع

MTH 112 
 (: 2رياضيات )

 تفاضل وتكامل
3 20 30 - 50 100 

PYH 112 ( 2فيزياء) 100 50 10 20 20 3 

ENG 112  100 50 10 20 20 2 (2)رسم هندسي 

AUR 131 100 50 10 20 20 2 مقدمة في الحاسبات والبرمجة 

ENG 161  اخالقيات المهن الهندسية

 وقوانينها
2 20 30 - 50 100 

ENG 141 100 50 - 30 20 2 تقارير فنية 

ENG 133 100 50 - 30 20 2 اقتصاد هندسي 
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 الفصل الدراسي الثالث

 أ( الساعات المعتمدة والتدريسية

 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات

 التدريسية

 المتطلب

 المسبق

 نظري
تمارين/ 

 عملي
 اسم المقرر رقم المقرر

ENG 217 0 2 2 احتمال وإحصاء MTH 112 ( 2رياضيات) 

CE 223 ( 1خواص ومقاومة مواد) 2 2 3 PYH 112 ( 2فيزياء) 

AUR 232  2 1 2 والتواصلمهارات العرل  ------------ 

MRE 254 1 2 2 جيولوجيا هندسية ENG 111 (1) رسم هندسي 

MEP 277 1 2 2 مبادئ الهندسة الميكانيكية  ------------ 

CPM 221 2 2 3 إنشاء المباني ENG 112 (2) رسم هندسي 

CE 292 
رسم مدني وتطبيقات 

 الكمبيوتر
2 1 3 ENG 111 (1) رسم هندسي 

   11 12 16 المجموع

 ب( نظم التقييم والدرجات

 رقم

 المقرر

 اسم

 ررالمق

مدة 

امتحان 

نهاية 

الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

أعمال 

 السنة

 العملي/

 الشفهي

نهاية 

 الفصل
 المجموع

ENG 217 100 50 - 30 20 2 احتمال وإحصاء 

CE 223 ( 1خواص ومقاومة مواد) 100 50 10 20 20 3 

AUR 232  100 50 - 30 20 2 والتواصلمهارات العرل 

MRE 254 100 50 10 20 20 2 جيولوجيا هندسية 

MEP 277 100 50 - 30 20 2 مبادئ الهندسة الميكانيكية 

CPM 221 100 50 - 30 20 3 إنشاء المباني 

CE 292 
رسم مدني وتطبيقات 

 الكمبيوتر
2 20 20 10 50 100 
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 الفصل الدراسي الرابع

 يسيةأ( الساعات المعتمدة والتدر

 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات

 التدريسية

 المتطلب

 المسبق

 نظري
تمارين/ 

 عملي
 اسم المقرر رقم المقرر

CE 215 ( 1نظرية إنشاءات) 2 2 3 ENG 122  ميكانيكا هندسية 

CE 263 3 2 3 ميكانيكا الموائع ENG 122  ميكانيكا هندسية 

CE 293 2 2 3 سيتحليل عددي هند ENG 217 احتمال وإحصاء 

CE 244 ( 1مساحة) 3 2 3 ENG 111 (1) رسم هندسي 

CPM 211 1 2 2 الموارد الطبيعية وإدارتها  ------------ 

Elective 

 1-مقرر اختياري

 –لغة ألمانية  –نجليزية إ)لغة 

 لغة فرنسية(

2 2 0  ------------ 

   11 12 16 المجموع

 الدرجاتب( نظم التقييم و

 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

مدة 

امتحان 

نهاية 

الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

أعمال 

 السنة

 العملي/

 الشفهي

نهاية 

 الفصل
 المجموع

CE 215 ( 1نظرية إنشاءات) 100 50 - 30 20 3 

CE 263 100 50 10 20 20 3 ميكانيكا الموائع 

CE 293 100 50 - 30 20 3 ليل عددي هندسيتح 

CE 244 ( 1مساحة) 100 50 10 20 20 3 

CPM 211 100 50 - 30 20 2 الموارد الطبيعية وإدارتها 

Elective 

 1-مقرر اختياري

 –لغة ألمانية  –نجليزية إ)لغة 

 لغة فرنسية(

2 20 30 - 50 100 
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 الفصل الدراسي الخامس

 يسيةأ( الساعات المعتمدة والتدر

 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات

 التدريسية

 المتطلب

 المسبق

 نظري
تمارين/ 

 عملي
 اسم المقرر رقم المقرر

CE 316 ( 2نظرية إنشاءات) 2 2 3 CE 215 ( 1نظرية إنشاءات)  

CE 364 1 2 2 هيدروليكا CE 263 ميكانيكا الموائع 

CE 333 ( 1خرسانة مسلحة) 3 2 3 CE 215 ( 1نظرية إنشاءات)  

CE 345 ( 2مساحة) 3 2 3 CE 244 ( 1مساحة)  

CPM 341 
تخطيط ومراقبة مشروعات 

 التشييد
3 2 2 CPM 221 انشاء مباني 

AUR 336 0 2 2 مبادئ البحث العلمي  ------------ 

   11 12 16 المجموع

 ب( نظم التقييم والدرجات

 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

مدة 

ن امتحا

نهاية 

الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

أعمال 

 السنة

 العملي/

 الشفهي

نهاية 

 الفصل
 المجموع

CE 316 ( 2نظرية إنشاءات) 100 50 - 30 20 3 

CE 364 100 50 10 20 20 2 هيدروليكا 

CE 333 ( 1خرسانة مسلحة) 100 50 - 30 20 3 

CE 345  100 50 10 20 20 3 (2)مساحة 

CPM 341 
تخطيط ومراقبة مشروعات 

 التشييد
3 20 30 10 50 100 

AUR 336 100 50 - 30 20 2 مبادئ البحث العلمي 
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 الفصل الدراسي السادس

 أ( الساعات المعتمدة والتدريسية

 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات

 التدريسية

 المتطلب

 المسبق

 نظري
تمارين/ 

 عملي
 اسم المقرر رقم المقرر

CES 345 3 2 3 ميكانيكا التربة MRE 254 جيولوجيا هندسية 

CES 323 2 2 3 منشآت معدنية CE 316 ( 2نظرية إنشاءات)  

CE 324 ( 2خواص ومقاومة مواد) 3 2 3 CE 223 ( 1خواص ومقاومة مواد)  

CE 334 ( 2خرسانة مسلحة) 2 2 3 CE 333 (1رسانة مسلحة )خ 

Elective 

 2-مقرر اختياري

 - حاسبةم -ريادة أعمال )

 تكاليف ودراسة جدو (

2 2 0 ENG 133 اقتصاد هندسي 

CPM 312 1 2 2 أساسيات اإلدارة  ----------------- 

   11 12 16 المجموع

 ب( نظم التقييم والدرجات

 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

مدة 

امتحان 

نهاية 

الفصل 

 اسيالدر

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

أعمال 

 السنة

 العملي/

 الشفهي

نهاية 

 الفصل
 المجموع

CES 345 100 50 10 20 20 3 ميكانيكا التربة 

CES 323 100 50 - 30 20 3 منشآت معدنية 

CE 324 ( 2خواص ومقاومة مواد) 100 50 10 20 20 3 

CE 334 ( 2خرسانة مسلحة) 100 50 - 30 20 3 

Elective 

 2-مقرر اختياري

 - حاسبةم -ريادة أعمال )

 تكاليف ودراسة جدو (

2 20 30 - 50 100 

CPM 312 100 50 - 30 20 2 أساسيات اإلدارة 
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 الفصل الدراسي السابع

 أ( الساعات المعتمدة والتدريسية

 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات

 دريسيةالت

 المتطلب

 المسبق

 نظري
تمارين/ 

 عملي
 اسم المقرر رقم المقرر

CE 385 3 2 3 هندسة الطرق والمرور CE 345 ( 2مساحة) 

CES 346 3 2 3 أساسات CES 345 ميكانيكا التربة 

Elective ( 3مقرر اختياري) طبقاً لجدول المقررات االختيارية 1 2 2 

ENG 331 0 2 2 السالمة المهنية CPM 341 
تخطيط ومراقبة 

 مشروعات التشييد

CPM 325 
المنشآت المؤقتة وتصميم 

 الشدات
2 1 2 CPM 341 

تخطيط ومراقبة 

 مشروعات التشييد

CPM 326 1 2 2 تشييد األطر المعدنية CES 323 منشآت معدنية 

AUR 322 0 2 2 قضايا المياه والمناخ والطاقة ------------- ------------ 

جموعالم  16 13 10   

 ب( نظم التقييم والدرجات

 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

مدة 

امتحان 

نهاية 

الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

أعمال 

 السنة

 العملي/

 الشفهي

نهاية 

 الفصل
 المجموع

CE 385 100 50 10 20 20 3 هندسة الطرق والمرور 

CES 346 100 50 - 30 20 3 أساسات 

Elective ( 3مقرر اختياري) 100 50 - 30 20 2 

ENG 331 100 50 - 30 20 2 السالمة المهنية 

CPM 325 
المنشآت المؤقتة وتصميم 

 الشدات
2 20 30 - 50 100 

CPM 326 100 50 - 30 20 2 تشييد األطر المعدنية 

AUR 322 100 50 - 30 20 2 قضايا المياه والمناخ والطاقة 
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 الدراسي الثامن الفصل

 أ( الساعات المعتمدة والتدريسية

 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات

 التدريسية

 المتطلب

 المسبق

 نظري
تمارين/ 

 عملي
 اسم المقرر رقم المقرر

Elective ( 4مقرر اختياري) االختياريةطبقاً لجدول المقررات  1 2 2  

CES 415 2 2 3 (3ة إنشاءات )نظري CE 316 ( 2نظرية إنشاءات)  

CES 436 ( 3خرسانة مسلحة) 3 2 3 CE 334 ( 2خرسانة مسلحة) 

CE 473 2 2 3 الهندسة الصحية والبيئية CE 364 اهيدروليك 

Elective ( 5مقرر اختياري) االختياريةطبقاً لجدول المقررات  1 2 2 

CPM 442 
كميات ومراقبة تكاليف 

 و المشر
3 2 2 CPM 341 

تخطيط ومراقبة 

 مشروعات التشييد

   11 12 16 المجموع

 ب( نظم التقييم والدرجات

 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

مدة 

امتحان 

نهاية 

الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

أعمال 

 السنة

 العملي/

 الشفهي

نهاية 

 الفصل
 المجموع

Elective ( 4مقرر اختياري) 100 50 - 30 20 2 

CES 415 ( 3نظرية إنشاءات) 100 50 - 30 20 3 

CES 436 ( 3خرسانة مسلحة) 100 50 - 30 20 3 

CE 473 100 50 - 30 20 3 الهندسة الصحية والبيئية 

Elective ( 5مقرر اختياري) 100 50 - 30 20 2 

CPM 442 
كميات ومراقبة تكاليف 

 المشرو 
3 20 30 - 50 100 
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 الفصل الدراسي التاسع

 أ( الساعات المعتمدة والتدريسية

 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات

 التدريسية

 المتطلب

 المسبق

 نظري
تمارين/ 

 عملي
 اسم المقرر رقم المقرر

Elective ( 6مقرر اختياري) 1 2 2 CES 436 ( 3خرسانة مسلحة) 

Elective ( 7مقرر اختياري) 1 2 2 CES 415 ( 3نظرية إنشاءات) 

CPM 413 
تطبيقات الحاسب في إدارة 

 المشاريع
3 2 2 CPM 341 

تخطيط ومراقبة 

 مشروعات التشييد

CPM 453 
التركيبات الكهربائية في 

 المباني
2 2 0  ------------------- 

CPM 443 0 2 2 عقود ومواصفات CPM 442 
بة تكاليف كميات ومراق

 المشرو 

CE 474 0 2 2 التركيبات الصحية في المباني CE 473 هندسة صحية وبيئية 

CE 495 )معتمدةساعة  110اجتياز  6 1 3 مشرو  التخرج: مشرو  )أ 

   10 13 16 المجموع

 ب( نظم التقييم والدرجات

 رقم

 المقرر

 اسم

 المقرر

مدة امتحان 

نهاية الفصل 

 الدراسي

 ت للمقررتوزيع الدرجا

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

أعمال 

 السنة

 العملي/

 الشفهي

نهاية 

 الفصل
 المجموع

Elective ( 6مقرر اختياري) 100 50 - 30 20 2 

Elective ( 7مقرر اختياري) 100 50 - 30 20 2 

CPM 413 
تطبيقات الحاسب في إدارة 

 المشاريع
3 20 30 - 50 100 

CPM 453 
هربائية في التركيبات الك

 المباني
2 20 30 - 50 100 

CPM 443 100 50 - 30 20 2 عقود ومواصفات 

CE 474 100 50 - 30 20 2 التركيبات الصحية في المباني 

CE 495 )100  50 50 - مناقشة مشرو  التخرج: مشرو  )أ 
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 الفصل الدراسي العاشر

 أ( الساعات المعتمدة والتدريسية

 رقم

 المقرر

 اسم

 قررالم

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات

 التدريسية

 المتطلب

 المسبق

 نظري
تمارين/ 

 عملي
 اسم المقرر رقم المقرر

Elective ( 8مقرر اختياري) طبقاً لجدول المقررات االختيارية 0 2 2 

CE 455 2 2 3 هندسة الري وتصميم منشآتها CE 364 هيدروليكا 

CPM 444 2 2 3 ضبط جودة CE 324 
ومقاومة مواد خواص 

(2) 

CPM 455 4 1 3 دراسات في مواقع التشييد CES 436 ( 3خرسانة مسلحة) 

CPM 416 0 2 2 إدارة المخاطر ENG 331 السالمة المهنية 

CPM 445 )ب(  5 1 3 مشرو  التخرج: مشرو CE 495 )مشرو  )أ 

   13 10 16 المجموع

  ب( نظم التقييم والدرجات

 رقم

 المقرر

 اسم

 رالمقر

مدة 

امتحان 

نهاية 

الفصل 

 الدراسي

 توزيع الدرجات للمقرر

امتحان 

منتصف 

الفصل 

 الدراسي

أعمال 

 السنة

 العملي/

 الشفهي

نهاية 

 الفصل
 المجموع

Elective ( 8مقرر اختياري) 100 50 - 30 20 2 

CE 455 100 50 - 30 20 3 هندسة الري وتصميم منشآتها 

CPM 444 100 50 - 30 20 3 ضبط جودة 

CPM 455 100 30 20 30 20 2 دراسات في مواقع التشييد 

CPM 416 100 50 - 30 20 2 إدارة المخاطر 

CPM 445 )100 - 50 50 - مناقشة مشرو  التخرج: مشرو  )ب 
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 احملتوى العلمي للمقررات الدراسية للربنامج: سابعاا 
 المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي األول

قم الكوديالر  اسم المقرر 
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

MTH 111 ( جبر وهندسة تحليلية1رياضيات :)  3 2 2 --------- 

نظرية ال -الت نظرية ذات الحدين بري أس )سالب أو كسري( وتطبيقاتها في التقريب والحد العا  ومجمو  بعض المتسلس الجبر:
ظم نالمصفوفات و -ع( العامة للمعادالت وطرق الحل التقريبي لها )طريقة التصنيف والنقطة الثابتة، نيوتن الموضع الزائف، القاط

 (.كراريةالمعادالت الخطية )حلول المعادالت والرتبة والعمليات األولية، طريقة الحذف الجاوس، جاوس جوردان، طرق ت
 اإلحووداثيات القطبيووة واألسووطوانية –متجهووات )تمثوول المتجووه فووي الفوورال، الضوورب المتجهووي، الضوورب القياسووي( جبوور ال الهندسةةة التحليليةةة:

ائص معادالت الدرجة الثانيوة والصوورة العاموة لمعادلوة القطاعوات المخروطيوة والكرويوة )خصو –والكروية وطرق التمثيل للمتجه في الفرال 
معووادالت الخطووين المسووتقيمين، معووادالت  –دوران ونقوول المحوواور  –النوواقص، القطووع الزائوود(  القطاعووات المخروطيووة، القطووع المكوواف ، القطووع

 الكرة والسطوح الدورانية والمستو  في الفرال والخط المستقيم في الفرال.

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

PYH 111 ( 1فيزياء)خواص مواد/ حرارة( )  3 2 2 --------- 

 -ديناميكا الموائع  –ستاتيكا الموائع إ –جال الجاذبية وتطبيقاتها م –لوحدات القياسية واألبعاد ا –: الكميات الفيزيائية خواص المواد
 األوساط المرنة. الموجات في –لموجات الصوتية ا –لمرونة ا –اللزوجة 

اإلنتروبيوا  –القوانون األول فوي الوديناميكا الحراريوة  –النظرية الحركيوة للغوازات  –االنتقال الحراري  كا الحرارية:الحرارة والدينامي
 والقانون الثاني للديناميكا الحرارية.

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

ENG 122 2 2 3 يكا هندسية ميكان --------- 

 ل نقطة وحولمحصلة مجموعة من القو  الفراغية وعزو  القو  حو –تطبيقات على المتجهات الفراغية )ثالثية األبعاد(  إستاتيكا:
المستو  نوا  الدعامات والركائز في أ–المجموعات المكافئة ومعادالت االتزان للجسم الجاس   –االزدواجات المكافئة  –خط مستقيم 

اتزان جسم جاس  تحت مجموعة من القو   –اتزان مجموعات القو  الفراغية  –وفي الفرال واالتزان تحت ترثير القو  المستوية 
ز  ع –واأللواح المستوية(  –مركز الكتل )مجموعة من الجسيمات  –االتزان في وجود قوة احتكاك  –واالزدواجات الفراغية 

 اتي.لقصور )مجموعة من الجسيمات واأللواح المستوية( والمحاور الرئيسية للقصور الذالقصور الذاتي وحاصل ضرب ا

 -لمسوتوية باسوتخدا  المحواور الكرتيزيوة اوصوف الحركوة  -المستوية للجسيم  مسار الحركة -إزاحة وسرعة وعجلة الجسيم  ديناميكا:
بية الحركوة النسو -لمحواور القطبيوة الحركوة فوي ا -لمحاور الذاتيوة كة في االحر -لحركة المقيدة لجسيم على مسار مستقيم ا -المقذوفات 

لحركوة ا -افقيوة للجسويم الحركوة التو -غيورة وتطبيقاتهوا الكتلوة المت -سوط مقواو  الحركوة فوي و -كة لنيوتن قوانين الحر -بين الجسيمات 
كميوة ومبودأ الودفع  -مبودأ حفوا الطاقوة الميكانيكيوة  -لقوو  المحافظوة ا -بدأ الشوغل وطاقوة الحركوة م -المقيدة لجسيم على مسار دائري 

 تصاد  جسيمين. -الحركة 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

ENG 121 1 2 2 كيمياء هندسية --------- 

 -يناميكي فووي العمليووات الفيزيائيووة والكيميائيووة االتووزان الوود -يوول خووواص المحال - موازنووة المووادة والطاقووة وتطبيقاتهووا –الحالووة الغازيووة 
 ،األسوومدةسوومنت، األ) :صووناعات كيميائيووة مختووارة -لتلوووث ومعالجتووه ا -واد البنوواء موو -عالجووة الميوواه م -الكيميوواء الكهربيووة والتآكوول 

 (.ات هندسية أخر صناع، البتروكيماويات، أشباه الموصالت، والورق البوليمرات، السكر

 



 
 جامعة أسيوط

 (2021)كالوريوس الئحة مرحلة الب - كلية اهلندسة
 الربامج الدراسية بنظام الساعات املعتمدة

  برانمج هندسة التشييد وإدارة املشروعات
 كلية الهندسة

 

 447                                                                                               الرابع: برانمج هندسة التشييد وإدارة املشروعات الباب   

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

ENG 111 3 - 1 (1) رسم هندسي --------- 

زوايوا وتكبيور لعمليوات الهندسوية )طورق رسوم وتقسويم الا -ريقة كتابة الحوروف ط –أنوا  الخطوط وطرق استخدا  األدوات الهندسية 

جاد ندسي )طرق اإلسقاط المختلفة واستخدا  اإلسقاط العمودي في إياإلسقاط اله -وتصغير بعض األشكال الهندسية، عمليات التماس( 

 المساقط لمجسمات مختلفة األشكال، استنتاج المسقط الثالث، رسم المنظور من مسقطين(.

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

اعات التدريسيةالس  
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

ENG 114 2 1 2 تكنولوجيا اإلنتاج --------- 

ميكانيكيوة ، الخوواص الالمواد الهندسية )المعادن الحديدية، المعادن غيور الحديديوة، الموواد غيور المعدنيوة، المعالجوة الحراريوة للمعوادن

طرد السباكة بال سباكة بالرمل، السباكة باأللواح، السباكة باإلزاحة، السباكة بالقوالب المعدنية،لعمليات السباكة )ا -للمعادن، السبائك( 

ل المعوادن )البرشومة، اللحوا ، عمليوات تشوكي -ل المعادن )الحدادة، الدرفلة، السحب العميق، البثق، الرحوو( عمليات تشكي -المركزي( 

اس عمليوات القيو -ليوة: الخراطوة، الكشوط، الثقوب، التفريوز، التجلوي ( العمليوات اآل -ية دن )العمليات اليدوعمليات قطع المعا -اللصق( 

 )القدمة ذات الورنية، الميكروميتر، مقياس وجه الساعة، قياس الزوايا، محددات القياس(.

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

AUR 121 0 2 2 القضايا المجتمعية --------- 

 لشفافية ومكافحة الفساد.ا -حقوق اإلنسان  - الزيادة السكانية

 المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي الثاني

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

MTH 112 (: تفاضل وتكامل2اضيات )ري (1رياضيات ) 2 2 3   

غاريتمية األسية عكسية واللولية )المثلثية والالدوال األو -الدالة )مفهو  الدالة، تصنيف الدوال، دالة الدالة، الدالة العكسية(  التفاضل:
االتصال  -ت( رية النهايانهاية عند الالنهاية، نظلنهايات )نهاية متتابعة، نهاية دالة، النهاية من جانب واحد، الا -الزائدية والعكسية( 

واعد قاالشتقاق )  -و ( )تعريف، نظريات االتصال، اتصال دالة الدالة والدالة العكسية، نظرية القيمة الوسطية، نظرية القيمة القص
ري، والبارومت لضمنيا، االشتقاق االشتقاق، مشتقات الدوال األولية، االشتقاق على فترة، قاعدة السلسلة، اشتقاق الدالة العكسية

رين، تسلسلة مكلوى التفاضل )نظرية القيمة المتوسطة، صيفة تيلور، متطبيقات عل  -المشتقات ذات الرتب العليا، االشتقاق الجزئي( 
 رسم المنحنيات، التحدب والتقعر، القيم العظمى والصغر ، التقريب(.

التكامول  -لثيوة( كسوور الجزئيوة، االختوزال المتتوالي، إزالوة الجوذور، التعويضوات المثطرق التكامل )التعوويض، التجزيو ، ال التكامل:

 - دة لوييتوال(المحدد )خصائصه، تجميعات ريموات العليوا والسوفلى، النظريوة األساسوية فوي التفاضول والتكامول، التكامول المعتول وقاعو

التكاموول  -( ادالت التفاضوولية موون الرتبووة األولووى والبسوويطةتطبيقووات التكاموول )حسوواب المسوواحات، السووطوح، الحجووو  الدورانيووة، المعوو

 بالتقرب )قاعدة سيمسون، أشباه المنحرفات(.
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

PYH 112 ( 2فيزياء) )كهربية/ مغناطيسية( (1فيزياء ) 2 2 3   

لتيووار والمقاومووة والقوووة الدافعووة ا –المكثفووات والمووواد العازلووة  –الجهوود الكهربووائي  –قووانون جوواوس  –ربووائي المجووال الكه -والمووادة الشووحنة 

الخوواص  –سوابات الحوث ح -انون فوراداي للحوث المغناطيسوي قو –قوانون بوايوت وسوافارت  –قانون أمبير  –الكهربائية. المجال المغناطيسي 

 عادالت ماكسويل )الصورة التكاملية(. ضوء هندسي وألياف بصرية.م –د المغناطيسية للموا

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

ENG 112  (2)رسم هندسي   (1) رسم هندسي 3 1 2 

اإلسوقاط المتبعوة طورق الرسوم و -ا  الهندسوية تقاطع األجسو -طا  مرحل القطاعات وتمثيل األجسا  بقطاعات كاملة ونصف قطا  وق

 لرسم المدعم بالحاسب في التخصصات المختلفة.ا -في المجاالت الهندسية المختلفة 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

AUR 131 اسبات والبرمجةمقدمة في الح  2 1 3 --------- 

 نظم) البرمجية لمكوناتا –( الطرفية الوحدات التشغيل، وحدة المخرجات، المدخالت،) المادية المكونات – الحاسب تنظيم في مقدمة

 الحاسوب ةبرمجو لغات بإحد  البرمجة أساسيات - حلها وخوارزميات المشكالت تحليل –( البرمجة الجاهزة، لغات التشغيل، البرامج

 .تطبيقية لبرامج أمثلة –

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

ENG 161 0 2 2 اخالقيات المهن الهندسية وقوانينها --------- 

بيعوة المهون طريوات موذهب المنفعوة والحقووق والواجبوات، أخالقيات المهن الهندسية: مجاالت وأهداف أخالقيوات المهون الهندسوية، نظ

 ت.د األخالقياالهندسية )التجارب واألمان والمخاطر واإلهمال(، السلوك المهني والمسئوليات تجاه العمالء ورؤساء العمل، قواع

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

عملي/تمرين نظري  

ENG 141 1 2 2 تقارير فنية --------- 

ضوافة ا –شوكال والخورائط رل الجوداول واألعو –سلوب الكتابة ونظا  التنسيق أ –رير ساسية للتقالفصول األ –مراحل كتابة التقرير 

 العرل الجيد. تقديم –عداد عرل جيد إ –المراجع 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

التدريسية الساعات  
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

ENG 133 0 2 2 اقتصاد هندسي --------- 

طرق مختلفوة  -نية للنقود ومعدل العائد القيمة الزم -دي المسار النق -التحليل االقتصادي التخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع الهندسية 

 آثوار التضوخم -ستهالك واإليرادات المقابلة طرق حساب اال -ل واستبدال األصول الثابتة ة لإلحالالدراسات االقتصادي -لتقييم البدائل 

 ومعدالت التضخم.
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 المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي الثالث

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

ENG 217 إحصاءاحتمال و (2رياضيات ) 0 2 2   

غيور  Bayes'Ruleماذج االحتمواالت، االحتموال المشوروط، نظريوة االحتمواالت الكليوة ون -لمجموعات ا -فضاء العينة واالحتماالت 

 PMFs - المتوسوط، والتبواين -وال المتغيورات العشووائية د -االت دوال االحتمو -العشووائية المتقطعوة  غيوراتالمت -والفرز  -المعتمدة 

دوال  - PDFوالمشتركة للمتغيرات العشوائية المتعددة، المشروطة، المستقلة. متغيورات عشووائية عاموة، متغيورات عشووائية متصولة 

 -المسووتمرة  Bayes'Ruleاعوودة ق -المشووتركة لمتغيوورات عشوووائية متعووددة  PDF -اديووة عمتغيوورات عشوووائية  -التوزيووع التراكمووي 

شووائي للمتغيورات مجموو  عودد ع -التحوويالت  -طي وإعوادة النظور فوي التبواين التوقوع الشور -والتورابط  التباين -التوزيعات المشتقة 

ظريوة الحودود ن -الحتمواالت االتقارب في  -عيف لألعداد الكبيرة القانون الض - Chebyshevتفاوتات ماركوف  -العشوائية المستقلة 

 .االستدالل اإلحصائي البايزي -السل ماركوف س -واسون تا برنولي و بعملي -لقوي لألعداد الكبيرة القانون ا -المركزية 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CE 223 ( 1خواص ومقاومة مواد) ( 2فيزياء ) 2 2 3   

ركووا   – اإلسووتاتيكىاختبووار الضووغط  – اإلسووتاتيكىختبووار الشوود ا –ة القيوواس أجهووز –ختبووار ماكينووات اال –خووواص المووواد الهندسووية 

حديود نسوبة الخلوط المثلوى ت –لمسواحة السوطحية للركوا  ا -تحديد نسبة خلط الركا   –الخواص الميكانيكية للركا   –الخرسانة وأنواعه 

 –الحجووارة  -اص مووواد التشوييد والبنوواء )الطوووب خووو - لخووواص الميكانيكيووة لألسومنتا –سوومنت أنواعووه وطورق تصوونيفه األ –للركوا  

 .األخشاب(-الزجاج  –اللدائن 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

AUR 232  والتواصلمهارات العرض  2 1 2 --------- 

التخطوويط  -ئل والمقابلووة كتابووة الرسووا -لتواصوول الشووفهي وغيوور اللفظووي وكتابووة التقووارير ا - والتواصوولعمليووة  - والتواصوولمقدمووة فووي فنووون 

العورل التقوديمي: )تحديود الهودف، تحديود  مراحل تخطويط -العرول التقديمية  مزايا وعيوب -ل التقديمية إدارة العرو -للعرول التقديمية 

كيفيوة  -اموة إلدارة العورول التقديميوة القواعود الع -ئة ومحيط العرل التقوديمي بي -الجمهور، تحديد رسالة العرل الرئيسية، تحديد النطاق( 

 لتعامل مع جزء التساؤالت واإلجابات في العرل.ا -التعامل مع الجمهور 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

MRE 254 هندسية جيولوجيا  ( 1) رسم هندسي 1 2 2 

تخدمة فووي الصووخور المسوو -موول الجيولوجيووة علووى تخطوويط وإنشوواء األعمووال المدنيووة توورثير العوا -مبووادئ الجيولوجيووا الطبيعيووة والبنائيووة

 قييم مواقع السدود والخزانات.ت -لدراسات الجيوهندسية للفتحات تحت السطحية ا –اإلنشاءات الهندسية 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

MEP 277 1 2 2 مبادئ الهندسة الميكانيكية --------- 

أنظموة محركوات  –نظموة المعودات الثقيلوة أ –المعدات الثقيلة  –الشغل والطاقة والقدرة والكفاءة  –تعريف األليات وعناصرها األولية 

 مضحة الخرسانة. –المضخات  –لنظم الهيدروليكية ا -الحتراقا
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 221 (2)رسم هندسي  2 2 3 إنشاء المباني  

الطبقوات  –مشورو  تطبيقوي صوغير  –فيهوا  مصوطلحات المسوتخدمةفهم وقراءة الرسومات المعمارية وال -المكونات األساسية للمباني

الفواصوول فووي  –ي التنفيوذ وأسوولوب التغلووب عليهوا فووخطوواء الشوائعة األ –لسوواللم فوي المبوواني ا –العازلوة للرطوبووة والحورارة والصوووت 

 العتبارات التصميمية للمباني.ا –لتشطيبات المعمارية لألرضيات والحوائط واألسقف ا –المباني 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CE 292  (1) رسم هندسي 3 1 2 رسم مدني وتطبيقات الكمبيوتر  

سوقاطات األتربوة ا –نوا  الحوائط الساندة واألكتاف: طوب، خرسانة عادية  خرسانة مسلحة أ -االصطالحات الفنية في الرسم المدني

الطورق  اسوقاط - سوقاط المنشوآت الخرسوانيةا –ألعمال الصناعية بالتقاطعوات المائيوة ا -اسقاط العقود  –والميول الجانبية والدورانات 

 تطبيقات الكمبيوتر. –سقاط المنشآت الحديدية ا –والجسور 

 

 المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي الرابع

لمقرراسم ا الرقم الكودي  
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CE 215 ( 1نظرية إنشاءات)  ميكانيكا هندسية  2 2 3 

تحليول  -حساب القو  الداخلية في الكمورات المنحنيوة فوي مسوتو  األحموال )علوى شوكل جوزء مون دائورة أو علوى شوكل قطوع مكواف ( 
 ً طوط ترثير القوو  للمنشوآت خ –رات المتصلة بعناصر جمالونية تحليل اإلطا -تحليل الجمالونات المعقدة  –بيانياً و الجمالونات حسابيا

 ستخدا  البرامج في تحليل المنشآت.ا –لمساحات في المستو  حساب خواص ا -طارات، جمالونات إستاتيكيا: كمرات، إالمحددة 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CE 263 ميكانيكا هندسية  3 2 3 ميكانيكا الموائع 

القو  الهيدروسوتاتيكية الموؤثرة علوى سوطوح معرضوة  –الضغوط في الموائع الساكنة ووسائل قياسها  –الخواص الميكانيكية للموائع 
معادلوة القوو  وعالقتهوا  –قانون الطاقوة لبرنووللي وتطبيقاتوه  –حركة الموائع  كيناماتيكية -نيةلضغط مائع وتطبيقاتها في الهندسة المد

تطبيقووات الكمبيوووتر علووى  –سووتقر خووالل المواسووير وتصووميم شووبكات الميوواه السووريان الم -نشووائي للمواسووير المضووغوطة بالتصووميم اإل
 موضوعات حقيقية.

