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  الداخلیــــــــــة  الالئحـــــــــــة
  جامعة أسیـــــــوط  -لكلیة الھندسة 
  ــــــــــــــــ 

  

  الباب األول
  األقسام العلمیــــــــة

  ـــــــــــــ
  

  الكلیةرسالة  ) :1(مادة 
ل الدراسة الھندسة ھي المھنة التي تطبق فیھا المعرفة بالعلوم األساسیة بجانب المعرفة المكتسبة من خال  

الھندسیة والخبرة والممارسة من أجل تطویر وابتكار الطرق واألسالیب واآلالت واألجھزة لالستخدام األمثل لمواد 
  .وموارد وقوى الطبیعة لنفع المجتمع البشرى

ھداف ل على تحقیق األالعممعظم التخصصات التي یحتاجھا سوق طى لذلك تعمل الكلیة من خالل أقسامھا العلمیة التي تغ
  :اآلتیة 

  إعداد خریج قادر على تطبیق العلوم الھندسیة وأسالیبھا في الحیاة العملیة، قادر على اتخاذ القرار والتعامل مع
األزمات، ملم بوسائل التكنولوجیا الحدیثة وكیفیة التعامل معھا، وقادر على المنافسة في سوق العمل في ظل 

 .ليالظروف الجدیدة والمتغیرة للمجتمع الدو
  المساھمة في إعداد الكوادر الفنیة المتخصصة في مختلف المجاالت التي تقابل احتیاجات المجتمع وتتطلبھا مجاالت

 .التنمیة الشاملة وتوفیر المؤھلین في التخصصات الجدیدة والمستحدثة التي یتطلبھا سوق العمل
 لذین یمثلون الثروة الحقیقیة لتقدم المجتمعتوفیر تعلیم متمیز یسھم في إعداد العلماء والمفكرین والمبدعین ا. 
 التطویر المستمر للبرامج الدراسیة وبرامج الدراسات العلیا لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي. 
 إجراء البحوث والدراسات العلمیة والتطبیقیة التي ترتبط بمشكالت المجتمع وبرامج التنمیة في صعید مصر. 
  للھیئات والمؤسسات اإلنتاجیة وقطاع الخدمات من أجل خدمة البیئة وتنمیة المجتمعتقدیم الخبرات االستشاریة. 
 دعم وتوثیق الروابط الثقافیة والعلمیة مع المؤسسات العلمیة وكلیات الھندسة بالجامعات العربیة والعالمیة. 
 مبادئ األصیلة للمجتمعالتأكید على القیم اإلنسانیة النبیلة وتعمیق قیمة الوالء الوطني والمحافظة على ال.  
  

   االنتقالیة حكام األ  ) :2(مادة 
ة تطبق ھذه الالئحة باإلشارة إلى اللوائح السابقة  ة اإلعدادی درعلي طالب الفرق داء من یبالت ة ابت ى السنوات الالحق ج ف

  .تاریخ اعتماد ھذه الالئحة
  

  ) 3(مادة 
  :اآلتیة العلمیة من األقسام  الكلیةتتكون   

              ة المدنیة قسم الھندس -1
 قسم الھندسة المیكانیكیة -2
 یة ائقسم الھندسة الكھرب -3
    قسم ھندسة التعدین والفلزات -4
  المعماریة  الھندسةقسم  -5

  
  ) 4(مادة 

  :اآلتیة الشعب یتضمن قسم الھندسة المیكانیكیة  -1  
  واإلنتاج  انیكيالمیكالتصمیم  - ب                                   القوى المیكانیكیة - أ    

  ھندسة المیكاترونیات -د    الزراعة  فيتطبیقات الھندسة المیكانیكیة  -جـ                   
  

  :اآلتیة  الشعبیة ائیتضمن قسم الھندسة الكھرب - 2  
  واالتصاالتاإللكترونیات  -أ     
  والنظم  الحاسبات -ب    
  یة ائالقوى واآلالت الكھرب -جـ     

  
  ) 5(مادة 
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         فيأحد الفروع المبینة  فيجامعة أسیوط بناء على طلب مجلس كلیة الھندسة درجة البكالوریوس تمنح   
  0من ھذه الالئحة )  11( المادة 

  
  ) 6(مادة 
  :تدریس المقررات اآلتیة وإجراء البحوث الخاصة بھا  التالیةاختصاص كل قسم من األقسام  فيیدخل       

  
  ةقسم الھندسة المدنی   - 1

  :ویدرس الطالب المقررات اآلتیة ویقدم بحوث فیھا            
 -واألساسات    ةمیكانیكا الترب - ھیدرولیكا  -مساحة  -خواص ومقاومة مواد  -نظریة إنشاءات  -  مدني ھندسيرسم 

ة الطرق ھندس -ھندسة إمداد المیاه  - الريتصمیم منشآت  - منشآت معدنیة  - خرسانة مسلحة  -وھندسة زراعیة  ري
 الموانيھندسة  - كبارى معدنیة  -المدنیة  الھندسة في اآلليتطبیقات الحاسب  - وبلدیات  صحیةھندسة  -والمطارات 

فحص وصیانة وترمیم  - دینامیكا المنشآت وھندسة الزالزل  -تكنولوجیا التشیید والمواد الھندسیة  - الداخلیةوالمالحة 
تطبیقات  -دارة مواردھا إالمیاه و فيھندسة التحكم  -ھیدرولیكا تطبیقیة  - المتطورة  الريتصمیم نظم  - المنشآت 

ھندسة صحیة  - األساسیة للنقل  البنیةتخطیط وتصمیم  -إنتاج الخرائط  فيعن بعد  واالستشعارالمساحة التصویریة 
اد ھخرسانة سابقة اإلج -تحلیل إنشاءات  -إدارة مشروعات التشیید  - الخرسانیة  الكباريتصمیم  -ساسات ا - وبیئیة 

ھیدرولیكا األنھار والمجارى  - الريطرق وأسالیب تنفیذ مشروعات  - ھیدرولیكا المیاه الجوفیة  -وسابقة التجھیز 
تطبیقات  -صیانة شبكات النقل  - البیئيالتلوث  فيھندسة التحكم  -وأعمال الموازنة  الريقیاسات أرصاد  -المكشوفة 

أعمال  في)  GPS( تطبیقات نظم اإلحداثیات األرضیة  - وتحدیث الخرائط الرقمیة )  GIS( نظم المعلومات الجغرافیة 
 -ھندسة السكك الحدیدیة  -تخطیط نقل ومرور  - الوصفیة   الھندسة  -المخلفات الصلبة  - ةالمساحة الجیودیسی

  0المشروع 
  
  :المیكانیكیة   الھندسة  قسم   - 2

  :ة ویقدم بحوث فیھا ویدرس الطالب المقررات اآلتی    
مبادئ  -تحلیل اإلجھادات  -خواص المواد واختبارھا  -أساسیات علوم الحاسب  -إنشاء الماكینات  - ھندسة اإلنتاج 

دوائر كھربائیة  -حراریة     دینامیكا - كتابة تقاریر علمیة  -تحلیالت ھندسیة  -الت آلمیكانیكا ا -الھندسة المدنیة 
نظریة قطع المعادن  -میكانیكا الموائع  - تصمیم ماكینات  -  ھندسياقتصاد  -لھندسیة وتطبیقاتھا المواد ا -وإلكترونیات 
 انتقال - ھندسة القوى واآلالت الكھربائیة  -المیكانیكیة  االھتزازات - ھندسة البیئة  - آليبرمجة وحاسب  -وتطبیقاتھا 

في محاكاة النمذجة وال -بحوث عملیات  -میكانیكیة  قوىمعامل أجھزة قیاس و -آالت ھیدرولیكیة ومحطاتھا -حرارة 
 - معامل تصمیم وإنتاج  - تشكیل المعادن  -أجھزة قیاس  - تصمیم األفران الصناعیة  –یكیة كانیمالمنظومات ال
تبرید األجھزة  –أساسیات العلوم الزراعیة  - الداخلي االحتراقمحركات  - الھیدرولیكیة  اتمونظمال -المترولوجي 

في المنظومات التحكم  -اآللي  التحكم- قیاسات وأجھزة قیاس  –معامل میكاترونیات  - دوائر إلكترونیة  -رونیة اإللكت
الطلمبات والبلوف  -نمذجة ومحاكاة المنظومات الدینامیكیة بواسطة الحاسب -المحركات الكھربائیة  - المیكانیكیة 

نظم الطاقة ومحطات  - معامل القوى المیكانیكیة  -وربینات الضاغطات والت - المبادالت الحراریة  -وشبكات المواسیر
دینامیكا  - الطاقة المفقودة  استرجاع  -التھویة الصناعیة  -لطاقة المتجددة ا -تكییف التبرید وال -واقتصادیاتھا  القوى 

 -عامل تصمیم وإنتاج م - القطع  تصمیم ماكینات التشغیل وعدد - تشخیص األعطال في نظم القوى المیكانیكیة   -الغازات 
 اآلليالمناول  -جودة الضبط نظم  –إدارة المشروعات وتخطیط المصانع  - المیكانیكیة وتشخیص األعطال  االنھیارات

 -دراسة التوقیت والحركة  –عملیات التشغیل والتشكیل الالنمطى  -  CNCماكینات التشغیل المبرمجة   -الصناعة  في
ھندسة تصنیع  -الجرارات واآلالت الزراعیة - الزراعیة ةمعامل الھندس - الضاغطاتو الطلمبات -تصمیم اإلسطمبات 
الحاكمات المبرمجة  - الروبوتات -میكاترونیات   -التحلیل  اإلحصائي  -التبرید وتطویع البئیة  -  المنتجات الزراعیة

   . المشروع -في العملیات الصناعیة التحكم  -الرقمي التحكم  -المنظومات الكھروھیدرولیكیة المؤازرة  -المنطقیة 
 
  : الكھربائیـــــة  الھندسة  قسم   -  3

  :ویدرس الطالب المقررات اآلتیة ویقدم بحوث فیھا   
قیاسات كھربائیة  - تصمیم دوائر رقمیة  - تحلیالت ھندسیة  -الكترونیات  - نظریة المجاالت  - نظریة الدوائر الكھربائیة 

 االتصاالتنظریة ونظم  -تصمیم الشبكات الكھربائیة  - معالجة اإلشارات الرقمیة  - نیة دوائر الكترو - والكترونیة
 -انتشار دوائر الموجات المتناھیة القصر  -والھوائیات  ةالموجات الموجھ - التصمیمات الرقمیة والمیكروئیة  - المتصلة

 - الوقایة من أخطار الكھرباء   - الطاقة  دامواستختحویل  -قوى كھربائیة  -آالت كھربائیة  -خواص المواد الكھربائیة 
 - قوى الھندسة الكھربائیة  فيالتحكم  -مكونات نظم القوى الكھربائیة  - العاليھندسة الضغط  -الكترونیات صناعیة 

 مبادئ -لغات الحاسب  - تصمیم اآلالت الكھربائیة  -العملیات الصناعیة  فيالتحكم  -ھندسة الوقایة والقطع 
تحكم  - ھندسة بناء الحاسبات  -الحاسبات المیكروئیة  -ھیاكل البیانات -منظومات الحاسب- سیسور وتطبیقاتھا المیكروبر

نظم  -  االتصاالتتصمیم وتحلیل دوائر شبكة  -یة والكترونیة ائقیاسات كھرب - الرقميالتحكم  - تحلیل النظم  -  آلي
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 -ھندسة تلیفزیون  - سنتراالت رقمیة  -نبائط الكترونیة  -موجات ال وانتشارالھوائیات  - العشوائیة  والعملیات االتصاالت
  0المشروع 

  
  :والفلزات   التعدین  ھندسة  قسم   - 4

  :ویدرس الطالب المقررات اآلتیة ویقدم بحوث فیھا   
تطبیقات  -   الھندسي االقتصاد -أسس ھندسة التعدین  -میكانیكا الصخور  - مقدمة لھندسة التعدین  -جیولوجیا ھندسیة 

ھندسة  -فلزات طبیعیة  -تجھیز المناجم  -ھندسة الحفر والتفجیر -جیولوجیا التعدین  - التعدین في اآلليالحاسب 
تجھیز  -ھندسة المناجم تحت السطحیة  - استخالص وانتاج الفلزات  -میكانیكا الصخور والتدعیم -المناجم السطحیة

جیودینامیكا  -  المحدودةطریقة العناصر  - نظریة البلوكات  -یاه الجوفیة جیولوجیا الم - التنقیب عن الخامات  -الخامات 
 -طرق الحفر وتطبیقاتھا  -تفتیت الصخور  -صرف المیاه المنجمیة  -المناجم  في السطحيالھبوط  - التراكیب األرضیة 

 -لیات إعداد وتركیز الفحم عم -عملیات التكسیر والطحن  -الفصل بالجاذبیة  -الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة للصخور 
وقود وحراریات  - المساحیق  امیتالورجی -مصانع تجھیز الخامات  فيعملیات تداول المواد  -مصانع تجھیز الخامات 

 في واالنھیاراتالعیوب  -التآكل وحمایة المواد  - الفلزات  في اآلليالنماذج الریاضیة وتطبیقات الحاسب  - وأفران 
جیوفیزیاء  - المعالجات الحراریة للسبائك -الجیولوجياإلحصاء - االنتقالعملیات  -سبائك الحدیدیة ال - الفلزات والسبائك 

التلوث  - تخطیط وتصمیم مصانع التجھیز - تقییم المناجم واقتصادیات التعدین - تھویة المناجم  -التعدین وتطبیقاتھا 
 -ھندسة حقول الخام  -تكنولوجیا المناجم  -لھندسیة ا  النماذج  - نفاق ألھندسة ا - معدات المناجم  -  البیئيوالتحكم 

دراسة  -تصمیم المناجم التطبیقیة  - جیوفیزیاء البترول  -جیوفیزیاء ھندسیة  - المناجم  فيالمرونة الضوئیة وتطبیقاتھا 
 -ة األرضیة تأثیر العملیات المنجمیة على القشر -اتزان المیول الصخریة وتقییمھا  -المشروعات التعدینیة وإدارتھا 

نمذجة ومحاكاة عملیات  -الخامات  الستخراج ةالطرق الخاص -تكنولوجیا المناجم السطحیة والمحاجر  -تصمیم التھویة 
الفصل  -تقویم عملیات تجھیز الخامات  -التعویم بالھواء وتطبیقاتھا  - تركیز الخامات المصریة  - تجھیز الخامات 

 -مواد ھندسیة -عملیات التعویم بالھواء فيالخواص الطبیعیة والكیمیائیة للسطوح  -بالكھربیة والمغناطیسیة وتطبیقاتھا
میتالورجیا كھربیة  -المواد الجدیدة  -اتزان األطوار  -تصمیم معدات ومصانع الفلزات  -تجمد وصب الفلزات والسبائك 

 التخلص من الماء ومعالجة - الطاقة و والتدویر للمادة االسترجاع -طرق التصنیع  - وطرق تصنیعھا  داختبار الموا -
  .مساحة مناجم ومشروعاتھا - المشروع  -مخلفات مصانع تجھیز الخامات 

  
  :المعماریة   الھندسة  قسم   -5

  :ویدرس الطالب المقررات اآلتیة ویقدم بحوث فیھا   
التصمیم  –ریات العمارة نظ - ونظریة األلوان  النظريالرسم  - اإلنشاء المعماري  –المعماريأسس التصمیم والرسم 

ات ــات وتركیبــئییافیز – اآللياستخدام الحاسب  فيمقدمة  -تاریخ العمارة  -الظل والمرئیات والمنظور  -المعماري 
دراسة  - التصمیمات التنفیذیة  - اآلليتطبیقات الحاسب  - العمرانيالتخطیط  -)  تكییف - ضوء –صوت (  المباني

 -  الكمیات والمواصفات – إدارة عملیات البناء -  الحضريالتصمیم  - واإلقلیمي العمرانيط التخطی -البیئة والمناخ 
 -اقتصادیات البناء  -تخطیط الطرق والنقل والمرور  -  للمباني الصوتيالتصمیم  - المبانيقانون وتشریعات  -اإلسكان 

  0المشروع   -ران مناھج البحث العلمي في العمارة والعم –تلوث البیئة  -جغرافیة المدن 
  
  
 

  )7(مادة 
ً للنظام  األقسام العلمیة من السنة اإلعدادیة إلى السنة األولى على ینیكون توزیع الطالب المنقول   المختلفة وفقا

  0 سنویاً  ویتم تنسیق الطالب طبقا لدرجاتھم ورغباتھم وإمكانیات األقسام یحدده مجلس الكلیة الذي
  

  )8(مادة 
الفصلین الدراسیین ومدة الدراسة لنیل درجة البكالوریوس أربع سنوات دراسیة تسبقھا سنة تتبع الكلیة نظام   
  0 أسبوعا 15مكون من  دراسيوكل فصل  -إعدادیة 

  
  )9(مادة 

 75على أال تقل نسبة حضوره عن تمارینیجب على الطالب متابعة المحاضرات النظریة والدروس العملیة وال  
مجلس الكلیة یحرم الطالب من  واعتمادمجالس األقسام المختصة  وبناء على طلب من دروس كل مقرر على حده ٪

وفى ھذه الحالة یعتبر الطالب  0لم یستوف فیھا النسبة المقررة للحضور  التيالمقررات  في النھائي لالمتحانالتقدم 
    0فیھا  لالمتحانیحرم من التقدم  التيالمقررات  فيراسباً 
  0عذراً عن عدم حضوره بحیث یقبلھ مجلس الكلیة فیعتبر الطالب غائباً بعذر مقبول  وإذا قدم الطالب      
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  )10(مادة 
یشترط على المتخلف في مواد التصمیم المعماري والتصمیمات التنفیذیة أداء أعمال السنة كشرط أساسي   