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

دةالمعتم  

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CE 293 احتمال وإحصاء 2 2 3 تحليل عددي هندسي 

سوقاط العموودي وتحقيوق أقول مجموو  ل مجموعوة المعوادالت الخطيوة بطريقوة جواوس سويدل العدديوة اإلحو -نظرية المعوادالت الخطيوة
 رق التفاضل العددي والتكامل العددي. ط –نج مفكوك الجرا -المحددة بمفكوك نيوتناستخدا  الفروق تقريب الدوال ب -أخطاء تربيعية

 



 
 جامعة أسيوط
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 451                                                                                               الرابع: برانمج هندسة التشييد وإدارة املشروعات الباب   

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CE 244 ( 1مساحة) (1) رسم هندسي 3 2 3   

سووطا األرل علووى  خطوووات تمثيوول -لمسوواحة الجيوديسووية والمسوواحة المسووتوية( ة )اأقسووا  المسوواح -مقدمووة علووم المسوواحة والخوورائط 

 -لمسواحي اطورق الرفوع   -س فوي األعموال المسواحية وحودات القيوا -هوم مواصوفاتها أمسواحية وأنوا  الخورائط ال -الخرائط المساحية 

سابية والميكانيكية الدقيقة إليجاد المساحات لطرق الحا -لمضلعات المساحية وطرق تصحيحها ا -القياسات الطولية وأرصاد البوصلة 

لميزانيوة ا  -نووا  المووازين أ -لتركيب و الضبط الدائم والمؤقوت لجهواز الميوزان ا -هاز الميزان ج -راضي وتعديل الحدود تقسيم األ -

ب كميووات الحفوور والوورد  فووي حسووا -ئط الكنتوريووة الخوورا -لميزانيووة الشووبكية ا -لقطاعووات الطوليووة والعرضووية ا -العاديووة والدقيقووة  

 عمال المساحية وعمل النماذج الرقمية  لمناسيب سطا األرل.مبيوتر في األتطبيقات الكو -المشروعات الهندسية 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 211 1 2 2 الموارد الطبيعية وإدارتها ---------- 

 –سووتغالل الموووارد الطبيعيووة االسووتغالل األمثوول ا -العالقووة بووين الموووارد الطبيعيووة والبيئووة المحيطووة  –مووواد البنوواء  –الطاقووة  –الميوواه 

 وارد الموقع.إدارة م -اقتصاديات الموارد الطبيعية 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
طلب السابقالمت  

 تمرين/عملي نظري

AUR 211 0 2 2 لغة انجليزية -------------- 

تعورف علوى سولوب والجمول الفعالوة وخصائصوها، السولوب، بعوض قواعود األخصائص اللغة اإلنجليزية الفنيوة، مراجعوة قواعود اللغوة واأل

تطفوات مون ة وتحليول مقت: الفكورة الرئيسوية، أنووا  الفقورات، قوراءالفنيوة، بنواء الفقورا ةبعض األخطاء الشائعة في كتابة الجملوة اإلنجليزيو

 ة للهندسة.ألفر  المختلفاخالل القراءة والتحليل واستخراج تقنية الكتابة في  التواصلالكتابة الفنية في الفرو  الهندسية لتنمية مهارات 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
السابق المتطلب  

 تمرين/عملي نظري

AUR 212 0 2 2 لغة ألمانية -------------- 

 عورف علوى بعوضسلوب والجمل الفعالة وخصائصها، التسلوب، بعض قواعد األألخصائص اللغة األلمانية الفنية، مراجعة قواعد اللغة وا

مون الكتابوة الفنيوة  ليل مقتطفواتكرة الرئيسية، أنوا  الفقرات، قراءة وتحلمانية الفنية، بناء الفقرات: الفاألخطاء الشائعة في كتابة الجملة األ

 لهندسة.لخالل القراءة والتحليل واستخراج تقنية الكتابة في األفر  المختلفة  التواصلفي الفرو  الهندسية لتنمية مهارات 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
قالمتطلب الساب  

 تمرين/عملي نظري

AUR 213 0 2 2 لغة فرنسية -------------- 

رف علوى بعوض وخصائصها، التع سلوب والجمل الفعالةسلوب، بعض قواعد األألخصائص اللغة الفرنسية الفنية، مراجعة قواعد اللغة وا

ن الكتابوة الفنيوة مويل مقتطفات األخطاء الشائعة في كتابة الجملة الفرنسية الفنية، بناء الفقرات: الفكرة الرئيسية، أنوا  الفقرات، قراءة وتحل

 لهندسة.المختلفة لخالل القراءة والتحليل واستخراج تقنية الكتابة في األفر   التواصلفي الفرو  الهندسية لتنمية مهارات 

 



 
 جامعة أسيوط
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 المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي الخامس

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CE 316 ( 2نظرية إنشاءات)  (1نظرية إنشاءات ) 2 2 3 

جهوادات عموديوة وقصوية إأقصوى  حسواب-جهادات القصإحساب  -وغير المتماثلةجهادات العمودية في القطاعات المتماثلة حساب اإل
ً نتيجة اإل ً ت -رق حساب التشوهات في المنشآتط -جهادات العمودية والقص معا باستخدا  طريقوة  حليل المنشآت غير المحددة استاتيكيا

   داخلية.حساب أقصى قو -معادلة الفروق الثالثة 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CE 364  ميكانيكا الموائع 1 2 2 هيدروليكا 

 - معادلوة القوو  وتطبيقاتهوا فوي تصوميم المنشوآت المائيوة –عيوة وتطبيقاتهوا الطاقوة النو -نظريات تصوميم القطاعوات المائيوة للقنووات المفتوحوة
ً  السووريان المتغيوور المضووخات الهيدروليكيووة  –زين وحسوواب سووعة الخزانووات، وهيوودروليكا السوودود نظريووات التخوو -بووالقنوات المكشوووفة توودريجيا

 .طبيقات الكمبيوتر على موضوعات تطبيقيةت -محطات توليد الطاقة الكهربية )التوربينات(  –واستخداماتها في الهندسة المدنية 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

لمعتمدةا  

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CE 333 ( 1خرسانة مسلحة) (1نظرية إنشاءات ) 3 2 3   

تصميم القطاعات الخرسانية المعرضة لعوز   –األحمال وتوزيعها على الكمرات  –مقدمة عن الخواص الميكانيكية للخرسانة والحديد 
تصميم القطاعات المعرضة ألحمال محورية باستخدا  الطريقوة  –ات تسليا الكمر -جهادات القصإ -ية انحناء باستخدا  الطريقة الحد

 المصمتة. تصميم البالطات –صميم وتسليا األعمدة ت –الحدية 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CE 345  (2)مساحة (1مساحة ) 3 2 3   

الشووبكات  - التعوورف علووى أنوووا  شووبكات الووتحكم والوونقط المسوواحية المرجعيووة )شووبكات المثلثووات المرصووودة الزوايووا والمرصووودة األطوووال
 –يوت لتركيب والضبط الدائم والمؤقت لجهواز التيودلا -ليت جهاز التيود -عات الدقيقة( شبكات المضل -المرصودة بنظم األقمار الصناعية 

لمسوواحة ا –المواصووفات القياسووية لألعمووال المسوواحية  –مضوولعات التيودليووت وتصووحيحها  –قيوواس وحسوواب الزوايووا األفقيووة والرأسووية 
حساب عناصر المنحنيات األفقية والرأسية وطرق توقيعهوا فوي  –متكاملة لكتروني للمسافات ومحطات الرصد الالقياس اإل –التاكيومترية 

السوكك  –المنشوآت العاموة  –لمدنيوة )المنشوآت السوكنية االمسواحات المسوتوية والطبوغرافيوة  فوي مشوروعات الهندسوة تطبيقات  –الطبيعة 
 لمنشآت تحت السطحية( تطبيقات الكمبيوتر في األعمال المساحية وإنتاج الخرائط.ا –لطرق السريعة ا –الحديدية 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

تدريسيةالساعات ال  
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 341 انشاء مباني 2 2 3 تخطيط ومراقبة مشروعات التشييد 

تقودير مودة النشواط والتكلفوة  خطيط المشروعات )خطوات تخطيط المشرو ، أنشطة المشرو ، عالقوات األنشوطة،ت -مفهو  التخطيط 
 ت )طريقة المسوار الحورج، حسوابات طريقوة المسوار الحورج، الشوبكة السوهمية، الشوبكةلمشروعالالجدولة الزمنية  -المباشرة للنشاط( 

 دارة الموارد )تعريف الموارد، إدارة الموارد، توزيع الموارد(.إ -لفة العاجلة حسابات التك -التتابعية، طريقة برت( 
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
بقالمتطلب السا  

 تمرين/عملي نظري

AUR 336 0 2 2 مبادئ البحث العلمي ---------- 

ت البحووث العلمووي: )تحديوود المشووكلة، صووياغة مراحوول وخطوووا -يب جمووع وتحليوول البيانووات أنوووا  وأسووال -مقدمووة فووي منهجيووة البحووث العلمووي 
ألخالقيووة ااالعتبووارات  -إعوودادات وأسوواليب التوثيووق( عووداد وكتابووة البحوووث: )مكونووات وإ -الفوورول، المنهجيووة، كتابووة وعوورل النتووائج( 

 واالنتحال.

 المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي السادس

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CES 345 جيولوجيا هندسية 3 2 3 ميكانيكا التربة 

 -لطبقوات المرنوة الهبووط فوي ا -توزيوع اإلجهوادات فوي التربوة  –النفاذية وانسياب المياه في التربوة  –تصنيف التربة  –بة خواص التر
 ت.مسائل تطبيقية من مشروعا -لضغوط الترابية ا –تزان الميول ا -دمك التربة

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
قالمتطلب الساب  

 تمرين/عملي نظري

CES 323  (2نظرية إنشاءات ) 2 2 3 منشآت معدنية 

 –تصوميم العناصور المعرضوة لشود وضوغط  –األحموال علوى الجمالونوات  –مخططات المشاريع المعدنيوة  –مقدمة عن المنشآت المعدنية 
 ت المعدنية.ات الكمبيوتر في تصميم المنشآتطبيق –صميم الركائز ت –صميم الكمرات العلوية للجمالونات ت –تصميم الوصالت 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CE 324 ( 2خواص ومقاومة مواد)  3 2 3 
خواص ومقاومة 

 (1مواد )

خوواص -نتواج الخلطوات الخرسوانية إتصوميم و - هزةاالخرسوانة الجو –ناعة الخرسوانة صو –خوواص واختبوارات ركوا  الخرسوانة 
تطبيقووات علووى  –حووف المعووادن ز -الصوود   –الكووالل  -ر الخرسووانة المتصوولبة خووواص واختبووا -واختبووارات الخرسووانة الطازجووة 

 المشروعات.

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CE 334 ( 2خرسانة مسلحة)  (1خرسانة مسلحة ) 2 2 3 

عوات المعرضوة لعوز  تصوميم القطا -لم وأنواعهوا تصوميم السوال -تصميم البالطوات المسوطحة الالكمريوة  –تصميم البالطات المفرغة 
 طارات.تسليا اإل -صميم ركائز اإلطارات ت –صميم اإلطارات ت -انحناء وقو  محورية باستخدا  الطريقة الحدية 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 312 1 2 2 اساسيات اإلدارة --------- 

وأهودافها،  ساسوية مثول التخطويط واسوتراتيجيات اإلدارةداريوة األالوظوائف اإل -ظرة تاريخية وتطوور مبوادئ اإلدارة ن -مقدمة لإلدارة 
دوار أداء، توصووويف المهموووة مووون حيوووث العناصووور البشووورية وإدارة المووووارد، إدارة الجوووودة للمهموووة ككووول موووع اسوووتمرارية تحسوووين األ

 مع أطراف المشرو . التواصلماعات وإدارة االجت - ة ودور مدير المشرو يالهياكل التنظيم -ومسئوليات داخل المشرو  
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 اسم المقرر الرقم الكودي
عات السا

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

AUR 333 اقتصاد هندسي 0 2 2 ريادة أعمال 

ر المناسووب للمشوورو  تحديوود المسووا -  ثقافووة العموول الحوور تنميووة مفهووو  -معرفووة أساسوويات ومبووادئ ريووادة األعمووال وتطبيقاتهووا العمليووة 
ث التجاريوة والتسوويقية إعوداد البحوو -ت البحث عن المعلومات من المصوادر المختلفوة تطبيق مهارا  -واالستفادة من الفرص المتاحة 
ت تطبيوق مهوارا -لمشاريع الناجحة والمفاضلة بينها باسوتخدا  الطورق العلميوة الحديثوة إيجاد فرص ل -للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 -راسوة الجودو  التوي تشوتمل علوى الخطوط التسوويقية والتشوغيلية والماليوة عوداد دإ -كتابة خطة العمل للمشورو  الريوادي فوي دراسوته 
 واكتساب مهارات إدارة فريق العمل.

 
 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

AUR 334 اقتصاد هندسي 0 2 2 محاسبة 

 –تسجيل وتبويب العمليات المالية للمشورو   –مقومات النظا  المحاسبي  –تحليل العمليات المالية  –لمالية اإلطار الفكري للمحاسبة ا
ات كوات والتزاموإعداد القوائم المالية للمشروعات بهدف تحديد صافي الربا أو الخسارة للمشروعات، وكذلك المركز الموالي مون ممتل

رارات ت المالية للوقوف على عائد المشرو  والمؤشرات المالية التي تساعد في كافة القاتحليل نتائج العملي –قائمة على المشروعات 
 الحجم واألرباح أو ما يطلق عليه تحليل التعادل.وتحليل العالقة بين التكاليف  –

 
 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

AUR 335 اقتصاد هندسي 0 2 2 التكاليف ودراسة الجدوى 

وقية )أهووداف دراسووة السوووق، العواموول المحووددة الدراسووة السوو -ة يراسووات الجوودو  التفصوويلد -مقدمووة عوون دراسووة الجوودو  والتكوواليف 

ا اإلنتاجيووة والتكنولوجيوو لدراسووة الفنيووة )تحديوود موقووع المشوورو ، تحديوود القوودرةا -للعوورل والطلووب، أسوولوب تقوودير الطلووب المسووتقبلي( 

السوتثمارية، الية )مصادر تمويل المشاريع االدراسة الم -المختارة، تخطيط العملية اإلنتاجية، التكاليف االستثمارية وتكاليف التشغيل( 

التكلفوة،  ية لتقوديريف )الطرق التقريبية لتقدير التكلفوة، الطورق التفصويلحساب التكال -معايير الربحية التجارية للمشرو  االستثماري( 

  خطوات تقدير التكاليف(.

 المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي السابع

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CE 385 (2مساحة ) 3 2 3 هندسة الطرق والمرور 

السوالمة  -لدراسوات المروريوةا -عناصور النظوا  الموروري  –ة الطورق تقوويم وصويان -د الطرقخواص موا -تخطيط وتصميم الطرق
حوا  إدارة االزد -المورور داخول وخوارج المودن  –السوعة المروريوة ومسوتو  الخدموة  –العالقة بوين العناصور المروريوة  –المرورية 
 طبيقات الكمبيوتر في تصميم وإدارة المشروعات.ت -المروري

 

الكوديالرقم   اسم المقرر 
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CES 346 ميكانيكا التربة 3 2 3 أساسات 

 تصووميم األساسووات العميقووة -صووميم األساسووات السووطحية ت -نوووا  األساسووات أ -حسوواب قوودرة تحموول التربووة  –مقاومووة القووص للتربووة 
طبيقوات الكمبيووتر فوي تصوميم ت -تخفويض منسووب الميواه األرضوية  –التنبؤ بهبوط المنشآت  –الحوائط الساندة  تصميم -)الخوازيق( 

 وإدارة المشروعات.
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 325 2 1 2 المنشآت المؤقتة وتصميم الشدات 
تخطيط ومراقبة 
 مشروعات التشييد

 –ؤقتة وتطبيقاتها المختلفة المنشآت الم -ت المختلفة تصميم الشدا -مواد تثبيت وأمان السقاالت  –أنوا  وأحمال واقتصاديات الشدات 
 حصر الشدة المعدنية للمباني.

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
لب السابقالمتط  

 تمرين/عملي نظري

CPM 322  منشآت معدنية 1 2 2 الكباري المعدنية 

المصووري لمختلووف قطووا  الكوووبري وكووود األحمووال الخاصووة  دراسووة الكووود -ري المعدنيووةأنوووا  الكبووا -ة يوومقدمووه عوون الكبوواري المعدن
ات الثانوية الطولية تصميم الكمر -نشائي وح به واالرتفا  اإلسم التخطيط العا  لتحديد نو  الكباري طبقا لالرتفا  المسمر -بالكباري 
 .للكود المصري الكمرة الرئيسية اللوحية والمركبة طبقا   plate girderتصميم  -والعرضية 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 323  على التربة ذات المشاكلالتأسيس  ميكانيكا التربة 1 2 2 

 - سوة خوواص وسولوك التربوة الطينيوة اللينوةدرا - راسة خواص وسلوك التربوة االنهياريوةد -دراسة خواص وسلوك التربة اإلنتفاشية 
 طبيقات الكمبيوتر في تصميم المشروعات.ت - الترسيس على التربة ذات المشاكل - احالل التربة

 

لكوديالرقم ا  اسم المقرر 
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 324  (2نظرية إنشاءات ) 1 2 2 الكباري الخرسانية  

 صووميم األنوووا ت -لركووائز فوي الكبوواريا -ؤثرة علووى الكبووارياألحمووال المو -العناصور المختلفووة للكبوواري  - الخرسووانية أنووا  الكبوواري
 طبيقات الكمبيوتر في تصميم المشروعات.ت  -المختلفة من الكباري

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

ENG 331 0 2 2 السالمة المهنية 
تخطيط ومراقبة 
 مشروعات التشييد

محطوات  -لووث الهوواء فوي بيئوة العمول ت -مة فوي بعوض العمليوات قواعود السوال -المهنيوة  ةقووانين السوالمة والصوح -األمن الصناعي 
 -اإلشوعا   - الحوراريلظوروف المناخيوة واالتوزان ا -إلضواءة الصوناعية ا -الهتوزازات الصوناعية ا -الضوضاء  -الغاليات  -الوقود 

 .ملأنظمة إدارة السالمة في بيئة الع -رائق عند حدوث الح اإلخالءخطة  - الحماية من الحرائق -حوادث الكهرباء 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 326 منشآت معدنية 1 2 2 تشييد األطر المعدنية 

تصوميم أنووا  مختلفوة مون األعمودة  –كمورات المعدنيوة صوميم أنووا  مختلفوة مون الت –مخططات المنشآت المعدنيوة المتعوددة الطوابوق 
تصووميم  –تحليوول وتصووميم وتشووييد المنشووآت ذات األطوور المعدنيووة  –وتفاصوويل المنشووآت ذات األطوور المعدنيووة  مخططووات –المعدنيووة 
  تطبيقات الحاسب اآللي. –الوصالت 
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
لب السابقالمتط  

 تمرين/عملي نظري

AUR 322 0 2 2 قضايا والمياه والمناخ والطاقة  

لمتجوددة، امتجوددة وغيور قضايا الطاقوة: )مصوادر الطاقوة ال -التعامل مع مشكالت نقص مصادر المياه الطبيعية(  ،قضايا المياه: )مصادر المياه
أثارهووا وات المناخيووة المنوواخ: )تعريووف التغيوور المنوواخي وأسووبابه، التنبووؤ بووالتغير - أمووان مصووادر الطاقووة، سياسووات الطاقووة المحليووة والدوليووة(

 .المحتملة، المواءمة للتغيرات المناخية ومعرفة طرق مواجهتها في ضوء مشاكل الطاقة(

 المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي الثامن

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

يةالساعات التدريس  
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CES 475 (2خرسانة ) 1 2 2 فحص وصيانة وترميم المنشآت  

شووروخ وعيوووب وانهيووار المنشووآت أثنوواء  -سووباب الشووروخ والتصوودعات فووي المنشووآتأ –طوورق فحووص عيوووب المنشووآت الخرسووانية 
 -األعمدة -صالح المنشآت الخرسانية )األسقف إعيم وتقوية وة وتدصيانة وحماي -عداد تقرير فني عن الفحصا -استخدامها وتشغيلها 

صوووالح والحمايوووة إلموووواد ا –مثلوووة علوووى بعوووض انهيوووارات المنشوووآتأ –لتقنيوووة الحديثوووة لعوووالج المنشوووآت الخرسوووانية ا –األساسوووات( 
 واستخداماتها.

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CES 463 أساسات 1 2 2 أساسات عميقة وخاصة 

حموال وزيوع األت –عيين قدرة تحمل الخازوق الخرسواني ت –لديناميكي للخوازيق ستاتيكي واالتحليل اإل –ساسات الخازوقية تعريف األ
حمل الخوازيق من خالل تجارب التحميل درة تحساب ق –صميم هامة الخوازيق ت –حمال الشد أعلى مجموعة من الخوازيق بما فيها 

 حساب هبوط مجموعة الخوازيق.  –

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CES 418 (2نظرية إنشاءات ) 1 2 2 تحليل المنشآت باستخدام الحاسب اآللي  

دراسوة بعوض –على نماذج حل المنشوآت  داً عداد برنامج بسيط معتمإ -لنموذج المثاليااختيار  -حل المنشآتمراجعة النماذج النظرية ل
طورق  - استنتاج مصفوفات المتانة للعناصر ذات البعد الواحد باستخدا  نظرية العناصر المحدودة –البرامج المتوفرة لتحليل المنشآت 

 قات.يتطب –حل المنشآت المرتكزة على دعامات مرنة 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CES 415 ( 3نظرية إنشاءات) (2نظرية إنشاءات ) 2 2 3   

لمحوددة بطريقوة ل األطور غيور احو -سوتاتيكيا بطريقوة القووة إل المنشآت غير المحددة ح -حساب اإلزاحات بطريقة الشغل االفتراضي 
 قدمة عن طريقة الصالبة.م -ل األطر غير المحددة بطريقة توزيع العزو  ح -ميل الترخيم 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CES 436 ( 3خرسانة مسلحة) (2خرسانة مسلحة ) 3 2 3   

تصميم الخزانات المستطيلة العلوية  –تصميم وتسليا الكمرات العميقة  –ألسطا القشرية )قباب مخروطيات( تصميم وتسليا ا
 واألرضية. 
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CE 473 هيدروليكا  2 2 3 الهندسة الصحية والبيئية 

صوميم شوبكات ت –ل ( إ ... ترشيا –خلط وترسيب  –نقية ت –نظمة تنقية المياه )تجميع أ -واصفات مياه الشرب م –ظمة إمداد المياه أن

 -التعورف علوى المنشوآت المصواحبة لمشوروعات الصورف الصوحي  –معالجة ميواه الصورف الصوحي أنظمة نقل و -الصرف الصحي

 تطبيقات. -مقدمة للهندسة البيئة 

 

قم الكوديالر  اسم المقرر 
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 427 (2خرسانة مسلحة ) 1 2 2 موضوعات تطبيقية في الخرسانة المسلحة  

يقات الكمبيووتر فوي تصوميم طبت -تصميم حوائط القص في المنشآت العالية  -الخرسانة سابقة اإلجهاد وتصميم العناصر سابقة اإلجهاد 

 المنشآت الخرسانية.

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 431  (2خرسانة مسلحة ) 1 2 2 ديناميكا المنشآت وهندسة الزالزل  

االهتوزازات الحورة لألنظموة ذات  –قواييس خطورتهوا وترثيرهوا علوى المنشوآت الزل وأسوبابها ومالوز –مقدمة عن األحمال الديناميكية 

األحموال الزلزاليوة علوى المبواني طبقواً  –طيوف التصوميم الزلزالوي  –ترثير اإلخمواد علوى االهتوزازات  –درجة حرية واحدة أو متعددة 

توزيووع  –حموال الووزالزل طبقواً للكوود أت تحووت تورثير نشوائي للمنشوآتحليوول اإلطورق ال –ألنظموة اإلنشوائية المقاومووة للوزالزل ا –للكوود 

تطبيقات باستخدا   –نشائية للمباني المقاومة للزالزل فاصيل تسليا العناصر اإلت –األحمال على حوائط القص وتصميم حوائط القص 

 برامج الحاسب اآللي.

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
ابقالمتطلب الس  

 تمرين/عملي نظري

CPM 451 (2خرسانة مسلحة ) 1 2 2 تكنولوجيا التشييد  

الخرسوانة  –ا  القشوري( مقدمة عن األنظمة اإلنشائية )النظم الهيكلية وأشكالها المختلفة وكيفية تخطيطها، نظا  الحوائط الحاملة، النظ
سانة ي تصنيع الخرالخرسانة سابقة اإلجهاد، خصائص المواد المستخدمة فجهاد )مبادئ الخرسانة سابقة اإلجهاد، نظم تشييد سابقة اإل

 الخرسووانة سووابقة الصووب )تكنولوجيووا –سوابقة اإلجهوواد، المواصووفات القياسووية المصوورية فوي تصووميم وتنفيووذ الخرسووانة سووابقة اإلجهواد( 
الت بوين ت الخرسانة سوابقة الصوب، الوصوتصنيع الخرسانة سابقة الصب، مكونات محطات الخرسانة سابقة الصب وإدارتها، تطبيقا

أنوووا  الخرسووانات الخاصووة وطوورق تصوونيعها )الخرسووانة المقذوفووة، الخرسووانة ذاتيووة الوودمك،  –العناصوور الخرسووانية سووابقة الصووب( 
 .الخرسانة خفيفة الوزن، الخرسانة الليفية(

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات التدريسية
لسابقالمتطلب ا  

 تمرين/عملي نظري

CPM 442 2 2 3 كميات ومراقبة تكاليف المشروع 
تخطيط ومراقبة 

 مشروعات التشييد

وامور أمقواولي البواطن و –تكلفوة المعودات  –كلفوة العمالوة ت –ال المختلفوة عموحسواب كميوات األ –لتقدير التفصيلي ا –التقدير التقريبي 
لطورق التقليديوة ا –تخطيط التكلفة  –التقدير علي أساس سعر الوحدة  –حساب العطاءات  –مباشرة الالتكلفة المباشرة وغير  –الشراء 

 راقبة التكاليف باستخدا  الشبكات. م –لمراقبة التكاليف 
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 المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي التاسع

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
ابقالمتطلب الس  

 تمرين/عملي نظري

CPM 435 (3خرسانة مسلحة ) 1 2 2 مراقبة سلوك المنشآت  

معوقوات  –أفر  عملية مراقبوة سولوك المنشوآت  –دوافع وأهمية عملية مراقبة سلوك المنشآت  –مقدمة لعملية مراقبة سلوك المنشآت 

تطبيقوات  –كية والليوزر وتطبيقاتوه المباشورة وغيور المباشورة( د  التقود  فوي أجهوزة القيواس )الكالسويمو -عملية مراقبة سلوك المنشآت

 كرة عن حساب العمر االفتراضي للمنشر.ف –عملية مراقبة سلوك المنشآت في مجال الهندسة المدنية 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 436 هوية التلفيات اإلنشائية تحديد (3خرسانة مسلحة ) 1 2 2   

مسوتويات عمليوة تحديود هويوة  –دوافوع وأهميوة عمليوة تحديود هويوة التلفيوات اإلنشوائية  –مقدمة لعملية تحديد هويوة التلفيوات اإلنشوائية 

فكورة عون أنووا  الطورق  –ل طريقوة رق اكتشاف التلفيات اإلنشائية )الموضعية والشاملة( ومميزات وعيوب كط –التلفيات اإلنشائية 

تطبيوق تحديود هويوة – ستاتيكي/الديناميكي وتلك المبنية على نمذجة المنشر بطريقوة العناصور المحوددة(الشاملة )المبنية على السلوك اإل

 التلفيات في الهندسة المدنية.

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 452 (3خرسانة مسلحة ) 1 2 2 هندسة األنفاق والشبكات  

لعوامول الموؤثرة ا - لدراسات األولية وتشمل: النواحي االقتصادية والنواحي الجيولوجية وترثيرها على شق األنفاقا –تصنيف األنفاق 

 -حادثة في سطا األرل والمتولدة مون حفور األنفواق التشكالت ال -يةحليل األحمال على النفق والمنشآت السطحت–على إنشاء األنفاق 

 ق.قنية والطرق المختلفة في إنشاء األنفاالنواحي الت -الحسابات األحمال الرأسية واألفقية والتحتية باستخدا  الحاسب اآللي

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 432 (3نظرية إنشاءات ) 1 2 2 نظرية األلواح والقشريات  

طورق   ز المختلفوة.ميكانيكا األلواح والقشريات. نظرية انحنواء األلوواح، تحليول االنحنواء لأللوواح لعودد مون حواالت االتصوال واالرتكوا

 تقريبية في تحليل األلواح. 

 يوق علوى تحليولسوطوانية والكرويوة والمحوريوة والمخروطيوة. التطبإلالقشوريات لنظريات العاموة تحليل وتصميم القشريات الرقيقة. ال

ات العناصور و مكاف  أو بيضواوي وكوذلك الخزانوات األسوطوانية. مقدموة فوي تقنيوأوتصميم القباب، منشآت مطوية ذات انحناء زائدي 

 المحدودة لمنشآت األلواح والقشريات.