  .لدخول االمتحان التحریري
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الثانيالباب 
  ــــــــ

  درجة البكالوریوس 
  ــــــــ

  
  )11(مادة 

  :أحد الفروع اآلتیة  فيتمنح جامعة أسیوط بناء على طلب مجلس كلیة الھندسة درجة البكالوریوس   
  الھندسة المدنیة - 1  
  :أحد الشعب اآلتیة  فيالھندسة المیكانیكیة  -  2  
  القوى المیكانیكیة   - أ     
  تاجواإلنالمیكانیكي التصمیم   -ب    
  الزراعة  فيالمیكانیكیة الھندسة تطبیقات  -جـ    
  المیكاترونیاتھندسة    -د    
  :الشعب اآلتیة  أحد فيالھندسة الكھربائیة  -  3  
   واالتصاالتاإللكترونیات   - أ     
     الحاسبات والنظم   -ب    
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  القوى واآلالت الكھربائیة  -جـ    
  ھندسة التعدین والفلزات -  4  
  معماریـــةالھندسة ال -  5  

  
   ً مقررات  امتحاناتیونیو ونوفمبر للطلبة الذین یجتازون بنجاح  دوري فيوتمنح درجة البكالوریوس سنویا

  0من ھذه الالئحة لكل تخصص من الدراسة )  19( المادة  فيالدراسة المبینة بالجداول الواردة 
  

  ) 12(مادة 
وتحدد مجالس األقسام  الدراسيمشروع أثناء العام بإعداد ) البكالوریوس ( یقوم طلبة السنة النھائیة   

  0مدتھا أربعة أسابیع  الثاني الدراسيالفصل  امتحاناتموضوعاتھ وتخصص لھ فترة إضافیة بعد 
  

  ) 13(مادة 
ً للتدریب    لطالب السنوات األولى والثانیة والثالثة خالل  العطلة الصیفیة  العمليیحدد مجلس كل قسم منھاجا

  .سابیع سنویاً داخل الكلیة أو خارجھا وینفذ تحت إشراف ھیئة التدریس لمدة ثالثة أ
    

  ) 14(مادة 
قبل التخرج لزیارة المنشآت ] ثالثة أو رابعة [ تنظم المجالس العلمیة رحلة علمیة لطالب السنوات النھائیة   

ولوجیة فیھا وتنفذ ھذه الرحالت الصناعیة والمؤسسات الھندسیة والثقافیة والخدمیة للتعرف علیھا وعلى النظم التكن
  .ھیئة التدریس باألقسام العلمیة  إشرافتحت 

  

  )15(مادة 
ً لشروط وقواعد القبول التي یحددھا مكتب التنسیق كل عام وفقا  - 1 یقید الطالب لدرجة بكالوریوس الھندسة طبقا

  0للجامعات  األعلىالمجلس  تلقرارا
ً فیما ال یزید علي انجح في جمیع المقررات أو كان ر إذاالفرقة التي تلیھا  ىإلینقل الطالب من الفرقة المقید بھا  - 2 سبا

  .من فرقتھ أو من فرقة أدني وأي عدد من المقررات اإلنسانیة والثقافیة مقررین
یؤدي الطالب االمتحان فیما رسب فیھ من مقررات في امتحان مستقل في نفس الدور مع طالب الـفرقة التي تدرس  - 3

فأكثر من %  65السابق لبدء امتحانات طالب الفرقة  وفي حالة حصول الطالب علي  األسبوعذلك خالل بھا و
  .لتقدیر مقبول األقصىالحد  إلىالدرجة الكلیة للمادة تخفض الدرجات 

ً عن امتحان  إذا - 4 دون  ویحصل على تقدیره في ھذه المواد كما ھبعذر مقبول  مادة أو أكثركان الطالب متغیبا
   .خفیضت

وأي عدد من  مقررینالراسبین فیما ال یزید عن ) البكالوریوس(یعقد في شھر نوفمبر امتحان لطلبة الفرقة النھائیة  - 5
الفصل الدراسي الذي الفرقة في المقررات اإلنسانیة والثقافیة فإذا تكرر رسوبھم امتحنوا فیما رسبوا فیھ مع طالب 

  .یدرس فیھ ھذا المقرر
ثبت أنھ حضر مقررات  إذاي الطالب من حضور بعض مقررات الدراسة عدا مقررات الفرقة النھائیة یجوز أن یعف - 6

دراسیة تعادلھا في كلیة جامعیة أو معھد علمي معترف بھما من الجامعة ، كما یجوز أن یعفي الطالب من أداء 
ي كلیة جامعیة أو معھد علمي ثبت أنھ أدي بنجاح امتحانات تعادلھا ف إذاامتحانات النقل في بعض المقررات 

معترف بھما من الجامعة ویكون اإلعفاء بقرار من رئیس الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعلیم والطالب 
من ) 36(بحكم المادة  اإلخاللخذ رأي مجالس األقسام العلمیة دون ابالجامعة بناء علي موافقة مجلس الكلیة بعد 

   .قانون تنظیم الجامعات

  
  )16(مادة 

من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات فیقدر نجاح الطالب في المقررات  85،  84،  83بالمواد  اإلخاللمع عدم 
  :اآلتیةوفي التقدیر العام بأحد التقدیرات 

  
  مجموع الدرجات   من  ٪85  إلى  ٪100  ممتاز 

  مجموع الدرجات   من  ٪75  إلى أقل من   ٪85  جید جدا 
  مجموع الدرجات  من  ٪65 من  إلى أقل  ٪75  جید

  مجموع الدرجات من  ٪50 إلى أقل من   ٪65  مقبول
  

  : تیینآلأما رسوب الطالب في أحد المقررات فیقدر بأحد التقدیرین ا
  

  مجموع الدرجات  من  ٪30 إلى أقل من   ٪50  ضعیف 
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  مجموع الدرجات  ٪ 30أقل من                  ضعیف جداً 
  

كل سنوات الدراسة ویمنح  فيحصل علیھا  التيللدرجات  التراكميللخریج على أساس المجموع  ویحسب التقدیر العام
ً على أن ال یقل تقدیره العام  التراكميالخریج مرتبة الشرف إذا كان تقدیره  سنة من سنوات  أي فيال یقل عن جید جدا

  .تقدم لھ امتحان أيقد رسب في مع مراعاة أال یكون فیما عدا الفرقة اإلعدادیة الدراسة عن جید جداً 
  

 )17(مادة 
المقرر الذي یدرس في فصل دراسي واحد ولھ درجة امتحان واحدة وأكثر من ورقة امتحان یعامل كمقرر واحد  - 1

   .بالنسب للنجاح والرسوب في ھذا الفصل
واآلخر في الفصل الدراسي قسمین أحدھما في الفصل الدراسي األول  إلىأي المجزأة (بالنسبة للمقررات المستمرة  - 2

وفي حالة الرسوب یؤدي الطالب  .نجح في مجموع جزئي المقرر معاً  إذایعتبر الطالب ناجحا في المقرر ) الثاني
   .االمتحان في جزئي المقرر

مواد رسوب وعلي الطالب النجاح فیھا قبل الحصول علي درجة  رال تعتببالنسبة للمقررات اإلنسانیة والثقافیة  - 3
  0كالوریوس الب

فإن تقدیر الطالب في ھذا المقرر یتكون  تضمن االمتحان في أحد المقررات اختبارا تحریریاً وآخر شفویاً أو عملیاً  إذا - 4
أعمال السنة ویعتبر الطالب الغائب في االمتحان  إلى باإلضافةمن مجموع درجات التحریري والشفوي أو العملي 

   .صد لھ درجة فیھفي المقرر وال تر التحریري غائباً 
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  )18(مادة 
  جدول تكوید وترقیم المقررات 

  
  : التكوید ) ا(

  مقررات تدرس باألقسام العلمیة بالكلیة بواسطة أعضاء ھیئة التدریس بذات القسم-1   
   

 الكلیة  القسم  الرمز  مجموعة المقررات  مسلسل 

 الھندسة ائیة الھندسة الكھرب ھمك  مجموعة مقررات الھندسة الكھربائیة  1

  الھندسة  الھندسة الكھربائیة   ھكت   مجموعة مقررات ھندسة اإللكترونیات واالتصاالت الكھربائیة   2
  الھندسة  الھندسة الكھربائیة  ھكح  مجموعة مقررات ھندسة الحاسبات والنظم   3
  ةالھندس  الھندسة الكھربائیة  ھتك   مجموعة مقررات ھندسة القوي واآلالت الكھربائیة   4

  الھندسة  الھندسة المیكانیكیة   ھقم   مجموعة مقررات ھندسة القوي المیكانیكیة   5
  الھندسة  الھندسة المیكانیكیة  ھتص  مجموعة مقررات ھندسة التصمیم المیكانیكي   6
  الھندسة   الھندسة المیكانیكیة   ھتج   مجموعة مقررات ھندسة اإلنتاج    7
  الھندسة  الھندسة المیكانیكیة  ھتز  لمیكانیكیة في الزراعة مجموعة مقررات  تطبیقات الھندسة ا  8
  الھندسة  الھندسة المیكانیكیة  ھكمت  مجموعة مقررات ھندسة المیكاترونیات  9

  الھندسة  الھندسة المعماریة   ھعم  مجموعة مقررات الھندسة المعماریة   10

  ةالھندس  الھندسة المدنیة   ھمد   مجموعة مقررات الھندسة المدنیة   11

  الھندسة  ھندسة التعدین والفلزات   ھتف   مجموعة مقررات ھندسة التعدین والفلزات   12
  
  
  مقررات تدرس باألقسام العلمیة بالكلیة بواسطة أعضاء ھیئة تدریس من أقسام أخرى  -2

  

 الكلیة  القسم القائم بالتدریس الرمز  القسم الذي تدرس بھ المقررات  مسلسل 

لفلزات ، الھندسة الكھربائیة والمیكانیكیة ھندسة التعدین وا 1
 والمعماریة 

 الھندسة الھندسة المدنیة ھمد 

  الھندسة   الھندسة المیكانیكیة   ھمك  ھندسة التعدین والفلزات ، الھندسة الكھربائیة   2
  الھندسة   الھندسة الكھربائیة   ھكر  ھندسة التعدین والفلزات ، الھندسة المیكانیكیة    3
  العلوم   الریاضیات   عرض ة التعدین والفلزات ، الھندسة الكھربیة والمیكانیكیة ھندس  4
  العلوم  الجیولوجیا  عج  ھندسة التعدین والفلزات   5
  الھندسة   الھندسة المعماریة   ھعم   الھندسة المدنیة   6
  الھندسة   الھندسة المیكانیكیة والكھربیة   ھمكھ  الھندسة المدنیة   7
  اآلداب   أقسام مختلفة   إنس   لمیة المتعلقة بالكلیة األقسام الع  8
  التجارة   أقسام مختلفة   إنس   األقسام العلمیة المتعلقة بالكلیة   9
  التربیة   علم النفس   إنس   األقسام العلمیة المتعلقة بالكلیة   10
  الطب  الصحة العامة   إنس  األقسام العلمیة المتعلقة بالكلیة  11

 
 
 

  الفرقة اإلعدادیة مجموعة مقررات  - 3
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 الكلیة   القسم القائم بالتدریس  الرمز  مجموعة المقررات  مسلسل 

 العلوم  الریاضیات  عرض الریاضیات  1

  العلوم  الفیزیاء   عفز   الفیزیاء   2

  الھندسة  شعبة اإلنتاج   تمج       الھندسة المیكانیكیة  3

  الھندسة  الھندسة المدنیة  ھمد  الھندسة المدنیة  4

  الھندسة  شعبة الحاسبات   ھكح  الھندسة الكھربائیة   5

  اآلداب   اللغة اإلنجلیزیة   لغض   اللغة اإلنجلیزیة   6

  العلوم  الكیمیاء   عكیم  الكیمیاء   7

  الھندسة   أقسام الكلیة   عام   مقرر عام   8
  
  
  الترقیم ) ب(
  

  خانات  3یتكون رقم المقرر من 
  

تسلسل المقرر في (الخانة الیمني 
 )وعتھمجم

عالقة المقرر بالتخصص (الخانة الوسطى 
 )والشعبة

 )مستوى المقرر(الخانة الیسرى 

1  
2  
3  
0  
0  
0  
0  
0 

للمقرر اإلجباري المعطي من خارج          :  0
األقسام العلمیة للتخصص أو من     

 .خارج القسم العلمي للشعبة

  إعدادي:  0
  أولي :  1
  ثانیة :  2
  ثالثة :  3
  رابعة :  4
  
  
  
  
  
  
  
 

للمقرر االختیاري المعطي من خارج     :  1
القسم العلمي للشعبة أو من خارج      

  .  األقسام العلمیة للتخصص
للمقرر اإلجباري المعطي من األقسام     :  2

العلمیة للتخصص أو من القسم     
  .العلمي للشعبة

للمقرر االختیاري المعطي من القسم    :  3
ة أو من األقسام العلمیة     العلمي للشعب

  .  للتخصص
بما أن الفرقة اإلعدادیة غیر            :ملحوظة 

في ) 0(تخصصیة فتعطي الرقم 
  .الخانة الوسطى
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  الباب الثالث
    توزیع المقررات الدراسیة وساعاتھا والنھایات العظمي لدرجات االمتحان

  
  )19(مادة 

للمحاضرات  أسبوعیالدراسیة موزعة علي سنوات الدراسة وعدد الساعات المخصصة تبین الجداول التالیة المقررات ا
والتمارین والدروس المعملیة وعدد ساعات االمتحان والنھایة العظمي لدرجات كل مقرر موزعة علي أعمال السنة 

   .واالمتحانات العملیة أو الشفھیة وامتحانات نھایة الفصل الدراسي
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلعدادیة  ــةفرقال
  عــام لجمیع  الطالب
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    1جدول رقم  
 

  رقم األسبوع فيعدد الساعات   مدة  النھایات العظمى للدرجات 
نھایة    المجموع

الفصل 
  الدراسي

 عملي
أو 

   شفھي

أعمال 
  السنة 

االمتحان 
 التحریري
  بالساعة 

المجموع   تمارین 
أو 

  عملي

  ديكو  المقـــــــــرر  محاضرة

 
  
150  

 
  
100  

 
 
-  

 
 
50  

 
 
3  

 
 
6  

 
 
2  

 
  
4  

   األول الدراسيالفصل 
  * )أ(ریاضیات 

  )جبر,تفاضل (   

 
  001عرض 

 
150  

 
90  

 
30  

  
30  

 
3  

 
6  

 
2  

 
4  

  * )أ(فیزیاء 
  ) خواص المواد والحرارة( 

 001عفز 

 
-  

  
-  

  
-  

 
40  

 
-  

 
4  

 
2  

 
2  

  **)أ(میكانیكا  
  استاتیكا

 002عرض 

  سم ھندسير  1  4  5  -  50  -  -  -
  ** )أ(وإسقاط وصفي 

  /002تمج  
  001ھمد 

 001تمج    ) **أ(اإلنتاجتكنولوجیا     1  2  3  -  15  10    
  001 رھك   الحاسبات والبرمجة    2  2  4  3  30  -  70  100
  001لغض    ***الفنیة اإلنجلیزیةاللغة  -  2  2  2  15  -  35  50
   المجمــــــــوع  14  16  30 -  -  -    450
 
 
150  

 
 
100  

 
  
-  

 
 
50  

 
 
3  

 
 
6  

 
 
2  

  
  
4 

 الثاني الدراسيالفصل 
  * )ب(ریاضیات 

  )وھندسة تحلیلیة  تكامل(

 
  

  001عرض 
 
150  

 
90  

  
30  

  
30  

 
3  

  
6  

  
2  

  
4  

  *  )ب(فیزیاء 
  )الكھربائیة والمغناطیسیة(

 
 001عفز 

 
200  

 
120  

 
-  

 
40  

 
3  

 
4  

 
2  

 
2  

  ** )ب(میكانیكا 
 دینامیكا

 002عرض 

 رسم ھندسي  1  4  5  4  50  -  150  250
   **  )ب(وإسقاط وصفي 

  /002تمج  
  001ھمد 

 001تمج    ) **ب(تكنولوجیا اإلنتاج   1  2  3  3  15  10  100  150
  001عكیم    كیمیـــــاء   2  2  4  3  20  20  60  100
 تاریخ العلوم الھندسیة  2  -  2  2  10  -  40  50

 ***والتكنولوجیا
  001عام  

   المجمـــــوع  16  14  30          1050
  

المقرر أ ، ب   مقرر  مستمر وبھ امتحان وأعمال سنة في كل فصل دراسي وتجمع الدرجات جمیعھا في نھایة  الفصل الدراسي  *
    الثاني 

مستمر تجمع درجة أعمال السنة في كل فصل دراسي مع درجة امتحان أخر العام في نھایة الفصل  مقرر  أ ، ب  المقرر** 
  الدراسي الثاني  

  تحسب ضمن عدد مقررات الرســوب ال               * **
   

 
 
  
 
 

  
 الھندسة المدنیة 

  السنة األولى 
  

  )  2(جدول رقم 
  

نھایة   المجموع
الفصل 

عملي 
أو 

أعمال 
  السنة

  مدة
االمتحان    المجموع

تمارین 
أو 

    محاضرة
  المقــــرر

  رقم
  كودي
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  التحریري  شفھي  الدراسي
  ساعة 

  عملي

    الفصل الدراسي األول                 

  121ھمد   )أ-1(نظریة إنشاءات   2  2  4  3  30  -  70  100
  122ھمد   )أ( رسم مدني   1  3  4  3  40  -  60  100
  123ھمد   ) أ-1(خواص ومقاومة مواد   2  2  4  3  25  15  60  100
  124ھمد   ) أ-1(مساحة   2  2  4  3  25  15  60  100
  125ھمد   جیولوجیا ھندسیة   4  2  6  3  40  20  90  150
  101كھ ھم  یة  ائھندسة آلیة وكھرب  4  2  6  3  50  -  100  150
  111إنس    *)أ-1(مقرر إنساني وثقافي    2  -  2  2  10  -  40  50

    المجمــــــوع  17  13  30          750
           

  
    الفصل الدراسي الثاني     

  121ھمد   )ب-1(نظریة إنشاءات   2  2  4  3  30  -  70  100
  122ھمد   )ب ( رسم مدني   1  3  4  3  40  -  60  100
  123ھمد   ) ب-1(خواص ومقاومة مواد   2  2  4  3  25  15  60  100
  124ھمد   ) ب-1(مساحة   2  2  4  3  25  15  60  100
 عرض   1 یات ریاض 4 2 6 3 50 - 100 150

101 
  101م عھ  إنشاء معماري   4  2  6  3  50  -  100  150
  112إنس    *)ب-1(مقرر إنساني وثقافي    2  -  2  2  10  -  40  50

    مجمـــــوعال  17  13  30          750
  

     تحتسب ضمن مقررات الرسوب   ال*   
  

  یختار من بین مجموعة اللغات:   *)أ(  وثقافي إنسانيمقرر 
    الفرنسیة  - ب  111إنس  اإلنجلیزیة                                                                                            -أ   111 إنس 
  األلمانیة  - د   111إنس                                                                                     ةـالعربی -جـ 111إنس 

  
  یختار من بین مجموعة التاریخ:  *)ب(  وثقافي إنسانيمقرر 
تاریخ مصر  - جـ  112إنس                          إسالمي            تاریخ  - ب  112إنس فرعوني                        تاریخ  - أ  112إنس 

  االقتصادي
  

ي  ة الفصل الدراس ي نھائی ا ف درجات جمیعھ ع ال ي وتجم ل فصل دراس ي ك المقرر أ و ب مقرر مستمر وبھ امتحان وأعمال سنة ف
  .الثاني عدا المقررات الثقافیة 

 
  
  

 الھندسة المدنیة 
  السنة الثانیة 

  
  )  3(جدول رقم 

  
نھایة   المجموع

الفصل 
  الدراسي

عملي 
أو 

  شفھي

أعمال 
  السنة

  مدة
االمتحان 

  يحریرتال
  ساعة 

تمارین   المجموع
أو 

  عملي

    محاضرة
  المقــــرر

  رقم
  كودي

  
  
100  

  
  
70  

 
 
 
-  

  
  
30  

  
  
3  

  
  
4  

  
  
2  

  
  
2  

  الفصل الدراسي األول 
  

  ) أ -2(نظریة إنشاءات 

  
  

  221ھمد 
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  222ھمد   )أ  -1(ة  تصمیم منشآت خرسانی  2  2  4  3  30  -  70  100
  223ھمد   )أ  (ھندسة الري والصرف    2  2  4  3  30  -  70  100
  224ھمد   )أ  -2()  طوبوغرافیة(مساحة    2  2  4  3  25  15  60  100
  225ھمد   ) 2(خواص ومقاومة  مواد   3  3  6  3  30  20  100  150
  226ھمد   ) 1(ھیدرولیكا   4  2  6  3  30  20  100  150
  211إنس    *)أ  -2( ر إنساني وثقافي مقر  2  -  2  2  10  -  40  50

    المجمــــــوع  17  13  30          750
  الفصل الدراسي الثاني                 

  
  

  221ھمد   )ب  -2(نظریة إنشاءات   2  2  4  3  30  -  70  100
  222ھمد   )ب -1(تصمیم منشآت خرسانیة   2  2  4  3  30  -  70  100
  223ھمد   ) ب(ھندسة الري والصرف   2  2  4  3  30  -  70  100
تصویریة واستشعار عن (  مساحة  2  2  4  3  25  15  60  100

  )   ب  -2( )بعد
  224ھمد 

  227ھمد   )1( میكانیكا التربة واألساسات   4  2  6  3  50  -  100  150
 عرض     ) 2(ریاضیات    4  2  6  3  50  -  100  150

201  
  212إنس           ) *ب  -2( وثقافي مقرر إنساني  2  -  2  2  10  -  40  50

    المجمـــــوع  18  12  30          750
  

         ال تحتسب ضمن مقررات الرسوب*  
  ):أ-2(مقرر إنساني وثقافي 

  الموارد الطبیعیة  -جـ 211جغرافیة العالم العربي                إنس  –ب  211الفلسفة             إنس  –أ   211إنس  
  ): ب-2(مقرر إنساني وثقافي  

  تربیة ریاضیة  -جـ 212رسم ونحت                           إنس   –ب  212إنس           موسیقي  –أ :  212إنس 
  

ة الفصل  ي نھای ا ف درجات جمیعھ المقرر أ و ب مقرر مستمر وبھ امتحان وأعمال سنة في كل فصل دراسي وتجمع ال
  الدراسي الثاني عدا المقررات الثقافیة

  
  
  
  
  

  
 الھندسة المدنیة 

 السنة الثالثة
  )  4( جدول رقم 

  
  المجموع 

  
نھایة 
الفصل 

  الدراسي 

  
  مليع
  أو 

  شفھي  

  
أعمال 
  السنة

  مدة
االمتحان 

  يالتحریر
  ساعة 

  

  المجموع

تمارین 
أو 

  عملي

  
  محاضرة

  
  المقــــرر

  رقم
  كودي

  
  
125 

  
  
80 

 
 
- 

  
  
45 

  
  
3  

  
  
5  

  
  
2  

  
  
3  

  الفصل الدراسي األول 
  

  )   3( نظریة إنشاءات 

  
 
  321ھمد 

  322ھمد   )أ ( تصمیم منشآت معدنیة   2   2  4  3 30 - 70 100
  323ھمد   )أ  -2(خرسانیة  تصمیم منشآت  2   2  4  3 30 - 70 100
  324ھمد   ھندسة إمداد المیاه   2  1  3  3 25 - 50 75
  325ھمد   جیودیسیا   3  3  6  3 30 20 100 150
  326ھمد   )  2( میكانیكا التربة واألساسات   3  3 6 3 50  100 150
  311إنس    *)أ  – 3 (وثقافي   مقرر إنساني  2  -  2  2  10  -  40  50
    المجمــــــوع  17  13  30          750
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  الفصل الدراسي الثاني             
  

  

  322ھمد   )ب ( تصمیم منشآت معدنیة   2  2  4  3 30 - 70 100
  323ھمد      )ب -2( خرسانیة تصمیم منشآت  2  2  4  3 30 - 70 100
  327ھمد   ) 1 (الري تصمیم منشآت   3  3  6  3 50 - 100 150
 328ھمد   )2( ھیدرولیكا  4 2 6 3 30 20 100 150
  329ھمد   تخطیط النقل والمرور   3  2  5  3 45 - 80 125
  331ھمد   )     1( مقرر  اختیاري   2  1  3  2 25 - 50 75
  312إنس   *)ب – 3 (وثقافي مقرر إنساني   2  -  2  2  10  -  40  50
    المجمـــــوع  18  12  30          750

  

         ال تحتسب ضمن مقررات الرسوب*   
  :یختار من بین المواد االتیة  *)أ(المقرر االنسانى والثقافى

ة  – ب 311أنس       مقدمة العلوم السیاسیة    – أ  311أنس  ـ 311أنس         قوانین وتشریعات عمالی ع   – ج ة ومجتم مھن
  :یختار من بین مجموعة المواد اآلتیة )*   ب(المقرر اإلنساني والثقافي   

تكالیف ودراسة    – جـ  312أنس                           إدارة أعمال  – ب 312أنس                      محاسبة  – أ  312أنس 
 جدوى

  ) 1(مقرر اختیاري    – 331ھمد 
  مواد الھندسة اإلنشائیة  –أ 

  ترمیم وصیانة وتقویة المنشآت الخرسانیة      -2-331المواد الھندسیة         ھمد تكنولوجیا التشیید و -1-331ھمد 
  التأسیس علي التربة ذات المشاكل  - 4– 331دینامیكا المنشآت وھندسة الزالزل         ھمد - 3– 331ھمد 

  مواد الري والھیدرولیكا  -ب
  ھیدرولیكا تطبیقیة   -6 -331ھمد           تصمیم نظم الري المتطورة - 5 – 331ھمد 
  ھندسة التحكم في المیاه وإدارة مواردھا  – 7 – 331ھمد 

  مواد األشغال العامة  -جـ
  تطبیقات المساحة التصویریة واالستشعار عن بعد في إنتاج الخرائط  – 8 – 331ھمد 

  االستشعار عن بعد  –المساحة التصویریة          ب  -أ
  ھندسة صحیة وبیئیة – 10 – 331البنیة األساسیة للنقل                ھمد تخطیط وتصمیم  – 9 -331ھمد 

  
المقرر أ و ب مقرر مستمر وبھ امتحان وأعمال سنة في كل فصل دراسي وتجمع الدرجات جمیعھا في نھایة الفصل الدراسي الثاني 

  عدا المقررات الثقافیة

  الھندسة المدنیة
  السنة الرابعة 

  )  5( جدول رقم 
  

  مجموعال
  نھایة
  الفصل

  الدراسي

عملي 
أو 

  شفھي

أعمال 
  السنة

  مدة
االمتحان 
  التحریرى

  ساعة

  المجموع
تمارین 

أو 
  عملي

  
  محاضرة

  
  المقــــرر

  رقم
  كودي

  
  
150  

  
  
100  

  
  
-  

  
  
50  

  
  
4  

  
  
6  

  
  
3  

  
  
3  

  الفصل الدراسي األول
  

  )3(تصمیم منشآت خرسانیة 

  
  

  421ھمد 

  422ھمد   ) أ – 2 ( الري تصمیم منشآت  2  2  4  3  30  -  70  100
  423ھمد   ھندسة الطرق والمطارات  3  3  6  3  50  -  100  150
  424ھمد   ھندسة صحیة وبلدیات  4  2  6  3  50  -  100  150
في  اآلليحاسب التطبیقات   2  2  4  3  30  -  70  100

  المدنیة  ةالھندس
  425ھمد 

  426ھمد   الوقایة من أخطار المھنة  2  -  2  2  10  -  40  50
    المجمــــــوع  16  12  28          700
   الفصل الدراسي الثاني        
  422ھمد   )  ب – 2 (تصمیم منشآت الري  2  2  4  3  30  -  70  100
  427ھمد   تصمیم كباري معدنیة  3  3  6  4  50  -  100  150
  428ھمد   التشیید  إدارة مشروعات  3  1  4  3  30  -  70  100
  429 ھمد  ھندسة السكك الحدیدیة  3  3  6  3  50  -  100  150
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  1+ 429ھمد  الداخلیة ةھندسة المواني والمالح  2  1  3  3  25  -  50  75
  431 ھمد  ) 2( مقرر اختیاري    2  1  3  3  25  -  50  75
  2+ 429ھمد  المشروع -  4  4  -  50  )مناقشة(100 150
    المجمـــــوع  15  15  30          800

  

  ) 2(مقرر اختیاري  – 431ھمد 
  مواد الھندسة االنشائیة   -أ

  منشآت معدنیة متقدمة         – 2 – 431منشآت خرسانیة متقدمة                      ھمد  – 1– 431د ھم
  مقاومة مواد متقدمة  -4 – 431ھمد                          الكباري الخرسانیة   -3– 431ھمد  
  نظریة وتحلیل إنشاءات متقدمة   -5 – 431ھمد 
  بقة اإلجھاد أو سابقة التجھیز منشآت خرسانیة سا -6 – 431ھمد 
  اساسات متقدمة  – 7 – 431ھمد 
  االساسات العمیقة والخاصة – 8 – 431ھمد 

  مواد الري والھیدرولیكا  -ب
  طرق وأسالیب تنفیذ مشروعات الري  -10 – 431تصمیم منشآت الري الكبرى           ھمد  – 9 – 431ھمد 
  ھیدرولوجیا المیاه الجوفیة  – 12 – 431ھمد              الھیدرولوجي            – 11 – 431ھمد 
  ھیدرولوجیا األنھار والمجاري المكشوفة       – 13 – 431ھمد 
  قیاسات أرصاد الري وأعمال الموازنة  – 14 – 431ھمد 
  مواد األشغال العامة  -جـ 

  صیانة شبكات النقل  – 16 – 431ھندسة التحكم في التلوث البیئي           ھمد  – 15 – 431ھمد 
  وتحدیث الخرائط الرقمیة )  GIS(تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة  – 17 – 431ھمد 
  في أعمال المساحة الجیودیسیة ) GPS(تطبیقات اإلحداثیات األرضیة  -18 – 431ھمد 
  ارات   ھندسة المط – 20 – 431المخلفات الصلبة                         ھمد  – 19 – 431ھمد 

  مستمر وبھ امتحان وأعمال سنھ في كل فصل دراسي وتجمع الدرجات جمیعھا  في نھایة  الفصل الدراسي  المقرر أ و ب  مقرر
                                                 .الثاني  

 
  

 الھندسة المیكانیكیة
  السنة األولي

  
  6جدول رقم 

  
مدة  النھایات العظمي للدرجات

حان االمت
  التحریري
 بالساعة

 عدد الساعات في األسبوع

 المجموع رقم كودي المقــــــرر
نھایة 
الفصل 
 الدراسي

  عملي
أو  

 شفھي

أعمال 
 المجموع السنة

  تمارین
أو  

 عملي
 محاضرة

  الفصل الدراسي األول        
 :ریاضیات

 101عرض 

  
225 

  
150 

  
- 

  
75 

  
4 

  
9 

  
4 

  
5 

تفاضل وتكامل ومعادالت   - أ
  ضلیة اعتیادیةتفا

  )2(ھندسة تحلیلیة وجبر  -ب
 121ھتج   )1(ھندسة إنتاج  2 2 4 3 30 20 50 100
 121ھتص   )أ(إنشاء ماكینات   1  2  3  3  25  -  50  75
 121ھقم   أساسیات علوم الحاسب  1  2  3  3  25  -  50  75
 101ھمد   خواص المواد واختبارھا  4  2  6  3  50  -  100  150
 122ھتص   )أ(یل اإلجھادات تحل  2  1  3  3  25  -  50  75
 111أنس   *)أ(مقرر إنساني وثقافي   2  -  2  2  10  -  40  50
   المجموع  17  13  30          750

          
  

      
  الفصل الدراسي الثاني
  :مبادئ الھندسة المدنیة

  
  

 102ھمد 
  
200  

  
120  

  
20  

  
60  

  
4  

  
8  

  
4  

  
4  

  مساحة  - أ
  منشآت خرسانیة -ب
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 123ھتص   )1(الت میكانیكا اآل  4  2  6  3  50  -  100  150
 121ھتص   )ب(إنشاء ماكینات   1  2  3  3  25  -  50  75
 122ھتص   )ب( تتحلیل اإلجھادا  2  1  3  3  25  -  50  75
 122ھقم   )1(تحلیالت ھندسیة   4  2  6  3  50  -  100  150
 123ھقم   كتابة تقاریر علمیة  1  1  2  2  15  -  35  50
 112أنس   *)ب(مقرر ثقافي وإنساني   2  -  2  2  10  -  40  50
   المجموع  18  12  30          750

  
  ال تحسب ضمن عدد مقررات الرسوب*  
  یختار من بین مجموعة اللغات)* : أ(مقرر إنساني وثقافي *  

  األلمانیة   – د  111أنس   العربیة   – جـ  111أنس   الفرنسیة    – ب  111أنس           اإلنجلیزیة   – أ   111أنس 
  

  یختار من بین مجموعة التاریخ* : )ب(مقرر إنساني وثقافي *  
  االقتصاديتاریخ مصر   – جـ  112أنس   تاریخ إسالمي    – ب  112أنس         تاریخ فرعوني   – أ  112أنس 

    
ة الفصل  ي نھای ا ف درجات جمیعھ ل فصل دراسي وتجمع ال ي ك المقرر أ و ب مقرر مستمر وبھ امتحان وأعمال سنة ف

  .ت الثقافیةالدراسي الثاني عدا المقررا
  

 
  الھندسة المیكانیكیة

  السنة الثانیة
  

  7جدول رقم 
  

مدة  النھایات العظمي للدرجات
االمتحان 
التحریري 
 بالساعة

 عدد الساعات في األسبوع

 المجموع رقم كودي المقــــــرر
نھایة 
الفصل 
 الدراسي

  عملي
أو  

 شفھي

أعمال 
 المجموع السنة

  تمارین
أو  

 عملي
 محاضرة

        
 

  
 

  الفصل الدراسي األول

 221ھقم   )2(تحلیالت ھندسیة   4  2  6 3  50  -  100  150
 222ھقم   أ –) 1(دینامیكا حراریة  2 1  3 3 25 - 50 75
 201ھكر   دوائر كھربائیة وإلكترونیة  4  2  6  3  30  20  100  150
 221 تجھ  المواد الھندسیة وتطبیقاتھا  4  2  6  3  30  20  100  150
 222ھتج   اقتصاد ھندسي  2  1  3  3  25  -  50  75
 221ھتص   أ –) 1(تصمیم ماكینات   2  2  4  3  30  -  70  100
 211أنس   *)أ(مقرر إنساني وثقافي   2  -  2  2  10  -  40  50
   المجموع  20  10  30          750