 

راسم المقر الرقم الكودي  
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 433  (3نظرية إنشاءات ) 1 2 2 تحليل متقدم للمنشآت  

ات ات الجساءة لتحليل العناصر اإلنشائية المختلفة من كمرات وجمالونات وإطارطريقة مصفوف -مقدمة إلى طريقة العناصر المحددة 

طبيقوات باسوتخدا  بورامج ت -ريقوة العناصور المحوددة وتفسوير النتوائج دقوة تطبيوق ط -عددي المختلفوة طرق الحل ال -شبكية الكمرات ال-

 الحاسوب المتاحة.
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 434 ية تحليل وتصميم المنشآت العال (3نظرية إنشاءات ) 1 2 2   

التحليول اإلنشوائي لألنظموة المختلفوة  –السلوك اإلنشائي لألنظمة المختلفة للمنشآت العالية  –اعتبارات خاصة عند تصميم المنشآت العالية 

 المنشآت العالية.طبيقات الحاسب اآللي في تحليل وتصميم ت -صميم بعض األنظمة المختلفة للمنشآت العالية ت –للمنشآت العالية 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 413 2 2 3 تطبيقات الحاسب في إدارة المشاريع 
تخطيط ومراقبة 

 مشروعات التشييد

إدارة نطووواق  –تطبيووق برنوووامج إدارة المشووروعات  –ييد إدارة عمليوووات إدارة مشووروعات التشووو –اإلطووار العوووا  إلدارة المشووروعات 

اسوووتخدا  برنوووامج البريموووافيرا  -دارة سالسووول اإلموووداد إ -دارة تكلفوووة المشووورو  إ -إدارة الجووودول الزمنوووي المشووورو   -المشووورو  

(Primavera في تخطيط ومتابعة المراحل المختلفة من )دارة المشاريع اإلنشائية.إ 

 

قرراسم الم الرقم الكودي  
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 453 0 2 2 التركيبات الكهربائية في المباني ------------- 

 أجهوزة الحمايوة -لكوابالت والموصوالت الكهربيوة ا -ئر الفرعيوةتصميم الودوا -الكهربية  نظم اإلضاءة -مقدمة عن التركيبات الكهربية 

 نظم الترريض. -لعداد الكهربائي ا -صميم اللوحات الكهربية ت -الكهربية 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 443 0 2 2 عقود ومواصفات 
كميات ومراقبة 

 تكاليف المشرو 

طورق -أنووا  المناقصوات  –مسوتندات التعاقود  –ها واألسس التعاقدية والقانونيوة فوي هندسوة التشوييد نواعأمقدمة عن العقود الهندسية و

 مواصفات بنود االعمال االعتيادية. -عداد المواصفات المختلفة إدراسة طرق  –تقديم مستندات المناقصات 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
سابقالمتطلب ال  

 تمرين/عملي نظري

CE 474 0 2 2 التركيبات الصحية في المباني 
الهندسة الصحية 

 والبيئية

تحديد متطلبات المباني من األجهوزة الصوحية  –األجهزة الصحية  –االشتراطات الواجب توافرها بالمرافق الصحية بالمباني  –مقدمة 

أعموال تنفيوذ وتصوميم  –صورف ميواه المطور  –أعمال الصورف بالمبواني  –وية بالمباني لخزانات العلا –أعمال تغذية المباني بالمياه  -

 طبيقات.ت -عمال االختبارات لشبكات المياه والصرف الداخلية بالمباني أ –التركيبات الصحية 

 



 
 جامعة أسيوط
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 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CE 495 6 1 3 مشروع )أ( :مشروع التخرج 
ساعة  110اجتياز 

 معتمدة

لرأسوية ايتنواول دراسوة المخططوات المعماريوة، وحسواب األحموال  المشرو  )أ(: يقو  كل فريق من الطوالب بإعوداد مشورو  متكامول

اصور ميم جميوع عنائي المختلفوة. كوذلك تصووأحمال الزالزل وأحمال الرياح. ثم عمل نمذجة للمنشر باستخدا  أحد برامج التحليل اإلنشو

يويم المشورو  يوتم تق العناصر اإلنشائية ألحد مشروعات التشييد، وعمل نوتوة حسوابية وإعوداد المخططوات التنفيذيوة فوي صوورة ألبوو .

 بصورته النهائية من خالل لجنة امتحان تحددها اللجنة األكاديمية للبرنامج.

 راسي العاشرالمحتوى العلمي لمقررات الفصل الد

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 414 دالعوامل اإلنسانية في هندسة وإدارة التشيي  السالمة المهنية  0 2 2 

مون  دراسوة عمليوة -بين المسوتويات المختلفوة بوالموقعلنظريات الحاكمة لطبيعة العالقات اإلنسانية ا –حقوق وواجبات األفراد بالموقع 

 خالل بحث تطبيقي يتناول بعض المناهج البحثية المختلف للسلوكيات اإلنسانية بين أفراد العمل بالموقع.

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 415 لنقل واالمداداتإدارة ا  2 2 0 
 هندسة الطرق

 المرور

سوارات م –اإلمدادات اللوجستية  إدارة سلسلة -ل والجدولة عمليات النق -مقدمة في إدارة وتخطيط النقل  –ية مفاهيم أساس -نظم النقل 

 آللي.اتطبيقات الحاسب  -ناصر التكلفة ع -النقل وعالقتها بالجدولة 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
لساعات ا

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 454 0 2 2 مشاريع التشييد العمالقة 
دراسات في مواقع 

  التشييد

دارة التكلفوة والوقوت فوي المشواريع إ -كورة عون نمذجوة معلوموات البنواء فوي المشواريع العمالقوة ف –اإلنتاجيوة-مشواريع البنواء العمالقوة 

 ستخدامات الكمبيوتر في إدارة المشاريع العمالقة.ا -إدارة المعدات المختلفة في المشاريع العمالقة  –لعمالقة ا

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 444 2 2 3 ضبط الجودة 
خواص ومقاومة 

(2مواد )  

 جوودة، أنظمووةحات والتعواريف، إدارة الجووودة، مراقبوة الجوودة، مراقبووة الجوودة اإلحصوائية، مراقبووة جوودة العمليوة، ضوومان الالمصوطل

 .الشاملة دارة الجودةالجودة، العوامل التي تؤثر على جودة البناء، تكاليف الجودة الرديئة، ثقافة الجودة، دورة التحسين المستمر، إ
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رراسم المق الرقم الكودي  
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 455 (3خرسانة مسلحة ) 4 1 3  دراسات في مواقع التشييد  

 ألسوقف وكوذلكالدراسة العملية للمراحل التنفيذية للمشاريع من أنظموة إنشوائية وتشوطيبات وكسووات داخليوة لألرضويات والحووائط وا

 لصحية والكهربائية.األعمال ا

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 416 السالمة المهنية 0 2 2 إدارة المخاطر 

ر مشورو  طر خالل عمدارة المخامقدمة للمفهو  المتقد  للعملية المنهجية لتحديد وتحليل واالستجابة إلدارة مخاطر مشاريع البناء، وإ

 البناء، وتحليل المخاطر، وتقييم المخاطر، وتقدير المخاطر، ومنع المخاطر في مشرو  البناء.

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

CPM 445 التخرج )أ(مشرو   5 1 3 )ب( مشروع :مشروع التخرج  

عموول مقايسووة  –تقوودير تكلفووة المشوورو  وإعووداد العطوواء  –موون الجووزء األول للمشوورو   حسوواب الكميووات-تووي: يقووو  الطالووب بعموول اآل

 –التخطيط للمشرو   -إلعداد لمرحلة التعاقد ا –روط عقد المقاولة ش–إعداد العقود للمشرو   –مواصفات بنود األعمال  –المشرو  

البيئة المحيطة  علىاألثر البيئي للمشرو   –رحلة اإلقفال م –رحلة التنفيذ م –التدفقات النقدية للمشرو   –للمشرو  البرنامج الزمني 

 ليها.عإدارة المخاطر الناتجة عن المشرو  وكيفية التغلب  –

 

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

عملي/تمرين نظري  

CE 455 هيدروليكا  2 2 3 هندسة الري وتصميم منشآتها 

ري  -ري بووالر  -ي )ري تقليووديتصووميم نظووم ر -لووري بالتربووة والنبووات اعالقووة ميوواه  -تعريووف بطوورق الووري والصوورف وأهميتهووا 

 -بوات تصوميم منشوآت الوري عريوف مختصور بورهم متطلت -عريف بالمنشآت المائية ودورها في علميات توزيع مياه الوري ت -بالتنقيط( 

 إعداد الرسومات التنفيذية ألعمال الري وتطبيقات الحاسب في أعمال التصميم.

 

 اسم المقرر الرقم الكودي
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

(1تدريب ميداني )      
ساعة   80اجتياز 

 معتمدة

عتمودة. يقود  المرشود مسواعة   80ساعة خالل فترة ثالثة أسابيع في أعمال موقع ذات صلة بالبرنامج، بعود اجتيواز  90دة لم (1ي )تدريب ميدان

يميًا ليوتم تقييموه مون قبول لجنوة يقد  الطالب تقريًرا رسميًا وعرًضا تقود الصناعية تقريًرا رسميًا عن أداء الطالب أثناء التدريب. كما مؤسسةفي ال

اني لتودريب الميودراسوب، يقويم ا مكونة من ثالثة أعضاء من أعضاء هيئوة التودريس. يوتم تقيويم المقورر علوى نظوا  درجوات نواجا/االختبارات ال

 ماثلة.ممن الممكن أيضاً القيا  بالتدريب داخل الكلية في بيئة  .على أساس ناجا/راسب، وال يدخل في حساب المعدل التراكمي
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 اسم المقرر الرقم الكودي
ت الساعا

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تمرين/عملي نظري

(2تدريب ميداني )      
اجتياز تدريب 

(1ميداني )  

شود . يقود  المر1-لميودانيساعة خالل فترة ثالثة أسابيع في أعمال موقع ذات صلة بالبرنامج، بعد اجتياز التدريب ا 90( لمدة 2تدريب ميداني )

يميًا ليوتم تقييموه مون قبول لجنوة يقد  الطالب تقريًرا رسميًا وعرًضا تقود اعية تقريًرا رسميًا عن أداء الطالب أثناء التدريب. كمافي المؤسسة الصن

اني لتودريب الميودراسوب، يقويم ا االختبارات المكونة من ثالثة أعضاء من أعضاء هيئوة التودريس. يوتم تقيويم المقورر علوى نظوا  درجوات نواجا/

 ماثلة.ممن الممكن أيضاً القيا  بالتدريب داخل الكلية في بيئة  .ا/راسب، وال يدخل في حساب المعدل التراكميعلى أساس ناج



 
 جامعة أسيوط
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 اجلدارات التي حيققها الربنامج: ثامناا 

بمجال "( باإلضافة إلى الجدارات الخاصة Eجدارات خريج الهندسة )ويرمز لها بالرمز " تتضمن

 ."(CP)ويرمز لها بالرمز " التخصص

(E1) : ساسيات وأتحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية المعقدة من خالل تطبيق األساسيات الهندسية

 والرياضيات. العلو 

(E2): واسوتخدا   ج،النتوائوتقيويم  البيانوات،لتحليول وتفسوير  المناسبة،ة تطوير وإجراء التجارب والمحاكا

 التحليالت اإلحصائية والحكم الهندسي الموضوعي الستخالص النتائج.

(E3): المحوددة  تطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلول فعالة مون حيوث التكلفوة تفوي باالحتياجوات

لمهنووة ا وأخالقيوواتجتماعيووة واالقتصووادية والبيئيووة مووع مراعوواة الجوانووب العالميووة والثقافيووة واال

 .وغيرها حسب ما يتناسب مع االنضباط وضمن مبادئ وسياقات التصميم والتطوير المستدامين

(E4): ة للجووودة، اسووتخدا  التقنيووات المعاصوورة، ومعووايير وأكووواد الممارسووة العمليووة، والمبووادئ التوجيهيوو

 بيئية ومبادئ إدارة المخاطر.ومتطلبات الصحة والسالمة، والقضايا ال

(E5): .ممارسة تقنيات البحث وأساليب االستقصاء كجزء متضمن من عملية التعلم 

(E6): متطلبوات ال االعتبوارمراقبة واإلشوراف علوى تنفيوذ المشواريع الهندسوية موع األخوذ فوي الالتخطيط و

 للمهنة. األخر 

(E7): تلفة.ألفراد ذوي التخصصات والثقافات المخالقدرة على العمل كرفراد أو في فريق عمل من ا 

(E8): بفعالية التواصل  ً  األدوات مختلوف التخصصوات والكفواءات باسوتخدا  مون أفوراد موع كتابياً وشوفهيا

 .المعاصرة

(E9): والقيوادة  مهوارات ريوادة األعموال والنقودي واكتسواب  التفكيور اإلبوداعي والمبتكور والمورن ااستخد

 .واالستجابة لها لتوقع المواقف الجديدة

(E10) :م اسووتراتيجيات الووتعل موون وغيرهووا الحيوواة وخبوورات جديوودة علووى موود  مهووارات وتطبيووق اكتسوواب

 المستمر.

(CP1:) سوواء  المائيوة، اختيار التكنولوجيا المالئمة والمستدامة لتشييد المباني والبنى التحتيوة والمنشوآت

يوق مود  زيائيوة، وذلوك عون طريوق تطبباستخدا  النماذج العددية أو القياسوات واالختبوارات الفي

، خوواص واسع مون المبوادئ والتقنيوات الهندسوية فوي كوال مون: الميكانيكوا والتحلويالت اإلنشوائية

 ومقاومة المواد، المساحة، ميكانيكا التربة، الهيدروليكا وميكانيكا الموائع.

(CP2:) حووائط ساسوات والتحقيق التصميم األمثل للمنشآت الخرسانية المسلحة والمنشوآت المعدنيوة واأل

الووري واألعمووال الصووحية واألنفوواق والطوورق والمطووارات والنقوول والموورور والسوواندة للتربووة 

 أو أي من الموضوعات المستجدة والمرتبطة بالتخصص. ،الموارد المائيةو
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(CP3:) ودتهوا تخطيط وإدارة عمليوات اإلنشواء، موع القودرة علوى معالجوة عيوبهوا والمشواكل المتعلقوة بج

ة ار البيئيو، والحفاظ على مقاييس السالمة في اإلنشاء وفوي الموواد، وتقيويم اآلثووعد  استقرارها

 للمشاريع.

(CP4:) التمويول التخطويط ووإدارة المشروعات، والمفاهيم األساسية لهندسة الجودة واالعتمادية  معرفة

 .ضماناتوتقديم العطاءات، وإجراءات التعاقد، والمشاكل المالية شاملة ترمين المشروعات وال

(CP5:) والمووارد  ، شواملة إدارة المووارد البشوريةللمؤسساتهياكل الداخلية عرفة أساسيات اإلدارة والم

 .المالية والعمليات

(CP6:) ب ستخدا  حسومواد البناء المناسبة من منظور القوة والمتانة ومد  مالءمة استدامتها لال اختيار

 الموقع ودرجة الحرارة وظروف الطقس وترثير مياه البحر والبيئة.

(CP7:) ي فووالبيانووات ومالحظووة وتسووجيل وتحليوول األجهووزة المعمليووة والحقليووة بكفوواءة وأمووان  خدا اسووت

 المواقع الميدانية. المعمل وفي 

(CP8:) الجدولوة دراسوة جودو  المشواريع وجودتهوا، وتطبيوقضبط العقوود والوقوت والتكلفوة و ممارسة 

 .الزمنية للعمل للوفاء بالمواعيد النهائية المتعددة لألنشطة المعقدة

(CP9:) عاتالمشرو تنظيم مهارات واكتساب والموارد والوقت المها  وإدارة األفراد ادة وتحفيزقي. 
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X X X X X  X X  

(E1:)  تحديد وصياغة وحل المشوكالت الهندسوية المعقودة مون

خووالل تطبيووق األساسوويات الهندسووية وأساسوويات العلووو  

 والرياضيات.

سة
ند

ه
ال
 

X X X X  X   X 

(E2:)  تطوير وإجوراء التجوارب والمحاكواة المناسوبة، لتحليول

ت لنتوائج، واسوتخدا  التحلويالوتفسير البيانوات، وتقيويم ا

اإلحصائية والحكم الهندسوي الموضووعي السوتخالص 

 النتائج.

 X  X X  X X  

(E3:)  تطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتواج حلوول فعالوة مون

حيوووث التكلفوووة تفوووي باالحتياجوووات المحوووددة موووع مراعووواة 

 الجوانوووب العالميوووة والثقافيوووة واالجتماعيوووة واالقتصوووادية

 وغيرها حسب ما يتناسوب موع ،قيات المهنةوالبيئية وأخال

االنضووباط وضوومن مبووادئ وسووياقات التصووميم والتطوووير 

 المستدامين.

X X X X X X X  X 

(E4:)  اسوووووتخدا  التقنيوووووات المعاصووووورة، ومعوووووايير وأكوووووواد

الممارسووووة العمليووووة، والمبووووادئ التوجيهيووووة للجووووودة، 

ومتطلبات الصحة والسالمة، والقضايا البيئية ومبوادئ 

 لمخاطر.إدارة ا

 X X X     X 
(E5:)  ممارسووة تقنيووات البحووث وأسوواليب االستقصوواء كجووزء

 متضمن من عملية التعلم.

 X X X   X X  

(E6:)  التخطوووويط ومراقبووووة واإلشووووراف علووووى تنفيووووذ المشوووواريع

الهندسوووية موووع األخوووذ فوووي االعتبوووار المتطلبوووات األخووور  

 للمهنة.

  X X  X X  X 
(E7:) مل من األفرادالقدرة على العمل كرفراد أو في فريق ع 

 ذوي التخصصات والثقافات المختلفة.

 X  X  X X X X 
(E8:) التواصل بفعاليوة كتابيواً وشوفهياً موع أفوراد مون مختلوف 

 التخصصات والكفاءات باستخدا  األدوات المعاصرة.

X X X X   X   

(E9:)  اسووتخدا  التفكيوور اإلبووداعي والمبتكوور والموورن والنقوودي

لقيوووادة لتوقوووع واكتسووواب مهوووارات ريوووادة األعموووال وا

 .المواقف الجديدة واالستجابة لها

  X X  X  X  
(E10:)   اكتساب وتطبيق مهارات وخبرات جديدة علوى مود

 الحياة وغيرها من استراتيجيات التعلم المستمر.
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 طرق التدريس والتعلم

 جدارات برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات
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X X X   X X X X 

(CP1:)  اختيوووار التكنولوجيوووا المالئموووة والمسوووتدامة لتشوووييد

 المبوواني والبنووى التحتيووة والمنشووآت المائيووة، سووواء

ت باستخدا  النماذج العددية أو القياسات واالختبارا

الفيزيائية، وذلك عن طريق تطبيق مد  واسوع مون 

ا المبادئ والتقنيات الهندسية فوي كوال مون: الميكانيكو

والتحلوويالت اإلنشووائية، خووواص ومقاومووة المووواد، 

 المسوواحة، ميكانيكووا التربووة، الهيوودروليكا وميكانيكووا

 الموائع.

رة
دا

وإ
د 

يي
ش

لت
ا

 
ت

عا
و
شر

لم
ا

 

 

 X X  X  X  X 

(CP2:)  تحقيووووق التصووووميم األمثوووول للمنشووووآت الخرسووووانية المسوووولحة

والمنشووآت المعدنيووة واألساسووات والحوووائط السوواندة للتربووة 

واألعموال  ،والنقل والمورور والطورق والمطوارات واألنفواق

الصووحية والووري والموووارد المائيووة أو أي موون الموضوووعات 

 المستجدة والمرتبطة بالتخصص.

X X X  X  X  X 

(CP3:)  تخطوويط وإدارة عمليووات اإلنشوواء، مووع القوودرة علووى معالجووة

عيوبهوووا والمشووواكل المتعلقوووة بجودتهوووا وعووود  اسوووتقرارها، 

والحفوواظ علووى مقوواييس السووالمة فووي اإلنشوواء وفووي المووواد، 

 وتقييم اآلثار البيئية للمشاريع.

X X X X X  X  X 

(CP4:) رة عتمادية وإدامعرفة المفاهيم األساسية لهندسة الجودة واال

المشووووروعات، والتخطوووويط والتمويوووول وتقووووديم العطوووواءات، 

وإجوووووراءات التعاقووووود، والمشووووواكل الماليوووووة شووووواملة تووووورمين 

 المشروعات والضمانات.

X X X X     X 
(CP5:)  ،معرفوووة أساسووويات اإلدارة والهياكووول الداخليوووة للمؤسسوووات

 ت.شاملة إدارة الموارد البشرية والموارد المالية والعمليا

 X X   X   X 
(CP6:)  ،اختيووار مووواد البنوواء المناسووبة موون منظووور القوووة والمتانووة

ومد  مالءمة استدامتها لالسوتخدا  حسوب الموقوع، ودرجوة 

 الحرارة، وظروف الطقس وترثير مياه البحر والبيئة.

  X   X   X 
(CP7:) ة استخدا  األجهزة المعملية والحقلية بكفاءة وأموان ومالحظو

 ة. المعمل وفي المواقع الميدانيوتسجيل وتحليل البيانات في 

X X X    X  X 
(CP8:)   ممارسووة ضووبط العقووود والوقووت والتكلفووة ودراسووة جوودو

 وتطبيوق الجدولوة الزمنيوة للعمول للوفواء المشاريع وجودتها،

 بالمواعيد النهائية المتعددة لألنشطة المعقدة.

  X X   X  X 
(CP9:) د والموووار والوقووت المهووا  األفووراد وإدارة قيووادة وتحفيووز

 المشروعات. تنظيم مهارات واكتساب
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 التقييم(طرق مصفوفة )اجلدارات / 

 طرق التقييم

 جدارات برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات
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X X X  X X   X 

(E1:) صياغة وحل المشكالت الهندسوية المعقودة مون تحديد و

خووالل تطبيووق األساسوويات الهندسووية وأساسوويات العلووو  

 والرياضيات.

سة
ند

ه
ال
 

X X   X   X  

(E2:)  تطوير وإجراء التجوارب والمحاكواة المناسوبة، لتحليول

ت وتفسير البيانات، وتقييم النتوائج، واسوتخدا  التحلويال

تخالص اإلحصائية والحكم الهندسي الموضووعي السو

 النتائج.

X X X X X   X  

(E3:)  تطبيق عمليات التصميم الهندسي إلنتاج حلوول فعالوة مون

حيوووث التكلفوووة تفوووي باالحتياجوووات المحوووددة موووع مراعووواة 

 الجوانوووب العالميوووة والثقافيوووة واالجتماعيوووة واالقتصوووادية

 وغيرها حسب ما يتناسب موع ،والبيئية وأخالقيات المهنة

ت التصووميم والتطوووير االنضووباط وضوومن مبووادئ وسووياقا

 المستدامين.

X X X X X X  X X 

(E4:)  اسوووووتخدا  التقنيوووووات المعاصووووورة، ومعوووووايير وأكوووووواد

الممارسووووة العمليووووة، والمبووووادئ التوجيهيووووة للجووووودة، 

ومتطلبات الصحة والسالمة، والقضايا البيئية ومبادئ 

 إدارة المخاطر.

X X X  X  X X  
(E5:)  كجووزء ممارسووة تقنيووات البحووث وأسوواليب االستقصوواء

 متضمن من عملية التعلم.

   X X   X  

(E6:)  التخطووويط ومراقبوووة واإلشوووراف علوووى تنفيوووذ المشووواريع

الهندسوووية موووع األخوووذ فوووي االعتبوووار المتطلبوووات األخووور  

 للمهنة.

 X  X    X  
(E7:)  القوودرة علوووى العمووول كووورفراد أو فوووي فريوووق عمووول مووون

 األفراد ذوي التخصصات والثقافات المختلفة.

X X  X   X X  
(E8:) تواصل بفعالية كتابيواً وشوفهياً موع أفوراد مون مختلوفال 

 التخصصات والكفاءات باستخدا  األدوات المعاصرة.

X X X X   X X  

(E9:)  اسوتخدا  التفكيور اإلبووداعي والمبتكور والمورن والنقوودي

واكتسووواب مهوووارات ريوووادة األعموووال والقيوووادة لتوقوووع 

 .المواقف الجديدة واالستجابة لها

 X  X    X  
(E10:) وتطبيق مهارات وخبرات جديدة على مود   اكتساب

 الحياة وغيرها من استراتيجيات التعلم المستمر.
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 طرق التقييم

 جدارات برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات
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X X X X X   X X 

(CP1:) ني اختيووار التكنولوجيووا المالئمووة والمسووتدامة لتشووييد المبووا

مواذج والبنى التحتية والمنشآت المائية، سوواء باسوتخدا  الن

 عوون العدديووة أو القياسووات واالختبووارات الفيزيائيووة، وذلووك

طريق تطبيق مد  واسع من المبوادئ والتقنيوات الهندسوية 

فووي كووال موون: الميكانيكووا والتحلوويالت اإلنشووائية، خووواص 

يكا ومقاومووة المووواد، المسوواحة، ميكانيكووا التربووة، الهيوودرول

 وميكانيكا الموائع.
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X X X X  X X  X 

(CP2:) المسوولحة  تحقيووق التصووميم األمثوول للمنشووآت الخرسووانية

والمنشوووآت المعدنيوووة واألساسوووات والحووووائط السووواندة 

 ،للتربة والنقل والمرور والطرق والمطارات واألنفاق

واألعمال الصحية والري والمووارد المائيوة أو أي مون 

 الموضوعات المستجدة والمرتبطة بالتخصص.

X X X X   X   

(CP3:)  تخطووويط وإدارة عمليوووات اإلنشووواء، موووع القووودرة علوووى

يوبهوووا والمشووواكل المتعلقوووة بجودتهوووا وعووود  معالجوووة ع

استقرارها، والحفاظ على مقاييس السالمة في اإلنشاء 

 وفي المواد، وتقييم اآلثار البيئية للمشاريع.

X X X X X X X   

(CP4:) معرفة المفواهيم األساسوية لهندسوة الجوودة واالعتماديوة 

وإدارة المشووووروعات، والتخطوووويط والتمويوووول وتقووووديم 

ءات التعاقووود، والمشووواكل الماليوووة العطووواءات، وإجووورا

 شاملة ترمين المشروعات والضمانات.

X X   X  X   

(CP5:) ،معرفة أساسيات اإلدارة والهياكل الداخلية للمؤسسات 

شووووواملة إدارة المووووووارد البشووووورية والمووووووارد الماليوووووة 

 والعمليات.

X X  X X  X X  

(CP6:) نوة، اختيار مواد البناء المناسبة من منظور القووة والمتا

د  مالءمووة اسووتدامتها لالسووتخدا  حسووب الموقووع، وموو

ودرجة الحرارة، وظروف الطقس وتورثير ميواه البحور 

 والبيئة.

X X  X    X  

(CP7:)  اسوووتخدا  األجهوووزة المعمليوووة والحقليوووة بكفووواءة وأموووان

ومالحظة وتسجيل وتحليول البيانوات فوي المعمول وفوي 

 المواقع الميدانية. 

X X  X X X X   

(CP8:) د والوقوت والتكلفوة ودراسوة جودو  ممارسة ضبط العقو

وتطبيووق الجدولووة الزمنيووة للعموول  المشوواريع وجودتهووا،

 .للوفاء بالمواعيد النهائية المتعددة لألنشطة المعقدة

 X  X   X   
(CP9:) والمووارد والوقوت المهوا  األفوراد وإدارة قيادة وتحفيوز 

 المشروعات. تنظيم مهارات واكتساب
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 (تاملقررامصفوفة )اجلدارات / 

 جدارات برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات
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 الفصل الدراسي األول

                 X X 
 (: 1رياضيات )

 جبر وهندسة تحليلية
MTH 111 

            X  X   X X ( 1فيزياء) PYH 111 

                 X X  ميكانيكا هندسية ENG 122 

                 X X  كيمياء هندسية ENG 121 

                X  X (1) رسم هندسي ENG 111 

            X    X X X تكنولوجيا اإلنتاج ENG 114 

            X X      القضايا المجتمعية AUR 121 

 اسي الثانيالفصل الدر

                 X X 
 (: 2رياضيات )

 تفاضل وتكامل
MTH 112 

            X  X   X X ( 2فيزياء) PYH 112 

                X  X  (2)رسم هندسي ENG 112 

                 X X 
مقدمة في الحاسبات 

 والبرمجة 
AUR 131 

          
 

X X   X X  
 

دسية اخالقيات المهن الهن

 وقوانينها
ENG 161 

           X         تقارير فنية ENG 141 

             X     X اقتصاد هندسي ENG 133 

 الفصل الدراسي الثالث

          X       X X  احتمال وإحصاء ENG 217 

  X X   X  X       X  X X ( 1خواص ومقاومة مواد) CE 223 

          X X X   X     والتواصلمهارات العرل AUR 232 

  X X              X  جيولوجيا هندسية MRE 254 

             X     X مبادئ الهندسة الميكانيكية MEP 277 

       X         X    إنشاء المباني CPM 221 

       X         X   رسم مدني وتطبيقات الكمبيوتر CE 292 

 الفصل الدراسي الرابع

        X          X ( 1نظرية إنشاءات) CE 215 

  X      X         X X ميكانيكا الموائع CE 263 

     X   X         X X تحليل عددي هندسي CE 293 

  X      X        X  X ( 1مساحة) CE 244 

   X    X         X   الموارد الطبيعية وإدارتها CPM 211 

         X  X X       

 ( 1مقرر اختياري )

–ألمانية –نجليزية إ)لغة: 

 فرنسية(

Elective 
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 جدارات برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات

 كود المقرر اسم المقرر
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 الفصل الدراسي الخامس

        X          X ( 2نظرية إنشاءات) CE 316 

  X      X         X X  هيدروليكا CE 364 

       X X       X X  X ( 1خرسانة مسلحة) CE 333 

  X      X        X  X (2حة )مسا CE 345 

X X    X X    X   X  X X  X 
تخطيط ومراقبة مشروعات 

 التشييد
CPM 341 

         X  X X  X      مبادئ البحث العلمي AUR 336 

 الفصل الدراسي السادس

  X      X         X X ميكانيكا التربة CES 345 

       X         X  X منشآت معدنية CES 323 

  X X   X  X       X  X X ( 2خواص ومقاومة مواد) CE 324 

       X        X X  X ( 2خرسانة مسلحة) CE 334 

          X X X       

 (2مقرر اختياري )

 - حاسبةم -ريادة أعمال )

 تكاليف ودراسة جدو (

Elective 

X    X X X    X X X X    
 

 CPM 312 أساسيات اإلدارة 

 لسابعالفصل الدراسي ا

       X X       X X  X هندسة الطرق والمرور CE 385 

       X        X X  X أساسات CES 346 

       X        X X  X ( 3مقرر اختياري) Elective 

      X         X     السالمة المهنية ENG 331 

       X         X   
المنشآت المؤقتة وتصميم 

 الشدات
CPM 325 

 X     X    X     X X   تشييد األطر المعدنية CPM 326 

           X   X X    قضايا المياه والمناخ والطاقة AUR 322 

 الفصل الدراسي الثامن

       X        X X  X ( 4مقرر اختياري) Elective 

        X          X ( 3نظرية إنشاءات) CES 415 

       X        X X  X ( 3خرسانة مسلحة) CES 436 

       X X          X الهندسة الصحية والبيئية CE 473 

       X  X      X X  X ( 5مقرر اختياري) Elective 

X X    X  X      X   X   
كميات ومراقبة تكاليف 

 المشرو 
CPM 442 

 الفصل الدراسي التاسع

       X        X   X ( 6مقرر اختياري) Elective 

       X X       X X  X ( 7مقرر اختياري) Elective 

 X    X X X  X       X  X 
تطبيقات الحاسب في إدارة 

 المشاريع
CPM 413 
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 جدارات برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات
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       X            
التركيبات الكهربائية في 

 المباني 
CPM 453 

 X   X X X         X    عقود ومواصفات CPM 443 

       X            التركيبات الصحية في المباني CE 474 

 X      X     X  X  X  X )مشرو  التخرج: مشرو  )أ CE 495 

 الفصل الدراسي العاشر

       X  X          ( 8مقرر اختياري) Elective 

  
  