          
  

      
  الفصل الدراسي الثاني

 

 223ھقم   )1(میكانیكا الموائع   4  2  6  3  50  -  100  150
 221ھتص   ب –) 1(تصمیم ماكینات   2  2  4  3  30  -  70  100
 223ھتج   نظریة قطع المعادن وتطبیقاتھا  3  2  5  3  45  -  80  125
 222ھتص   )2(میكانیكا اآلالت   4  2  6  3  50  -  100  150
 224ھقم   برمجة وحاسب آلي  2  2  4  3  40  -  60  100
 222ھقم   ب –) 1(دینامیكا حراریة   2  1  3  3  25  -  50  75
 212أنس   *)ب(مقرر أنساني وثقافي   2  -  2  2  10  -  40  50
   المجموع  19  11  30          750

  
  ال تحسب ضمن عدد مقررات الرسوب*  

  :یختار من بین مجموعة المواد اآلتیة )* : أ(مقرر إنساني وثقافي 
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  الموارد الطبیعیة  – جـ 211أنس   جغرافیة العالم العربي     – ب 211أنس     الفلسفة   – أ  211أنس 
        

  :یختار من بین مجموعة المواد اآلتیة )* : ب(مقرر إنساني وثقافي 
   – جـ  212أنس          رسم ونحت   – ب  212أنس                        موسیقى  – أ  212أنس 

 تربیة ریاضیة
  

ة  ي نھای ا ف درجات جمیعھ الفصل المقرر أ و ب  مقرر مستمر وبھ امتحان وأعمال سنة في كل فصل دراسي وتجمع ال
  .الدراسي الثاني عدا المقررات الثقافیة

  
  
  
  
  
  

 الھندسة المیكانیكیة
  )شعبة القوى المیكانیكیة(الفرقة الثالثة 

  
  8جدول رقم  

  
مدة  النھایات العظمي للدرجات

االمتحان 
  التحریري
 بالساعة

 عدد الساعات في األسبوع

 المجموع رقم كودي المقــــــرر
نھایة 
الفصل 
 الدراسي

  عملي
أو  

 شفھي

أعمال 
 المجموع السنة

  تمارین
أو  

 عملي
 محاضرة

   الفصل الدراسي األول        
  )2(دینامیكا حراریة   4  2  6  3  50  --   100  150  321ھقم 

 322ھقم   )2(میكانیكا الموائع  4 2 6 3 50 --  100 150
 323ھقم   ھندسة البیئة  2  2  4  3  30  -  70  100
 321ھتص  الھتزازات المیكانیكیةا  4  2  6  3  50  --   100  150
وى واآلالت   4  2  6  3  50  --   100  150 ة الق ھندس

  الكھربائیة
 301ھكر 

 311أنس   )*أ(مقرر إنساني وثقافي   2  --   2  2  10  --   40  50
   المجموع  20  10  30          750

    الفصل الدراسي الثاني                
  انتقال حرارة   4  2  6  3  50  --   100  150 324ھقم 

 325ھقم   آالت ھیدرولیكیة ومحطاتھا  4  2  6  3  30  20  100  150
وى   2  2  4  3  30  20  50  100 ل ق اس ومعام زة قی أجھ

  میكانیكیة
 326ھقم 

 322ھتص  )2(تصمیم ماكینات   4  2  6  3  50  --   100  150

  331ھتج   )1(مقرر اختیاري   4  2  6  3  50  --   100  150
 331ھكمت

 312أنس   )*ب(مقرر إنساني وثقافي   2  --   2  2  10  --   40  50
   المجموع  20  10  30          750

  
  ال تحسب ضمن عدد مقررات الرسوب* 

  )1(المقرر االختیاري 
  بحوث عملیات  -331ھتج 

  النمذجة والمحاكاة في المنظومات المیكانیكیة -331ھكمت 

  :تیة آلیختار من بین المواد ا  *)أ(نسانى وثقافىإمقرر 
  قوانین وتشریعات عمالیة  – ب 311أنس     سیة مقدمة العلوم السیا   – أ  311أنس 
    مھنة ومجتمع   – جـ 311أنس 
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  :یختار من بین مجموعة المواد اآلتیة )*   ب(مقرر إنساني وثقافي 
      إدارة أعمال   – ب 312أنس         محاسبة  – أ  312أنس 
 تكالیف ودراسة جدوى   – جـ  312أنس 

  
  

 
 

  الھندسة المیكانیكیة
  )شعبة التصمیم المیكانیكي واإلنتاج(ثة الفرقة الثال

  

    9جدول رقم  
  

مدة  النھایات العظمي للدرجات
االمتحان 
  التحریري
 بالساعة

 عدد الساعات في األسبوع

 المجموع رقم كودي المقــــــرر
نھایة 
الفصل 
 الدراسي

  عملي
أو  

 شفھي

أعمال 
 السنة

المجمو
 ع

  تمارین
أو  

 عملي

محاضر
 ة

   الدراسي األول الفصل        
  االھتزازات المیكانیكیة  4  2  6  3  50  --   100  150  321ھتص 

 321ھتج   بحوث عملیــات 4 2 6 3 50 --  100 150
 327ھقم   تصمیم األفران الصناعیة  4  2  6  3  50  --   100  150
 328ھقم   أجھزة قیاس  2  2  4  3  30  20  50  100
 301ھكر   كھربائیةھندسة القوى واآلالت ال  4  2  6  3  50  --   100  150
 311أنس   )*أ(مقرر إنساني وثقافي   2  --   2  2  10  --   40  50

   المجموع  20  10  30          750
    الفصل الدراسي الثاني                

  تشكیل المعادن   4  2  6  3  50  --   100  150 322ھتج 
 322ھتص   )2(تصمیم ماكینات   4  2  6  3  50  --   100  150
 323ھتص   میم وإنتاجمعامل تص  --   4  4  3  30  20  50  100
 323ھتج   مترولوجى  2  4  6  3  30  20  100  150
  
150  

  
100  

  
 --  

  
50  

  
3  

  
6  

  
2  

  
4  

  
  )1(المقرر اختیاري 

  332ھكمت 
  331ھقم 
 332ھقم 

 312أنس   )*ب(مقرر إنساني وثقافي   2  --   2  2  10  --   40  50

  المجموع  16  14  30          750
 

  
  ال تحسب ضمن عدد مقررات الرسوب* 

  )1(االختیاري  المقرر
  المنظومات الھیدرولیكیة  332ھكمت 

  ھندسة البیئة       331ھقم 
  محركات االحتراق الداخلي      332ھقم 

  :یختار من بین المواد االتیة   *)أ(والثقافي اإلنسانيالمقرر 
  ت عمالیةقوانین وتشریعا  – ب 311أنس                       مقدمة العلوم السیاسیة    – أ  311أنس 
    مھنة ومجتمع   – جـ 311أنس 

  
  :المواد اآلتیة یختار من بین مجموعة )*   ب(المقرر اإلنساني والثقافي 

  إدارة أعمال  – ب 312أنس                            محاسبة  – أ  312أنس 
 تكالیف ودراسة جدوى   – جـ  312أنس 
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 الھندسة المیكانیكیة
  )بیقات الھندسة المیكانیكیة في الزراعةشعبة تط(الفرقة الثالثة 

  

  10جدول رقم  
  

مدة  النھایات العظمي للدرجات
االمتحان 
  التحریري
 بالساعة

 عدد الساعات في األسبوع

 المجموع رقم كودي المقــــــرر
نھایة 
الفصل 
 الدراسي

  عملي
أو  

 شفھي

أعمال 
 المجموع السنة

  تمارین
أو  

 عملي
 محاضرة

   الدراسي األولالفصل         
  )2(دینامیكا حراریة   4  2  6  3  50  --   100  150  321ھقم 

 322ھقم   )2(میكانیكا الموائع  4 2 6 3 50 --  100 150
 321ھتص   االھتزازات المیكانیكیة  4  2  6  3  50  --   100  150
 301ھكر   ھندسة القوى واآلالت الكھربائیة  4  2  6  3  50  --   100  150
 323ھقم   ھندسة البیئة  2  2  4  3  30  --   70  100
 311أنس   )*أ(مقرر إنساني وثقافي   2  --   2  2  10  --   40  50

   المجموع  20  10  30          750
    الفصل الدراسي الثاني                

  انتقال حرارة   4  2  6  3  50  --   100  150 324ھقم 
 322ھتص   )2(تصمیم ماكینات   4  2  6  3  50  --   100  150

زة  2  2  4  3  30  20  50  100 وى  أجھ ل ق اس ومعام قی
  میكانیكیة

 326ھقم 

 321ھتز   أساسیات العلوم الزراعیة  4  2  6  3  50  --   100  150

  331ھتج   )1(مقرر اختیاري   4  2  6  3  50  --   100  150
 331ھكمت 

 312أنس   )*ب(مقرر إنساني وثقافي   2  --   2  2  10  --   40  50

  المجموع  20  10  30          750
 

  
  لرسوبال تحسب ضمن عدد مقررات ا* 

  )1(المقرر االختیاري 
  بحوث العملیات    - 331ھتج 

  النمذجة والمحاكاة في النظم المیكانیكیة -331ھكمت 

  :یختار من بین المواد االتیة  *)أ(المقرر االنسانى والثقافى
  قوانین وتشریعات عمالیة  – ب 311أنس     مقدمة العلوم السیاسیة    – أ  311أنس 
    ومجتمعمھنة    – جـ 311أنس 

  
  :یختار من بین مجموعة المواد اآلتیة )*   ب(المقرر اإلنساني والثقافي 

    إدارة أعمال   – ب 312أنس         محاسبة  – أ  312أنس 
 تكالیف ودراسة جدوى   – جـ  312أنس 

  
  
 
 
 

  
  الھندسة المیكانیكیة

  شعبة ھندسة المیكاترونیات  - الثالثةالسنة 
  

   11 جدول رقم 
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  مدة  العظمى للدرجاتالنھایات 
  االمتحان
  التحریري
  بالساعة

  األسبوع فيعدد الساعات 

  ررالمقـ

  رقم
  كودي

  المجموع
  نھایة 
الفصل 
  الدراسي

شفھي 
أو 
  يعمل

  أعمال
  المجموع  السنة

  تمارین
  أو 

  عملي
  محاضرة

  

  
  
150  

  
  
100  

  
  
-  

  
  
50  

  
  
3  

  
  
6  

  
  
2  

  
  
4  

 األول الدراسيالفصل 
  

  یةتبرید األجھزة اإللكترون

  
  

  329 ھقم
  302ھكر   ) 1( دوائر إلكترونیة  4  2  6  3  30  20  100  150
  321 ھكمت  )أ-1( معامل میكاترونیات  -  4  4  3  30  20  50  100
  322ھكمت  قیاسات وأجھزة قیاس   4  2  6  3  30  20  100  150
 323ھكمت   )1(التحكم اآللي     4  2  6  3  50  -  100  150

  311أنس   )*أ(ثقافي و إنسانيمقرر   2  -  2  2  10  -  40  50
    المجموع  18  12  30          750
  
150  

  
100  

  
 --  

  
50  

  
3  

  
6  

  
2  

  
4  

   الثاني الدراسيالفصل 
  322تصھ  )2(تصمیم ماكینات  

  303ھكر  المحركات الكھربائیة  4  2  6  3  50  -  100  150
  321ھكمت  ) ب-1(معامل میكاترونیات   -  4  4  3  30  20  50  100
  
150  

  
100  

  
-  

  
50  

  
3  

  
6  

  
2  

  
4  

ات  اة المنظوم ة ومحاك نمذج
  الدینامیكیة بواسطة الحاسب

  324ھكمت
 

  333ھقم    )1(قرر اختیاري م        4  2  6  3  50  -  100  150
  334ھقم  

  312 أنس  )*ب(وثقافي  إنسانيمقرر   2  -  2    10  -  40  50
    المجموع   18  12  30           750

  تحسب ضمن عدد مقررات الرسوب ال  *

  ) 1(المقرر االختیاري 
  آالت ھیدرولیكیة ومحطاتھا   -   333ھقم  
  الطلمبات  والبلوف وشبكات المواسیر   -    334ھقم  

  :یختار من بین المواد االتیة  *)أ(ثقافىالنسانى وإلالمقرر ا
          قوانین وتشریعات عمالیة   – ب 311أنس   مقدمة العلوم السیاسیة    – أ  311أنس 

    ومجتمع مھنة   – جـ 311أنس  
  :یختار من بین مجموعة المواد اآلتیة )*   ب(المقرر اإلنساني والثقافي 

  تكالیف ودراسة جدوى   – جـ  312أنس     إدارة أعمال   – ب 312أنس     محاسبة  – أ  312أنس 
  

ة ال ي نھای ا ف درجات جمیعھ ل فصل دراسي وتجمع ال ي ك فصل المقرر أ و ب مقرر مستمر وبھ امتحان وأعمال سنة ف
 .الدراسي الثاني  المقررات الثقافیة

  
  

 الھندسة المیكانیكیة
  )شعبة القوى المیكانیكیة(الفرقة الرابعة 

  12جدول رقم  
مدة  النھایات العظمي للدرجات

االمتحان 
  التحریري
 بالساعة

 عدد الساعات في األسبوع

 المجموع رقم كودي المقــــــرر
نھایة 
الفصل 
 الدراسي

  عملي
أو  

 شفھي

أعمال 
 المجموع السنة

  تمارین
أو  

 عملي
 محاضرة

   الفصل الدراسي األول        
  المبادالت الحراریة  4  2  6  3  50  --   100  150  421ھقم 

 422ھقم   الضاغطات والتوربینات  4 2 6 3 50 --  100 150
ات   4  2  6  3  50  --   100  150 ي المنظوم تحكم ف ال  421ھكمت
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  المیكانیكیة
 423ھقم   )أ(معامل القوى المیكانیكیة   --   3  3  3  20  15  40  75

  431ھقم   )2(مقرر اختیاري   3  2  5  3  30  20  75  125
 432ھقم 

 424ھقم   المشــــروع  1  --   1  --   25  --   --   -- 
 411أنس   *مقرر إنساني وثقافي  2  --   2  2  10  --   40  50
   المجموع  18  11  29          700

  الفصل الدراسي الثاني                
 425ھقم 

وى   4  2  6  3  50  --   100  150 ات الق ة ومحط م الطاق نظ
  واقتصادیاتھا 

 426ھقم   التبرید والتكییف  4  2  6 3 30 20 100 150
 427ھقم   محركات االحتراق الداخلي  4  2  6  3  50  --   100  150
 423ھقم   ) ب(معامل القوى المیكانیكیة   --   3  3  3  20  15  40  75

125  75  20  30  3  5  2  3  
  

  )3(االختیاري المقرر 
  433ھقم 

  إلى
  435ھقم 

 424ھقم   المشـــــروع  2  --   2  --   50  )مناقشة( 75  150
   المجموع  17  11  28          800

  

  ال تحسب ضمن عدد مقررات الرسوب* 
  )2(المقرر االختیاري 

  الطاقة المتجددة - 431ھقم 
  التھویة الصناعیة  -432ھقم 

  )3(المقرر االختیاري 
  ع الطاقة المفقودةاسترجا -433ھقم 
  دینامیكا الغازات -434ھقم 
  تشخیص األعطال في نظم القوى المیكانیكیة -435ھقم 

  :تیة آلیختار من بین المواد ا   *المقرر االنسانى والثقافى
  – ب 411أنس                                                علم النفس الصناعي   – أ  411أنس 

  الصحة المھنیة
    السالمة المھنیة   – جـ 411أنس 

ة الفصل  ي نھای ا ف درجات جمیعھ ل فصل دراسي وتجمع ال ي ك المقرر أ و ب مقرر مستمر وبھ امتحان وأعمال سنة ف
  .الدراسي الثاني 

 
 الھندسة المیكانیكیة

  )شعبة التصمیم واإلنتاج(الفرقة الرابعة 
  13جدول رقم  

مدة  النھایات العظمي للدرجات
االمتحان 

  حریريالت
 بالساعة

 عدد الساعات في األسبوع

 المجموع رقم كودي المقــــــرر
نھایة 
الفصل 
 الدراسي

  عملي
أو  

 شفھي

أعمال 
 المجموع السنة

  تمارین
أو  

 عملي
 محاضرة

   الفصل الدراسي األول        
  ترایبولوجي  4  2  6  3  50  --   100  150  421ھتص 

دد تصمیم ماكینا 4 2 6 3 50 --  100 150 ت التشغیل وع
  القطع 

 421ھتج 

ات   4  2  6  3  50  --   100  150 ي المنظوم تحكم ف ال
  المیكانیكیة

 421ھكمت 

 422ھتص   )أ(معامل تصمیم وانتاج   --   3  3  3  20  15  40  75
 422ھتج   المشروع  2  --   2  --   25  --   --   -- 

  431ھتج   )2(المقرر االختیاري   3  2  5  3  50  --   75  125
 433إلى ھتج 
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 411أنس   *المقرر اإلنساني والثقافي  2  --   2  2  10  --   40  50
   المجموع  19  11  30          700

  الفصل الدراسي الثاني                
 423ھتص 

ال   4  2  6  3  30  20  100  150 االنھیارات وتشخیص األعط
  المیكانیكیة  

یط   4  2  6 3 50 --  100 150 روعات وتخط إدارة المش
  المصانع

 423ھتج 

 424ھتج   نظم ضبط الجودة   4  2  6  3  30  20  100  150
 422ھتص   )ب(معامل تصمیم وإنتاج   --   3  3  3  20  15  40  75

  )3(مقرر اختیاري   3  2  5  3  50  --   75  125
  431ھكت 
  431ھتص
 432ھتص

 422ھتج   المشـــــروع  2  --   2  --   50  )مناقشة( 75  150
800          28  11  17  

  

   المجموع
  

  بال تحسب ضمن عدد مقررات الرسو* 
  )2(المقرر االختیاري 

  دراسة التوقیت والحركة  - 432عملیات التشغیل والتشكیل الالنمطي                            ھتج  - 431ھتج 
  تصمیم االسطمبات - 433ھتج 

  )3(المقرر االختیاري 
  اول اآللي في الصناعةالمن - 431النمذجة والمحاكاة في النظم المیكانیكیة                    ھتص   - 431ھكت 

 CNCماكینات التشغیل المبرمجة  - 432ھتص 

  :یختار من بین المواد االتیة      *المقرر االنسانى والثقافى
   – جـ 411أنس                   الصحة المھنیة   – ب 411أنس                        علم النفس الصناعي   – أ  411أنس 

  السالمة المھنیة 
  

نھایة الفصل  فير  أ و ب مقرر مستمر وبھ امتحان وأعمال سنة في كل فصل دراسي وتجمع الدرجات جمیعھا المقر
  .الدراسي الثاني 

 الھندسة المیكانیكیة
  )شعبة تطبیقات الھندسة المیكانیكیة في الزراعة(الفرقة الرابعة 

  
  14جدول رقم  

  
مدة  النھایات العظمي للدرجات

االمتحان 
  التحریري

 ساعةبال

 عدد الساعات في األسبوع

 المجموع رقم كودي المقــــــرر
نھایة 
الفصل 
 الدراسي

  عملي
أو  

 شفھي

أعمال 
 المجموع السنة

  تمارین
أو  

 عملي
 محاضرة

   الفصل الدراسي األول        
  محركات االحتراق الداخلي  4  2  6  3  30  20  100  150  427ھقم 

 421ھتز   والضاغطات الطلمبات 4 2 6 3 50 --  100 150

ات   4  2  6  3  50  --   100  150 ي المنظوم تحكم ف ال
  المیكانیكیة

 421ھكمت

 422ھتز  )أ(معامل الھندسة الزراعیة   --   3  3  3  20  15  40  75

  431ھقم   )2(مقرر اختیاري   3  2  5  3  50  --   75  125
 436ھقم 

 423ھتز   المشــــروع  2  --   2  --   25  --   --   -- 
 411أنس   *مقرر إنساني وثقافي  2  --   2  --   10  --   40  50
   المجموع  19  11  30          700

    الفصل الدراسي الثاني                
  الجرارات واآلالت الزراعیة   4  2  6  3  30  20  100  150 424ھتز 

ات   4  2  6 3 30 20 100 150 نیع المنتج ة تص ھندس  425ھتز 
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  الزراعیة
 428م ھق  التبرید وتطویع البیئة  4  2  6  3  50  --   100  150
 422ھتز  )ب(معامل الھندسة الزراعیة   --   2  2  3  20  15  40  75

  431ھتز   )3(مقرر اختیاري   3  2  5  3  50  --   75  125
 432ھتز 

 423ھتز   المشـــــروع  --   2  2  2  50  )مناقشة( 75  150

   المجموع  15  12  27          800
  
  ال تحسب ضمن عدد مقررات الرسوب* 

  )2(المقرر االختیاري 
    الطاقة المتجددة   - 431ھقم 
  المبادالت الحراریـة   - 436ھقم 

  )3(المقرر االختیاري 
  التحلیل اإلحصائي   -431ھتز
      التھویة الصناعیة  -432ھتز

  :تیة آلیختار من بین المواد ا *المقرر االنسانى والثقافى
الصحة   – ب 411 أنس                                       علم النفس الصناعي   – أ  411أنس 

         المھنیة 
  السالمة المھنیة   – جـ 411أنس 

  
ة الفصل  ي نھای ا ف درجات جمیعھ ل فصل دراسي وتجمع ال ي ك المقرر أ و ب مقرر مستمر وبھ امتحان وأعمال سنة ف

  .الدراسي الثاني 
  الھندسة المیكانیكیة

  شعبة ھندسة المیكاترونیات  - السنة الرابعة 
  

  15  جدول رقم
  

  مدة  لنھایات العظمى للدرجاتا
  االمتحان
  التحریري
  بالساعة

  األسبوع فيعدد الساعات 

  ررالمقـ

  رقم
  كودي

  المجموع
  نھایة 
الفصل 
  الدراسي

شفھي 
  أوعملي

  أعمال
  المجموع  السنة

  تمارین
  أو 

  عملي
  محاضرة

  

  
  
150  

  
  
100  

  
  

20  

  
  
30  

  
  
3  

  
  
6  

  
  
2  

  
  
4  

 األول الدراسيالفصل 
  

  )2(اآللي التحكم  
  

  421ھكمت
  401ھكر   )2( دوائر إلكترونیة  4  2  6  3  50  -  100  150
  422ھكمت     )أ-2(معامل میكاترونیات  -  4  4  3  30  20  50  100
  423ھكمت  )أ(میكاترونیات   3  2  5  3  30  20  75  125
 424ھكمت  الروبوتات  3  2  5  3  50  -  75  125

  425ھكمت  المشروع  2  -  2  -  25  -  - -
  411أنس   *وثقافي  إنسانيمقرر   2  -  2  2  10  -  40  50
    المجموع  18  12  30          700
  
  
150  

  
  
100  

  
  
20  

  
  
30  

  
  
3  

  
  
6  

  
  
2  

  
  
4  

  الثاني الدراسيالفصل 
 
  )ب( میكاترونیات 

  
  
  423ھكمت

  402ھكر   الحاكمات المبرمجة المنطقیة  4  2  6  3  50  -  100  150
  422ھكمت  )ب-2( معامل میكاترونیات  -  4  4  3  30  20  50  100
  
125  

  
75  

  
20  

  
30  

  
3  

  
5  

  
2  

  
3  

ات  المنظوم
 الكھروھیدرولیكیة المؤازرة

   426ھكمت

   432ھكمت  )2(اختیاري مقرر   3  2  5  3  50  -  75  125
  433ھكمت

  425ھكمت  المشروع   2    2    50  )مناقشة( 75  150
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    المجموع   16  12  28           800
  تحسب ضمن عدد مقررات الرسوب ال *

 یختار من بین المواد األتیة:   )2( مقرر إختیارى   -
  التحكم الرقمي – 432ھكمت  

 التحكم في العملیات الصناعیة  – 433ھكمت 

   *المقرر االنسانى والثقافى
  :یختار من بین المواد االتیة 

 - جـ  411أنس                           المھنیة  الصحة -ب  411أنس                الصناعيعلم النفس  - أ   411أنس
 السالمة المھنیة

  
ة الفصل  ي نھای ا ف درجات جمیعھ ل فصل دراسي وتجمع ال ي ك المقرر أ و ب مقرر مستمر وبھ امتحان وأعمال سنة ف

 .الدراسي الثاني 
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  الھندسة الكھربائیة
 السنة األولى

  
  )16(جدول رقم 

  
    النھایات العظمى للدرجات

  مدة
االمتحان 
  التحریري
  بالساعة

  رقم    ى األسبوععدد الساعات ف
  

  المجموع
نھایة 
الفصل 
  الدراسي

   عملي
أو 

  شفھي

أعمال 
  السـنة

  
  المجموع

تمارین 
  أو

  عملي

  
  محاضرة

  
  المقـــــــرر

  كودي

  
  
150  

  
  
100  

  
  
-  

  
  
50  

  
  
3  

  
  
6  

  
  
2  

  
  
4  

  األول الدراسيالفصل 
  

  )1(ةالدوائر الكھربائینظریة 

  
  
  121ھكر 

  122ھكر   )أ)(1(ت نظریة المجـاال  2  2  4  3  30  -  70  100
  123 حھك  لغـات الحاســـب  4  2  6  3  50  -  100  150
  124ھكر   ـواد الكھربائیةمواص الخ  4  2  6  3  30  20  100  150
  101عرض   )2(ریاضـــــة   4  2  6  3  50  -  100  150
  111 إنس  *)أ( وثقافي إنسانيمقرر   2  -  2  2  10  -  40  50

    المجمــــــوع  20  10  30          750
  
  
150  

  
  
100  

  
  
-  

  
  
50  

  
  
3  

  
  
6  

  
  
3  

  
  
3  

  الثاني الدراسيالفصل 
  

  )ب)(1(نظریة المجاالت 

  
  
  122ھكر 

  125ھكر   )1(الكترونیــات   4  2  6  3  50  -  100  150
  102عرض   )3(ریاضــــة    4  2  6  3  50  -  100  150
  126ھكر   اختبـارات كھربائیة  1  3  4  3  30  20  50  100
 111ھمد   )خارج القسم(یارياخت مقرر  4  2  6  3  50  -  100  150

  113إلىھمد 
  112إنس   *)ب(وثقافي إنسانيمقرر   2  -  2  2  10  -  40  50

    المجمــــــوع  18  12  30          750
  

  :یختار من بین المواد اآلتیة ) خارج القسم (المقررات االختیاریة 
  مبانيھندســة  - 113ھمد              المســـــاحة ھندسة  -112ھمد         وأساس الماكینات        اإلنشاءاتنظریة  - 111ھمد 

  
  تحسب ضمن عدد مقررات الرسوب ال *

  یختار من بین مجموعة اللغات:  *) أ(  وثقافي إنسانيمقرر 
  األلمانیة -د111إنس    العربیة -جـ 111إنس      الفرنسیة -ب  111إنس    اإلنجلیزیة-أ  111إنس 

  
  ار من بین مجموعة التاریخیخت:  *)ب(  وثقافي إنسانيمقرر 
س           إسالميتاریخ  -ب  112إنس                            فرعونيتاریخ  -أ  112إنس  ـ  112إن ر  -ج اریخ  مص ت

  االقتصادي
  
المقرر أ و ب مقرر مستمر وبھ امتحان وأعمال سنة في كل فصل دراسي وتجمع الدرجات جمیعھا في نھایة   الفصل    -

  .الثاني عدا المقررات الثقافیة الدراسي
  

  
  
  

  الھندسة الكھربائیة
  السنة الثانیة

  
  )17(جدول رقم 
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  مدة  النھایات العظمى للدرجات

االمتحان 
  التحریري
  بالساعة

  رقم    عدد الساعات فى األسبوع

  المجموع
ة ینھا
ل صالف

  الدراسي

   عملي
أو 

  شفھي

أعمال 
  السـنة

  
  المجموع

تمارین 
  أو

  عملي

  
  محاضرة

  
  المقـــــــــرر

  كودي

  
75  

  
50  

  
-  

  
25  

  
3  

  
3  

  
1  

  
2  

  األول الدراسيالفصل 
  )أ-2(نظــریة المجـاالت 

  
  221ھكر 

  222ھكر    )2(یة ائنظریة الدوائر الكھرب  4  2  6  3  50  -  100  150
  223ھكر   )2(إلكترونیــات   4  2  6  3  50  -  100  150
  224 ھكر  )أ(اختبـارات كھربائیة  1  3  4  3  30  20  50  100
  225ھكر   )أ-1(یــة ائآالت كھرب  2  1  3  3  25  -  50  75
  226ھكر   )1(تحلیـــالت ھندسیة   4  2  6  3  50  -  100  150
  211إنس   *)أ(  وثقافي إنسانيمقرر   2  -  2  2  10  -  40  50
    المجمـــــــوع  19  11  30          750
  
150  

  
100  

  
-  

  
50  

  
3  

  
6  

  
2  

  
4  

  الثاني الدراسيالفصل 
  یة وإلكترونیةائقیاسات كھرب

  
  227ھكر 

  228ھكر   تصمیم دوائر رقمیــة  4  2  6  3  50  -  100  150
  225ھكر   )ب-1( یـةائآالت كھرب  2  1  3  3  25  -  50  75
  224ھكر   )ب( اختبـارات كھربائیة   1  3  4  3  30  20  50  100
 221ھكر   )ب-2(نظریـة المجاالت   2  1  3  3  25  -  50  75
   201ھمك  راریة وھیدرولیكیةآالت ح  4  2  6  3  50  -  100  150
  212 إنس  *)ب(  وثقافي إنسانيمقرر   2  -  2  2  10  -  40  50
    المجمــــــــوع  19  11  30          750

   
   تحسب ضمن عدد مقررات الرسوب  ال*  
  

  یختار من بین المواد اآلتیة   *)أ(   وثقافي إنسانيمقرر 
ق -أ  211إنس  فة والمنط س                الفلس الم  - ب  211إن ة الع ي                   جغرافی س العرب ـ  211إن وارد   -ج الم

 الطبیعیة
  

  یختار من بین المواد اآلتیة   *)ب(  وثقافي إنسانيمقرر 
س                                        رسم ونحت  -ب  212 إنس     موسیقى -أ  212إنس  ـ  212إن ة  - ج تربی

  ریاضیة
  
ب مقرر مستمر وبھ امتحان وأعمال سنة في كل فصل دراسي وتجمع الدرجات جمیعھا في نھایة   الفصل  المقرر أ و   -

  .الدراسي الثاني عدا المقررات الثقافیة
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  الھندسة الكھربائیة
  السنة الثالثة شعبة إلكترونیات واتصاالت

  )18(جدول رقم 
  مدة  النھایات العظمى للدرجات

االمتحان 
  التحریري

  ساعةبال

  رقم    األسبوع فيعدد الساعات 
  

  المجموع
نھایة 
الفصل 
  الدراسي

  عملي
أو 

  شفھي

أعمال 
  السنة

  
  المجموع

تمارین 
  أو

  عملي

  
  المقــــــــرر  محاضرة

  كودي

  
150  

  
100  

  
-  

  
50  

  
3  

  
6  

  
2  

  
4  

  األول الدراسيالفصل 
  تحلیل النظم و اإلشارات

  
  321ھكت

  322ھكت   )3(ت إلكترونیـــا  4  2  6  3  50  -  100  150
  323ھكت   )أ(اختبــارات كھربائیة   -  4  4  3  30  20  50  100
 324ھكت   )أ(ھوائیات وانشار موجات   2  2  4  3  30  -  70  100
 301ھكح   آليتحكــم   2  2  4  3  30  -  70  100
من الشعب  )1( اختیاريمقرر   4  2  6  3  50  -  100  150

  األخرى
  333ھكح 
  334ھكح 
  335ھقك 

    المجمــــــــوع  16  14  30  -        750
  
150  

  
100  

  
-  

  
50  

  
3  

  
6  

  
2  

  
4  

  الثاني الدراسيالفصل 
والعملیات نظم االتصاالت 

  العشوائیة

  325ھكت 

  326ھكت    )1(دوائر إلكترونیــة   4  2  6  3  50  -  100  150
  324ھكت   )ب(موجات  وانتشار ھوائیات  4  2  6  3  50  -  100  150
  323ھكت   )ب( ھربائیة اختبـارات ك  -  4  4  3  30  20  50  100
  331ھكت   من الشعبة )2( اختیاريمقرر   4  2  6  3  50  -  100  150

  335إلى 
  311 إنس  *وثقافي إنسانيمقرر   2  -  2  2  10  -  40  50
    المجمـــــــوع  18  12  30  -        750

  
  : اآلتیةالمقررات االختیاریة یختار من بین المواد 

  ) مقررات من خارج الشعبة ( 
                                                                                                                             تصمیم برامج تشغیل وادارة الحاسب -333 ھكح
            ترونیات صنـاعیةإلك -335 ھقك                ) (e.g. C– Lang -  لغات متقدمة فى برمـجــة الـحاسب -334 ھكح

  )مقررات من الشعبة (
   (CSD)تصمیم الدوائر باستخدام الحاسب  -332ھكت     (VLSI)تكنولوجیا الدوائر المجمعة   -331ھكت 
  الطبیة األجھزةمدخل لتكنولوجیا  -334ھكت                         نبائـــــط إلكترونیة -333ھكت 
  ونمبادئ ھندسة التلیفزی -335ھكت 

  .للمادة واعتماده بالقسم  العلميیقوم مجلس القسم بإضافة واستحداث مقررات اختیاریة بعد تقدیم أستاذ المادة المحتوى 
  تحسب ضمن عدد مقررات الرسوب ال *

  یختار من بین المواد اآلتیة: وثقافي  إنسانيمقرر 
س              وتشریعات عمالیة  قوانین -ب  311إنس            مقدمة العلوم السیاسیة -أ  311إنس  ـ  311إن ة   -ج مھن

   ومجتمع
س                  إدارة أعمال  -ھـ  311إنس ة                                             محاسب –د  311إنس  الیف  -و  311إن تك

 ودراسة جدوى
  
ل درا   - ل فص ي ك نة ف ال س ان وأعم ھ امتح تمر وب رر مس رر أ و ب  مق ة   المق ي نھای ا ف درجات جمیعھ ع ال ي وتجم س

  .الفصل الدراسي الثاني 
  الھندسة الكھربائیة

  والنظمالسنة الثالثة شــــــعبة  الحاسبات 
  )19(جدول رقم 

  مدة  النھایات العظمى للدرجات
االمتحان 
  التحریري
  بالساعة

  رقم    األسبوع فيعدد الساعات 
  

  المجموع
نھایة 
الفصل 
  الدراسي

  عملى 
أو 

  ھيشف

أعمال 
  السنة

  ریناتم  المجموع
  أو
  يعمل

  
  محاضرة

  
  المقــــــــرر

  
  كودي
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150  

  
100  

  
-  

  
50  

  
3  

  
6  

  
2  

  
4  

  األول الدراسيالفصل 
  منظومات الحاسب

  
  321 ھكح

  322 ھكح  تحلیل النظم واإلشارات  4  2  6  3  50  -  100  150
  323 ھكح  دوائر إلكترونیــة  4  2  6  3  50  -  100  150
  324 ھكح  )أ(اختبارات كھربائیة   -  4  4  3  30  20  50  100
  