   
X X 

 
  

  
  X  X هندسة الري وتصميم منشآتها CE 455 

 X X X  X X X        X  X  ضبط جودة CPM 444 

X X    X X    X  X X  X X   دراسات في مواقع التشييد  CPM 455 

      X X  X   X   X    إدارة المخاطر CPM 416 

X X      X     X  X X X  X )مشرو  التخرج: مشرو  )ب CPM 445 

 

           X X     X  (  1تدريب ميداني)  

  X     X  X   X X X X  X  (2يداني  )تدريب م  
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 473                                                                                                                    برانمج اهلندسة الطبية احليوية

 اخلامسالباب 
 برنامج اهلندسة الطبية احليوية

صهوو موا جعو   ةموس موا  اأأس مالو  ص أنسوان هوي  في الكوون  صحو ة اإل شيءغلى أهو نسان اإل

صتشور  فوي تيبيوظ ن وار الرعايوة الصو ية  Cكبر حملة عالمية للقضاء علي فيرصس أمة المصرية تنفذ اأ

دصات التوي صالتقنيات صاأ جهزةعاية الص ية يعتمد علي اأمات الرن تيو  صنجاح خدأ صال قيقة   الشام 

  ذات العالقوة اأخرىدصية صالخدمات ت صالمناظير صالمتابعة صحناعة اأتستخدر في التشخيص صالجراحا

 في مجواتت الرعايوة الصو ية  الن م الهندسية صالتقنيات الرقمية صال وسبة استخدارهذا يتيلب التوسع في 

تخصوص صالتقنيوات بالمعوا و صالخبورات مون خوال   جهوزةميو ين صالمستخدمين لهذه اأيد الصكذلك تزص

الم وسوبة  جهزةلكترصنيات صالقياسات صاأتخصص الذي يهتم بهندسة الن م صاإلال  الهندسة اليبية ال يوية

ي  رمجيات صت لية صعلور هندسية صبسساأصما يرتبط بهذا التخصص من علور  حياءفي مجاتت اليب صاأ

مووار بمبووادب البيولوووجي صالفسوويولوجي لإلمووع اصتسوولكية صشووبكات حواسووب  احوويناعيالبيانووات صذكوواء 

ن هناك ضرص ة  لوجود متخصصين في هذه المجواتت إلذلك ف  تينمياء صالميكانيكا ال يوييصالتشريح صالك

 .صمستقبال   قليمي حاليا  لتلبية متيلبات السوق الم لي صاإل المتداخلة

مجهوزين  عوداد مهندسوينإلوي إنشاء هذا البرنامج إمن تصميم صسيوط كلية الهندسة بجامعة ألذا تهدو 

ي فو حودي  نسوبيا  الهندسوة اليبيوة ال يويوة صهوو تخصوص  بالخبرات صالمعا و صالعلور المتعلقة بتخصوص

 ياقتصووادايووة الصوو ية موون مووردصد علمووا للر فووي ذات الوقووح لل يوواة مهوومص قليموويإلصاالمجتمووع الم لووي 

مؤسسوة ال  تيبيقية صمون خوالكاديمية صاأخبرات ال يصذمن أساتذة أكفاء  صيقور علي البرنامج  جتماعيصا

مون  تمواداتعفي ال صوو  علوي   ة مصر العربيةخواتها كليات الهندسة بجمهو يأبين  تعليمية كانح  ائدة

 .صاتعتمادة لضمان جودة التعليم العالي الهيئة القومي

 أوالً: الرؤية
 .العالمصسط صالشرق اأمتميزا  ص ائدا  على مستوى الوطن ص ا  جمبرنا

 ثانيًا: الرسالة
 يةاأساسووعميقووة صمتيووو ة  يسووتييع اليوواله موون خاللهووا دمووج العلووور  معرفووة هندسوويةص تقووديم تعلوويم

 يوةبيلالعلوور ا لكترصنية صالميكانيكية صالرياضيات الهندسية معالهندسة الكهربائية صاإل الهندسية خصوحا  ص

الجووة ال يويووة  مع اليبيووةصالتقنيووات  صتيوووير اأجهووزةتشوولي  صحوويانة  علووى للعموو  بعوود التخوور  ال يويووة

تقووديم  فوي مجووا  اليوب صالبيولووجي صكووذلك فوي تيووير البرمجيوواتوموات اليبيووة ال يويوة  لعالبيانوات صالم

 .اتستشا يةالخدمات 

 ثالثًا: األهداف

 ية الكافيووة فووي التخصصووات البينيووة المختلفووة الضوورصص ةياسوواأسالمعووا و  تعلووم موونين اليالووب تمكوو .1

  ت صالشبكاتاتتصاتلكترصنية  الكهربية صاإل الدصائر  اأساسيةسي اليبية ال يوية مث  العلور لمهند

  تحويناعياالذكاء   حصاء ال يوياإل  الرياضيات الهندسية   يويةالميكانيكا ال  الت كم  ال اسبات

 .اأساسيةصو   العلور ال يوية صاليبية شا ات صالياسات صاإلقلصامعالجة المعلومات 
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تيوير تشلي  ص على صيكون قاد ا  ن نساعضاء صالن م ال يوية في اإلوظائف اأبعداد مهندس ملم إ .2

سب ال ا استخدارعضاء صعن هذه اأ صالصو  ال يويةشا ات جمع المعلومات صاإلصتقنيات  أجهزة

 صالنمذجة.  صاتستنتا ت  انالبياصت لي    اتستقصاء في

كانيكيوة لكترصنية صالميميم صتيوير الن م الهندسية اإلصصت صتركيبعداد مهندس قاد  علي حيانة إ .3

 هي .أعادة التإلمستخدمة في التشخيص صالمتابعة صالمختلفة صا

 صأاأساسوية  العلوور أص   الهندسويةسوواء للتخصوص  اأساسويةإعوداد جيود للخوريجين فوي المعوا و  .4

 .ينسانية مع قد ة على مما سة الت لي  اإلبداعاإل صأ  يبيةلا

 اأدصات التقنية ال ديثة. استخدارخريجين قاد ين على  إعداد  .5

 لة.ة المتواحلمواكبة التليرات التقني المستمر إعداد خريجين قاد ين على تيوير الذات صالتعلم الذاتي .6

 دصليا .ص اليبية قوميا   جهزةيم العم  باأ نتلمار باللوائح صالمتيلبات القياسية الخاحة باإل .7

 .اعياتجتمتزصيد الياله بمعرفة القيم اأخالقية صالمهنية صحقوق الملكية الفكرية  صالوعي  .8

 التعلم في كافة المجاتت التقنية. ىتنمية القد ة عل .9

 ي الربنامجخرجي رابعًا: مسات

وة  قلرممه صصةألبهبممر زودصمه بعممه  صسصنممطلممتممتصتيممبرتصمج ممهندصة الطبمم صة يورمم صة ير ممم ص   ممجمدصنا

صعلي:صقهد ة صك نصوة  ط مبصةالزمص ر

 العلور الهندسية في المجاتت اليبية ال يوية. استخدارتيبيظ ص .1

القياسوات ص  صتفسوير البيانوات صت لي جمع دصات صالتقنيات الهندسية ال ديثة فياليرق صاأ استخدار .2

 شا ات ال يوية.صاإل

 ات اليبية ال يوية.ستخداملال اتحيناعين مة الذكاء ألذاتي صا التعلمأن مة  بناء   .3

 الزمة.ما قب  السريرية الالمعملية ص جراء التجا هأاليبية ص جهزةتيوير صتصميم المعدات صاأ .4

المنتجات ص جهزة اث السريرية لت ديد سالمة صفعالية اأدصية صاأبجراء اأإفي فرق  بكفاءةالعم   .5

 ال .علالتشخيصية صأن مة ا

هووا ئداأعيووا  المعوودات صتقيوويم أالقياسووات صجمووع البيانووات لتشووخيص  اليوورق الهندسووية فووي اسووتخدار .6

 حالحها.إص

 ص في فريظ متعدد التخصصات.أ ا  العم  المبد  منفرد .7

 العم  في بيئة متسا عة صتنافسية.  علىالقد ة  .8

 تيوير المها ات الذاتية. علىالتعلم الذاتي صالمستمر صالقد ة  .9

 لتخصص دقيظ من خال  الد اسات العليا. علالتي .10
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التي حيققها الربنامج خامسًا: املتطلبات  
تعليم ودة المقا نة بمتيلبات الهيئة القومية لج التاليي قظ البرنامج النسب الموض ة بالجدص  

 .ةن بعة المبيالمتيلبات اأ إطا ة في اختيا ي% مقر ات 10تشم  على نسبة في حدصد  صالتيصاتعتماد 

 فئة المتيلب
 البرنامج اإلطا  المرجعي

 النسبة% اختيا ي إجبا ي كلي حد أقصى % حد أدني %

 8.750 4 10 14 - 08 جامعة

 20.00 0 32 32 - 20 كلية

 41.85 0 67 67 - 35 تخصص عار

 29.40 18 29 47 30 - تخصص دقيظ

 100 22 138 160 - - المجمو 

  13.8 - - - 10 ةختيا ينسبة المقر ات ات

 اجلامعة اتمتطلب املقررات الدراسية التي حتقق

صة بقج صإثتصك دصة بقج صم
صأبو عره صصةالتيهلبهعه ص

صبهع صنع بطة
صنعهنلصتبجمنصةنيهضج

1  ENG 131 2 0 0 2 مقدمة في ال اسبات صالبرمجة 

2  AUR 121  2 0 0 2 القضايا المجتمعية 

3  Elective 
 (1مقر  اختيا ي )

 رنسية(ف –لمانية أ -إنجليزية )للة:
2 0 0 2 

4  AUR 132 2 2 0 1 التواح مها ات العرض ص 

5  Elective 
 (2مقر  اختيا ي )

 اليف صد اسة جدصى(تك -م اسبة -  يادة أعما )
2 0 0 2 

6  AUR 322 2 0 0 2 قضايا المياه صالمناخ صالياقة 

7  AUR  436 2 0 0 2 مبادب الب   العلمي 

ص14ص2ص0 13صنجب ع

 الكلية اتمتطلب املقررات الدراسية التي حتقق
بهع ص

 نع بطة

صأبو عره صصةالتيهلبهعه ص
صة بقج صةبت صك دصة بقج  ص#

صنعبل صنيهضجة تبجمن

  MTH 111 1 هندسة ت ليلية / ر(: جب1 ياضيات ) 2 2 0 3
  PHY 111 2 ال را ة /(: خواص المواد 1فيزياء ) 2 0 2 3

  ENG 111 3 (1)  سم هندسي 1 0 3 2

  ENG 122 4 ميكانيكا هندسية  2 1 0 2

  ENG 141 5 تقا ير فنية 2 0 0 2

  MTH 112 6 (: تفاض  صتكام 2 ياضيات ) 2 2 0 3
  PHY 112 7 (: كهرباء صملناطيسية 2فيزياء ) 2 0 2 3

  ENG 114 8 نتا إلتكنولوجيا ا 1 0 2 2

  ENG 112 9 (2)  سم هندسي 1 0 3 2

  ENG 121 10 كيمياء هندسية 2 0 1 2
  ENG 235 11 أخالقيات المهن الهندسية صقوانينها 2 0 0 2
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بهع ص

 نع بطة

صأبو عره صصةالتيهلبهعه ص
صة بقج صةبت صك دصة بقج  ص#

صنعبل صنيهضجة تبجمن

  ENG 231 12 السالمة المهنية 2 0 0 2
  ENG 317 13 مقدمة في اتحتماتت صاإلحصاء  2 0 0 2
  ENG 333 14 اقتصاد هندسي 2 0 0 2

ص13 32 ص5 ص25 صنجب ع

 علميالقسم ال اتمتطلب التي حتققاملقررات الدراسية 
صعةبه

 نع بطة

صأبو عره صصةالتيهلص هبهع
صة بقج صةبت صك دصة بقج  ص#

صنعبل صنيهضجة تبجمن

  EE 224 1 البرمجة الشيئية  2 0 2 3

  BME 211 2 مقدمة في الهندسة اليبية ال يوية 2 1 2 3

  AMD 221 3 (1تشريح صفسيولوجي ) 2 0 2 3

  EE 216 4 دصائر كهربية 2 2 1 3
  EEE 242 5  ةمقدمة في هندسة القوى الكهربي 1 1 1 2

  EEE 314 6 نبائط صدصائر إلكترصنية 2 1 2 3
  EEC 224 7 ت لي  عددي صامتثا  2 2 0 3

  AMD 222 8 كيمياء حيوية  2 0 2 3

  AMD 223 9 (2تشريح صفسيولوجي ) 2 0 2 3
  BME 341 10 مواد حيوية صتوافظ حيوي  2 0 2 3
  BME 351 11 ت تفاضلية معادت 2 2 0 3
  EEC 337 12 الرقمية متصميم الن  2 1 2 3
  AMD 324 13 بيولوجيا خلوية صجزيئية 2 0 2 3

  EEE 324 14 مجاتت صموجات كهرصملناطيسية 2 2 1 3
  BME 352 15 إحصاء حيوي 2 1 0 2
  BME 353 16 برمجة نصية  2 0 2 3
  BME 381 17 (1تد يب ميداني ) 0 0 0 0

  EEE 334 18  م اتتصاتت التناظرية صالرقميةن 2 2 1 3

  EEC 343 19 ن م مدمجة صموائمة  2 1 2 3
  BME 331 20 هندسة الصوتيات اليبية ال يوية 2 2 1 3
  BME 343 21 ميكانيكا الموائع ال يوية صانتقا  ال را ة 2 1 2 3

  BME 332 22 مستشعرات صإلكترصنيات حيوية 2 1 2 3

  BME 382 23 سيمينا   0 0 2 1
  BME 483 24 ( 2تد يب ميداني ) 0 0 0 0

  EEE 435 25 كات ال اسب صالالسلكيةبش 2 1 0 2

  BME 474 26 معالجة الصو  اليبية 2 2 0 3

ص67 ص33 ص23 صنجب ع 45
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 التخصص متطلب التي حتقق املقررات الدراسية
بهع ص

 نع بطة

صأبو عره صصةالتيهلبهعه ص
صة بقج صةبت صك دصة بقج  ص#

صنعبل صنيهضجة تبجمن

  BME 371 1 ن م صإشا ات حيوية 2 1 2 3

  BME 342 2 مبادب الميكانيكا ال يوية 2 2 1 3

  BME 472 3 الت كم في الن م ال يوية  2 2 1 3

  BME 473 4 معالجة اإلشا ات اليبية 2 2 1 3

  BME 433 5 أجهزة صقياسات طبية حيوية 2 1 2 3

  BME 434 6 يويةهندسة الفوتونات ال  2 2 1 3
  Elective 7 (3مقر  اختيا ي ) 2 2 0 3
  Elective 8 (4ختيا ي )ا  رمق 2 2 0 3

  Elective 9 (5مقر  اختيا ي ) 2 2 0 3

  BME 435 10 أجهزة التصوير اليبي  2 2 0 3

  BME 484 11  (1) صاأطرصحةمشرص  التخر   0 0 4 2
  BME 461 12 إدا ة ن م الرعاية الص ية 2 1 0 2

  Elective 13 (6مقر  اختيا ي ) 2 2 0 3

  Elective 14 (7مقر  اختيا ي ) 2 2 0 3

  Elective 15 (8مقر  اختيا ي ) 2 2 0 3

  BME 485 16 (2مشرص  التخر  صاأطرصحة ) 0 0 6 3

  BME 486 17 نيةآلاتعلم ذاتي في موضوعات الهندسة اليبية  0 0 0 1

ص25 18 47 صنجب ع 28

 خلطة الدراسيةاملطروحة بااملقررات 
ص)أ(صة بقج ة صة الزن ص ل  جج

صن يلبصبهمق
بهع ص

 نع بطة

صأبو عره صصةالتيهلص بهعه
صة بقج صةبت صك دصة بقج  صم

صنعبل صنيهضجة تبجمن

  MTH 111 1 هندسة ت ليلية( /جبر(: )1 ياضيات ) 2 2 0 3 -
  PHY 111 2 (: )خواص مواد / حرا ة(1فيزياء ) 2 0 2 3 -
  ENG 111 3  (  1سم هندسي )  1 0 3 2 -
  ENG 122 4 ميكانيكا هندسية 2 1 0 2 -
  ENG 131 5 دمة في ال اسبات صالبرمجةقم 2 0 0 2 -

  AUR 121  6 القضايا المجتمعية 2 0 0 2 -

  ENG 141 7 تقا ير فنية 2 0 0 2 -

  MTH 112 8 (: )تفاض / تكام (2 ياضيات ) 2 2 0 3 -
  PHY 112 9 )كهربية/ ملناطيسية( (: 2فيزياء ) 2 0 2 3 -
  ENG 114 10 (1)تكنولوجيا اتنتا   1 0 2 2 -

ENG  111 2 3 0 1 ( 2 سم هندسي)  ENG 112 11  

  ENG 121 12 كيمياء هندسية 2 0 1 2 -

- 2 0 0 2 
 (1مقر  اختيا ي )

 رنسية(ف –لمانية أ-)للة: إنجليزية
Elective 13  
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صن يلبصبهمق
بهع ص

 نع بطة

صأبو عره صصةالتيهلص بهعه
صة بقج صةبت صك دصة بقج  صم

صنعبل صنيهضجة تبجمن

  AUR 132 14 التواح صمها ات العرض  1 0 2 2 -

ENG  131 3 2 0 2  البرمجة الشيئية EE 224 15  

  BME 211 16 ية ال يويةبيلمقدمة في الهندسة ا 2 1 2 3 -

  AMD 221 17 (1تشريح صفسيولوجي ) 2 0 2 3 -

PHY  112 3 1 2 2 دصائر كهربية EE 216 18  

  ENG 235 19 أخالقيات المهن الهندسية صقوانينها 2 0 0 2 -

  ENG 231 20 السالمة المهنية 2 0 0 2 -

PHY  112 2 1 1 1  مقدمة في هندسة القوى الكهربية EE 242 21  
  EEE 314 22 نبائط صدصائر إلكترصنية 2 1 2 3 -

MTH  111 

MTH  112 
  EEC 224 23 ت لي  عددي صامتثا  2 2 0 3

ENG  121 3 2 0 2  كيمياء حيوية AMD 222 24  
AMD  221 3 2 0 2 (2يح صفسيولوجي )تشر AMD 223 25  

- 2 0 0 2 

 (2مقر  اختيا ي )

كاليف صد اسة ت -م اسبة -  يادة أعما )

 جدصى(

Elective 26  

AMD  223 3 2 0 2  مواد حيوية صتوافظ حيوي BME 341 27  

MTH  112 3 0 2 2  معادتت تفاضلية BME 351 28  

  ENG 317 29 مقدمة في اتحتماتت صاإلحصاء  2 0 0 2 -

EEE   214 3 2 1 2 تصميم الن م الرقمية EEC 337 30  
AMD  222 

AMD  223 
  AMD 324 31 بيولوجيا خلوية صجزيئية 2 0 2 3

  AUR 322 32 قضايا المياه صالمناخ صالياقة 2 0 0 2 -

BME  351 3 2 1 2 ن م صإشا ات حيوية BME 371 33  
PHY  112 3 1 2 2 مجاتت صموجات كهرصملناطيسية EEE 324 34  
ENG  122 

AMD  223 
  BME 342 35 مبادب الميكانيكـا ال يوية 2 1 2 3

ENG  317 2 0 1 2 إحصاء حيوي BME 352 36  

EE     224 3 2 0 2  برمجة نصية BME 353 37  

  BME 381 38 (1تد يب ميداني ) 0 0 0 0 -

  ENG 333 39 اقتصاد هندسي 2 0 0 2 -

BME  371 3 1 2 2 ناظرية صالرقميةن م اتتصاتت الت EEE 334 40  
EE     224 

EEC  337 
  EEC 343 41 ن م مدمجة صموائمة  2 1 2 3

PHY  111 3 1 2 2 ة ال يويةيبيهندسة الصوتيات ال BME 331 42  

PHY  111 3 2 1 2 ميكانيكـا الموائع ال يوية صانتقا  ال را ة BME 343 43  
EEE   214 

AMD  222 
  BME 332 44 صنيات حيويةمستشعرات صإلكتر 2 1 2 3

  BME 382 45 سيمينا   0 0 2 1 -
BME  371 3 1 2 2  الت كم في الن م ال يوية BME 472 46  
BME  371 3 1 2 2 اإلشا ات اليبية ةجلامع BME 473 47  
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صن يلبصبهمق
بهع ص

 نع بطة

صأبو عره صصةالتيهلص بهعه
صة بقج صةبت صك دصة بقج  صم

صنعبل صنيهضجة تبجمن

BME  332 

BME  352 
  BME 433 48 أجهزة صقياسات طبية حيوية 2 1 2 3

  BME 434 49 هندسة الفوتونات ال يوية  2 2 1 3 -

  BME 483 50 ( 2)تد يب ميداني  0 0 0 0 -

EEE  334 2 0 1 2 شبكات ال اسب صالالسلكية EEE 435 51  

  AUR 436 52 مبادب الب   العلمي 2 0 0 2 -

With Elective 3 0 2 2 ( 3مقر  اختيا ي) Elective 53  

With Elective 3 0 2 2 ( 4مقر  اختيا ي)  Elective 54  

With Elective 3 0 2 2 ( 5مقر  اختيا ي) Elective 55  
BME  331 

BME  434 
  BME 435 56 أجهزة التصوير اليبي 2 2 0 3

  BME 484 57 ( 1) مشرص  التخر  صاأطرصحة 0 0 4 2 -
  BME 461 58 إدا ة ن م الرعاية الص ية 2 1 0 2 -

BME  473 

BME  435 
  BME 474 59 معالجة الصو  اليبية 2 2 0 3

With Elective 3 0 2 2 ( 6مقر  اختيا ي) Elective 60  

With Elective 3 0 2 2 ( 7مقر  اختيا ي) Elective 61  

With Elective 3 0 2 2 ( 8مقر  اختيا ي) Elective 62  

  BME 485 63 (2) مشرص  التخر  صاأطرصحة 0 0 6 3 -

- 1 0 0 0 
تعلووم ذاتووي فووي موضوووعات الهندسووة اليبيووة 

 نيةآلا
BME 486 64  

 160 67 52 111 
 مجمو 

 160 230 

ص خ ره م(صقهئب صة بقج ة صةالب)

 المقر  اسم كود المقر  ر
 أسبوعيا   اتتصا ساعات 

صبهع صنع بطة
 معم  تمرين ةم اضر

 1مجموعة 

 للات

AUR 111 2 0 0 2 للة إنجليزية 

AUR 112 2 0 0 2 للة ألمانية 

AUR 113 2 0 0 2 للة فرنسية 

 2مجموعة 

 م اسبة صإدا ة اأعما 

AUR 233  2 0 0 2 أعما  يادة 

AUR 234 2 0 0 2 م اسبة 

AUR 235  2 0 0 2 صد اسة جدصى تكاليف 

 3مجموعة 

 يةل يويات انصراإللكت

BME 436 3 0 2 2 التيبيب عن بعد 

BME 437 3 0 2 2 مستشعرات حيوية متقدمة 

BME 438 3 0 2 2 هندسة عصبية 

BME 439  تصميم ن م طبية باستخدارFPGA. 2 2 0 3 
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 المقر  اسم كود المقر  ر
 أسبوعيا   اتتصا ساعات 

صبهع صنع بطة
 معم  تمرين ةم اضر

 4 مجموعة

الميكانيكا صالمواد 

 ال يوية

BME 444 3 0 2 2 هندسة النسيج ال يوي 

BME 445 3 0 2 2 رصئية ال يويةكيميكا المصرهأن مة الك 

BME 446 3 0 2 2 مواد حيوية نانوية 

BME 447  3 0 2 2 هندسة إعادة التأهي 

BME 448 3 0 2 2 أجهزة دعم حيوية 

 5مجموعة 

الذكاء اتحيناعي 

 صعلم البيانات

BME 454 3 0 2 2 هياك  البيانات صالخوا زميات 

BME 455  3 0 2 2 ليآللتعلم ااص اأنماط علىالتعرو 

BME 456   3 0 2 2 تصميم صت لي  التجا ه 

BME 457 3 0 2 2 المعلوماتية ال يوية 

BME 458  3 0 2 2 الرؤية بال اسب 

 6مجموعة 

 كلينيكيةإلاالهندسة 

BME 462  3 0 2 2 ةكلينيكياإلالهندسة 

BME 463  3 0 2 2 لرعاية الص يةا ينامبتصميم 

BME 464 3 0 2 2 المستشفيات إلدا ةات المعلومم  ن 

BME 465 3 0 2 2 تخييط أن مة الرعاية الص ية 
ص

  صة يه بصنن:م  ه

صساعة معتمدة 2ص=صمقر  1عدد  1مجموعة  - 

صساعة معتمدة 2ص=ص          مقر                                   1عدد   2مجموعة  - 

صمعتمدة ساعة 18ص=ص(6  5  4  3موعة جم من ك  كثراأ على 3) مقر  6عدد  - 

صبهع صنع بطةص22ص=صة بجب عص

صة وج هندنصعصإحيهئره 

صةخ ره يصإجوه يصكليصعليجة 

 22 138 160 عدد الساعات المعتمدة

 28 202 230 عدد ساعات اتتصا  

 12 108 120 التمرين /عدد ساعات العملي 

 16 94 110 عدد ساعات الن ري

 8 47 55 عدد المقر ات

 8 - 24 المقر ات اتختيا ية المتاحةد عد

 - 1 1 عدد السيمينا ات

 - 2 2 عدد التد يب

 - 1 1 عدد مهار التعلم الذاتي

 - 2 2 مشرص  التخر  صاأطرصحة 
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 االسرتشادية الدراسية سادسًا: اخلطة

صةألولصة ط ةبيصة فيل

صة سهعه صة بع بطةصوة  ط مسر )أ(ص

صن يلبصبهمق
بهع ص

 بطة عن

صأبو عره صصةالتيهلصبهعه 
صة بقج صةبت صك دصة بقج 

صنعبل صنيهضجة تبجمن

 MTH 111 هندسة ت ليلية( /جبر(: )1)ياضيات   2 2 0 3 -

 PHY 111 حرا ة( /خواص مواد ): (1)فيزياء  2 0 2 3 -

 ENG 111    (1)  سم هندسي 1 0 3 2 -

 ENG 122 ـا هندسيةميكانيك 2 1 0 2 -

 ENG 131 اسبات صالبرمجةفي ال مقدمة  2 0 0 2 -

 AUR 121 القضايا المجتمعية 2 0 0 2 -

 ENG 141 تقا ير فنية 2 0 0 2 -

ص16  ص13 3 5  مجمو 

صب(ص ظتصة  قررتصوة ط جه )

ة ط ج ص

 ة كلر 

صد جه صة بقج  صةن يهننطةص

 اهم صة فيلص

ص)بهع (

صة بقج صةبت  اهم صصك دصة بقج 

صة فيل

أعبهلص

  ة سل

 يفص

صة فيل

 MTH 111 هندسة ت ليلية( /جبر(: )1) ياضيات  2 20 30 50 100

 PHY 111 حرا ة( /خواص مواد ): (1)فيزياء  2 20 30 50 100

 ENG 111    (1)  سم هندسي 2 20 30 50 100

 ENG 122 ـا هندسية ميكانيك 2 20 30 50 100

 ENG 131 مقدمة في ال اسبات صالبرمجة 2 20 30 50 100

 AUR 121 القضايا المجتمعية 2 20 30 50 100

 ENG 141 تقا ير فنية 2 20 30 50 100
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صة ثه ية فيلصة ط ةبيص

صة سهعه صة بع بطةصوة  ط مسر )أ(صص

صن يلبصبهمق
بهع ص

 نع بطة

صأبو عره صصةالتيهلبهعه ص
صة بقج صةبت صك دصة بقج 

صنعبل صنيهضجة تبجمن

 MTH 112  (تكام /)تفاض  (:2)  ياضيات 2 2 0 3 -

 PHY 112  (: )كهربية/ ملناطيسية(2)فيزياء  2 0 2 3 -

 ENG 114 نتا إلتكنولوجيا ا 1 0 2 2 -

ENG 111 2 3 0 1 ( 2 سم هندسي)  ENG 112 

 ENG 121 هندسيةمياء يك 2 0 1 2 -

- 2 0 0 2 
 (1مقر  اختيا ي )

 فرنسية( -ألمانية  - )للة: إنجليزية
Elective 

 AUR 132 التواح مها ات العرض ص 1 0 2 2 -

ص16  ص11 2 10  نجب ع

صة ط جه ب(ص ظتصة  قررتصو)

ة ط ج ص

 ة كلر 

صد جه صة بقج  صةن يهننطةص

 اهم صة فيلص

ص)بهع (

صة بقج صةبت  اهم صصك دصة بقج 

صة فيل

أعبهلص

 ة سل 

 يفص

صة فيل

 MTH 112 )تفاض / تكام ( (:2) ياضيات  2 20 30 50 100

 PHY 112  (: )كهربية/ ملناطيسية(2)فيزياء  2 20 30 50 100

 ENG 114 (1) نتا إلاوجيا تكنول 2 20 30 50 100

 ENG 112  (2 سم هندسي ) 2 20 30 50 100

 ENG 121 هندسيةمياء يك 2 20 30 50 100

100 50 30 20 2 
 (1) مقر  اختيا ي

 فرنسية( -ألمانية  - )للة: إنجليزية
Elective 

 AUR 132 التواح صمها ات العرض  2 20 30 50 100

ص
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صصة ثه ثة فيلصة ط ةبيص

صسهعه صة بع بطةصوة  ط مسر ة )أ(ص

صن يلبصبهمق
بهع ص

 نع بطة

صأبو عره صصةالتيهلبهعه ص
صة بقج صةبت صك دصة بقج 

صنعبل صنيهضجة تبجمن

ENG  131 3 2 0 2 شيئية البرمجة ال EE 224 

 BME 211 ليبية ال يويةهندسة اة في الدمقم 2 1 2 3 -

   AMD 221 (1)تشريح صفسيولوجي  2 0 2 3 -

PHY  112 3 1 2 2 دصائر كهربية EE 216 

 ENG 235 أخالقيات المهن الهندسية صقوانينها 2 0 0 2 -

 ENG 231 السالمة المهنية 2 0 0 2 -

ص16  ص12 3 7  نجب ع

صب(ص ظتصة  قررتصوة ط جه )

صج ة ط 

 ة كلر 

ص صة بقج جهد  صةن يهننطةص

 اهم صة فيلص

ص)بهع (

صة بقج صةبت  اهم صصك دصة بقج 

صلة في

أعبهلص

 ة سل 

 يفص

صة فيل

 EE 224 شيئية البرمجة ال 2 20 30 50 100

 BME 211 مقدمة في الهندسة اليبية ال يوية 2 20 30 50 100

   AMD 221 (1)تشريح صفسيولوجي  2 20 30 50 100

 EE 216 دصائر كهربية 2 20 30 50 100

 ENG 235 أخالقيات المهن الهندسية صقوانينها 2 20 30 50 100

 ENG 231 السالمة المهنية 2 20 30 50 100

ص
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صصة جةمعة فيلصة ط ةبيص

صة سهعه صة بع بطةصوة  ط مسر )أ(ص

صن يلبصبهمق
بهع ص

 نع بطة

صأبو عره صصةالتيهلبهعه ص
صة بقج صةبت صة بقج دص ك

صنعبل صنيهضجة تبجمن

PHY 112 2 1 1 1 الكهربية  ىمقدمة في هندسة القو EE 242 

 EEE 214 كترصنيةإلصدصائر  طنبائ 2 1 2 3 -

MTH 111 

MTH 112 
 EEC 224 ت لي  عددي صامتثا  2 2 0 3

ENG 121 3 2 0 2 مياء حيوية يك AMD 222 

AMD 221 3 2 0 2 (2) تشريح صفسيولوجي AMD 223 

- 2 0 0 2 

 (2اختيا ي ) مقر 

سة تكاليف صد ا -م اسبة - أعما   يادة)

 (جدصى

Elective 

ص16  ص11 4 7  نجب ع

صب(ص ظتصة  قررتصوة ط جه )

ة ط ج ص

صة كلر 

صد جه صة بقج  صةن يهننطةص

 اهم صة فيلص

ص)بهع (

صة بقج صةبت  اهم صصك دصة بقج 

صة فيل

أعبهلص

 ة سل 

 يفص

صة فيل

 EE 242 مقدمة في هندسة القوي الكهربية  2 20 30 50 100

 EEE 214 لكترصنيةنبائط صدصائر إ 2 20 30 50 100

 EEC 224 ت لي  عددي صامتثا  2 20 30 50 100

 AMD 222 كيمياء حيوية  2 20 30 50 100

 AMD 223 (2تشريح صفسيولوجي ) 2 20 30 50 100

100 50 30 20 2 

 (2مقر  اختيا ي )

كاليف صد اسة ت -م اسبة -  ادة أعماي )

 جدصى(

Elective 

ص
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صصة  هنسة فيلصة ط ةبيص

صة سهعه صة بع بطةصوة  ط مسر أ(ص)

صن يلبصبهمق
بهع ص

 نع بطة

صأبو عره صصةالتيهلبهعه ص
صة بقج صةبت صك دصة بقج 

صنعبل صنيهضجة تبجمن

AMD 223 3 2 0 2  مواد حيوية صتوافظ حيوي BME 341 

MTH 112 3 0 2 2  معادتت تفاضلية BME 351 

 ENG 317 حصاء إلصا مقدمة في اتحتماتت 2 0 0 2 -

EEE 214 3 2 1 2  قميةالرن م التصميم EEC 337 

AMD 222 

AMD 223 
 AMD 324 جزيئيةخلوية ص بيولوجيا 2 0 2 3

 AUR 322 المياه صالمناخ صالياقةقضايا  2 0 0 2 -

ص16  ص12 3 6  نجب ع

صط جه قررتصوة  ظتصة  ص(ب)

ة ط ج ص

 ة كلر 

صد جه صة بقج  صةن يهننطةص

 اهم صة فيلص

ص ()بهع

صة بقج صةبت  اهم صصك دصة بقج 

صة فيل

أعبهلص

 ة سل 

 يفص

صة فيل

 BME 341 مواد حيوية صتوافظ حيوي  2 20 30 50 100

 BME 351 معادتت تفاضلية  2 20 30 50 100

 ENG 317 صاإلحصاء  تحتماتتاي مقدمة ف 2 20 30 50 100

 EEC 337 تصميم الن م الرقمية 2 20 30 50 100

 AMD 324 بيولوجيا خلوية صجزيئية 2 20 30 50 100

 AUR 322 المياه صالمناخ صالياقةقضايا  2 20 30 50 100

ص
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صصة سهدسة فيلصة ط ةبيص

صة سهعه صة بع بطةصوة  ط مسر )أ(ص

صن يلبصبهمق
بهع ص

 بطة نع

صأبو عره صصةالتيهلصبهعه 
صة بقج صةبت صك دصة بقج 

صنعبل صنيهضجة تبجمن

BME 351 3 2 1 2 شا ات حيويةإ م صن BME 371 

PHY 112 3 1 2 2 مجاتت صموجات كهرصملناطيسية EEE 324 

ENG 122 

AMD 223 
 BME 342 ا ال يويةـمبادب الميكانيك 2 1 2 3

ENG 317 2 0 1 2 يإحصاء حيو BME 352 

EE 224 3 2 0 2  برمجة نصية BME 353 

 BME 381 (1)تد يب ميداني  0 0 0 0 -

 ENG 333 اقتصاد هندسي 2 0 0 2 -

ص16  ص12 5 7  نجب ع

صب(ص ظتصة  قررتصوة ط جه )

ة ط ج ص

 ة كلر 

صد جه صة بقج  صةن يهننطةص

 اهم صة فيلص

ص)بهع (

صة بقج صةبت  اهم صصك دصة بقج 

صة فيل

صأعبهل

 سل  ة

 يفص

ص فيلة

 BME 371 ن م صإشا ات حيوية 2 20 30 50 100

 EEE 324 مجاتت صموجات كهرصملناطيسية 2 20 30 50 100

 BME 342 مبادب الميكانيكا ال يوية 2 20 30 50 100

 BME 352 حيويإحصاء  2 20 30 50 100

 BME 353 برمجة نصية  2 20 30 50 100

 BME 381 (1)ي تد يب ميدان - - - - -

 ENG 333 اقتصاد هندسي 2 20 30 50 100

ص

ص

ص

ص
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صصة سهمعبيصة فيلصة ط ة

صة سهعه صة بع بطةصوة  ط مسر )أ(ص

صن يلبصبهمق
بهع ص

 نع بطة

صأبو عره صصةالتيهلبهعه ص
صة بقج صةبت صك دصة بقج 

صنعبل صنيهضجة تبجمن

BME 371 3 1 2 2  رقميةالتناظرية صالت اتتصاتن م EEE 334 

EE 224 

EEC 337 
 EEC 343 ن م مدمجة صموائمة  2 1 2 3

PHY 111 3 1 2 2 هندسة الصوتيات اليبية ال يوية BME 331 

PHY 111 3 2 1 2 نتقا  ال را ةاا الموائع ال يوية صـميكانيك BME 343 

EEE 214 

AMD 222 
 BME 332 ات حيويةيلكترصنإمستشعرات ص 2 1 2 3

 BME 382 سيمينا   0 0 2 1 -

ص16  ص7 10 ص10  نجب ع

صب(ص ظتصة  قررتصوة ط جه )

ة ط ج ص

 ة كلر 

صد جه صة بقج  صةن يهننطةص

 اهم صة فيلص

ص)بهع (

صة بقج صةبت  اهم صصك دصة بقج 

صة فيل

أعبهلص

 ة سل 

 يفص

صة فيل

 EEE 334 رقميةالتناظرية صالت اتتصاتن م  2 20 30 50 100

 EEC 343 مة ائمون م مدمجة ص 2 20 30 50 100

 BME 331 هندسة الصوتيات اليبية ال يوية 2 20 30 50 100

 BME 343 نتقا  ال را ةاميكانيكا الموائع ال يوية ص 2 20 30 50 100

 BME 332 لكترصنيات حيويةإمستشعرات ص 2 20 30 50 100

 BME 382 سيمينا   0 0 100 0 100

ص
 

 

 

ص

ص

ص

ص

 

 

 

 



 

 امعة أسيوطج

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس  - كلية اهلندسة
 لساعات املعتمدةالربامج الدراسية بنظام ا

 برانمج اهلندسة الطبية احليوية
 

 سةندكلية اله
 

 اهلندسة الطبية احليوية  برانمج                                                                                                                    488

صة ثهننة فيلصة ط ةبيص

صة  ط مسر  بطةصو صة بعهعهسة )أ(ص

صن يلبصبهمق
بهع ص

 نع بطة

صأبو عره صصلةالتيهبهعه ص
صة بقج صةبت صك دصة بقج 

صنعبل صنيهضجة تبجمن

BME 371 3 1 2 2  الت كم في الن م ال يوية BME 472 

BME 371 3 1 2 2  يبيةالشا ات اإلمعالجة BME 473 

BME 332 

BME 352 
 BME 433 ة حيويةيطبقياسات أجهزة ص 2 1 2 3

 BME 434  الفوتونات ال يويةهندسة  2 2 1 3 -

 BME 483  (2)تد يب ميداني  0 0 0 0 -

EEE 334 2 0 1 2  شبكات ال اسب صالالسلكية EEE 453 

 AUR 436 مبادب الب   العلمي 2 0 0 2 -

ص16  ص12 8 5  نجب ع

صب(ص ظتصة  قررتصوة ط جه )

ة ط ج ص

 ة كلر 

صج د جه صة بق صنةن يهنطةص

 اهم صة فيلص

ص)بهع (

صة بقج صةبت اهم ص صك دصة بقج 

صة فيل

أعبهلص

 ة سل 

 يفص

صة فيل

 BME 472 الت كم في الن م ال يوية  2 20 30 50 100

 BME 473 يبيةالشا ات اإلمعالجة  2 20 30 50 100

 BME 433 قياسات طبية حيويةأجهزة ص 2 20 30 50 100

 BME 434  ويةات ال يالفوتونة سدنه 2 20 30 50 100

 BME 483  (2) تد يب ميداني - - - - -

 EEE 453 شبكات ال اسب صالالسلكية  2 20 30 50 100

 AUR 436 مبادب الب   العلمي 2 20 30 50 100
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صة  هبعة فيلصة ط ةبيص

صة سهعه صة بع بطةصوة  ط مسر )أ(ص

صن يلبصبهمق
بهع ص

 نع بطة

صأبو عره صصلهتيةالبهعه ص
صة بقج صةبت صك دصة بقج 

صنعبل صنيهضجة تبجمن

 Elective (*3) مقر  اختيا ي 2 2 0 3 يتبع اتختيا ي

 Elective * (4)مقر  اختيا ي  2 2 0 3 يتبع اتختيا ي

 Elective * (5)مقر  اختيا ي  2 2 0 3 يتبع اتختيا ي

BME 331 

BME 434 
 BME 435 يبيالتصوير أجهزة ال 2 2 0 3

 BME 484 ( **1) طرصحةمشرص  التخر  صاأ 0 0 4 2 

 BME 461 دا ة ن م الرعاية الص يةإ 2 1 0 2 -

ص16  ص10 9 4  نجب ع

ت النهوائي ب يو  ت يزيود عودد المقور ا ةختيا يوقائمة المقر ات ات من (6  5  4  3) المجموعات منب اليختا  الي *

 .عةي أي مجمومقر ات ف 3ن التي يد سها اليالب بالبرنامج ع

 .% من الساعات المعتمدة للبرنامج70 بنجاحتم أيسمح بالتسجي  في المشرص  لمن ** 

صب(ص ظتصة  قررتصوة ط جه 

ة ط ج ص

 ة كلر 

صد جه صة بقج  صةن يهننطةص

 اهم صة فيلص

ص)بهع (

صة بقج صةبت  اهم صصك دصة بقج 

صة فيل

أعبهلص

 ة سل 

 يفص

صة فيل

 Elective (3) ا يمقر  اختي 2 20 30 50 100

 Elective  (4)مقر  اختيا ي  2 20 30 50 100

 Elective  (5)مقر  اختيا ي  2 20 30 50 100

 BME 435 يبيالتصوير أجهزة ال 2 20 30 50 100

 BME 484 (1) طرصحةمشرص  التخر  صاأ مناقشة  - 50 50 100

 BME 461 دا ة ن م الرعاية الص يةإ 2 20 30 50 100
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صصة عهشجة فيلصة ط ةبيص

ص ط مسر ة سهعه صة بع بطةصوة )أ(ص

صن يلبصبهمق
بهع ص

 نع بطة

صأبو عره صصةالتيهلبهعه ص
صة بقج صةبت صك دصة بقج 

صنعبل صنيهضجة تبجمن

BME  473 

BME  435 
 BME 474 معالجة الصو  اليبية 2 2 0 3

 Elective *(6)مقر  اختيا ي  2 2 0 3 يتبع اتختيا ي

 Elective (*7)مقر  اختيا ي  2 2 0 3 يتبع اتختيا ي

 Elective (*8) مقر  اختيا ي 2 2 0 3 تبع اتختيا يي

 BME 485 (2) طرصحةمشرص  التخر  صاأ 0 0 6 3 -

- 1 0 0 0 
تعلم ذاتي في موضوعات الهندسوة اليبيوة 

 نيةآلا
BME 486 

ص16  ص8 8 6  نجب ع

ت النهوائي ب يو  ت يزيود عودد المقور ا ةختيا يوقائمة المقر ات ات من (6  5  4  3) المجموعات منب الالي ا يخت* 

 .مقر ات في أي مجموعة 3التي يد سها اليالب بالبرنامج عن 

صب(ص ظتصة  قررتصوة ط جه 

ة ط ج ص

 ة كلر 

صد جه صة بقج  صةن يهننطةص

 اهم صة فيلص

ص)بهع (

صة بقج صةبت  اهم صصك دصة بقج 

صة فيل

أعبهلص

 ل ة س

 يفص

صة فيل

 BME 474 صو  اليبيةمعالجة ال 2 20 30 50 100

 Elective (6)مقر  اختيا ي  2 20 30 50 100

 Elective (7)مقر  اختيا ي  2 20 30 50 100

 Elective (8) مقر  اختيا ي 2 20 30 50 100

 BME 485 (2) طرصحةمشرص  التخر  صاأ مناقشة - 50 50 100

100 0 100 0 0 
تعلووم ذاتووي فووي موضوووعات الهندسووة اليبيووة 

 نيةآلا
BME 486 
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للمقررات الدراسية بالربنامج العلمي سابعًا: احملتوى  
 

صولة فيلصة ط ةبيصةأل
 

 المقر  اسم كود المقر 
ساعة 
 معتمدة

 أسبوعيا   اتتصا ساعات 
 متيلب سابظ

 تمرين/عملي م اضرة

MTH 111 (ص1 مهضره ص:)(لر هلطب صتيلرص/جوج)  3 2 2 --------- 

 -الت يووة ذات ال وودين بووأي أس )سوالب أص كسووري( صتيبيقاتهووا فووي التقريووب صال ود العووار صمجمووو  بعوو  المتسلسوون ر ة جومج:
 -  القواطع( ئوفالزلهوا )طريقوة التصونيف صالنقيوة الثابتوة  نيووتن الموضوع ا التقريبويالن رية العاموة للمعوادتت صطورق ال و  

س جوو دان  رتبة صالعمليات اأصلية  طريقة ال وذو الجواصس  جواصمعادتت صالادتت الخيية )حلو  الالمصفوفات صن م المع
 طرق تكرا ية(.

ة وانياإلحوداييات القيبيوة صاأسوي –في الفراغ  الضره المتجهي  الضره القياسي(  المتج جبر المتجهات )تمث   ة الطب صة  يلرلر :
ة لصووو ة العامووة لمعادلووة القياعووات المخرصطيووة صالكرصيوودتت الد جووة الثانيووة صامعووا –فووراغ الكرصيووة صطوورق التمثيوو  للمتجوو  فووي الص

معووادتت الخيووين  –دص ان صنقوو  الم وواص   –)خصووائص القياعووات المخرصطيووة  القيووع المكووافل  القيووع النوواقص  القيووع الزائوود( 
 ط المستقيم في الفراغ.الدص انية صالمستوى في الفراغ صالخ وحالمستقيمين  معادتت الكرة صالسي

 

 المقر  اسم ر كود المق
ساعة 
 معتمدة

 أسبوعيا   اتتصا ساعات 
 متيلب سابظ

 تمرين/عملي م اضرة

PHY 111 (ص1فرزمهءص:)(ة يجة ةص/خ ةصصن ةد) 2 2 3 --------- 

  الموائوع ديناميكواائوع  المو إسوتاتيكا ها صتيبيقات الجاذبية مجا  صاأبعاد  ةسيالقيا الوحدات  ةالفيزيائي الكميات :ة ب ةد خ ةص
 المرنة. اأصساط في الموجات  الصوتية الموجاتالمرصنة    اللزصجة
 بياتنترص ال را ية  االديناميك في اأص  القانون لللازات  ال ركية الن ريةال را ي   اتنتقا  :ة يجة م  وة طملهنركه ة يجة ة
 .يةال را  للديناميكا الثاني صالقانون

 

 المقر  اسم كود المقر 
ساعة 
 معتمدة

 أسبوعيا   اتتصا ساعات 
 متيلب سابظ

 تمرين/عملي م اضرة

ENG 111 (1)ص بتصهلطبي  2 1 3 --------- 

 لزصايواا صتقسويم  سوم قطور  الهندسوية العمليوات ال ورصو  كتابوة طريقوة الهندسوية  اأدصات اسوتخدار صطورق الخيووط أنوا 
 سوقاطاإل صاسوتخدار المختلفوة اإلسوقاط طورق  الهندسوي اإلسوقاطاس  التمو عمليوات الهندسوية  اأشوكا  بعو  صتصوليررصتكبي

 .مسقيين من المن و   سم الثال   المسقط استنتا  اأشكا   مختلفة لمجسمات المساقط إيجاد في العمودي

 

 المقر  اسم كود المقر 
ساعة 
 دةمعتم

 أسبوعيا   اتتصا ساعات 
 متيلب سابظ

 تمرين/عملي م اضرة

ENG 122  1 2 2 نركه ركهصهلطبر --------- 

 خوط صحوو  نقيوة حو  القوة صعزصر الفراغية ىالقو من مجموعة اأبعاد  م صلة الفراغية ياليية المتجهات على تيبيقات:صإب هتركه
 صفوي المسوتوى فوي ئزصالركوا الدعامات أنوا  جاسل لا للجسم اتتزان صمعادتت المكافئة اتالمجموع المكافئة   اتزدصاجات مستقيم  

لقووى ا مون مجموعوة ت وح جاسول جسوم الفراغيوة  اتوزان ىالقوو مجموعوات اتوزان القووى المسوتوية   توأيير ت وح صاتتوزان لفوراغا
 القصوو  رزعو المسوتوية  صاألوواح الجسويمات مون ةوعوالكتو   مجم مركوز احتكواك   قووة صجوود فوي اتتوزان الفراغيوة   اتزدصاجات

 . الذاتي للقصو  الرئيسية الم اص   المستوية صاألواح الجسيمات من    مجموعةالقصو ضره صحاح  الذاتي
  الم واص باسوتخدار المسوتوية ال ركوة صحوف للجسويم المسوتوية ال ركوة مسوا الجسويم   صعجلوة صسورعة زاحوة:صإدملهنركمه

 القيبيوة  م واص ال فوي ال ركوة ذاتيوة ال الم واص  في ال ركة مستقيم  ا مس على لجسيم المقيدة ركة ال صفات ذمقالكرتيزية  ال
 فقيوةالتوا ال ركوة صتيبيقاتهوا  المتليورة الكتلوة مقاصر  صسط في ال ركة لنيوتن  ال ركة قوانينالجسيمات   النسبية بين ال ركة
 الميكانيكيوة  قوةاليا حفظ مبدأالم اف ة   ىالقو ال ركة  صطاقة الشل  مبدأ ري ئدا مسا  على لجسيم المقيدة ال ركةللجسيم  

 .جسيمين تصادر صكمية ال ركة  الدفع مبدأ
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 المقر  اسم كود المقر 
ساعة 
 معتمدة

 أسبوعيا   اتتصا ساعات 
 متيلب سابظ

 تمرين/عملي م اضرة

ENG 131  0 2 2 نقطن صفيصة يهبوه صوة وجنج ---------  

ج لي   برامالتش ة  صحدات إضافية(  البرمجيات )ن ارمخرجات  صحدة التشلي   الذاكرأجهزة الكمبيوتر )المدخالت صال
 برمجة ح  مشكالت هندسية صخوا زميات. برامج ميكرصسوفح  التيبيقات: - (برمجةالالتشلي   للات 

 

المقر  اسم كود المقر   
ساعة 
 معتمدة

يا  أسبوع اتتصا ساعات   
 متيلب سابظ

 تمرين/عملي م اضرة

AUR 121  0 2 2 ة قضهمهصة بج بعر --------- 

 لشفافية صمكاف ة الفساد. ا -حقوق اإلنسان  - الزيادة السكانية

 

المقر  اسم كود المقر   
ساعة 
 معتمدة

أسبوعيا   اتتصا ساعات   
 متيلب سابظ

 تمرين/عملي م اضرة

ENG 141  0 2 2 تقه مجصفلر --------- 

 صالخورائط   صاأشكا الجداص  عرض التنسيظ  صن ار الكتابة لوهأس للتقرير  اأساسية الفصو   التقرير كتابة مراح 
 .صتقديم  جيد عرض إعدادالمراجع  إضافة 

 

صثه ية فيلصة ط ةبيصة 
 

 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/ن يرمت

ص2 2 --------- ص3 ص(لتكهنص/تفهضل)ص:(2) مهضره ص MTH 112 

 عكسويةصال المثلثيوة -اأصليوة الودصا  -العكسوية الدالوة الدالوة  دالوة الودصا   تصونيف الدالوة  مفهوور -الدالوة: ة  فهضمل
 دنوع النهايوة صاحود  جانوب مون النهايوة  ةلواد نهايوة ة متتابعو نهايوة -النهايوات -صالعكسوية الزائديوة اأسوية  صاللوغا يتميوة

 ن ريوة العكسوية  صالدالوة الةالد دالة اتصا   اتتصا  ن ريات  اتتصا  تعريف -  اتتصا  - تالنهايا ن رية الالنهاية 
 ةدعواق فتورة  على قاتشتقا اأصلية  الدصا  مشتقات  اتشتقاق قواعد -اتشتقاق - ىالقصو القيمة ن رية الوسيية  القيمة

 -الجزئوي اتشوتقاق العليوا  الرتوب ذات المشوتقات صالبوا صمتري  الضومني اتشوتقاق  العكسوية الدالوة اشوتقاق السلسولة 
 صالتقعور  هالت ود المن نيوات   سوم مكلوو ين  متسلسولة  تايلو  ةلحي المتوسية  القيمة ن رية- التفاض  على تيبيقات

 التقريب. صالصلرى  الع مى القيم
 -المثلثيوة لتعويضواتا الجوذص   إزالوة المتتوالي  اتختزا  الجزئية  و الكس التجزيل   التعوي  - التكام  قرط ة  كهنل:
 المعتو  لتكامو ا صالتكامو   التفاضو  فوي اأساسية الن رية صالسفلى  العليا  يمات تجميعات  صائص خ - الم دد التكام 
 اأصلى الرتبة من تفاضليةلا المعادتت انية الدص  ال جور وح يسلا المساحات  حساه -التكام  تيبيقات- لوييتا  صقاعدة
 المن رفات. أشباه سيمسون  قاعدة - بالتقريب التكام  - سييةصالب

 

 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص(رسر طلهونغصر كاجم)(:ص2فرزمهءص) 3 2 2 --------- PHY 112 

اي  انون فوا ادق  رجهد الكهربائي  المجا  الملناطيسي  قانون أمبيالكهربائي  قانون غاصس  ال مجا لا الش نات صالمادة 
ت حسوووابات ال ووو   الخوووواص الملناطيسووووية للووودصائر الكهربائيوووة  التيوووا ات المتناصبووووة  معوووادتت ماكسووووي  صالموجووووا

 ألياو الضوئية.اص الكهرصملناطيسية  الضوء الهندسي

 



 

 جامعة أسيوط
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 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ت عاسا

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص--------- ص2 ص2 1 صص(ص1)صةال  هجتكل   جرهص ENG 114 

لميكانيكيوة ادن  الخوواص لمعوالة المواد الهندسية )المعادن ال ديدية  المعادن غير ال ديدية  المواد غير المعدنية  المعالجة ال را يو

يوة  السوباكة باكة بالرمو   السوباكة بواألواح  السوباكة باإلزاحوة  السوباكة بالقوالوب المعدنلسوعمليوات السوباكة )ا -ن  السبائك( ادللمع

دن امعوومليووات تشووكي  الع -  المعووادن )ال وودادة  الد فلووة  السوو ب العميووظ  البثووظ  الرحووو( عمليووات تشووكي -بوواليرد المركووزي( 

ليووة: الخراطووة  الكشووط  الثقووب  التفريووز  العمليووات اآل -يووة ن )العمليووات اليدصيووات قيووع المعووادملع -)البرشوومة  الل ووار  اللصووظ( 

 اس )القدمة ذات الو نية  الميكرصميتر  مقياس صج  الساعة  قياس الزصايا  م ددات القياس(.عمليات القي -التجليخ( 

 

 متيلب سابظ
ساعة  عيا  وسبأ اتتصا ساعات 

 معتمدة
 لمقر ا كود المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ن ر الخيةأ ص1 3  ص2 ص(2) بتصهلطبيص ENG 112 

طوورق الرسووم  -ار الهندسووية تقوواطع اأجسوو -القياعووات صتمثيوو  اأجسووار بقياعووات كاملووة صنصووف قيووا  صقيووا  مرحوو  

 .فةمدعم بال اسب في التخصصات المختللا لرسما -صاإلسقاط المتبعة في المجاتت الهندسية المختلفة 

 

 متيلب سابظ
ساعة  بوعيا  ساعات اتتصا  أس

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

الخية أن ر ص1  ص2 2 صهلطبر برهءصرك ENG 121 

 في العمليات الفيزيائية كيتتزان الديناميا -ي  خواص الم ال - موازنة المادة صالياقة صتيبيقاتها –ال الة اللازية 

 :ناعات كيميائية مختا ةح -لجت  التلوث صمعا - مواد البناء -ه معالجة الميا -لكيمياء الكهربية صالتآك  ا -ة ئيصالكيميا

 (.أخرى حناعات هندسية  البترصكيماصيات  أشباه الموحالت  صالو ق البوليمرات  السكر  اأسمدة  اأسمنح)

 

صج ق بةصةبتصك دصة بقج 
بهع ص

صنع بطة

صعيا  بوساعات اتتصا  أس
صمتيلب سابظ

صعملي/نتمريصم اضرة

Electiveص----ص--ص2ص2ص(1)صةخ ره ينقج صص

 من بين مجموعة المقر ات اآلتية: مقر ا  يختا  اليالب 

AUR 111 : صة لغ صةإل جلرزم

لوووة صالجمووو  الفعا سووولوهأا قواعووود عووو ب  سووولوهاأمراجعوووة قواعووود الللوووة صميكانيكوووا  اإلنجليزيوووة خصوووائص الللوووة 

 الرئيسوية كورة الف الفقورات:اء نوب الفنيوة  ةاإلنجليزيوكتابوة الجملوة  الشائعة فوي خياءأاالتعرو على بع    ئصهاصاصخ

راءة خوال  القو التواحو قراءة صت لي  مقتيفات من الكتابة الفنيوة فوي الفورص  الهندسوية لتنميوة مهوا ات  الفقرات أنوا  

 .فة للهندسةختلملاصقنية الكتابة في اأفر تخرا  تسصاصالت لي  

AUR 112 ة فج سر ة لغ ص : 

 صخصائصوها  صالجم  الفعالوة سلوهاأبع  قواعد   سلوهاأمراجعة قواعد الللة صميكانيكا  الللة الفرنسية خصائص 

 الفقورات أنووا    رئيسويةلاكورة لفا :الفقوراتاء نوب الفنيوة  ةالفرنسويالشائعة في كتابوة الجملوة  خياءأاالتعرو على بع  

ة صالت ليوو  خووال  القووراء التواحوو فوورص  الهندسووية لتنميووة مهووا ات صت ليوو  مقتيفووات موون الكتابووة الفنيووة فووي ال اءةقوور

 .صاستخرا  تقنية الكتابة في اأفر  المختلفة للهندسة

AUR 113 : صة لغ صةال به ر

لوووة صالجمووو  الفعا هولسووواأبعووو  قواعووود  اأسووولوه  يكانيكوووامص مراجعوووة قواعووود الللوووة اتلمانيوووة خصوووائص الللوووة   

أنووا   يسوية الرئالفكورة  الفقورات:اء نوب  ةاألمانيوالشوائعة فوي كتابوة الجملوة  خيواءأاالتعرو علوى بعو   صخصائصها 

يو  الت لص ةاء  القورخوال التواح قراءة صت لي  مقتيفات من الكتابة الفنية في الفرص  الهندسية لتنمية مها ات  الفقرات 

 .في اأفر  المختلفة للهندسةة صاستخرا  تقنية الكتاب
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 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ت ساعا

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص2 ------- ص2 1 صة   ةصلناه ة صة عجضصو AUR 132 

 -ة الرسووائ  صالمقابلووة ابووتك -ف ووي صكتابووة التقووا ير غيوور اللصي شووفهالتواحوو  ال - التواحوو عمليووة  - التواحوو مقدمووة فووي فنووون 
العورض التقوديمي:  مراحو  تخيويط -العرصض التقديمية  مزايا صعيوه -ض التقديمية إدا ة العرص -ة التقديميييط للعرصض التخ

القواعوود  -ي التقووديم رضيئووة صم وويط العووب -)ت ديوود الهوودو  ت ديوود الجمهووو   ت ديوود  سووالة العوورض الرئيسووية  ت ديوود النيوواق( 
 ي العرض.التعام  مع جزء التساؤتت صاإلجابات ف -مع الجمهو   لتعام كيفية ا -العرصض التقديمية ة العامة إلدا 

 

صة ثه ثة فيلصة ط ةبيص
 

 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

الخية أن ر ص2  ص3 2 صشرئر ة  صوجنجة  EE224ص 

 : المليرات C   هياك  البرمجة بللةاتنسيابية  المخييات يب الرقمية  للات البرمجة صالخوا زمياتى ال واسإلمقدمة 
وا  البيانوات   أنوالمهيكلوةالودصا   المصوفوفات  المؤشورات  اتت وادات  بوا ات الوت كم  التعبيورات  الثوابح  المشلالت 

احور  تعودد صعن: مقدموة  فئوات C++ بللوةالشيئية  لفات. البرمجةلمر  المدخالت صالمخرجات  االمستخد ب المعرفة من ق
 صالميراث. الدصا   صالعام   اتستنساخعام  الت مي    اأشكا  صالعناحر 

 

 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص- ص3 ص3 2 ص م ير صفيصة الطب صة يور صة طننق BME 211 

ة نشية اإلبداعيومن خال  سلسلة من اأ ال يويةاليبية ة صمقدمة لفن / مما سة الهندسة ال يوياليبية سح لمجا  الهندسة م
 صاتخاذ القرا  صبناء مها ات الفريظ. تيشم  تعريف / ح  المشكال :صالتصميم العملي صالهندسة العكسية

 

 سابظلب يمت
 عةسا أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص2 - ص2 ص3 ص1))تشجمحصوفسر   جيص AMD 221 

 رانقسوامليوة ع  الخلية المختلفوة صصظائفهوا صضعياتبنية الخلية اأساسية   -مقدمة في علم التشريح صعلم صظائف اأعضاء
 مووراض الوودر:أ   مووة  البشوورة: البنيووة اأساسووية صالوظيفووة أنصايكلهووا صصظائفهووا  اأعضوواء اعهووا  هوأنالخاليووا  اأنسووجة: 

    نقو  الودرتكوين الدر صخصائص  صصظيفت   هيك  صصظيفة خاليوا الودر ال موراء صخاليوا الودر البيضواء صالصوفائح الدمويوة
حو  أب صصظيفتو   قلالصاأصعية الدموية  صضعية القلب  حريالتخثر  آليات المناعة  الدص ة الدموية صالجهاز اللمفاصي: تش

ان القلبووي لبنيووة صالوظيفووة  الوودص ا ئي للقلووب  الشوورايين صالشووعيرات الدمويووة صاأص دةلووب صالنشوواط الكهربوواضووربات الق
فظ دلتووت اصالم ييووي  ضوولط الوودر صتن يموو   توودفظ الوودر صتن يموو   حوودمة الوودص ة الدمويووة صعالجهووا  الليمفاصيووة صديناميووا

قو  ت الرئوة  نا التونف،  أحجوار صقود ا  صصظيفتو   ميكانيكوزاء التشوري ية للجهواز صموقعوجوفاصي  الجهواز التنفسوي: اأاللم
مي: أجوزاء اللاز بين الرئتين صاأنسجة  تن يم التنف،  تعوديالت الجهواز التنفسوي فوي الصو ة صاأموراض  الجهواز الهضو

اسوية أسايود ات صالودهون  اآلليوة وهة  هضوم البرصتينوات صالكرباأجهوز ههوذمختلفة من الجهاز الهضمي  هيك  صصظيفة 
 د اللذائية المعوية.تمتصاص الموا
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 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

الخية أن ر ص3  ص2 صدوةئجصكاجمر  3 EE 216 

 ايوة. لم مقاصموة صامفواهيم الجهود  التيوا   السوعة ال م تشوص اليبيوة ال يويوة ي الهندسةدمة فمقك ةالدصائر التناظريأساسيات 

  توونثيفيونن صنوقووانين كيرشووو  صفولتوات العقودة  صالتيوا ات الشوبكية. الودصائر المكافئوة ل صتشوم  تقنيات ت لي  الدصائر

 ائوور مكبووردص ة رشوو ات: نشووية صسوولبيائوور الميووو . دصلا صزاصيووة قيمووة  المسووتقرة  صالجهووود الجيبيووة صالمقاصمووة الداخليووة

 يسية صالم وتت الكهربية.العمليات المثالي  الدصائر الملناط

 

 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة 
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص0 ------  ENG 235 أخالقره صة بانصة الطبر صوق ة رلاه 2 2

واجبوات  فعوة صال قووق صالن الهندسوية  ن ريوات موذهب المنداو أخالقيوات المهوأهوندسوية: مجواتت صالمهون الهقيوات الخأ

ء ص ؤسوواء طبيعووة المهوون الهندسووية )التجووا ه صاأمووان صالمخوواطر صاإلهمووا (  السوولوك المهنووي صالمسووئوليات تجوواه العمووال

 .(العم   قواعد اأخالقيات

 

 متيلب سابظ
ساعة  يا  أسبوع  اتصاتساعات 

 معتمدة
 كود المقر  ر المق اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص------ ص0 ص2 ص2 صة سالن صة بالر  ENG 231 

ئوة العمو   اأمن الصوناعي  قووانين السوالمة صالصو ة المهنيوة  قواعود السوالمة فوي بعو  العمليوات  تلووث الهوواء فوي بي

ان المناخيوووة صاتتوووز صو  اإلضووواءة الصوووناعية  ال ووورلصوووناعيةات م يوووات الوقوووود  اللاليوووات  الضوضووواء  اتهتوووزازا

 ة السالمة فيعند حدصث ال رائظ  أن مة إدا  اإلخالءهرباء  ال ماية من ال رائظ  خية   اإلشعا   حوادث الكال را ي

 بيئة العم .