  
150  

  
  
100  

  
  
-  

  
  
50  

  
  
3  

  
  
6  

  
  
2 

  

 
 
4  

 
من الشعب  )1(مقرر اختیارى 

  األخري 

  336هقك 
  337ھقك 
  336ھكت 
  337ھكت 

  311 إنس *)أ(وثقافي إنسانيمقرر   2  -  2  2  10  -  40  50
    المجمــــــوع  18  12  30          750
  
150  

  
100  

  
-  

  
50  

  
3  

  
6  

  
2  

  
4  

  الثاني الدراسيالفصل 
  المعالجات المیكروئیــة

  
  325 ھكح

  326 ھكح  )1( اآلليالتحكـم   4  2  6  3  50  -  100  150
  327 ھكح  ھیـــاكل البیانــات   4  2  6  3  50  -  100  150
  324 ھكح  )ب(اختبــارات كھربائیة   -  4  4  3  30  20  50  100
 من داخل )2(مقرر اختیارى   4  2  6  3  50  -  100  150

  الشعبة 
  331ھكح 
  332الي

  312إنس  *)ب( وثقافيمقرر إنسانى   2  -  2  2  10  -  40  50
    المجمــــــوع  18  12  30          750

  

  :تیة آلالمقررات االختیاریة تختار من بین المواد ا
  ) من خارج الشعبة (

  تصمیم الدوائر المتكاملــــــة       -336 تھك            آالت كھربائیة  -337 ھقك  أنظمة القوى الكھربائیـة       - 336ھقك 
  رقمیةمتصلة واتصاالت  -337ھكت 

  ) من داخل الشعبة ( 
  حزم البرامج الجاھزة         -332ھكح                                                لغات الحاسب المتقدمة -331ھكح 

  . للمادة واعتماده بالقسم  يتقدیم أستاذ المادة المحتوى العلم یقوم مجلس القسم بإضافة واستحداث مقررات اختیاریة بعد
  تحسب ضمن عدد مقررات الرسوب ال *

  :یختار من بین المواد ى اآلتیة  *)أ(  وثقافي إنسانيمقرر 
ة -ب  311إنس               مقدمة العلوم السیاسیة  -أ  311إنس  وانین وتشریعات عمالی ـ  311إنس               ق ة   -ج مھن

 ومجتمع
  :یختار من بین المواد اآلتیة   *)ب(  وثقافي إنسانيمقرر 
 تكالیف ودراسة جدوى -جـ  313إنس     إدارة أعمال  -ب  312إنس      ةمحاسب -أ  312إنس 

  
المقرر أ و ب مقرر مستمر وبھ امتحان وأعمال سنة في كل فصل دراسي وتجمع الدرجات جمیعھا في نھایة   الفصل    -

  .راسي الثاني عدا المقررات الثقافیةالد
  الھندسة الكھربائیة

  )شعبة القوى واآلالت الكھربائیة(السنة الثالثة 
  )20(جدول رقم 

  مدة  النھایات العظمى للدرجات
االمتحان 
  التحریري
  بالساعة

  رقم    األسبوع فيعدد الساعات 
  

  المجموع
نھایة 
الفصل 
  الدراسي

  عملى 
أو 

  شفھي

أعمال 
  السنة

  
  مجموعال

  تمارین
  أو

  عملى

  
  ةرمحاض

  
  المقـــــرر

  كودي

  
150  

  
100  

  
-  

  
50  

  
3  

  
6  

  
2  

  
4  

  األول الدراسيالفصل 
  قــوى كھربیـــة

  
  321ھقك 

  322ھقك   اآللي نظریة التحكـــم   4  2  6  3  50  -  100  150
  323ھقك   )2(اآلالت الكھربیــة   4  2  6  3  50  -  100  150
  324 قكھ  )أ(رات كھربائیة اختبـا  1  3  4  3  30  20  50  100
الي  331ھقك   )1( اختیاريمقرر   4  2  6  3  50  -  100  150

334  
  338ھكت 
  335ھكح 

  311 إنس  *)أ( وثقافي إنسانيمقرر   2  -  2  2  10  -  40  50
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    المجمـــــــوع  19  11  30          750
  
150  

  
100  

  
-  
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6  

  
2  

  
4  

  الثاني الدراسيالفصل 
  إلكترونیات صناعیــة

  
  325ك ھق

  326ھقك   العاليھندسة الضغط   4  2  6  3  50  -  100  150
  327ھكت   معالجة اإلشارات الرقمیة  4  2  6  3  50  -  100  150
  324ھقك   )ب(اختبــارات كھربائیة  1  3  4  3  30  20  50  100
الي  331ھقك   )2( اختیاريمقرر   4  2  6  3  50  -  100  150

334  
  338ھكت 
  335ھكح 

  312 إنس  *)ب( وثقافي إنسانير مقر  2  -  2  2  10  -  40  50
    المجمــــــــوع  19  11  30          750

  
  :المقررات االختیاریة  تختار من بین المواد اآلتیة

  یةائنظم توزیع القوى الكھرب -332 آثاره                                    ھقكوتلوث البیئة من  ائيالتیار الكھرب أخطار -331 ھقك
   جودة القدرة -334 ھقك                                                             یةائنظم القوى الكھرب ةاعتمادی -333 ھقك

ت  ة -338ھك ات المیكروئی ادئ المعالج ح                                                                       مب تحكم مال -335 ھك
  المنطقي   المبرمج 

  . للمادة واعتماده بالقسم العلميالقسم بإضافة واستحداث مقررات اختیاریة بعد تقدیم أستاذ المادة المحتوى  یقوم مجلس
  تحسب ضمن عدد مقررات الرسوب ال * 
  

  :یختار من بین المواد اآلتیة *) أ(  وثقافي إنسانيمقرر  
س  یة -أ  311إن وم السیاس ة العل س             مقدم وانین و -ب  311إن ةق ریعات عمالی س                تش ـ  311إن ة   -ج مھن

  ومجتمع
  

  :یختار من بین المواد اآلتیة * )ب(  وثقافي إنسانيمقرر 
  تكالیف ودراسة جدوى -جـ  312إنس     إدارة أعمال  -ب  312إنس      ةمحاسب -أ 312إنس 

  

تجمع الدرجات جمیعھا في نھایة   الفصل المقرر أ و ب مقرر مستمر وبھ امتحان وأعمال سنة في كل فصل دراسي و   -
  .الدراسي الثاني عدا المقررات الثقافیة

  الھندسة الكھربائیة
  السنة الرابعة شعبة اإللكترونیات واالتصاالت

  )21(جدول رقم 
  مدة  النھایات العظمى للدرجات

االمتحان 
  التحریري
  بالساعة

  رقم    األسبوع فيعدد الساعات 
  

  المجموع
نھایة 
الفصل 

  لدراسيا

   عملي
أو 

  شفھي

أعمال 
  السنة

  
  المجموع 

تمـارین 
  أو

  عملي

  
  محاضرة

  
  المقــــــرر

  كودي

  
150  

  
100  

  
-  

  
50  

  
3  

  
6  

  
2  

  
4  

  األول الدراسيالفصل 
  معالجة اإلشارات الرقمیة

  
  421ھكت 

  422ھكت   )2(دوائر إلكترونیة   4  2  6  3  50  -  100  150
  423ھكت   ةحاسبات میكروئی  4  2  6  3  50  -  100  150

  424ھكت   مشـــروع  1  1  2  -  25  -  -  -
  425ھكت   )أ(اختبارات كھربائیة  -  4  4  3  30  20  50  100
 431ھكت   )3( يختیـارإمقرر   2  2  4  3  30  -  70  100

 إلى
  439ھكت 

  411 إنس *يوثقاف يمقرر إنسان  2  -  2  2  10  -  40  50
  412 إنس

    المجمـــــــــوع  17  13  30          700
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100  
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3  
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2  

  
4  

  : يالثان يالفصل الدراس
  نظریة االتصاالت الرقمیة

  
  426ھكت 

  427ھكت   دوائر الموائمة مع الحاسب  4  2  6  3  50  -  100  150
ة   4  2  6  3  50  -  100  150 ات المتناھی ر الموج دوائ

  لیاف الضوئیةألالقصر وا
  428ھكت 

  424ھكت   مشــــروع  2  2  4  -  50  )مناقشة( 75  150
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  425ھكت   )ب(اختبارات كھربائیـة   -  4  4  3  30  20  50  100
 431ھكت   )4( اختیاريمقرر   2  2  4  3  30  -  70  100

 إلى
  439ھكت 

    المجمـــــوع  16  14  30          800
  

 : اآلتیةالمقررات االختیاریة تختار من بین المواد 
ت         سنتراالت رقمیة-431ھكت  ات معالجة اإلشارات  -432ھك ة االنضباطتطبیق ـحات ذاتی ن االتصاالت والمرشـــ ة م                       الرقمی
    انتشار الموجات واأللیاف الضوئیة -434ھكت                                إلكترونیات ضوئیة  نبائط -433ھكت 

ت                            معالجة إشارات الصوت -436ھكت                       اللیزر وتطبیقاتھ -435ھكت   ة  -437ھك نظری
    المعلومات

    ھندسة تلیفزیون -438ھكت 
  نظم اتصاالت األقمار الصناعیة -439ھكت 

  .للمادة واعتماده بالقسم  العلميیقوم مجلس القسم بإضافة واستحداث مقررات اختیاریة بعد تقدیم أستاذ المادة المحتوى 
  تحسب ضمن عدد مقررات الرسوب ال *

  : تیة آلیختار من بین المواد ا  * وثقافي إنسانيمقرر 
س           الصناعيعلم النفس  -أ  411إنس  ة  -ب  411إن حة المھنی س                                  الص ـ  411إن  -ج

  السالمة المھنیة
  . ھندسياقتصاد  -ب  412إنس             تـــلوث البیئة - أ 412إنس 

رر أ و   - ة    المق ي نھای ا ف درجات جمیعھ ع ال ي وتجم ل دراس ل فص ي ك نة ف ال س ان وأعم ھ امتح رر مستمر وب ب مق
  .الفصل الدراسي الثاني 

  الھندسة الكھربائیة
  والنظم السنة الرابعة شــــــعبة الحاسبات

  )22(جدول رقم 
  رقم    األسبوع فيعدد الساعات   مدة  النھایات العظمى للدرجات

  
  المجموع

نھایة 
صل الف

  الدراسي

  عملى 
أو 

  شفھي

أعمال 
  السـنة

االمتحان 
  التحریري
  بالساعة

  
  المجموع

تمارین 
  أو

  عملي

  
  محاضرة

  
  المقــــــرر

  كودي

  
150  

  
100  

  
-  

  
50  

  
3  

  
6  

  
2  

  
4  

  األول الدراسيالفصل 
  ھندسة بناء الحاسب

  
  421ھكح 

  422ھكح   )2( اآلليالتحكــم   4  2  6  3  50  -  100  150
  423ھكح   العملیات الصناعیة  فيالتحكم   3  1  4  3  30  -  70  100

  424ھكح   مشــــروع  2  1  3  -  25  -  -  -
  425ھكح   )أ( اختبارات كھربائیة  -  4  4  3  30  20  50  100
 431ھكح   )3(اختیاريمقرر   2  2  4  3  30  -  70  100

 إلى
  439ھكح 

  411 إنس *)أ( وثقافي إنساني مقرر  2  -  2  2  10  -  40  50
    المجمــــــوع  17  12  29          650
  
150  

  
100  

  
-  

  
50  
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6  
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4  

  الثاني الدراسيالفصل 
  الرقميالتحكــم 

  
  426ھكح 

  427ھكح   برمجة نظــم الحاسب   4  2  6  3  50  -  100  150
  428ھكح   دوائر الموائمة مع الحاسب  4  2  6  3  50  -  100  150
  424ھكح   مشــــــروع  2  -  2  -  50  )مناقشة( 75  150
  425ھكح   )ب( اختبارات كھربائیة   -  4  4  3  30  20  50  100
  )4( اختیاريمقرر   2  2  4  3  30  -  70  100

  
 431ھكح  

 إلى
  439ھكح 

   412 إنس *)ب( وثقافي آنساني مقرر  2  -  2  2  10  -  40  50
    المجمـــــــوع  18  12  30          850

  
  تختار من بین المواد اآلتیة  االختیاریةالمقررات 

  الشبكات العصبیة ھكح  -ھكح                                    التحكم فياســتخدامات الحاسب  يفمقدمة   -ھكح 
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    االصطناعيالذكاء  -ھكح
  التوازيالمعالجة على  - ھكح                     الرسم بالحاسب -ھكح                             الروبوت -ھكح 
  م التشغیل یونكس دراسة نظ- ھكح

غیل  - النظم المدمجة  -شبكات الحاسب -ھكح         المتحكمات المنطقیة المبرمجة  -ھكح  م التش ذ نظ  -تصمیم وتنفی
ات -البرمجة الشیئیة -تحلیل نظم الحاسب  -نظم الحاسب -ھندسة البرمجیات د البیان م إدارة قواع البرمجة لشبكات  -تصمیم نظ

  .الحاسب 


                                            .للمادة واعتماده بالقسم  يأستاذ المادة المحتوى العلم تقدیممجلس القسم بإضافة واستحداث مقررات اختیاریة بعد یقوم 
 

  تحسب ضمن عدد مقررات الرسوب ال *


  :یختار من بین المواد اآلتیة   *)أ( وثقافي إنسانيمقرر 
 إنس                                    الصحة المھنیة -ب  الصناعي                          إنس النفس علم  -أ  إنس 

  السالمة المھنیة -جـ 
  

  :یختار من بین المواد اآلتیة *)ب( وثقافي إنسانيمقرر 
   ھندسيد اقتصا -ب  إنس                                 تـــلوث البیئة -أ إنس 

  
ة      - ي نھای ا ف درجات جمیعھ ع ال ي وتجم ل دراس ل فص ي ك نة ف ال س ان وأعم ھ امتح رر مستمر وب رر أ و ب مق المق

  .الفصل الدراسي الثاني عدا المقررات الثقافیة
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  الھندسة الكھربائیة
  )شعبة القوى واآلالت الكھربائیة(السنة الرابعة 

  
  )23(جدول رقم 

  

  مدة  النھایات العظمى للدرجات
االمتحان 
  التحریري
  بالساعة

  رقم    األسبوع فيعدد الساعات 
  

  المجموع
نھایة 
الفصل 
  الدراسي

   عملي
أو 

  شفھي

أعمال 
  السنة

  
  المجموع

تمارین 
  أو

  عملي

  
  محاضرة

  
  المقـــــرر

  
  كودي

  
150  

  
100  

  
-  

  
50  

  
3  

  
6  

  
2  

  
4  

  األول الدراسيالفصل 
  )3( یـــةائآالت كھرب

  
  421ھقك 

  422ھقك   تحــلیل شبكــات  4  2  6  3  50  -  100  150
  423ھقك   تحویل واستخدام الطاقة  3  1  4  3  30  -  70  100

  424ھقك   مشـــــروع  2  1  3  -  25  -  -  -
  425ھقك   )أ(اختبـارات كھربائیة   1  4  5  3  50  25  50  125
100  70  -  30  3  4  1  3  

  
 الي 431ھقك   )3( اختیاريمقرر 

  439ھقك 
  411 إنس  *)أ(  وثقافي إنسانيرر قم  2  -  2  2  10  -  40  50
    المجمــــــــوع  19  11  30          675
  
150  

  
100  

  
-  

  
50  

  
3  

  
6  

  
2  

  
4  

  الثاني الدراسيالفصل 
وى  م الق ة نظ حمای

  یةائالكھــرب

  
  426ھقك 

تحكم   4  2  6  3  50  -  100  150 يال وى  ف م الق نظ
  یةائالكھرب

  427ھقك 

  424ھقك   مشــــروع  2  1  3  -  50  )ةمناقش( 75  150
  425ھقك   )ب(اختبارات كھربائیة   1  4  5  3  50  25  50  125
 الي 431ھقك   )4( اختیاريمقرر   3  1  4  3  30  -  70  100

  439ھقك 
 الي 431 ھقك  )5( اختیاريمقرر   3  1  4  3  30  -  70  100

  439ھقك 
   412 إنس  *)ب( وثقافي إنسانيمقرر   2  -  2  3  10  -  40  50
    المجمــــــوع  19  11  30          825

  
  :تیةآلالمقررات االختیاریة تختار من بین المواد ا 

ك رة  -431  ھق ات متغی امحرك ر ع ك                                                      تالس ة  -432ھق ة اآلالت الكھربائی نظری
  الموحدة

  دینامیكا اآلالت الكھربائیة -434 ھقك                                                     اآلالت الكھربائیة الخطیة -433  ھقك
  اتزان جھود الشبكات الكھربائیة  -436  ھقك                                                      تصمیم اآلالت الكھربائیة -435  ھقك
       مقدمة فى اتزان حركة الماكینات التزامنیة -437  ھقك
  مقدمة فى نظم التوصیل المرنة للتیار المتناوب  -438  ھقك
  .العاليمعوضات القدرة غیر الفعالة االستاتیكیة ونظم التیار المستمر ذات الضغط  -439  ھقك

  .للمادة واعتماده بالقسم  العلميیقوم مجلس القسم بإضافة واستحداث مقررات اختیاریة بعد تقدیم أستاذ المادة المحتوى 
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 تحسب ضمن عدد مقررات الرسوب ال *
  :ختار من بین المواد اآلتیةی    *)أ( وثقافي إنسانيمقرر  