 

 

صة جةمعة فيلصة ط ةبيص
 

 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 مقر ال دكو المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

الخية  رنأ ص2  ص1 ص2 صنقطن صفيصهلطب صة ق ىصة كاجمر  EE242ص 

خصوائص  ات:عالموضوو اليوو  صتشوم الياقة الكهربائية فوي أن موة متوازنوة يالييوة  استخدارمقدمة عن توليد صتوزيع ص

اليوو   يوةالييالجهود صالتيوا   قو ط نخيوائص صصخ  دصائر الممانعة الملناطيسية  أطوا  الملناطيسيةالمجاتت صالمواد 

لقد ة من ابدصن فرشات  مفاتيح  DCال ثية  م ركات  النق   الم ركاتط   مولدات كهرباء  الم وتت صخيوالمتوازنة

 .أشباه الموحالت  خصائص مصاد  الياقة الشمسية الكهرصضوئية صالعواك، الدقيقة

 



 

 امعة أسيوطج

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس  - كلية اهلندسة
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 متيلب سابظ
ة عسا أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 ةعتمدم
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

الخية أن ر ص3  ص2 ص3 ص ك جو ر إدوةئجصوصط وهئ EEE 214 

قوات الوحولة   تيبيp-n  خصوائص الوحولة الثنائيوة nصالنوو   pمقدمة أشباه الموحالت  أشوباه الموحوالت مون النوو  
. الزينور ديوود راسوتخداياقوة بالموداد إأجهزة  تن يمللقط  القص صا ئرالثنائية: مقومات نصف الموجة صالموجة الكاملة  دصا

زسوتو    تكوينوات صشوك  دصائور الترانI-V (: مبودأ التشولي   خصوائص صالرسوم البيواني BJTيوب )ترانزستو  ينائي الق
(CE  CB  CC ان ياز  )BJTحما   سلوك   اأBJTs  في التورددات المنخفضوة  نمووذ  هجوين  نمووذ  عناحورh  
  BJTبر التردد لمك تجابةاسصوت أحادية صمتعددة المراح   صليرة لمكبرات الال لي  اإلشا ات ين مبسط  ت  هجموذن

          NMOSصت سوووين نوووو   اسوووتنفاد  MOSFETص  JFET(: مبووودأ تشووولي  FETالترانزسوووتو ات ذات توووأيير المجوووا  )
 سوتخداراحوي ( بتوائر التبدي  )القيع صالدص  FETs نم   نماذ  الترددات المنخفضة صالعاليةFETs  ان ياز PMOSص 

FETs مقدموووة فوووي  CMOS( مكبووور العمليوووات .OPAMP التيبيقوووات الخييوووة لوووـ :)OPAMPs الكسوووب  صمعاصقوووة  
 التردد صالضوضاء. استجابةالمدخالت صالمخرجات  مرش ات نشية 

 

 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 مقر لا كود المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

الخية  رأن ص2  ص2 ص3 صتيلرلصعطديصوةن ثهل EEC 224 

 ة ادتت التفاضوليال   العوددي للمعو  متعدد ال دصد صالتكام  العددي اتستكما   ح  المعادتت  صاأخياءأن مة اأ قار 
ر قيود صغيوالمالت سوين   يعوة(ر المتقيو)غالمسوتمرة  متعوددة المتليوراتصن ريوة ت سوين ال و  ليورق العدديوة فوي ال قدمةم

 يووتن  طريقوةن طريقوة  المترافوظ اتن ودا طريقوة  الثقوة  منيقوة سوتراتيجياتاصي ب   الخيطريقة ال في ذلك: المقيد بما
صالتعزيوز   ذات العقوبوة تغورانجطريقوة   تربيعيوةطرق البرمجوة الخييوة  البرمجوة ال  واسعال صطرق النياقشب  نيوتن 

  ةالداخلية النقيطرق   متسلسلةالعية التربي ةمجالبرطرق 

 

 سابظ متيلب
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 دةمعتم
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

الخية أن ر ص2 2  ص3 صبرهءصحر م رك AMD 222 

  تبوريوليوف المخالتت ليو  صطورق ال  يوةيمياء اأحماض اأمينية صالببتيدات صالبرصتينات صالنيوكليوتيدات صاأحمواض النوصك
 ات اأيوو  الخلوووي للكربوهيوود  صالبوورصتين ال يووويتخليووظ ال موو  النوووصي الريبووي صال موو  النوووصي   يوكليوتيووداتلنا

 يية.  تربيط الربليات الت كمآال ركية ص  خصائص اإلنزيم  ظواهر اللشاء ال يوي  صالدهون صاأحماض اأمينية

 

 متيلب سابظ
ساعة  وعيا  أسب صا تتاساعات 

 معتمدة
 كود المقر  ر مقال اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص2 الخية أن ر ص2 ص3  AMD 223 (2)تشجمحصوفسر   جيص

ر جوزاء الن واأالجهاز الكلوي: أجزاء من الجهاز الكلوي  الكلى صال الوب صالمثانوة البوليوة صمجورى البوو   هيكو  صصظيفوة 
جهوواز اء صالراض الكلووى  ن ووار اللوودد الصوومأمووي  التبووو  صموود ات البووو  صالقاعوود   مووصتكوووين البووو   تن وويم توووازن ال

نثويوة لتناسولية اأاأصلية بهيك  صصظيفة اللدد الصماء  صظائف اأعضاء التناسولية الذكريوة  اأعضواء االتناسلي: المعرفة 
 رائسات  الدصلمشابك صاتنعكاصبية صاعال  المستقبالت صالخاليا باختصا صمنع ال م   الن م العصبية: تشريح اأعصاه 

  البيئوة ادي هاز العصبي الم ييوي صالجهواز العصوبي الوالإبية لمعالجة المعلومات  الجهاز العصبي المركزي صالجالعص
غ  فيوزي للودماالكيميائية العصبية للدماغ  النشاط ال سي صال ركي للودماغ  حواتت نشواط الودماغ  النشواط السولوكي صالت 

احوة: خب العصوبي صالوظيفوة  ال وواس الالنخواعي  طورق د اسوة التركيو ئ لوالإ ادي  البيينوات صالسوالعصبي ااز الجها
شوم جيا حاسوة الالسومع  فسويولو اختبوا اتأجهزة الرؤية صالسمع صالذصق صالشم  آلية الرؤيوة   ؤيوة األووان  آليوة السومع  

ضولي لعصوبي العا ئصوها  هيكو  الع وار  النقو ت صخصاالعضوصالرائ ة  الجهواز العضولي الهيكلوي: أنووا  مختلفوة مون ال
 المفاح . ضيراها  المفاح  صالهيك  صال ركات  صحف عار أنوا
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 بهمقصن يلب
صبهعه صةالتيهلصأبو عره ص بهع ص

صنع بطة
صةبتصة بقج  صك دصة بقج 

صعبلي/تبجمن صنيهضجة

ص0 ------ ص2 ص2 ص(2نقج صةخ ره يص) Electiveص 

 :من بين مجموعة المقر ات اآلتية ا  ر مقيختا  اليالب 

صص مهدةصأعبهل:

لمعلوموات مون مهوا ات الب و  عون ا تيبيوظ - ديد المسوا  المناسوب للمشورص  صاتسوتفادة مون الفورص المتاحوة ت

يجواد فورص للمشوا يع إ -ة صالمتوسوية عداد الب وث التجا ية صالتسويقية للمشوا يع الصوليرإ -المصاد  المختلفة 

ي ها ات كتابوة خيوة العمو  للمشورص  الريوادم تيبيظ - ديثة الة اضلة بينها باستخدار اليرق العلميمفالناج ة صال

 ات صاكتسواه مهوا -الجدصى التوي تشوتم  علوى الخيوط التسوويقية صالتشوليلية صالماليوة  إعداد د اسة -في د است  

صإدا ة فريظ العم .

AUR 233 

صنيهبو :ص

سجي  صتبويب العمليات ت – ار الم اسبي لنا قوماتم –ت لي  العمليات المالية  – اإلطا  الفكري للم اسبة المالية

 إعداد القوائم المالية للمشرصعات بهدو ت ديد حافي الوربح أص الخسوا ة للمشورصعات  صكوذلك –المالية للمشرص  

د ية للوقووو علوى عائوال لي  نتائج العمليات المت –عات ئمة على المشرصالمركز المالي من ممتلكات صالتزامات قا

ص موا أت لي  العالقة بين التكاليف صال جم صاأ باح  –تساعد في كافة القرا ات  المالية التي اتشرالمشرص  صالمؤ

 ييلظ علي  ت لي  التعاد .

AUR 234 

ص:تكه رفصود ةب صجطوى

هووداو د اسووة السوووق  )ألد اسووة السوووقية ا -ة ى التفصوويليد اسووات الجوودص -مقدمووة عوون د اسووة الجوودصى صالتكوواليف 

نيوة )ت ديود موقوع المشورص   ت ديود الد اسوة الف -أسلوه تقدير اليلب المسوتقبلي(   للعرض صاليلبة ام  الم ددالعو

لد اسوة ا -( ف التشولي اليالقد ة اإلنتاجية صالتكنولوجيا المختا ة  تخييط العملية اإلنتاجية  التكاليف اتسوتثما ية صتكو

يف حسواه التكوال -شورص  اتسوتثما ي( التجا يوة للمة  يولمشوا يع اتسوتثما ية  معوايير الربا المالية )مصاد  تمويو 

   اليرق التفصيلية لتقدير التكلفة  خيوات تقدير التكاليف(.)اليرق التقريبية لتقدير التكلفة

AUR 235 

 
 

صة  هنسة ط ةبيصصة فيل
 

 بظمتيلب سا
ساعة  أسبوعيا   ا اتتصساعات 

 معتمدة
 كود المقر  ر مقال اسم

 ةم اضر عملي/تمرين

ص2 ةالخي أن ر ص2 ص3 صن ةدصحر م صوت ةفقصحر ي BME 341ص  

ي  الميكوانيك  صاتختبوا  صخصائصو البووليمر  صونيعت  المواد ال يوية صاأهمية السوريرية أداء الموواد ال يويوة ة فيدممق

 .عقيملتالمناعية صا صاتستجابةالبرصتين  اصامتصفظ ال يوي على سبي  المثا    صقضايا التواصتعدي  السيح

 

 سابظ متيلب
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

الخية أن ر ص2  ص2 ص3 صنعهدال صتفهضلر  BME 351ص  

  لتفاضوووليةة المعووادتت ا مووأن  المعووامالت الثابتووة صالمتليوورة لووى صاأعلوووى ذاتمعووادتت التفاضوولية موون الد جووة اأصال

 قواتلتفاو  تيبياتأص  ن رية اتلتواء  ت ويالت تبالس  اليرق العددية  معادتت الفرصق  جزئيةة الالتفاضلي تالمعادت

 .ةمختليصمشكالت  هندسية بما في ذلك اتهتزازات الميكانيكية صالدصائر الكهربائية صقوى التأيير
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 متيلب السابظ
ساعة  أسبوعيا    اتتصاساعات 

 معتمدة
 المقر د كو المقر  اسم

 م اضرة عملي/رينتم

ص------ ص0 ص0 ص2  ENG 317 حيهءإلوةصةالح بهال نقطن صفيص

الكلووي   تمووا اتح  قواعوود الجمووع صالضووره  قووانون اتحتمووا : مسوواحة العينووة  صاأحووداث  صالنتيجووة  صمسوولمات اتحتمووا 

المنفصوولة  يوورات العشوووائيةالمتل  شوووائيةلع  تيبيقووات عمليووة  المتليوورات ابووائزة   ن ريوواتسووتقال الشوورطي   تمووا حات

وزيعوات الل  وات  التصصدالوة التوزيوع التراكموي  التوقوع صالتبواين  اتحتموا صدالة كثافة  اتحتماليةصالمستمرة  دالة الكتلة 

 ماليوووةاتحتة  بواسوووون  توزيعوووات رطووومفالهندسوووية الهندسوووية  الال ووودين   رنوووولي  ذات ه بتجوووا نفصووولة الم اتحتماليوووة

لعينوة   اتسوتقال ا  ات تبواطالمشترك  التلاير   اتحتمالية  أسية  عادية  صلوغا يتمية عادية  التوزيع مرة: منت ممستال

احو  الزمنوي  تقودير النقيوة صالف  اإلحصوائي ت صاتسوتد  النمذجة توزيعات العينات  ن رية ال دصد المركزية  صالسكان

 .t اختبا  مختلفة صعينةة عينة صاحد   pالفرضيات صقيمة  با تخا

 

 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص3 الخية أن ر ص2 ص3  EEC 337 جقبر ة لظتصة تيبرتص

 متعوا و عليهوا القيقوة الخاحوة بهوا  صاأشوكا  ص  ال داة صجوالمنيقي  صالبوابات المنيقيور الرقمي: الجبصميم المنيظ ت
دصائوور ص صالتشووفير صالوودصائر المنيقيووة ال سووابية صمعالجووة البيانووات  صأجهووزة فووك التشووفير  المركبووة صالوودصائر المنيقيووة 

صنيووات تراإللكصائر المنيقيووة المتسلسوولة. الوودالسووجالت  ص   العوودادات المتووأ جحصمووزيالت التعوودد   المضوواعفات أص التعوودد
   TTL  CL المنيوظ:  صعوائالت MOS  صبوابات الترانزسوتو   صبوابوات الثنائيةوحلة المن لرقمية: بوابات منيقية ا

IIL  صCMOS م ووتت اتلمتأ ج ول مع تفاحوي  التشولي   الودصائر اإللكترصنيوة  A/D  صD/A   موع التيبيقواتOP 
AMP  التوقيح. ائردص 

 

 متيلب سابظ
ساعة  عيا  بوأس اتتصا ساعات 

 معتمدة
 مقر الكود  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص2 الخية أن ر ص2 ص3 صجزمئر وصخل م صمر   جره AMD 324 

قنيوات ات صالتقنيودر هذا المقر  الد اسوي المبوادب اأساسوية لبيولوجيوا الخليوة صالجزيئيوة فوي البشور موع التركيوز علوى التيق

صنق   ت  صاأغشية عضيات  صاإلنزيما  صالالخالياء كيمياصتضمن بنية الخلية صصظيفتها ت لمتاحة لد اسة بيولوجيا الخلية.ا

السوكر    يتركوز تودفظ الياقوة فوي الخاليوا علوى مسوا ات ت لو اتلتصواقاأغشية  صالمقصو ات داخو  الخاليوا  صهياكو  

  راكوتية  صيتضومن  ديثة صالهندسة الو ايالخاليا على البيولوجيا الجزيئية لمعلومات في الصالتنف، الهوائي  يركز تدفظ ا

ووا صظووائف ال موو  ال لويووة خنوووصي  صدص ة الخليووة  صالتعبيوور الجينووي  صتن وويم الجينووات  صتخليووظ البوورصتين. يعوورض أيض 

 م ددة  بما في ذلك ال ركة صالهيك  الخلوي صنق  اإلشا ة.

 

 متيلب سابظ
ساعة  عيا  أسبو اتتصا ت ساعا

 معتمدة
 ر المقد كو المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص----- ص0 ص2 ص2 صة برههصوة بلهخصوة يهق مهصقضه AUR  322 

دة لياقوة المتجوداقضوايا الياقوة: )مصواد   -التعامو  موع مشوكالت نقوص مصواد  الميواه اليبيعيوة(   قضايا المياه: )مصاد  المياه
بووؤ أسووباب   التنصخي نوواالمنوواخ: )تعريووف التليوور الم -ليووة( دصاقووة  سياسووات الياقووة الم ليووة صالأمووان مصوواد  اليصغيوور المتجووددة  

 .لياقة(الة  المواءمة للتليرات المناخية صمعرفة طرق مواجهتها في ضوء مشاك  المناخية صأيا ها الم تم بالتليرات

 



 

 جامعة أسيوط
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صة سهدسة فيلصة ط ةبيص
 

 متيلب سابظ
ساعة  يا  أسبوع اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة يعمل/رينتم

ص3 الخية أن ر ص2 ص3 صشه ة صحر م إ ظتصو BME 371 

هووم . ينصووب التركيووز علووى فZ  فو ييوو   تبووالس  صت ووويالت تفوواون ريووة الوون م الخييووة بمووا فووي ذلووك ت ووويالت اتل

 الرياضيات اأساسية بالمعنى العملي.

 

 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   تصا اتساعات 

 معتمدة
 ر كود المق المقر  اسم

 م اضرة عملي /تمرين

ص3 الخية أن ر ص2 ص3 صون جه صكاجونغلهطرسر صنجهال  EEE 324ص  

الياقووة المجوواتت الكهربيووة: قووانون كولومووب  قووانون غوواصس  الجهوود الكهربووائي  شوورصط صحالووة ال وودصد  السووعة  القوووة ص

قووانون  ة:سووييابتووة  المجوواتت الملناطيكهربائيووة واسووون صتبووالس  طريقووة الصووو ة  تيووا ات   معادلووة باإللكترصسووتاتيكية

BiotSavartي انون فوا ادا  قانون أمبير  الجهد الملناطيسي المتج   ال   الملناطيسوي  القووة صالياقوة الملناطيسوية  قو

  Poyntingمتجوو  ية  اتسووتقياه  جووات المسووتولل وو   معووادتت ماكسوووي   مفهووور الموجووات الكهرصملناطيسووية  المو

 بيقات الكهرصملناطيسية في اليب ال يوي.تيت للعال  اليبي ال يوي  بع  الجسيما مسرعات

 

 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي /تمرين

ص3 الخية أن ر ص2 ص3 ص نوهدئصة بركه ركهصة ير م BME 342 

 ي لتشووواصميكانيكووا الصوولب صآليووات م طوورق ت ليوو  الجسوو  البيولوجيووة صاأن مووةقدمووة فووي السوولوك الميكووانيكي ل نسووجة م

 الميبقة على اأنسجة البيولوجية بما في ذلك الع ار صالعضالت صاأنسجة الضامة.

 

 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 ر كود المق المقر  اسم

 م اضرة عملي /تمرين

ص1 الخية أن ر ص2 ص2 صيحيهءصحر إ BME 352 

يم اأساسووية اأصليووة  المفوواه اتحتماليووة  ن ريووة ياإلحصووائية المسووتخدمة فووي الب وو  البيولوووجي صاليبووب قدمووة عوون اأسوواليم

ية   تقنيوات إضوافةحصوائياإلالد اسة الفرضية  ت لي  التباين  صتصميم  اختبا   صات تباط اتن دا لالستدت  اإلحصائي  طرق 

 .R  SPSSاإلحصائية  على سبي  المثا   صاستخدار البرامج يةعلى التيبيقات للمشاك  اليب التركيز مث  طرق بايز 

 

 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص2 الخية أن ر ص2 ص3 صر مجنج ص ي BME 353 

 و  بوة صتنفيوذ خوا زميوات لتافوي كMatlab/ Python/ Octave/Scilab) )البرمجوة النصوية  اتللوإحودى  اسوتخدار

بيوور علووى كإلووى حوود  المقوور عتموود ي  ال يويووة صمعالجووة البيانووات. هندسووة اليبيووةمتعلقووة بشووك  أساسووي بال مشووكالت هندسووية

الوحودات ئف صلوظواأنووا  البيانوات صالتعبيورات العاديوة صا  ة النصويةللة البرمجو استخدارالتيبيظ  صينصب التركيز على 

( IDEملوة )تيووير المتكابيئة ال استخدارت لي  البيانات الجينية.  صإدا ة البيانات الرقمية  استخدار  ات سم البيان  النميية

 صالتص يح صالتوييظ.  ختبا صات

 



 

 امعة أسيوطج
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 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر   المقر اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص0 ------- ص0 ص0  381صBME (1تط مبصنرطة يص)

تقو   يفية لمودة تالصيفي على أن يكون ذلك مرتين قب  التخر  خال  العيلوة الصو للتد يب منهاجا  ت دد اللجنة اأكاديمية 
 في ك  تد يب. يالية أسابيععن 

 

 متيلب سابظ
ة ساع بوعيا  ساعات اتتصا  أس

 معتمدة
 كود المقر  اسم المقر 

  اضرةم عملي/ينتمر

ص------- ص0 ص2 2 صهلطبيصهد يةق ENG 332ص  

 -نيوة للنقوود صمعود  العائود القيموة الزم -دي المسا  النقو -الت لي  اتقتصادي تتخاذ القرا ات المتعلقة بالمشا يع الهندسية 

تسووتهالك رق حسوواه اطوو -لإلحووال  صاسووتبدا  اأحووو  الثابتووة  تقتصوواديةاالد اسووات  -طوورق مختلفووة لتقيوويم البوودائ  

 دتت التضخم.آيا  التضخم صمع - لةصاإليرادات المقاب

 

صة سهمعة فيلصة ط ةبيص
 

 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص3 الخية أن ر ص2 ص3 صجقبر ة ظجم صو لهة  صهالةالتي ظتص EEE 334ص 

ي أن مة تأييرات الضوضاء ف  QAMص  SSBص  DSBSC-AMص  AMلتناظرية بما في ذلك ا التعدي /التشكي  طرق

ضوضوواء غوسووية بيضووواء: فووي صجووود نيووواق توورددي تنهووائي ذات الرقمووي لقنوواة  اتتصووا التعوودي  التناظريووة. طوورق 

  (PPLقفو  )حلقوات اليوو  الم  MAPمبودأ  اسوتخدارى ببالت المثلو؛ المسوتق PAM   QAM   PSK   FSKتعودي 

تسووية   Nyquist: التداخ  بوين الرمووز صمعيوا  الترددي رقمي عبر قنوات م دصدة النياقال اتتصا الخيأ.  احتماتت

يوف ن موة اليأ .أص الشوعيري الموجوة ال املوة  صتشوفير التعريشوة اسوتردادأن موة ي صالرموز تزامنالتكيفي  تأيير القنوات 

 .دالتردفز المنتشر: تشكي  التتابع المباشر صق

 

 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   ا اتتصساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص3 الخية أن ر ص2 ص3 ص ظتصنطنج صون ةئب  EEC 343 

قدموة إلوى مت صنماذ  الن ار المودمج  يم صمواحفامقدمة ل ن مة المدمجة مع التيبيقات: ن رة عامة على خيوات التصم

ت  ت التعليموا  المعالجوات  صالهندسوة المعما يوة  صأنمواط العنونوة  صمجموعواوامدمجوة صالموت كم الودقيظ: أنومعالجات الال

 الربط مع  بالذاكرة صالمقاطعات  صالتوازي  بنى الذاكرة: تقنيات الذاكرة  التسلس  الهرمي للذاكرة  نماذ  الذاكرة  الربط

لقابلوة للبرمجوة ابرمجة الوحدات اليرفيوة    مع  قائظ التوحي  صالتقاب كم الدقيقة  دمج صحدات الت I / Oخط نق   بنية  

  أجهوووزة اتستشوووعا  DMA  صحووودة ت كوووم المقاطعوووة القابلوووة للبرمجوووة  صحووودة ت كوووم D/Aص  A/Dلوووربط م ووووتت 

الم مووع العووتستشووعا  الشووائعة صالم ركووات  التواحوو  ت صأجهووزة اصالم ركووات: نموواذ  موون أجهووزة اتستشووعا  صالمشوولال

 بناء التيبيقات اليبية ال يوية إلنترنح اأشياء.  شعا  صالمشلالتستالخا جي من خال  أجهزة ات

 



 

 جامعة أسيوط
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 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص3 الخية أن ر ص2 ص3 ص تره صة يور صة ير م هلطب صة ي BME 331 

 صتشوتحوهن وجة أحادية البعد  سلوك الموجات الصووتية فوي السووائ   تولم  االصوتيةتوليد الموجات  ت الصوتية الموجا

اتت الموجووات فوووق الصوووتية  جووم وووتت صمستشووعرات الموجووات الصوووتية  م صسووريان الموجووات الصوووتية  صانعكوواس

 جية.عالال   السالمة صالتيبيقاترلالدصب قنيةالتصوير بتي  تقنيات التصوير الخاحة  النبض لصدىالتصوير باتقنيات 

 

 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص3 الخية أن ر ص2 ص3 ص  قهلصة يجة ةةنركه ركهصة ب ةئعصة ير م صو BME 343 

 وازن السواكن لوة التوادي ي  إحصائيات السووائ : معالتوتر السالسوائ   القوى المؤيرة على السوائ    استمرا يةمفهور 

فظ السوائ  مقايي، الضلط  القوى على اأسيح الملمو ة  السوائ  المت ركة: مفهور إجهاد القص صتصنيف السوائ   تد

صالياقوة   م ليو  حجوم الوت كم: تووازن الكتلوة  الوزخ  تتحتكواكافي القنوات المللقة  التدفظ الصف ي المضيره  عامو  

  الدقيقووة سووتوك،  ال لووو - الووزخم  مبوودأ برنووولي  قووانون نيوووتن للزصجووة  معووادتت نووافية   معادلوواتسووتمرا يةمعادلووة 

  نقومقدمة في   ال را ة تنتقا اأساليب اأساسية   ستوك،  تدفظ كوبي   تدفظ بويزصي   مشكلة  ايلي - لمعادتت نافي

يبية  تقنيات التجر را ية للمواد ال يوية صالالجسم اإلنسان  الخصائص ن يم ال را ي لال را ة في الن ار البيولوجي  الت

 أجهزة قياس د جة ال را ة  طرق مختلفة في نمذجة نق  ال را ة ال يوية.

 

 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 لمقر كود ا المقر  اسم

 م اضرة عملي/رينتم

ص3 الخية أن ر ص2 ص3 233ص BME و ره صحر م  جإ كنس شعجة صو  

وجي  مقدمووة إلووى المستشووعرات ال يويووة: ن وورة عامووة علووى المستشووعرات ال يويووة  العناحوور اأساسووية للمستشووعر البيولوو

لمستشووعرات كهرصكيميائيووة  االمبووادب الاأجهووزة  برصتينووات أجهووزة اتستشووعا  الهندسووية  المستشووعرات الكهرصكيميائيووة: 

يميائيووة المستشووعرات ال يويووة للجلوكوووز  المستشووعرات الكهرصك ت قوو  الشوو نة فووي اإلنزيموواقاسووة صمسووا ات نال يويووة الم

ي العووالم   التشووخيص فووكليووا   المتضووائلةال يويووة  المستشووعرات الضوووئية: بصووريات المستشووعرات ال يويووة  أن مووة اتنعكوواس 

يويوة: رصنيوات ال لكتإلمقدموة فوي ا  المووا د عدادات الم دصدةتبع في المراقبة الص ية  الكشف في اإلصالت تصا اتال قيقي  

  ريووبالجسووم الل الخاليووا العصووبية صالخاليووا النشووية اأخوورى كهربائيووا   تسووجي  صت فيووز الخاليووا النشووية كهربائيووا   اسووتجابة

غ ت الوودماة  م فووزام ضووربات القلووب  غرسووات القوقعووة الصووناعيجهوواز تن ووي اأجهووزة اليبيووة اإللكترصنيووة القابلووة للز اعووة:

ة تووداء: أجهووز  صاجهووات الوودماغ صال اسوووه  القضووايا اأخالقيووة صالتن يميووة  اأجهووزة القابلووة لال كيالعميووظ صال بوو  الشووو

 اتتجاهوات  تاتتصاتة صلجاقة صالمعا  اليلال تداءال يوية القابلة اتستشعا  الفيزيولوجيا الكهربية القابلة لال تداء  أجهزة 

 الجديدة.

 

 متيلب سابظ
عة سا أسبوعيا   اتتصا ات ساع

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص2 الخية أن ر ص0 ص0  BME 382 بربرله 

 عاتأحود الموضووصمجموعات صت ح إشراو عضو هيئة تد ي، بعم  تقرير صعرض عون  أفرادا   أسبوعيا  الياله يقور 

 الموضوعات.  ذهعضو هيئة التد ي، هأص  صي دد الياله في مجاتت الهندسة اليبية ال يوية

 



 

 امعة أسيوطج
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صة ثهننة فيلصة ط ةبيص
 

 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص3 الخية أن ر ص2 ص3 صة  يكتصفيصة لظتصة ير م  BME 472ص  

لووت كم ى الالخييووة أن مووة اعلوولخييووة  مووع التركيووز  كم الخييووة صغيوور اهج الكالسوويكي لت ليوو  صتصووميم أن مووة الووتنالوو

 ي لنقو  ال وراالفسيولوجية  على سوبي  المثوا  الون م العصوبية صالعضولية الهيكليوة  صالقلوب صاأصعيوة الدمويوة  صأن موة ا

 صالكتلي للجسم.

 

 متيلب سابظ
ساعات  أسبوعيا    اتتصاساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 رةم اض عملي/تمرين

ص3 الخية أن ر ص3 2 صيور ة شه ة صةإلنعه ج ص BME 473 

 EEG إشووا ة  أحوو  الفيزيولوجيووا الكهربيووة لموجووات الوودماغ الجهووود الكهربيووة عالجووة اإلشووا ات العصووبية: الوودماغ صم

مووة فووي قي المفوواجل تليوورال اكتشوواو  (ARاتن وودا  الووذاتي ) طريقووة  خيووين ريووة التنبووؤ ال  EEGت ليوو    صخصائصووها

رشوح مبودأ الم  Wiener رشحالمرشح التكيفي صالخوا زمية: مراجعة لم .(حالة مرضى الصر )  صالتخلص مناإلشا ة 

جوة إشوا ات معال التكيفيوة. الصولرى للقيموة المربعوة Windrow-hoffخوا زميوة   الالئوظ اتن دا خوا زمية   التكيفي

   معلمواتECG أقيواه فويا ارن و  ECG إشوا ةعلوى  ال صوو   ي اأساسوي: تخيويط القلوب الكهربوائالكهربيوة القلب

 ضوواءالضوإللوواء  .ECGاسووتخدار الت ليوو  متعوودد المقووايي، لتقوودير المعلمووات أشووكا  موجووة  صتقووديرها؛تخيوويط القلووب 

النشواط  إللواء إشوا ة تخيويط القلوب مون يوة القلوب تخيويط كهرب هرتز فوي /6050إللاء تدخ   أنوا  الضوضاء التكيفي: 

: ECG ة إلشوا اإلللاء لتعزيز مراقبة تخييط القلب لودى الجنوين. التقريوب الموويجي قةلعضالت الصد   طري الكهربائي

ت وار ناصعودر  HRVت لي   خوا زمية الهرر.  ت لي  متعدد الدقة  (DWTالت وي  المويجي المنفص  )  مويجةالسلسلة 

معلمووات المجووا    يوو الموودى القصووير صاليوعلووى  HRVنووة ت ليوو  مقا   القلووب: تعريووف معوود  ضووربات القلووب ضووربات

برنوامج  خدارلقراءة صتسجي  اإلشا ات اليبية صت ليلهوا باسوت عمليلمقر  يشم  ا  الزمني صالييفي للتسجي  قصير المدى

MATLAB صأOCTAVE . 

 

 متيلب سابظ
ساعة  يا  ساعات اتتصا  أسبوع

 عتمدةم
 كود المقر  اسم المقر 

 م اضرة عملي/تمرين

ص3 ن ر الخيةأ ص2 ص3 433ص BME وقرهبه صطور صحر م صةازأج  

ل ساسووية  امبووادب ن ووار اأجهووزة اليبيووة ال يويووة  خصووائص اأجهووزة صالقياسووات اليبيووة ال يويووة: الدقووة  عوودر اليقووين  

 ل وورا ة جووة اد  اإلزاحووة   يويووة:  العناحوور البيوفيزيائيووة: القوووةاليبيووة ال الياقووةالتكوورا   المعووايرة  مبووادب م وووتت 

ئية:  يويوة اللشوااصمة  صالم وتت السعوية صال ثية صالبصرية صالموجات فوق الصوتية  قوانين الفيزياء المقصالسرعة  ال

مخيوط    مبوادبHodgkin-Huxleyالخصائص الكهربائية للخاليا صالنموذ  الكهربائي المكافل للشواء الخليوة  نمووذ  

قلووب صاأصعيووة الدمويووة: تشووريح القلووب  ال(  قياسووات EMGالت )صمخيووط كهربيووة العضوو( ENGكهربيووة اتعصوواه )

ربات ضو  قياس ضلط الدر صتدفظ الدر  قياس معد  ضربات القلب صتلير معد  ECG)مبادب تخييط القلب الكهربائي )

شوا ة   صقياسوات إكسوجينربات القلوب صنسوبة تشوبع الودر باأيواس معود  ضو( لقPPG) ل حجارالقلب  التصوير الضوئي 

 تسوتجابةاصجهوود  (EEG)اإلمكانوات الكهربائيوة مون الودماغ  مبوادب تخيويط الودماغ الكهربوائي  غ لدماغ: تشريح الدماا

تونف، ز الة: جهوا   بط الدماغ صال اسوه  اأجهزة العالجيوة صاأطوراو الصوناعيالبصرية صالسمعية صال سية للمؤيرات

 ...صالرئوة ة  جهواز التونف،  جهواز القلوببيقلوب  الم اكواة العصواز تن يم ضوربات ال  الرجفان  جهاتستنشاقالصناعي  

ين ر  التفاعو  بو  نمواذ  الودصائاتسوتقياهإلخ  قياس حجم الجهاز التنفسي صتدفق   اأقياه الكهربائيوة صمكبورات الجهود: 

 .ةمعدات اليبيال   صقضايا السالمة في د من الضوضاء صالتداخ   صد   التأ ي تقنيات ال الجلد صاأقياه الكهربائية  
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 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص3 الخية أن ر ص2 ص3 صهلطب صة ف ت  ه صة ير م  BME 344ص  

  لوجيووةالضوووء صالمووواد البيوالتفاعوو  بووين     الضوووئية صأجهووزة الكشووفالمصوواد  وءالفيزيائيووة للضوو راجعووة الخصووائصم

بووادب صاتنبعايووات صالت ليوو  الييفووي. م ضوووءال امتصوواص  خاليووا صاأنسووجة صال موو  النوووصي صالبوورصتينالمقدمووة عوون 

تقنيات ال  قط ليز مال  دقيقةتقنية المصفوفة ال  العال  بالضوء  نمذجة تفاع  اأنسجة الخفيفة  التصوير ال يويصتقنيات 

  ديثة.ال يوية ال

 

 متيلب سابظ
عة سا أسبوعيا   تتصا اساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص0 - ص0 ص0  483ص BME (ص2)صتط مبصنرطة ي

تقو   يفية لمودة تة الصوخال  العيلوعلى أن يكون ذلك مرتين قب  التخر   الميدانيللتد يب  ا  منهاجت دد اللجنة اأكاديمية 
 في ك  تد يب. عيالية أسابيعن 

 

 ابظمتيلب س
ساعة  تصا  أسبوعيا  تساعات ا

 معتمدة
 كود المقر  اسم المقر 

 م اضرة عملي/تمرين

ص1 أن ر الخية ص2 ص2 صة يهببصوة البلكر شوكه ص EEE 435ص 

عيووه  يوة م  نقو  البيانوات التناظريوة صالرقTCP / IPصتوكوو  البيانوات صالشوبكات  بنيوة البر اتصواتتن رة عامة على 
شوف اأخيواء سائط النقو   تقنيوات ترميوز اإلشوا ة  اإل سوا  المتوزامن صغيور المتوزامن  كص  القناةسعة   ن م اتتصاتت

صتقنيووات     دصائوور التعووددالبيانووات  الووت كم فووي التوودفظ صالووت كم فووي اأخيوواء ا تبوواطصتصوو ي ها  برصتوكووو  الووت كم فووي 
   IEEEE802011ةسوووولكيلالة الم ليوووة اشووووبكة المنيقووو  تبوووودي  الووورزر  تبووودي  الووودصائر صاتنتشووووا سوووع االييوووف ص
 .IEEE802.15.4باستخدار   اتستشعا شبكات ص    ZigbEEEبلوتوث

 

 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص0  ص- ص2 436ص AUR ئصة ويثصة علبينوهد  

عريف الياله الياله بالدص يات العلمية التخصصية المختلفة  ت يفلتنمية  تعرفي ا العلميه بدص  الب   تعريف اليال

 .باستخدار بنك المعرفة القومي صجوج  العلمي  تعريف الياله بكتابة  سالة علمية صكذلك ص قة ب ثية

 

صة  هبعة فيلصة ط ةبيص
 

 ظمتيلب ساب
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

  اضرةم عملي/تمرين

ص2 الخية أن ر ص2 ص3 صيوية  ي مجصأجازةصة ص BME 435ص  

  تشووريح مقدموة فوي التصووير  صطورق التصوووير اليبوي  صالتصووير اليبوي قبو  اأشووعة السوينية  صالتصووير ال ورا ي أبقوراط
يعوووي مقم الماسوووح ال(  صتيوووو  تصوووميCTالم وسوووب )ر باأشوووعة السوووينية  صالتصووووير المقيعوووي ن  صالتصوووويصتن يووور الوووبي

تصوووير جرعووة ال صانخفوواضالم وسووب  صخوا زميووات إعووادة بنوواء الصووو ة  صطريقووة اإلسووقاط المفلتوور  صاليريقووة التكرا يووة  
ة للتصوووير وتيات  المبووادب اأساسووياأخوورى للصوالمقيعوي الم وسووب  الموجووات فووق الصوووتية  السووونا  صالتيبيقوات المبكوورة 

لناطيسووي  جووات فوووق الصوووتية صالتيبيقووات السووريرية  التصوووير بووالرنين المموكنولوجيووا الوجووات فوووق الصوووتية  تيووو  تبالم
الرنين   تيوو  تكنولوجيوا التصووير بوMRIص  NMR(  مبوادب NMRاتستخدار المبكر لميياو الرنين الملناطيسي النووصي )

 النوصي. ي  صالتصويريفناطيسي الوظقات التصوير بالرنين المل( صالتيبيقات السريرية  صتيوير صتيبيMRIناطيسي )المل
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 متيلب سابظ
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص6 - ص0 ص3 ص(1نشجوعصة   ججصوةألطجوح ص) BME484ص 

 هواتطالبيوة فكركو  مجموعوة  التود ي،  تبودأشراو لجنة من أعضواء هيئوة إك  مجموعة بمجموعات ص يقسم الياله الي

شورص  ذات الصولة بموضوو  صفكورة الم صاأفكوا  السوابقة عموا  صتقور بعم  مسوح ل عن مشرصعها صمفهومها الخاحين

 مختلفة. رياتها الصن بأفكا هاصاإللمار  ن ريةد اسة اأعما   اتزمة لد اسة هذه صتجمع البيانات

 

 متيلب سابظ
ساعة  سبوعيا  أ اتتصا ساعات 

 معتمدة
 مقر الكود  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص- ص1 ص2 ص2 صدة ةص ظتصة جعهم صة يير إ BME  614  

 مهنيوةير الية  توأيهداو المتعددة في إدا ة الرعاية الصو التعام  مع اأ مقدمة عن القيادة صال وكمة في الرعاية الص ية 

ي ت كوم اللوائح التر صالقضايا اأخالقية صييانين صالمعامقدمة للقو  رعاية الص يةعلى قيادة الرعاية الص ية  مؤسسات ال

ت التن يميوة (   توأيير متيلبوات الوكواتSMDAمتيلبات اأجهزة اليبية اآلمنة ) مما سات تكنولوجيا الرعاية الص ية 

(FDA  JCعلى عمليوات ص )بورامج إدا   إلخ( ة تكنولوجيوا الرعايوة الصو يةHTMت   )ءاتيووير السياسوات صاإلجورا 

ضووى   اآلموون  سووالمة صخصوحووية المر سووتخداراأجهووزة اليبيووة صتخيييهووا صجلبهووا لال اختيووا نشووية مثوو  بأذات الصوولة 

يوة جيوا الرعاوا ة تكنولبرامج السالمة   مكاف ة العدصى   أنوا  العقود صالتفاصض علوى العقوود   تيووير صتشولي  قسوم إد

 .المستشفياتسريرية في الص ية / صقسم الهندسة ال

 

صصة عهشجصبية فيلصة ط ة
 

 ن يلبصبهمق
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص2 الخية أن ر ص2 ص2 صنعه ج صة ي  صة يور  BME 474 

  ولصوعالجوة امار   المؤين صغير المؤين  ن واليبية التي تم ال صو  عليها باإلشعا اجعة الصو قدمة في معالجة الصو : مرم

عالجووة الصووو :   الصووو  الملونووة  تنسوويقات الصووو  اليبيووة. المفوواهيم اأساسووية لمDIP(  التيبيقووات اليبيووة لووـ DIPالرقميووة )

يم تنعوو اءة اإلضوو شوودةجووا  المكوواني  ت وووتت و ة فووي الممعالجووة الرسووم البيوواني: التعريووف  المسوواصاة  الميابقووة  ت سووين الصوو

 شوووهالصووو ة  اسووتعادة الصووو ة: ت مرشوو ات تووردد  التووردد: المبوودأ اأساسووي  جوواالصووو ة فووي مالصووو ة صشوو ذها. ت سووين 

لوى أسواس عالهندسوي. تجزئوة الصوو ة: العتبوة  التقسويم حسوب المنيقوة  التقسويم شووه الصو ة  مرشو ات تقليو  الضوضواء  الت

 ات.ائنات صالتصنيفلكالتعرو على ازات صالتصنيف: الميزات  ف ال واو(  طرق أخرى. التعرو على الميال دصد )كش

 

 ن يلبصبهمق
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عملي/تمرين

ص3 ----- ص0 ص ص(2نشجوعصة   ججصوةألطجوح ص) BME485ص 

 اكواة لما ص  مون خوال يو  فوي الفصو  الد اسوي اأمفهوومهم الوذي عملووا علص فكورتهم إيبوات طالبية في دأ ك  مجموعةتب

تخور  صمراجعتهوا الخاحة بمشرص  ال اأطرصحة معا   كتابة أص اإلينين نموذ  أصلي صتنفيذه خال  إنشاءال اسوبية أص من 

 مع لجنة اأشراو.

 



 

 جامعة أسيوط
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 ن يلبصبهمق
ساعة  ساعات اتتصا  أسبوعيا  

 معتمدة
 كود المقر  المقر  اسم

 رةم اض عملي/تمرين

ص0 ----- ص0 ص1
صه ص عتعلتصذةتيصفيصن ض

ص ر آلةة الطب صة يور ص
BME486ص 

لميوة علجنوة  علوىعورض صم اضورة مون قوراء تهوم صتعلمهوم الوذاتي مجموعة من اليلبوة  صأيقدر في  اليالب  سبوعيألقاء 

 .بالبرنامج

 

ص خ ره مةالبقج ة صة 
 

صة ير م ص ك جو ره نجب ع صةإل
 

 سابظتيلب م
ساعة  سبوعيا  أ اتتصا ساعات 

 معتمدة 
 كود المقر   قرالم اسم

 م اضرة عمليتمرين/ 

EEE 435 2 2ص ص3  BME 436 ة  يوربصعنصمعط

اعية  تكنولوجيووا اأقمووا  الصوون  WANص  LANالبنيووة الت تيووة لالتصوواتت صتكنولوجيووا   مقدمووة صفوائوود اليووب عوون بعوود

عون  لتيبيوبللمعلوموات اليبيوة ا تخزين صإدا ة  الفيديو صالصوتمؤتمرات   بيب عن بعد   اإلنترنح للتياتف الم مواله

علوموات م  صالصوو  اليبيوة  صالتشوخيص صالعوال . ن وم اتختبا بعد  صمعلومات المرضى  صالتا يخ اليبي  صتقا ير ات

  اقبوة الودخو .رللسوجالت اليبيوة صمصالسورية  ية: اأمونالصيدتن. تآالمنشص  صالمساعدين اليبيين  صاأطباء  المستشفيات

ترميووز  :يووةالنمذجووة ال يو .الوحووو  إلووى خوودمات الرعايووة الصوو ية  التثقيووف الصوو ي صالرعايووة الذاتيووة :حقوووانين اإلنترنوو

 )ن ووار  DICOMت فووي اليووب( اتتصوواتصضوولط البيانووات اليبيووة  صظووائف صاتسووتفادة موون أن مووة )التصوووير الرقمووي ص

 بعد.ن للتيبيب ع HISومات المستشفى( ص )ن ار معل PACS( تاتتصاتة الصو  صأ شف

 

 تيلب سابظم
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة 
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عمليتمرين/ 

BME 332 2 2ص ص3 BME نس شعجة صحر م صن قطن  437ص  

د  يوووي: معاموو  المعوون ريووة المستشووعر ال و  الياقووة؛ نمذجووة صل يويووة صم وون وورة عامووة علووى أساسوويات المستشووعرات ا

تشوعا  الودقيظ   حركيوة التقواط الت لويالت  ات تبواط صالتفكوك؛ اتسMautnerمتكر   نمووذ  صال لي  النميي لتا  المتلير

(؛ ئووويللضووووء المرصتكنولوجيوووا النوووانو )مثووو  اليووورق الكهربائيوووة صالكهرصكيميائيوووة  صاتمتصووواص / اإل سوووا  الييفوووي 

 تفواعالت ال مو  النووصي صال مو  النووصي  ئيوة صالتعورو علوى الجزيئوات )مثوف عون الجزيئوات الثناموضوعات الكش

ة  تخميوو  صالبوورصتين صاأجسووار المضووادة(؛ الكيميوواء السووي ية للهيكوو  المعوودني النووانوي؛ تثبيووح سوويح الجزيئووات ال يويوو

جهوزة اليبيوة أ التيبيقواتع أجهوزة اتستشوعا   ئي الجزيئوات؛ تصونيالنشاط ينااأسيح الوظيفية ال يوية  تقييم اتحتفاظ ب

 عا : التشووخيص  اكتشوواو اأدصيووة؛ الكشووف عوون اللووازات علووى سوويح جهوواز اتستشووعا  البيولوووجي؛ الكشووف عوونتشوواتس

 ستشوعا ات صأجهوزةالسمور صالملويات؛ منصات اتستشعا  البيولووجي: أجهوزة اتستشوعا  ال يويوة القائموة علوى اإلنوزيم  

تستشوعا  ايوة القائموة علوى ال مو  النووصي  صأجهوزة يولمضوادة  صأجهوزة اتستشوعا  ال قائموة علوى اأجسوار اال يوية ال

منصوة  التيو  مون ال يوية الضوئية  صأجهزة اتستشعا  ال يوية الميكانيكية  صأجهزة اتستشعا  ال يوية الكهرصكيميائية؛

    نوووين Luminex بووواعي سوووريع   ن وووو  ELISAاإلنزيم( المنووواعي المووورتبط بوووسوووة الممتوووز التشوووخيص التقليديوووة )مقاي

Plasmon السووي ي  نوواتل حوولير  توووازن دقيووظ موون الكريسووتا  الكوووا تز صمستشووعرات نانويووة قائمووة علووى اأسووالك؛ 

النووانو  ويووة بأسووالكمنصووات المستشووعرات النانويووة: مستشووعرات اأنابيووب النانويووة الكربونيووة  صأجهووزة اتستشووعا  ال ي

عوام  ص  البيانات ة ال يوية؛ ال شف ال يوي صالتعدد. ت ليويأكسيد المعادن صاأسالك النانية  صأجهزة استشعا  السيليكون

 اأداء؛ اآلفاق المستقبلية صالقيود صالمواد صاأساليب الجديدة للت س، البيولوجي.

 



 

 امعة أسيوطج

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس  - كلية اهلندسة
 لساعات املعتمدةالربامج الدراسية بنظام ا
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 تيلب سابظم
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

  معتمدة
 كود المقر  ر المق اسم

 م اضرة عمليمرين/ ت

AMD 223 2 2ص ص3  438صBME هلطب صعيور 

فوي مخيوط  مقدموة  الشوبكية ةعواالمعالجوة البصورية  ز   مقدمة في الهندسة العصوبية  المبوادب اأساسوية لتشوريح الودماغ

اإلشا ات  جةقوقعة  معالالاعة لسمعية  ز   المعالجة اEEG شا ةإ في ةالبصري اتستجابة(  جهد EEGكهربية الدماغ )

(  BCIsسووبي )لدماغي ال اا  التقاب  ال سي ةالجسدياسات حسالمخية لإلالقشرة   ركة قشرة المخية لن ار الال  العصبية

 التقابوو   يالت فيووز العميووظ للوودماغ  مرصنووة الوودماغ صإعووادة التأهيوو  العصووب  القاعديووة نووويال  طوورق الت فيووز الكهربووائي

مون  (BCIs)التقاب  ال اسووبي   في الوقح ال قيقي  (fMRI)يفي نين الملناطيسي الوظالر( باستخدار BCIs اسوبي  )ال

: ثالو الالنفسوية. الثواني: اتضويرابات العصوبية.  اتضويرابات: اأص  :   تيبيقوات (MEG)  خوال  إشوا ة العضوالت 

 شوعةأاسووبي مون خوال  طيوف التقابو  ال ا  صوبيبوالمرض العالتنبوؤ   الهيكلي فوي الودماغ اتتصا ال ركة   اضيرابات

 .ات الو ايي(  علم البصريfNIRS)من ت ح ال مراء  ةالقريب

 

 تيلب سابظم
ساعة  ساعات اتتصا  أسبوعيا  

 معتمدة 
 كود المقر  اسم المقر 

 م اضرة عمليتمرين/ 

EEC 343 2 2ص ص3  439صFPGA BMEتيبرتص ظتصطور صمهب  طةمص

  العمليووات VHDL م اكوواة  VHDL للبرمجووة بووا يات   مراجعووة أساسووFPGAs ى مسووتوى الن ووار لووـيم بنيووة علووتصووم

سوينات أداء  ت ا اختبوا العملوي  ص ختبوا المتزامنة صغيور المتزامنوة  نبوائط ال الوة الم ودصدة  الوذاكرة  تصوميم طاصلوة ات

كيوب يوة  ترلتيبيقوات  قمكواة صت ليو  اأداء ت سوين صم اصمعما يات التدفظ  تصميم ص FIFOsالتصميم صمقا نة اأداء  

FPGA ا ي  مشرص  حلير للتيبيقات اليبية.كرصت سينات اأداء الت 

 

صوة ب ةدصة ير م  ركهصنجب ع صة بركه
 

 تيلب سابظم
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 ة معتمد
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عمليتمرين/ 

BME  341 

AMD 324 
ص3 2 2  444صBME ير ية لسردصة طب صهل

بو  أصليوة مقااسوقاتت الموواد ال يويوة  صأساسويات ز اعوة اأنسوجة  صالخاليوا ص ادب أساسوية لبيولوجيوا الخليوة دمة صمبمق

ال  العو -ص الجينات الموج   صالمن مات القابلة للذصبان  صعوام  النمو أ خيوط الخاليا  صتقنيات التعقيم  صتجديد اأنسجة

نتشووا   اأكسووجين  ات . حركووةال وويم صاأعضوواء فووي المختبوور صفووي الجسوو  صالمفوواعالت ال يويووة لتجديوود اأنسووجة الجينووي

الخاليوا   نوزصح بوادب التجميوع الوذاتي.م    معدتت امتصواص اأكسوجين  حودصد اتنتشوا Michalies-Mentenحركية 

  apligrafقسومة  ند  الوشواح  التجديود  ترقيوع الجلود المأنسوجة الجلوالتن يم ياليي اأبعاد صتكوين اأصعية  مبادب هندسة 

د مسواعدة الكبو اأصعيوة الدمويوة  اليعوور الوعائيوة  هندسوة أنسوجة الكبود  جهواز القلبيوة الوعائيوة  تركيوبة هندسة اأنسج

المبوادب   ص  الخاليا(  قوى القص  تأييرات البالزما  عضويات مجمعة ذاتي ا  كبد كام  منزBALاتحيناعي ال يوي )

 .ة صإمكاناتها للتيبيقات السريريةعيأنوا  مختلفة من الخاليا الجذاأساسية للخاليا الجذعية  

 



 

 جامعة أسيوط

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس  - كلية اهلندسة
 عتمدةالربامج الدراسية بنظام الساعات امل

 دسة الطبية احليويةمج اهلنبران
 

 كلية الهندسة
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 تيلب سابظم
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة 
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة ليعمتمرين/ 

AMD 223 
BME 433 

ص3 2 2 BME  ير م  ظب صة كاجونركهصة بركجوئر صةأ 445ص  

يويووة  ات مشوول  أجهووزة اتستشووعا  ل حيوواء ال ليوو: آ(صميكووا الميكرصئيووة ال يويووةن مووة الكهر)أ bioMEMsقدمووة إلووى م

الودقيظ    صالتركيوبيع الناعم صالبووليمراتصالتوافظ ال يوي  صالمويوقية صاتعتبا ات التن يمية  صالتصنيع الدقيظ  صالتصن

خات صالمضوة لدقيقوالت الدقيقوة  المزيجوات امليوة النقو   ال وواهر الكهربيوة  ال ويصوالدقيقة: عالموائع   الخالياز  للركائ

لخليوة  ا(: مختبور علوى شوري ة  مجموعوة الورحالن الكهربوائي الشوعري  µTASأن مة الت لي  الجزئي صالكلي ) .الدقيقة

في الجسوم  لالستشعا  MEMSية؛ ة على الخلجة الجزيئات صالجزيئات  الكرات المجهرية صالمقايسات ال يوية القائممعال

الصوووتية  يووة للقيوواس غيوور اللووازي للخاليووا  صم وووتت الياقووة بالموجووات فوووقائت ليوو  الييفووي للمقاصمووة الكهربال ووي صال

MEMs ؛bioMEMS  لتيبيقات توحي  اأدصية؛bioMEMs ة سة اأنسجة: أجهزة ز اعة الخاليا الدقيقوة لهندسولهند

مو  لدقيقوة لل اات وفصالتشك ؛ علوم الجينوور صالمصوف صالز اعة المشتركة ذات التنسيظ الدقيظالدقيقة   اأنسجة  صالقولبة

ل مو  قيقوة لالد النوصي: مقدمة في علم الجينور  تفاع  البوليميراز المتسلس   ت ديد مالمح التعبير الجينوي  المصوفوفات

ين على البرصت ليعمتينات: الت لي  الييفي الشام   صنات صالبرصالنوصي  علم الصيدلة الجيني؛ المصفوفات الدقيقة للبرصتي

لعووين  ا: ز   الميكرصبووات العصووبية  صز   bioMEMsمعلوماتيووة ال يويووة؛ التيبيقووات الناشووئة موون الأجهووزة الرقووائظ ص

ب لوالقصتيبيقوات  ت العالجية  صالجراحة طفيفة التوغ   صالتن ير الداخلي  صطوب العيوون صال قن الدقيقة الخلوية للتيبيقا

لتعبئة صالتلليف ك  غير العضوية في الكائنات ال ية؛ ايا: دمج الهMEMsى ذلك؛ الهجينة صاأصعية الدموية صالجلد صما إل

 صالياقة صالبيانات صالسالمة صالتوافظ ال يوي.

 

 تيلب سابظم
ساعة  أسبوعيا   تصا اتساعات 

 معتمدة 
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عمليتمرين/ 

BME 341 

AMD 224 
ص2 2 ص3  446صBME   م  ه صن ةدصحر م

صصوات    خصوائص الموواد الميلوبوة صمفاهيمهوا متعوددة التخCMOSاليبية ال يوية أجهزة موا بعود  اتقدمة: التيبيقم

متبلوو  / صغيور ال  يولوالبل  البوولي    يولوالبلات النانوية التقليدية: السيليكون اأحوادي  مواد نان القائمة على اإللكترصني

: الجورافين  ية القائمةالمواد النانو  ها اليبية ال يوية  الكربوناتصنيع اأسالك النانوية صتيبيقالجرمانيور الرقيظ صطرق ت

نويووة  سووالك الناالرقيقووة المصوونوعة موون أكسوويد المعووادن صاأ صالفوووليرين صاأنابيووب النانويووة  صالمووواد النانويووة  صاأغشووية

وليبودينور  لبووليبرص صالمصاأكسويد المعوادن صتيبيقاتهوا   هوا مون طورق تصونيع الجسويمات النانويوةالفضوة صغيرصالذهب  ص

وحوويف تصن وار مووادة يوواني كبريتيوود  صعمليوة تخليووظ السووليلوز  صالتوحوويف صالخصوائص  صمعالجووة المركبووات ال يويووة  ال

رات ليمي  البووووحووي  اأدصيووة الخزفيووة الذكيووةلنانويووة لتصالخصووائص  التجميووع الووذاتي صالمباشوور للمووواد ال يويووة  المووواد ا

 فوي حوناعةية يئات بوليمر التنسويظ غيور المتبلوو  لليوب ال يووي  الجسويمات النانويوة الملناطيسوجزصآيا ها البيولوجية  

السومور م يئيوة لعلولجزالموواد النانويوة  الهياكو  النانويوة الذهبيوة للعوال   القواعود ا التصوير ال يووي القائموة علوى اأدصية 

فووتذ المقواصر أسنان: الااء صتيبيقاتها  المواد ال يوية لتيبيقات حياد النانوية المستوحاة من اأالنانوية  عملية تصنيع المو

 .سوائبة فوي طوب اأسونانصتيبيقوات الموواد ذات البنيوة النانويوة ال ذات البنية النانوية  TiNiللصدأ ذص البنية النانوية  مواد 

 بيقات اليبية ال يوية.بلية صالقيود صالمواد الجديدة للتيفاق المستقاآل

 

 سابظب تيلم
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة 
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عمليتمرين/ 

BME 342 2 2ص ص3  447صBME لهلطب صإعهدةصة  أهر

قدموة فوي م. صالتموضع لتقوويم الع وار م الجلوسعويضية  ن تصميم صصحف اأطراو الت  مقدمة في هندسة إعادة التأهي 

ة  ة على ال ركاأطراو الصناعية صتكنولوجيا المساعد   ركة البشرية  علم ال ركة  ت لي  المشيالاإلعاقة    اإلحابات

 ت.ت سين اأداء صالوقاية من اإلحابا

 



 

 امعة أسيوطج

 (2021)الئحة مرحلة البكالوريوس  - كلية اهلندسة
 لساعات املعتمدةالربامج الدراسية بنظام ا

 برانمج اهلندسة الطبية احليوية
 

 سةندكلية اله
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 تيلب سابظم
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة 
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عمليتمرين/ 

AMD 223 

BME 433 
ص2 2 ص3  448صBME  مأجازةصدعتصحر 

ي البيووين اإلضوواف ص طووي أجهووزة مسوواعدة القلووب: مبوودأ تقنيووات النووب  المضوواد الخووا جي  صمضووخة البووالون داخوو  اأ
عم  غسوي  حيناعية  صالكلى ات اصز البيين اأيسر مؤقت ا  صحمامات القلب اتحيناعية. غسي  الكلى:صالتخيييي لتج
ات ختبوا تالسومع: ا صمسواعدات الم مولة صالعناحر الوظيفيوة. معينواتى سي  الكلى  صمراقبة غسي  الكلالكلى  صصحدة غ

ت السومع    صمبوادب معينواخوال  قيواس السومع اإلخفواء  صتقنيوات يالع موئي صالهواالسمعي    توحي رسم السمعالشائعة ل
جهزة صالتقويم:  ار صألع. اDSP)الرقمية )شا ات جة اإل  صمساعدات السمع القائمة على معالالتقليدية صالعيوه في الوحدة

مرتودة تلذيوة الال ن ومالخا جية   المزصدة بالياقةاليد صالذ ا   صأنوا  مختلفة من النماذ   اأطراو اتحيناعية  استبدا 
لمسوواعدة اهووزة لمسوواعدة ال سووية. أجهووزة الت فيووز صأجي  أجهووزة االع ووار  الت فيووز الكهربووائي الوووظيف مجووا  فوويصالعكسووية 