 411إنس                                الصحة المھنیة -ب  411الصناعي                             إنس علم النفس  -أ  411إنس 
  السالمة المھنیة -جـ 
  
  :تیةآلختار من بین المواد ای  *)ب( وثقافي إنسانيمقرر  

   ھندسياقتصاد  -ب 412إنس                                                             تلوث البیئة – أ  412إنس 
  
المقرر أ و ب مقرر مستمر وبھ امتحان وأعمال سنة في كل فصل دراسي وتجمع الدرجات جمیعھا في نھایة   الفصل    -

  .عدا المقررات الثقافیة الدراسي الثاني
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  قسم ھندسة التعدین والفلزات
 السنة األولــــــى

 
  )24(جدول رقم 

  

  المقــــــــرر  رقم الكود

  عدد الساعات في األسبوع
مدة 

االمتحان 
التحریري 
  بالساعة

  النھایة العظمى للدرجات
  

  محاضرة
  

  تمارین
  أو

  عملي

  
  المجموع

  
أعمال 
ي   السنة

عمل
ي   

فھ
ش

  

  

نھایة 
الفصل 
  الدراسي

  
  المجموع

                    الفصل الدراسي األول  

  150  100  -  -  50  3  6  2  4  ریـاضیــــات  101عرض 

  125  80  -  -  45  3  5  2  3  دینامیكا حراریة وتطبیقاتھا   101ھمك 

  125  80  -  -  45  3  5  3  2  رسم وتصمیم الماكینات   102 ھمك

  150  100  20  -  30  3  6  2  4  لوجیا ھندسیةجیو  121ھتف 

  150  100  -  -  50  3  6  2  4  نظریة اإلنشاءات  101ھمد 

  50  40  -  -  10  2  2  -  2  )*أ(مقرر إنساني وثقافي   111 إنس

  750            30  11  19  المجمـــــــــوع  

                    الفصل الدراسي الثاني  

  150  100  -  20  30  3  6  2  4  مساحة مستویة 102ھمد 

  150  100  -  20  30  3  6  2  4  یةائھندسة كھرب  101كر ھ

  150  100  -  20  30  3  6  2  4  المعادن والصخور  101عج 

  150  100  -  -  50  3  6  2  4  مقدمة لھندسة التعدین    122ھتف 

  100  60  -  -  40  3  4  2  2  حــاسب آلـي  102ھكر 

  50  40  -  -  10  2  2  -  2  )*ب(مقرر إنساني وثقافي   112 إنس 

  750            30  10  20  ــــوعالمجمــ  
  
  :ال تحسب ضمن عدد مقررات الرسوب   *

  یختار من بین مجموعة اللغات   )*أ ( إنساني وثقافي  رمقر
 - د  111إنس       العربیة  -جـ  111إنس         الفرنسیة  -ب111إنس       اإلنجلیزیة -أ 111 إنس 

  األلمانیة
  

  ن مجموعة التاریخیختار من بی  )* ب(إنساني وثقافي  رمقر
تاریخ مصر   -جـ   112إنس                    تاریخ إسالمي - ب  112إنس                  تاریخ فرعوني -أ  112إنس

  االقتصادي
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  قسم ھندسة التعدین والفلزات
  الســـــنة الثانیــــة

 
  )25(جدول رقم 

  

  المقـــــــرر  رقم الكود

  عدد الساعات في األسبوع
مدة 

متحان اال
التحریري 
  بالساعة

  النھایة العظمى للدرجات
  تمارین  محاضرة

  أو
  عملي

أعمال   المجموع
ي   السنة

عمل
ي   

فھ
ش

  
نھایة 
الفصل 
  الدراسي

  المجموع

                    الفصل الدراسي األول  

  125  80  -  25  20  3  5  2  3  مساحة طبوغرافیة وتصویریة  201ھمد 

  200  140  25  -  35  3  8  4  4  میكانیكا الصخور  221ھـتف

  150  100  -  -  50  3  6  3  3  أسس ھندسة الفلزات  222ھتف 

  100  60  -  -  40  3  4  2  2  میكانیكا الموائع وتطبیقاتھا  201ھمك 

تطبیقات الحاسب اآللي في   223ھـتف 
  125  75  -  -  50  3  5  2  3  التعدین

  50  40  -  -  10  2  2  -  2  )*أ(مقرر إنساني وثقافي   211 إنس

  750            30  13  17  المجمــوع  

                    الفصل الدراسي الثاني  

  100  70  -  -  30  3  4  2  2  ریاضة وإحصاء ریاضي  201عر ض 

  150  100  20  -  30  3  6  2  4  )1(جیولوجیا التعدین   224ھـتف 

  150  100  -  -  50  3  6  2  4  ھندسة الحفر والتفجیر  225ھـتف 
  150  100  -  -  50  3  6  3  3  تجھیز المناجم  226ھـتف 

  150  100  -  -  50  3  6  2  4  فلزات طبیعیة  227ـتف ھ

  50  40  -  -  10  2  2  -  2  )*ب(مقرر إنساني وثقافي   212 إنس 

  750            30  11  19  المجمــوع  
  
  :ال تحسب ضمن عدد مقررات الرسوب   *

  :من بین المواد اآلتیة یختار  )* أ ( إنساني وثقافي  رمقر
  الموارد الطبیعیة  - جـ   211إنس            جغرافیا العالم العربي -ب  211إنس      الفلسفة والمنطق   -أ  211إنس 

  
  :من بین المواد اآلتیةیختار    )* ب ( إنساني وثقافي  رمقر

  -جـ   212إنس                      ونحت رسم  -ب  212إنس                                    موسیقى - أ   212إنس 
 تربیة ریاضیة

  
  قسم ھندسة التعدین والفلزات

  السنة الثالثة
  
  ) 26(جدول رقم  
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  اسم المقرر  كوديرقم 
مدة   عدد الساعات في األسبوع

االمتحان 
التحریري 
  بالساعة

  النھایات العظمي للدرجات

أعمال   المجموع  تمارین  محاضرة
  شفھي  السنة

نھایة 
الفصل 
  الدراسي

  المجموع

  321ھـتف 

  :ول الفصل الدراسي األ
   

  4  ھندسة المناجم السطحیة  

  
 
2  

  
  
6  

  
  
3  

  
  
50  

  
  
-  

  
  

100  

  
  
150  

  150  100  20  30  3  6  2  4  )  2(جیولوجیا التعدین   322ھـتف 
  175  125  -  50  3  7  3  4  میكانیكا الصخور والتدعیم   323ھـتف 
  150  100  -  50  3  6  2  4  استخالص وانتاج الفلزات   324ھـتف 
  )1( مقرر اختیاري  331 ھـتف

  75  50  -  25  3  3  -  3 ھندسة المناجم  

  50  40  -  10  2  2  -  2   *)أ(مقرر إنساني وثقافي   311 إنس
  750          30  9  21 المجمــــــوع   

  325ھـتف 
  :الفصل الدراسي الثاني 

  150  100  -  50  3  6  2 4 ھندسة المناجم تحت السطحیة
  175  120  20  35  3  7  3  4  جیودیسیا ومساحة المناجم  326ھـتف 
  200  150  -  50  3  8  4  4 ) 1(تجھیز الخامات   327ھـتف
  75  35  25  15  -  3  3  -  مشروع مساحة المناجم   328ھـتف 
  )2(مقرر اختیاري   332 ھـتف

  50  30  -  20  3  2  -  2 تجھیز الخامات 

  )3(مقرر اختیاري   333 ھـتف
  50  30  -  20  3  2 -  2  ھندسة الفلزات 

  50  40  -  10  2 2  -  2  )*  ب(مقرر إنساني وثقافي   312 إنس
  750          30  12  18  المجمــــــوع   

  

  أسابیع في الحقل بعد امتحانات نھایة العام  ةمشروع مساحة المناجم لمدة أربع 
  

  :تحسب ضمن عدد مقررات الرسوب مقررات ال  *
  :من بین المواد اآلتیةیختار   )* أ ( إنساني وثقافي  رمقر

        قوانین وتشریعات عمالیة    - ب  311إنس                    وم السیاسیةمقدمة العل -أ   311إنس
  مھنة ومجتمع -جـ  311إنس 
  

  :بین المواد اآلتیة یختار من  )* ب ( إنساني وثقافي  رمقر
سة تكالیف ودرا  - جـ   312إنس                  إدارة أعمال -ب  312إنس                محـــاسبة -أ   312إنس

  جدوى
  

  
  
  
  
  
  

  المقررات االختیاریة الخاصة بالفرقة الثالثة
  

  :بین المواد اآلتیةمن یختار وھندسة المناجم  ): 1(مقرر اختیاري 
  

   أ  331ھـتف   التنقیب عن الخامات  و 331ھـتف   الھبوط السطحي في المناجم
  ب 331ھـتف   جیولوجیا المیاه الجوفیة  ز  331ھـتف   صرف المیاه المنجمیة

  جـ 331ھـتف   نظریة البلوكات  ح  331ھـتف   تفتیت الصخور
  د 331ھـتف   طریقة العناصر المحدودة  ط 331ھـتف   طرق الحفر وتطبیقاتھا

  ھـ 331ھـتف   جیودینامیكا التراكیب األرضیة  ك  331ھـتف   الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة للصخور
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  :بین المواد اآلتیةمن ر یختاوتجھیز الخامات ): 2(مقرر اختیاري 
  

  أ 332ھـتف   الفصل بالجاذبیة    
  عملیات التكسیر والطحن    

  عملیات إعداد وتركیز الفحم
  ب 332ھـتف
  جـ 332ھـتف 

  د 332ھـتف   میكنة مصانع تجھیز الخامات    
  ھـ 332ھتف   عملیات تداول المواد في مصانع تجھیز الخامات    

  
  :بین المواد اآلتیةمن یختار وات ھندسة الفلز): 2(مقرر اختیاري 

  
  أ333ھـتف   میتالورجیا المساحیق    
  ب  333ھـتف   وقود وحراریات وأفران    

  جـ 333ھـتف   النماذج الریاضیة وتطبیقات الحاسب اآللي في الفلزات    
  د333ھـتف   التآكل وحمایة المواد    

  ھـ  333ھـتف  العیوب واالنھیارات في الفلزات والسبائك    
  و  333ھـتف   السبائك الحدیدیة    
  ز  333ھـتف   عملیات االنتقال    
  ح  333ھـتف   المعالجات الحراریة للسبائك    

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قسم ھندسة التعدین والفلزات
  السنة الرابعة

  ) 27(جدول رقم   
  

  اسم المقرر  كوديرقم 
مدة   عدد الساعات في األسبوع

االمتحان 
التحریري 

  ةبالساع

  النھایات العظمي للدرجات

أعمال   المجموع  تمارین  محاضرة
  شفھي  السنة

نھایة 
الفصل 
  الدراسي

  المجموع

  421ھـتف 
  :  الفصل الدراسي األول 
  اإلحصاء الجیولوجي 

  
4  

  
2  

  
6  

 
3  

  
50  

  
-  

  
100  

  
150  

  125  75  -  50  3  5  2  3  جیوفیزیاء التعدین وتطبیقاتھا   422ھـتف 
  200  150  -  50  3  8  4  4  ) 2(لخامات تجھیز ا  423ھـتف 
   125  75  -  50  3  5  2  3  تھویة المناجم   424ھـتف 
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  ) 4(مقرر اختیاري   431 ھـتف
  50  30  -  20  3  2  -  2  تجھیز الخامات

  -  -  -  -  -  2  -  2  المشروع   425ھـتف 
  50  40   -  10  2  2  -  2  *)أ( مقرر إنساني وثقافي  411 إنس

  700          30  10  20  المجمــــــــوع   

  426ھـتف 

  :الفصل الدراسي الثاني 
ادیات  اجم واقتص یم المن تقی

  التعدین 
  
4  

  
2  

  
6  

 
3  

  
50  

  
-  

  
100  

 
150  

  427ھـتف 
انع  میم مص یط وتص تخط

  150  100  -  50  3  6  2  4  التجھیز 
  150  100  -  50  3  6  2  4  معدات المناجم   428ھـتف 
  )  5(مقرر اختیاري   432ھـتف 

  100  60  -  40  3  3  -  3  ھندسة المناجم 

  ) 6(مقرر اختیاري   433 ھـتف
  50  30  -  20  2  2  -  2  ھندسة الفلزات 

  100  60  -  40  2  3 1  2 التلوث والتحكم البیئي   429ھـتف 
  100    50  50  -  2  -  2  المشــــــروع   425ھـتف 

  800          28  7  21  المجمـــــــــوع   
 

  :ال تحسب ضمن عدد مقررات الرسوب*   
   :المواد اآلتیة یختار من بین  )* أ ( ساني وثقافي إن رمقر

س               علم النفس الصناعي -أ  411إنس  ة  -ب  411إن حة المھنی س                      الص ـ  411إن  -ج
  السالمة المھنیة

  
  : ویطرح القسم مشروعات في المجاالت التالیة 

ات ز الخام اجم ، مشروع تجھی د م ،مشروع ھندسة المن ة أسابیع بع ص للمشروع أربع زات ویخص شروع ھندسة الفل
  .انتھاء الفصل الدراسي الثاني على أن یسمى المشروع ومجال المواد االختیاریة في نتیجة البكالوریوس

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  المقررات االختیاریة الخاصة بالفرقة الرابـــعة

  
  :تیةبین المواد اآلمن یختار وتجھیز الخامات ): 4(مقرر اختیاري 

  
  أ 431ھـتف   نمذجة ومحاكاة عملیات تجھیز الخامات    
  ب 431ھـتف   تركیز الخامات المصریة    

  جـ 431ھـتف   التعویم بالھواء وتطبیقاتھا    
  د 431ھـتف   التخلص من الماء ومعالجة مخلفات مصانع تجھیز الخامات    

  ھـ 431ھـتف   تقویم عملیات تجھیز الخامات    

بیة والمغناطیسیة الفصل بالكھر    
  و 431ھـتف   وتطبیقاتھا

  ز 431ھـتف   الخواص الطبیعیة والكیمائیة للسطوح في عملیات التعویم بالھواء    
  

  :بین المواد اآلتیةمن یختار وھندسة المناجم ): 5(مقرر اختیاري 
  

  أ 432ھـتف   قھندسة األنفا    
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  ب 432ھـتف   النماذج الھندسیة    
  جـ 432ھـتف   تكنولوجیا المناجم    
  د 432ھـتف   ھندسة حقول الخام    

  ھـ 432ھـتف   المرونة الضوئیة وتطبیقاتھا في المناجم    
  و 432ھـتف   جیوفیزیاء ھندسیة    
  ز 432ھـتف    جیوفیزیاء البترول    
  ح  432ھـتف    تصمیم المناجم الطبقیة    
   ط 432ھـتف     دراسة المشروعات التعدینیة وإدارتھا    
  ك 432ھـتف   زان المیول الصخریة وتصمیمھاات    

  ل 432ھـتف   تأثیرات العملیات المنجمیھ على القشرة األرضیة    
  م 432ھـتف   تصمیم التھویة    
  ن 432ھـ ف   تكنولوجیا المناجم السطحیة والمحاجر    
  ى 432ھـتف   الطرق الخاصة الستخراج الخامات    

  
  :بین المواد اآلتیةمن ختار یوھندسة الفلزات  ): 6(مقرر اختیاري 

  
  أ 433ھـتف   مواد ھندسیة  و  433ھـتف   میتالورجیا كھربیة

  ب 433ھـتف   تجمد وصب الفلزات والسبائك  ز 433ھـتف   اختبار المواد وطرق تصنیعھا
  جـ 433ھـتف   تصمیم معدات ومصانع الفلزات  ح  433ھـتف   طرق التصنیع

  د 433ھـتف   اتزان األطوار  ط 433ھـتف   االسترجاع والتدویر للمادة والطاقة
  ھـ 433ھـتف   المواد الجدیدة    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الھندسة المعماریـــة
 األولىالسنة  

  
  )28(جــدول رقـــم 

  
  رقم   األسبوع فيعدد الساعات   مدة النھایات العظمى للدرجات

  
  المجموع

نھایة  
الفصل 
  الدراسي

عملى أو 
   شفھي

أعمال 
  السنة 

ان االمتح
 التحریري
  بالساعة 

المجموع   تمارین 
أو 

  عملى

  كودي  المقــــــــرر  محاضرة

  
200  

  
80  

  
20  

  
100  

  
4  

  
8  

  
6 

  

  
2  

 األول الدراسيالفصل 
أسس التصمیم والرسم 

  المعماري

 
  121ھعم 

  122ھعم   )1( المعمارياإلنشاء   2  4  6  4  80  -  70  150
  123ھعم   لوانونظریة األ النظريالرسم   -  6  6  4  80  -  70  150
  124ھعم   )1(نظریات العمارة   4  -  4  3  30  -  70  100
  101ھمد   المساحــــة  2  2  4  3  20  10  70  100
  111إنس   )*أ( وثقافي إنسانيمقرر   2  -   2  2  10  -  40  50

    المجمــوع  12  18  30          750
  
200  

  
80  

  
20  

  
100  

  
6  

  
8  

  
8  

  
-  

  الثاني الدراسيالفصل 
  )1( المعماريالتصمیم 

  
 125ھعم 

  126ھعم   الظل والمنظور  2  4  6  4  80  -  70  150
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  127ھعم   )1(تاریخ العمارة   4  -  4  3  30  -  70  100
  102ھمد   اإلنشاءاتنظریة   4  2  6  3  50  -  100  150
  128ھعم   اآلليالحاسب  فيمقدمة   1  3  4  2  30  20  50  100
  112إنس   )*ب( وثقافي إنسانيمقرر   2  -   2  2  10  -  40  50