 .اتب  التيبيقات العملية للت فيز  التلذية المرتدة ال يوية  التهوية  البخاخات  المرطيزالتنفسية: الت ف

 

صنجب ع صة ذكهءصةالصيلهعيصوعلتصة وره ه 
 

 تيلب سابظم
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة 
 ود المقر ك المقر  اسم

 م اضرة عمليتمرين/ 

EE 224 2 2ص ص3  454صBME  هنر  ة زوة وره ه صة هرهكلص

 مث  ةالشيئي البرمجة أحد للات صميم صت لي  صتنفيذ هياك  البيانات صالخوا زميات ل   مشكالت هندسية باستخدارت
++C ص Javaنت ا اتسات صقوائم فات صالمكد. تشم  الموضوعات هياك  البيانات اأصلية بما في ذلك المصفو 
 ة لمعالجةلمستخدماالخوا زميات كذلك لك اأشجا  صالرسور البيانية  صذ اك  البيانات المتقدمة بما في  صهيسجالتصال

 الهندسة اليبية ال يوية العملية.في  تهذه الهياك   صتيبيقها ل   مشاكال
 

 تيلب سابظم
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة 
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عمليتمرين/ 

BME 352 2 2ص ص3  455صBME  يوة  علتصةآلصأل بهطةصعلىة  عج ص

يوة فوي يبيوة ال يولوي فوي التيبيقوات التقنيوات الوتعلم اآل اسوتخداراأس، الن رية باإلضافة إلى الخبرة العملية في تيبيوظ ص
رو علووى مشوواك  التعوو  نموواط فووي البيانووات موون خووال  الووتعلمعوورو علووى اأالعووالم ال قيقووي  العنصوور اأساسووي لنمذجووة صالت

صوى للخلوف ( صال ود اأقML) اتحتماليوةقواعود   تشوكي  صظوائف التكلفوة المثلوى  ال ود اأقصوى  طوا  بوايزإ اأنماط في
(MAPللتصنيف  صالشبكات العصوبية العميقوة  صدعوم ) ج  لموزيامواذ  المتجهوات  النمواذ  الرسوومية  صن  ا تودادتت / آ

 .سان صاآللةلتفاع  بين اإلناالص ية  صالكالر  ص يةات من الصو  صالفيديو  صالرعامجاتت التيبيظ في ت لي  البيان
 

 تيلب سابظم
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة 
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عمليتمرين/ 

BME  352 2 2 3ص  456صBME تيبرتصوتيلرلصة  جه ب

ت الالتينيوة لتبواين  تصوميمات الكتو   المربعواا لتجوا ه  تصوميمات بسويية صت ليو عامة صمبادب أساسية عن علم تصميم ان رة 
يم نمواذ  صالتصاميم ذات الصلة  تصميمات ذات عوام  كاملة  تصميمات ذات مستوين كاملين صذات عوام  جزئيوة كاملوة تصوم

 .صمقسمة من خال  الرسم ت بعوام  عشوائية  تصميمات متداخلةبة  تصميماات تباط  طرق صتصميمات سيح اتستجا
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 سابظ لبتيم
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة 
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عمليتمرين/ 

AMD 224 
EEC 224 

ص3 2 2  457صBME ة بعل نهتر صة ير م 

يات الرسوم البيواني: تسلسو  خوا زم  ية اأساسية للرسم البيانيل ات الن رالمصي ات ال ساب حعوبةقدمة في الخوا زميات صم

صالمتليورات موع  ل قواتاإلشوجرة   تشواب  التسلسو    النووصي  تجميوع أجوزاء ال مو  النووصي  الرسوور البيانيوة الييفيوة م ال 

-Smithانوات: خوا زميوة قاعودة البيالب و  فوي     م اذاة حساسة لليفرةLCSم اذاة الجينور: أقصى تيابظ فريد    التيبيقات

Waterman   Fast A   BLAST السوواللة إعووادة بنوواء   م وواذاة تسلسوو  متعوودد   زئووة ال ساسووة للمنيقووةتجصتنوعاتهووا   ال 

الفورز   إعوادة ترتيوب الجينوور: أنووا  إعوادة ترتيوب الجينوور  مشوكلة شوجرة اإلجموا   : قياسات التشاب  صاتخوتالوساللةمقا نة 

 تسلس  الببتيد علم الو اية السكانية.؛ RNAبنية الثانوية للـ بالنبؤ تال سبب  ال اكتشاو   مليات اأخرىصالع نعكاساتحسب 

 

 تيلب سابظم
ساعة  أسبوعيا   اتتصا ساعات 

 معتمدة 
 كود المقر  المقر  اسم

 م اضرة عمليتمرين/ 

EE 224  

BME 473 
ص2 2 ص3  458صBME م صمه يهببؤة ج

نمواذ    اللوف الصوو ة صوو  الحوف صمعالجوة / ص العملي الخيي الجبر  اإلضاءة   لهندسة اإلسقاطيةا الصو ة  كوينت

ندسووة ه    هندسووة العوورض المنفووردال ركووة صالتوودفظ العصوبية تيبيقووات الشووبكات  العصووبية   الشووبكات الخييوة صالت سووين

 صوويرالكمبيووتر  تى الوجو  بمسواعدة التعورو علو  بمسواعدة الكمبيووترالكشوف صالتشوخيص  ات:  تيبيقوالعرض المتعودد

 قوة صهشاشة الع ار صالتعر .    تصوير اأصعيةصعال  اأص ار

ص

صب صةالكلرلركر  الطةنجب ع ص
 

 تيلب سابظم
ساعة  ساعات اتتصا  أسبوعيا  

 معتمدة 
 كود المقر  اسم المقر 

 م اضرة عمليتمرين/ 

ص2 2 --- ص3  462صBME ة الطب صةالكلرلكر 

 ايوة الصو ية  ريرية فوي ادا ة تكنولوجيوا الرعلسوندسوي الهندسوة اعون دص  مه يكيوةكلينإلافوي الهندسوة  ةالمقر  مقدمدر قي

يبيووة  ال جهووزةأاالمخوواطر المرتبيووة باسووتخدار  دا ةإصأمووان المرضووى صالمسووتخدمين صمنشوواءات الرعايووة الصوو ية  منووع 

بتكنولوجيوا  رلموااإللتصونيع  مثو  التصوميم صا صليوةأاالمراحو   ا  صخصوحويبيوة ال جهزةبواأبدص ة ال ياة الخاحوة  لماراإل

ت من مووة لمؤشوورا طبقووا  اليبيووة  جهووزةأاالذكيووة  اختبووا  صف ووص  صأعلومووات صاسووتخدار تيبيقووات التليفونووات الم مووو  لما

 لقانون.اليبية صالن م صا جهزةل  ةصالمعايير القياسيالص ة العالمية  هندسة بيئة العال  السريري 

 

 تيلب سابظم
ساعة  عيا  ساعات اتتصا  أسبو

 معتمدة 
 ود المقر ك اسم المقر 

 م اضرة عمليتمرين/ 

ص2 2 --- ص3  463صBME تيبرتصنوه يصة جعهم صة يير 

ت اليووور قبوو  الموويالد إلووى يومنووا هووذا مووع تلخوويص بقائمووة موون ت ووديا 500موون  مثووا ك بنوواء المستشووفى تووا يخ المقوور تقوودر 

اه  ه اتكتئو واتات المنواظر اليبيعيوة أن يميف يمكون لتصومث التي ت هر كاب نتائج اأ يقدرلمستقبلية لللد. تتجاهات اصا

هور ير علوى الم ي توؤبناء اتستراتيجيات التن يمية صأساليب البرمجة صكذلك العوام  التلمراجعة  يقدرصتعزز اتسترخاء. 

ا جديودةالتوي تتبنوى اأفكوا  القديموة صتقوت الجديودة غرفوة الموري  صاتتجاهوا يستعرضصالوظيفة.  وضوح كيوف ي. در أفكوا  

ا كيف يؤير ال كين أكثر نشاط ا في عملية الشفاءاذا أحب ح العائالت / اأحدقاء مشا لمص ريبي ت لي  التجكما يوضح أيض 

  الجديوودة مثوو لتقنيوواتن وورة علووى اينتهووي بإلقوواء   ا  أخيوور)غالب ووا مووا يسوومى التصووميم المسووتند إلووى اأدلووة( علووى المما سووة. 

 فيات اليور.لتي تعم  على تليير اليب عالي التقنية المستخدر في المستشا غرفة العملياتتصوير صإجراءات تشخيصات ال
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 تيلب سابظم
ساعة  ساعات اتتصا  أسبوعيا  

 معتمدة 
 كود المقر  اسم المقر 

 م اضرة عمليتمرين/ 

ص2 2 --- ص3
ة جعهم صصدة ةإ صفيص ظتصة بعل نه

صة يير ص
BME464ص 

؛ التيووير اتصالمكونوصت سيما تلوك الموجهوة ن وو الخدموة  الص ية مات في الرعاية لوت أن مة المعمعما يا مقر ال يقدر

يل ات ؛ معايير صمصو(XMIص CWMص  MOFالمستند إلى النموذ  صالعما ة التي ي ركها النموذ  صتقنياتها اأساسية )

 .HL7   OpenEHR   SNOMED؛ ة الص يةالمعلوماتي

 

 لب سابظتيم
ساعة  ا  عات اتتصا  أسبوعيسا

 معتمدة 
 كود المقر  اسم المقر 

 م اضرة عمليتمرين/ 

ص2 2 --- ص3 صت يرطصأ ظب صة جعهم صة يير  BME465ص 

لوف قضوايا عون مخت لم وة عاموة مقور قودر اليالواسوع فوي مجوا  الرعايوة الصو ية. للتخييط صاإلدا ة بالمعنى  يقدر المقر 

صتخصويص  عورض المواضويع التاليوة: اإلدا ة صالقيوادة؛ حونع القورا  تمالرعايوة الصو ية. يو  ة فوي مجوا التخيويط صاإلدا

. توتم إدا ة الصرا قضايا بيئة العم  ص صالتواح ؛التعاصن  صتلييرها؛التن يم صالتيوير التن يمي. ت سين الجودة  الموا د؛

ص ة موون خووال  لوودسوواهمة فووي يووراء م توووى اعلووى الممن ووو  دصلووي. يووتم تشووجيع اليوواله  موضوووعات موونمناقشوة جميووع ال

 فة.مختل ات تباط بالرعاية الص ية في بلدان
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  ثامنا: اجلدارات التي حيققها الربنامج

صيور صة ير م لطب صة مج هندصة اصخجمجيجطة ة ص

خاحة "( باإلضافة إلى الجدا ات الEجدا ات خريج الهندسة )صيرمز لها بالرمز "ن صهي تتضم

 ."(BME)صيرمز لها بالرمز " بمجا  التخصص

صمجبصأنصمك نصخجمدصمج هندصة الطب صة يور صة ير م صقهد ة صعلى:

E1.  سوياتيات الهندسوية صأسااأساسو الهندسية المعقدة من خال  تيبيظالمشكالت  ت ديد صحياغة صح 

 لعلور صالرياضيات.ا

E2.  اسوتخدارص تيوير صإجوراء التجوا ه صالم اكواة المناسوبة  لت ليو  صتفسوير البيانوات  صتقيويم النتوائج 

 النتائج. تستخالصالت ليالت اإلحصائية صال كم الهندسي الموضوعي 

E3. موعة  ددالم باتحتياجاتفي تكلفة تسي إلنتا  حلو  فعالة من حي  الصميم الهندتيبيظ عمليات الت 

ا هنوة صغيرهوية صالبيئيوة صأخالقيوات المقتصوادجتماعيوة صاتمراعاة الجوانوب العالميوة صالثقافيوة صات

 صضمن مبادب صسياقات التصميم صالتيوير المستدامين. اتنضباطما يتناسب مع  حسب

E4. لجووودة ادب التوجيهيووة ل  صالمبوومعووايير صأكووواد المما سووة العمليووةلمعاحوورة  صالتقنيووات ا اسووتخدار 

 متيلبات الص ة صالسالمة  صالقضايا البيئية صمبادب إدا ة المخاطر.ص

E5. .مما سة تقنيات الب   صأساليب اتستقصاء كجزء متضمن من عملية التعلم 

E6. بووات عتبووا  المتيلأخووذ فووي اتالتخيوويط صمراقبووة صاإلشووراو علووى تنفيووذ المشووا يع الهندسووية مووع ا

 .للمهنة اأخرى

E7.  ة.ي فريظ عم  من اأفراد ذصي التخصصات صالثقافات المختلفف ة على العم  كأفراد أصالقد 

E8. دصاتاأ اسووتخدارالتواحوو  بفعاليووة كتابيووا  صشووفهيا  مووع أفووراد موون مختلووف التخصصووات صالكفوواءات ب 

 .المعاحرة

E9. وقعيادة لتقا  صالمها ات  يادة اأعم اكتساهقدي صالمرن صالنالتفكير اإلبداعي صالمبتكر ص استخدار 

 لها. صاتستجابةيدة جدالمواقف ال

E10. ستمر.ستراتيجيات التعلم الماال ياة صغيرها من  مدى علىيبيظ مها ات صخبرات جديدة صت اكتساه 

BME1. صببيولوجيووواميووواء يالمفووواهيم صالمبوووادب اأساسوووية لتشوووريح صكص المعوووا و صاسوووتخدار اكتسووواه 

 .صمخرجاتهاخالتها مد ال يوية صكذلكالن م  صكهرباء ياجفسيولوص

BME2. صالفيزيوووواء ت اتتصوووواتص لكترصنيوووواتساسووووية فووووي هندسووووة اإليم صالمبووووادب اأاهالمفوووو تيبيووووظ

 في مجا  اليب صالبيولوجي. ال يويةص العامة اكصالرياضيات صالميكاني
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BME3. قياسوات بيانوات صالفوي جموع ال صالتقنيات الهندسية ال ديثوة جهزةدصات صاأاليرق صاأ استخدار

صمشووا كتها عوون بعوود  ةحيوورضووها بصووو ه صعتتبعهووا ص  ال يويووةبيووة صووو  اليصالشووا ات صاإل

 اسوتخدارص  الم اكواة ال اسووبية للون م ال يويوةأن موة  في بناءص  نترنحإلتسلكيا  صمن خال  ا

 صالعمليات الميكرصسكوبية.ب في توجي  الجراحات صفي المناظير الرؤية بال اس

BME4. قراءصاستت لي   فيلي صاء صال اسب اآلحضيات صاإلالعلور الهندسية صالريا خداراستتيبيظ ص 

صووف ن الوتعلمص اتحويناعياء ن وم الووذكاء نوصب النتوائج صاسووتخالص  ال يويوةاليبيوة البيانوات 

 ةالالزموحوزر الخصوائص  صاسوتخالصعن  صالتنقيبلتصنيف البيانات ال يوية  الذاتيص الذاتي

 ه القيم الكمية.  من خال  هذصمتابعة تقدر العال  كميا   ض صتقييمهالتشخيص اأمرا

BME5. هيليوة صالمعودات اليبيوة التشخيصوية صالعالجيوة صالتأ جهوزةلمار بن ريات عم  صمكونات اأاإل

 ن ريات عم  جديدة. صاست داثتشليلها صحيانتها  علىصالقد ة 

BME6.  فووي مجووا  اليووب  سووتخدارلالصالبرمجيووات  صالوون م جهووزةصبنوواء النموواذ  اأصليووة ل تصووميم

 .اأمانص  السالمة صاشتراطات  القوميةح صاللوائ  بالقوانينلمار إلع ام صالبيولوجي
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 مصفوفة )اجلدارات / طرق التدريس والتعلم(

 جطة ة صخجمدصمج هندصة الطب صة يور صة ير م 

 طجقصة  علرتصوة  علت
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E1.  ت ديووود صحوووياغة صحووو  المشوووكالت الهندسوووية المعقووودة مووون خوووال  تيبيوووظ

 .أساسيات الهندسة صالعلور اأساسية صالرياضيات
X X X X  X X  

E2. ت تيوووووير صإجووووراء التجووووا ه المناسووووبة ص/أص الم اكوووواة  صت ليوووو  البيانووووا

 ةئيلووويالت اإلحصووواالت  اسوووتخدارا  ص  صتقيووويم النتوووائج صتقويمهوووصتفسووويرها
 صال كم الهندسي الموضوعي تستخالص النتائج.

X X X  X   X 

E3.  لبوي تتيبيظ عمليات التصميم الهندسي إلنتا  حلو  فعالة من حي  التكلفة

ة ماعيواتحتياجات الم وددة موع مراعواة الجوانوب العالميوة صالثقافيوة صاتجت

صوص خلتب المناسبة لصغيرها من الجوانية صالبيئية صاأخالقية دقتصاصات
 .صضمن مبادب صسياقات التصميم صالتنمية المستدامة

X  X X  X X  

E4. دة توظيف التقنيات المعاحرة صأكواد صمعايير المما سة  صإ شادات الجوو

 .صمتيلبات الص ة صالسالمة صالقضايا البيئية صمبادب إدا ة المخاطر
X X X X X X  X 

E5. ن التعلمم ظ كجزء متأح لب   صطرق الت قيمما سة تقنيات ا. X  X  X   X 

E6. ة التخيوويط صاإلشووراو صالرقابووة علووى تنفيووذ المشووا يع الهندسووية مووع مراعووا

 متيلبات ال رو اأخرى.
X X X   X X  

E7.  العمووو  بكفووواءة كفووورد صكعضوووو فوووي فووورق متعوووددة التخصصوووات صمتعوووددة

 الثقافات.
X X    X  X 

E8.   ن المسوتمعين موع اسوص ىموع مود - ا  صلف يوا  صخييوا  بيانيو -التواح  الفعوا

 اأدصات المعاحرة. استخدارب
X  X  X X X X 

E9. مهووا ات  يووادة  اكتسوواهالتفكيوور اإلبووداعي صالمبتكوور صالموورن ص اسووتخدار

 اأعما  صالقيادة لتوقع المواقف الجديدة صاتستجابة لها.
X X X  X X   

E10. يلووتعلم الووذاتسووة اسووتراتيجيات اظ المعرفووة الجديوودة. صمما صتيبيوو تسوواهاك 

 مدى ال ياة صغيرها.ص
 X X  X  X  
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BME1.  المعووا و صالمفوواهيم صالمبووادب اأساسووية لتشووريح صاسووتخدار اكتسوواه

 ال يويوووة صكوووذلكولوجيوووا صفسووويولوجيا صكهربووواء الووون م يصكيميووواء صب
 مدخالتها صمخرجاتها.

X X X X X   X 

BME2. صنيووووات ترلكي هندسووووة اإلبووووادب اأساسووووية فووووتيبيووووظ المفوووواهيم صالم

ي فوصال يويوة  العاموةصاتتصاتت صالفيزياء صالرياضيات صالميكانيكوا 

 مجا  اليب صالبيولوجي.

X X X X X X  X 
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 جطة ة صخجمدصمج هندصة الطب صة يور صة ير م 
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BME3. ي دصات صاأجهووزة صالتقنيوات الهندسووية ال ديثوة فوواليورق صاأ اسوتخدار

  صالصوووو  اليبيوووة ال يويوووة شوووا اتصاإل جموووع البيانوووات صالقياسوووات

موون ص  كتها عوون بعود تسوولكيا  شوواصم  ةحيوصووو ه صتتبعهوا صعرضووها ب

  ويوةصفي بناء أن مة الم اكاة ال اسووبية للون م ال ي  اإلنترنحخال  

لمنوواظير الرؤيووة بال اسووب فووي توجيوو  الجراحووات صفووي ا اسووتخدارص
 صالعمليات الميكرصسكوبية.

X X X X X X X X 

BME4. ب حصواء صال اسويات صاإللوور الهندسوية صالرياضوالع ستخداراتيبيظ ص

 صاسووتخالص  البيانووات اليبيووة ال يويووة صاسووتقراءت ليوو  ي لووي فوواآل

ي صالوذات الوذاتيالنتائج صبناء ن م الوذكاء اتحويناعي صالوتعلم نصوف 

حزر الخصائص  صاستخالصلتصنيف البيانات ال يوية صالتنقيب عن 

ن مو متابعة تقودر العوال ص  ها كميا  مراض صتقييملتشخيص اأ ةالالزم

 كمية.خال  هذه القيم ال

X X X X X X 

 

X 

BME5. بن ريوووووات عموووو  صمكونوووووات اأجهووووزة صالمعووووودات اليبيوووووة  لموووواراإل

 تشووليلها صحوويانتها علووىالتشخيصووية صالعالجيووة صالتأهيليووة صالقوود ة 
 ن ريات عم  جديدة. صاست داث

X X X X X X  X 

BME6. ارسوتخدلون م صالبرمجيوات لالل جهزة صاصلية تصميم صبناء النماذ  اأ 

  ميوةصاللووائح القو  بوالقوانينلموار ي مع اإلوجصالبيولفي مجا  اليب 

 مان.اأص  صاشتراطات السالمة

X X X X X X  X 
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 مصفوفة )اجلدارات / طرق التقييم(
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E1.  ت ديوود صحووياغة صحوو  المشووكالت الهندسووية المعقوودة موون خووال  تيبيووظ

 .أساسيات الهندسة صالعلور اأساسية صالرياضيات
X X X  X X    

E2.  ليووو  البيانوووات أص الم اكووواة  صت /المناسوووبة صتيووووير صإجوووراء التجوووا ه

 صوووائيةالت لووويالت اإلح اسوووتخدارالنتوووائج صتقويمهوووا  صم قيووويرها  صتصتفسوووي

 النتائج. تستخالصصال كم الهندسي الموضوعي 
X X   X   X  

E3. لبوي و  فعالوة مون حيو  التكلفوة تتيبيظ عمليات التصوميم الهندسوي إلنتوا  حلو

 عيووةصاتجتما لعالميووة صالثقافيووةالجوانووب ا الم ووددة مووع مراعوواة اتحتياجووات

صووص ئيووة صاأخالقيووة صغيرهووا موون الجوانووب المناسووبة للتخبيصالية قتصووادصات

 .صضمن مبادب صسياقات التصميم صالتنمية المستدامة

X X X X X   X  

E4. دة توظيف التقنيات المعاحرة صأكواد صمعوايير المما سوة  صإ شوادات الجوو

 إدا ة المخاطر.ا البيئية صمبادب مة صالقضايصمتيلبات الص ة صالسال
X X X X X X  X  

E5. مما سة تقنيات الب   صطرق الت قيظ كجزء متأح  من التعلم. X X X  X  X X  

E6. ة التخييط صاإلشراو صالرقابوة علوى تنفيوذ المشوا يع الهندسوية موع مراعوا

 متيلبات ال رو اأخرى.
   X X   X  

E7.  ددة الثقافاتددة التخصصات صمتعفي فرق متعالعم  بكفاءة كفرد صكعضو.  X  X    X  

E8. صاسوع مون المسوتمعين  ىع مودمو -بيانيا  صلف يوا  صخييوا   -تواح  الفعا  ال

 اأدصات المعاحرة. استخدارب
X X  X   X X  

E9. مهووا ات  يووادة  اكتسوواهفكيوور اإلبووداعي صالمبتكوور صالموورن صالت اسووتخدار

 صاتستجابة لها.ف الجديدة اأعما  صالقيادة لتوقع المواق
X X  X   X X  

E10. اتي التعلم الذ استراتيجياتصمما سة  لمعرفة الجديدة.ا بيظصتي اكتساه

 صمدى ال ياة صغيرها.
 X  X    X  
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BME1. المعووا و صالمفوواهيم صالمبووادب اأساسووية لتشووريح  اسووتخدارص اكتسوواه

 ل يويووة صكووذلكااء الوون م صفسوويولوجيا صكهربوو صبيولوجيوواصكيميوواء 

 تها صمخرجاتها.مدخال

X X X  X X    

BME2. لكترصنيووووات إلساسووووية فووووي هندسووووة ام صالمبووووادب اأتيبيووووظ المفوووواهي

في  صال يوية العامةت صالفيزياء صالرياضيات صالميكانيكا اتتصاتص

 مجا  اليب صالبيولوجي.
X X X  X X    

BME3. ي ة فوال ديثوالهندسوية  صالتقنيات جهزةدصات صاأاليرق صاأ استخدار

  صوووو  اليبيوووة ال يويوووةالت صشوووا ابيانوووات صالقياسوووات صاإلجموووع ال

مون صمشوا كتها عون بعود تسولكيا ص  ةحيوصتتبعها صعرضها بصو ه 

  يويةية للن م ال الم اكاة ال اسوبأن مة  صفي بناء  اإلنترنحخال  

 منوواظيرسووب فووي توجيوو  الجراحووات صفووي الالرؤيووة بال ا اسووتخدارص

 وبية.الميكرصسك صالعمليات

X X X  X X  X  
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BME4. حصواء صال اسوب ر الهندسية صالرياضيات صاإلولالع استخدارتيبيظ ص

 صاسووتخالص  البيانووات اليبيووة ال يويووة صاسووتقراءلووي فووي ت ليوو  اآل

تي لوذاصاالوذاتي صالتعلم نصوف  اتحيناعيالنتائج صبناء ن م الذكاء 

حووووزر  صاسووووتخالصلتصوووونيف البيانووووات ال يويووووة صالتنقيووووب عوووون 

تابعووة مص  مووراض صتقييمهووا كميووا  شووخيص األت ةص الالزمووالخصووائ

 تقدر العال  من خال  هذه القيم الكمية.

X X X  X X  X  

BME5. صالمعوووودات اليبيووووة  جهووووزةلمووووار بن ريووووات عموووو  صمكونووووات اأاإل

ا تشووليلها صحوويانته علووىصالقوود ة  التشخيصووية صالعالجيووة صالتأهيليووة

 ن ريات عم  جديدة. صاست داث

X X X X X X  X  

BME6. لوووون م صالبرمجيووووات اص جهووووزةصليووووة ل بنوووواء النموووواذ  اأتصووووميم ص

  بوووالقوانينار لموووي مجوووا  اليوووب صالبيولووووجي موووع اإلفووو سوووتخدارلال

 .صاأمان  صاشتراطات السالمة  صاللوائح القومية
X X X X X X  X  
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 مصفوفة )اجلدارات / املقررات(

صة بقج صةبت ك دصة بقج 

 ر م ة يور صة يصالطب ة ندصجطة ة صخجمدصمج ه

 ر م ة يصر ة الطب صة يو ة الطب 
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صة فيلصة ط ةبيصةألول

MTH 111 ( 1 ياضيات :)(هندسة ت ليلية /جبر) X                

PHY 111 ( 1فيزياء :)(حرا ة /خواص مواد) X X               

ENG 111 (  1ندسي ) سم ه  X X               

ENG 122  ميكانيكا هندسية X  X              
ENG 131 مقدمة في ال اسبات صالبرمجة X X               
AUR 121 القضايا المجتمعية      X X          

ENG 141 تقا ير فنية       X          

 ة فيلصة ط ةبيصة ثه ي

MTH 112 تفاض / تكام ((: )2ضيات ) يا X                

PHY 112 ( كهرباء صملناطيسية 2فيزياء :) X X               
ENG 114   (1)تكنولوجيا اتنتا X  X   X           

ENG 112 ( 2 سم هندسي  )  X  X              

ENG 121 كيمياء هندسية X                

Elective (1) اختيا ير  مق       X          

AUR 132 التواح رض صلعمها ات ا        X X X       

 ة فيلصة ط ةبيصة ثه ث
EE 224  البرمجة الشيئية  X  X          X   

BME 211 مقدمة في الهندسة اليبية ال يوية           X  X    

AMD 221 (1فسيولوجي )تشريح ص           X  X    

EE 216 دصائر كهربية            X     
ENG 235 ات المهن الهندسية صقوانينهاقيأخال                X 
ENG 231 السالمة المهنية                X 

 ة فيلصة ط ةبيصة جةمع

EE 242  مقدمة في هندسة القوى الكهربية            X     

EEE 314 يةصائر إلكترصننبائط صد            X    X 

EEC 224  لي  عددي صامتثا ت              X   
AMD 222  كيمياء حيوية           X      

AMD 223 ( 2تشريح صفسيولوجي )           X      

Elective   (2) اختيا يمقر         X        

 ةبيصة  هنسفيلصة ط ة 

BME 341  مواد حيوية صتوافظ حيوي           X      

BME 351 اضلية معادتت تف             X X   
ENG 317  مقدمة في اتحتماتت صاإلحصاء  X            X   

EEC 337 تصميم الن م الرقمية            X    X 

AMD 324 ية بيولوجيا خلوية صجزيئ           X      
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صة بقج صةبت ك دصة بقج 

 ر م ة يور صة يصالطب ة ندصجطة ة صخجمدصمج ه

 ر م ة يصر ة الطب صة يو ة الطب 

E
1
 

E
2
 

E
3
 

E
4
 

E
5
 

E
6
 

E
7
 

E
8
 

E
9
 

E
1
0
 

B
M

E
1

 

B
M

E
2

 

B
M

E
3

 

B
M

E
4
 

B
M

E
5
 

B
M

E
6

 

AUR 322  المياه صالمناخ صالياقةقضايا   X X             

صة فيلصة ط ةبيصة سهدس

BME 371 ن م صإشا ات حيوية             X    

EEE 324 مجاتت صموجات كهرصملناطيسية            X     

BME 342 مبادب الميكانيكا ال يوية            X     

BME 352 يإحصاء حيو              X   

BME 353  برمجة نصية             X X   
BME 381 ( 1تد يب ميداني)              X   
ENG 333 ندسيه اقتصاد   X              

 ة فيلصة ط ةبيصة سهمع

EEE 334 ن م اتتصاتت التناظرية صالرقمية            X  X   

EEC 343 مة ن م مدمجة صموائ             X   X 

BME 331 هندسة الصوتيات اليبية ال يوية            X    X 

BME 343 
لموائع ال يوية صانتقا  ميكانيكا ا

  ةال را
           X     

BME 332 مستشعرات صإلكترصنيات حيوية           X   X   
BME 382  سيمينا         X         

صة فيلصة ط ةبيصة ثهنن

BME 472 ت كم في الن م ال يوية ال             X    

BME 473 معالجة اإلشا ات اليبية             X X   

BME 433 ة حيويةبيأجهزة صقياسات ط             X  X X 
BME 434  هندسة الفوتونات ال يوية            X    X 
BME 483  ( 2)تد يب ميداني              X   

EEE 435  ل اسب صالالسلكيةا شبكات            X X    

AUR 436 مبادب الب   العلمي     X            

صة ط ةبيصة  هبعصة فيل

Elective (3)اختيا ي  ر مق              X X X 

Elective ( 4مقر  اختيا ي )              X X X 

Elective  (5)مقر  اختيا ي              X X X 

BME 435  لتصوير اليبيزة اأجه             X  X X 

BME 484 (1) مشرص  التخر  صاأطرصحة              X X X 

BME 461 الص يةة إدا ة ن م الرعاي      X           

 ة فيلصة ط ةبيصة عهشج

BME 474 معالجة الصو  اليبية              X X  

Elective ( 6مقر  اختيا ي)              X X X 

Elective ( 7مقر  اختيا ي)              X X X 

Elective ( 8مقر  اختيا ي)              X X X 
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صة بقج صةبت ك دصة بقج 

 ر م ة يور صة يصالطب ة ندصجطة ة صخجمدصمج ه

 ر م ة يصر ة الطب صة يو ة الطب 
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BME 485 (2) طرصحةاأمشرص  التخر  ص              X X X 

BME 486 
تعلم ذاتي في موضوعات الهندسة 

 نيةآلااليبية 
         X     X  

 