    المجموع  13  17  30          750
  
  یحسب ضمن عدد مقررات الرسوب  ال *

  یختار من بین مجموعة اللغات  *)أ(  وثقافي إنسانيمقرر 
       الفرنسیة -ب  111إنس  اإلنجلیزیة                                                - أ  111 إنس 
  األلمانیة -د  111إنس                                            العربیة -جـ  111إنس 

  
  یختار من بین مجموعة التاریخ   *)ب(  وثقافي إنسانيمقرر  

تاریخ  -جـ  112إنس   إسالمي                    تاریخ  -ب  112إنس فرعوني                   تاریخ  -أ  112إنس 
  االقتصاديمصر 
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  الھندسة المعماریـــة 
  السنة الثانیة 

  
  )29(ول رقـــم جــد

  
  رقم   األسبوع فيعدد الساعات   مدة النھایات العظمى للدرجات

نھایة    المجموع
الفصل 
  الدراسي

عملى 
أو 

 شفھي

أعمال 
  السنة 

االمتحان 
 التحریري
  بالساعة 

المجموع   تمارین 
أو 

  عملى

  كودي  المقــــرر  محاضرة

  
200  

  
80  

  
20  

  
100  

  
6  

  
8  

  
8  

  
-  

 األول الدراسيالفصل 
  )2( المعماريلتصمیم ا

  
  221ھعم 

 222ھعم   )2(المعماري اإلنشاء   2  4  6  4  80  -  70  150
 223ھعم   تطبیقات الحاسب اآللي   1  3  4  2  30  20  50  100
 224ھعم   )2(تاریخ العمارة   4  -  4  3  30  -  70  100
  201ھمد   )2( نظریة إنشاءات  4  2  6  3  50  -  100  150
  211إنس   )*أ( وثقافي يإنسانمقرر   2  -  2  2  10  -  40  50

    المجموع  13  17  30          750
  
200  

  
80  

  
20  

  
100  

  
6  

  
8  

  
8  

  
-  

  الثاني الدراسيالفصل 
  )3(المعماريالتصمیم 

  
 225ھعم 

  226ھعم   )2(نظریات العمارة   4  -  4  3  30  -  70  100
  227ھعم   )1( العمرانيالتخطیط   2  4  6  4  80  -  70  150
 202ھمد   مواد واختبارھاخواص ال  2  2  4  2  30  -  70  100
  
150  

40  
20  
30  

  
-  

30  
10  
20  

  
3  

  

  
6  

1  
-  
-  

2  
1  
2  

  فیزئیات المباني صوت
  ضوء                 
  تكییف                 

 228ھعم 

  212إنس   )*ب( وثقافي إنسانيمقرر   2  -   2  2  10  -  40  50
    المجمــوع  15  15  30          750

  

  ررات الرسوبیحسب ضمن عدد مق ال *
  :تیة آلیختار من بین المواد ا  *)أ(   وثقافي إنسانيمقرر 
  الموارد الطبیعیة -جـ  211إنس العربي            جغرافیة العالم -ب  211إنس   الفلسفة والمنطق - أ   211 إنس

  
  :تیة آلیختار من بین المواد ا  *)ب(  وثقافي إنسانيقرر م

س      موسیقى -أ  212إنس  ت -ب 212إن م ونح س                                        رس ـ  212إن  -ج
  تربیة ریاضیة
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  الھندسة المعماریة
  السنة الثالثة

  
  )30(جــدول رقـــم 

  
  رقم   األسبوع فيعدد الساعات   مدة النھایات العظمى للدرجات

نھایة    المجموع
الفصل 
  الدراسي

عملى 
أو 

   شفھي

أعمال 
  السنة 

االمتحان 
 التحریري
  بالساعة 

المجموع   تمارین 
أو 
  عملى

  كودي  ــررقالم  محاضرة

  
200  

  
80  

  
20  

  
100  

  
6  

  
8  

  
8  

  
-  

   األول الدراسيالفصل 
  ) 4( المعماريالتصمیم 

  
   321ھعم 

  
  322ھعم  )1(التصمیمات التنفیذیة   -  6  6  6  70  20  60  150
 323ھعم   دراسة البیئة والمناخ   2  1  3  3  25  -  50  75

 324ھعم   قوانین وتشریعات المباني  2  2  4  3  30  -  70  100
  
  
175  

  
50  
35  
35  
  

  
-  
-  
-  

  
25  
15  
15  
  

  
  
4  

  
  
7  

  

  
1  
1  
1  

  

  
2  
1  
1  

  

  )2( اإلنشائیةالھندسة 
  إنشاءات خرسانیة -     
  إنشاءات معدنیة -     
  ساساتا -     

 301ھمد 

  311إنس   * )أ( وثقافي إنسانيمقرر   2  -  2  2  10  -  40  50
    المجمـــوع  10  20  30          750
  
200  

  
80  

  
20  

  
100  

  
6  

  
8  

  
8  

  
-  

 الثاني الدراسيالفصل 
  )5(المعماريالتصمیم 

  
 325ھعم 

  326ھعم   )2(التصمیمات التنفیذیة   -  6  6  6  70  20  60  150
 327ھعم   )2(التخطیط العمراني   2  4  6  3  60  20  70  150
 328 ھعم  )3(نظریات العمارة   4  -  4  3  30  -  70  100
  302ھمد   الھندسة الصحیة والبلدیة   2  2  4  3  30  -  70  100
   312إنس   * )ب( وثقافي إنسانيمقرر   2  -  2  2  10  -  40  50

    المجمـــوع  10  20  30          750

  
  یحسب ضمن عدد مقررات الرسوب ال *

  :تیةآلیختار من بین المواد ا  *)أ(  وثقافي إنسانيمقرر 
قوانین  -ب 311إنس                                                              السیاسیةمقدمة العلوم  -أ  311إنس 

           وتشریعات عمالیة
  مھنة ومجتمع  -جـ  311إنس 

  
  :تیةآلیختار من بین المواد ا  *)ب(  وثقافي إنسانيقرر م

تكالیف  -جـ 312إنس                         إدارة أعمال  - ب 312إنس                     ةمحاسب -أ  312إنس 
  ودراسة جدوى
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  الھندسة المعماریـــة
  السنة الرابعة 

  
  )31(جــدول رقـــم 

  
  رقم   األسبوع فيعدد الساعات   مدة النھایات العظمى للدرجات

نھایة    المجموع
الفصل 
  الدراسي

عملى 
أو 

   شفھي

أعمال 
  السنة 

االمتحان 
 التحریري
  بالساعة 

موع  المج تمارین 
أو 

  عملى

  كودي  المقــــــــرر  محاضرة

  
200  

  
80  

  
20  

  
100  

  
6  

  
8  

  
8  

  
-  

 األول الدراسيالفصل 
  )6( المعماريالتصمیم 

  
  421ھعم 

 422ھعم   الحضريالتصمیم   4  4  8  4  100  20  80  200
  423ھعم   إدارة عملیات البناء  4  -  4  3  30  -  70  100
   424ھعم   مواصفاتالكمیات وال  2  2  4  3  30  -  70  100
 425ھعم   اإلسكان  2  2  4  3  40  -  60  100
  411إنس   *وثقافي إنسانيمقرر   2  -   2  2  10  -  40  50

    المجمــوع  14  16  30          750
 
200  

  
80  

 
20  

  
100  

 
6  

  
8  

 
8  

 
-  

  الثاني الدراسيالفصل 
  )3(التصمیمات التنفیذیة 

  
  426ھعم 

 427ھعم   واإلقلیمي التخطیط العمراني  2  6  8  4  100  20  80  200
 428ھعم    المشروع  -  12  12  -  100  200  300
  431ھعم    اختیاريمقرر   2  -  2  2  15  -  35  50

  435الي 
    المجمـــوع  4  26  30          750

  
  :تیةآلیختار من بین المواد ا  )1( اختیاريمقرر 

  
   يتلوث البیئال -   432ھعم                    مناھج البحث العلمي في العمارة والعمران                       -431 ھعم
  التصمیم الصوتي للمباني -435ھعم       اقتصادیات البناء - 434 ھعم  جغرافیة المدن -433 ھعم

  
  

  یحسب ضمن عدد مقررات الرسوب ال  *
  : تیة آلیختار من بین المواد ا*   وثقافي إنسانيمقرر 
  السالمة المھنیة -جـ 411إنس        المھنیة الصحة -ب 411نسإ         الصناعيعلم النفس  -أ  411إنس 
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  الفرقـــة اإلعدادیة
  

    )لجبرالتفاضل وا )   (أ(الریاضیات    - 001عرض 
  

المثلثیة والعكسیة ( الدوال األولیة  -) مفھوم الدالة ، تصنیف الدوال ، دالة  الدالة ، الدالة العكسیة (الدالة 
نھایة متتابعة ، نھایة دالة ، النھایة من جانب واحد، النھایة ( النھایات  - ) سیة  الزائدیة والعكسیة واللوغاریتمیة األ

تعریف ، نظریات االتصال، اتصال دالة الدالة والدالة العكسیة، نظریة ( االتصال  - ) عند الالنھایة، نظریات النھایات 
مشتقات الدوال األولیة ، االشتقاق على فترة،  ،قواعد االشتقاق( ق االشتقا -) القیمة الوسیطة ، نظریة القیمة القصوى 

االشتقاق  -، المشتقات ذات الرتب العلیا    والبارومتري الضمنيقاعدة السلسلة، اشتقاق الدالة العكسیة ، االشتقاق 
مكلورین ، رسم متسلسلة  ،نظریة القیمة المتوسطة ، صیغة تیلور( تطبیقات على التفاضل  - ) مقدمة (  الجزئي

  . التحدب والتقعر ، القیم العظمى والصغرى ، التقریب  ،المنحنیات
ا )  كسريسالب أو ( أس  بأينظریة ذات الحدین  يوتطبیقاتھ وع بعض المتسلسالت   ف ام ومجم  -التقریب والحد الع

، نیوتن الموضع الزائف ، القاطع طریقة التصنیف والنقطة الثابتة ( لھا  التقریبيالنظریة العامة للمعادالت وطرق الحل 
جاوس  -طریقة الحذف الجاوس  -حلول المعادالت والرتبة والعملیات األولیة ( المصفوفات  ونظم المعادالت الخطیة  -) 

  .)  طرق تكراریة  -جوردان 
  

  :اإلستكاتیكا  ) أ(المیكانیكا  -002عرض 
ات  اب المتجھ ات  –حس ى المتجھ ات عل لة  –تطبیق ل( محص ة محص وى المكافئ ة الق زوم مجموع یم  –ة وع زان جس ات

   االحتكاك –ومجموعة من األجسام 
  

  تحلیلیة الھندسة التكامل و ال) ب(الریاضیات  – 001عرض 
، إزالة الجذور ، التعویضات  المتتاليالكسور الجزئیة ، االختزال  -  يالتعویض ، التجزئ( طرق التكامل  -التكامل 
التفاضل والتكامل ،  فيالنظریة األساسیة  والسفلي،خصائصھ ، تجمیعات ریمات العلیا ( لمحدد التكامل ا -) المثلثیة 

حساب المساحات ، السطوح، الحجوم الدورانیة ، المعادالت ( تطبیقات التكامل  -) التكامل المعتل وقاعدة لوییتال 
  ). سون ، أشباه المنحرفاتقاعدة سیم( التكامل بالتقرب  -التفاضلیة من الرتبة األولى والبسیطة 

اإلحداثیات القطبیة واألسطوانیة  -)  القیاسي، الضرب  يالفراغ ، الضرب المتجھ فيتمثیل المتجھ ( جبر المتجھات 
(   معادالت الدرجة الثانیة والصورة العامة لمعادلة القطاعات المخروطیة -الفراغ  فيوالكرویة وطرق التمثیل للمتجھ 

معادالت  -دوران ونقل المحاور  -) مخروطیة ، القطع المكافئ ، القطع الناقص ، القطع الزائد خصائص القطاعات ال
  .الفراغ  فيالفراغ والخط المستقیم  فيالخطین المستقیمین ، معادلة الكرة والسطوح الدورانیة والمستوى 

  
  الدینامیكا  ) ب(المیكانیكا  -002عرض  

  .تطبیقات  -مبدأ الدفع وكمیة الحركة  - قوانین البقاء  -م كیناتیكا الجسی - كینماتیكا الجسیم 
  

  خواص المـــواد  ) أ( الفیزیاء  -001عفز 
اد  دات القیاسیة واألبع ة ، الوح ات الفیزیائی ا  -الكمی ة وتطبیقاتھ ال الجاذبی ا الموا -ع ئاستاتیكا الموا -مج  -ع ئدینامیك

  .األوساط المرنة  في الموجات -الموجات الصوتیة  -المرونة  -اللزوجة 
  
  الحرارة والدینامیكا الحراریة   *

ال  رارياالنتق ازاتیالنظر - الح ة للغ انون األول  -ة الحركی يالق ة ف دینامیكا الحراری انون  -ال ا  والق انياالنتروبی  الث
  للدینامیكا الحراریة 

  

  الكھربیة والمغناطیسیة  )  ب(الفیزیاء  – 001عفز 
ة  ائي، قانون جاوس ، الجھد الكھرب ائيال الكھربالشحنة والمادة ، المج ار والمقاوم ة ، التی واد العازل ات والم ، المكثف

ة  ة الكھربی وة الدافع ال  -والق يالمج ث  المغناطیس راداى للح انون ف افارت ، ق ایوت وس انون ب ر ، ق انون أمبی ، ق
واد  ،حسابـات الحث المغناطیسي، ادالت ماكس -الخواص المغناطیسیة للم ة ( ویل مع  ھندسيضوء  ،)الصورة التكاملی

  .وألیاف بصریة 
  
 

  )أ( وصفي وإسقاط  ھندسيرسم  -001ھمد /002تمج 
  )أ( الھندسيالرسم 

  0طریقة كتابة الحروف  -أنواع الخطوط وطرق استخدام األدوات الھندسیة
  0عملیات التماس  –ة طرق رسم وتقسیم الزوایا وتكبیر وتصغیر بعض االشكال الھندسی: العملیات الھندسیة 
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  األشكالفى إیجاد المساقط لمجسمات مختلفة  العمودي اإلسقاط واستخدام ةالمختلف اإلسقاططرق : الھندسي  اإلسقاط
  .الرسم المدعم بالحاسب -استنتاج المسقط الثالث ورسم المنظور من مسقطین

  )أ( إسقاط  وصفي 
  0) مستوى ال –المستقیم  –النقطة ( تمثیل العناصر األساسیة  -1

  تمثیل األجسام فى اإلكسونومترى –اإلسقاط اإلكسونومترى  –إسقاط مونج         
  0فراد مع المستویات الخطیة إلالتقاطع وا -2
  0اإلسقاط المساعد وتطبیقاتھ  -3
  0اإلسقاط المرقوم وتطبیقاتھ  -4
  . CAD3Dبرنامج  باستخدامتمثیل المجسمات وتقاطعھا   -5

  
  ) ب(وإسقاط وصفي  رسم ھندسي -001ھمد /002تمج 

  ) ب( الھندسيالرسم 
 بقطاعات كاملة ونصف قطاع وقطاع مرحل  األجسامالقطاعات وتمثیل  -1
  الھندسیة  األجسامتقاطع  -2
 والمنشآت والوصالت بمساقط وقطاعات مختلفة  األعمدةتمثیل : رسم المنشآت المعدنیة  -3
  الرسم المدعم بالحاسب  -4

  
  ) ب( إسقاط  وصفي 

   V- BASIC  مبیوتر بلغة الرسم بالك مبادئ -1
  مسائل الموضع والقیاس -2
  كثیرات السطوح -3
  السطوح الدورانیة -4
  فرادإلالمقاطع المستویة للسطوح وا -5
  0تقاطع السطوح الدورانیة  -6
  

   )أ(تكنولوجیا اإلنتاج   -001تمج 
  :المواد الھندسیة * 

ة ، المع ر معدنی واد الغی ة ، الم ر حدیدی ادن الغی ة ، المع ة المعادن الحدیدی ادن ، الخواص المیكانیكی ة للمع الجة الحراری
  0للمعادن ، السبائك  

  :عملیات السباكة *  
  0، السباكة بالقوالب المعدنیة ، السباكة بالطرد المركزى باإلزاحةالسباكة بالرمل ، السباكة باللوح ، السباكة 

  :عملیات تشكیل المعادن * 
  0الرحو الحدادة ، الدرفلة ، السحب العمیق ، البثق ،

  :عملیات توصیل المعادن * 
  اللصق –اللحام  –البرشمة 

  
  ) ب(تكنولوجیا اإلنتاج  -001تمج 

  عملیات قطع المعادن :    
 دویة یالعملیات ال  
  الخراطة ، الكشط ، الثقب ، التفریز ، التجلیخ (  العملیات اآللیة(  
  عملیات القیاس:  

  0)جھ الساعة ، قیاس الزوایا ، محددات القیاس القدمة ذات الورنیة ، المیكرومتر ، مقیاس و( 
  تخطیط الورش:  
 

  والبرمجة الحاسبات   -001ھكر 
ة   -) منظومة الحاسب( نظام الحاسب  زة الحاسب   -نبذة تاریخی ات ، وحدة التشغیل، وحدة ( أجھ المدخالت ، المخرج

  .برامج تطبیقیة -خوارزمیات   -كل وحلھا معالجة المشا -) برامج تشغیل ، برامج تطبیقیة( برامج   -)  إضافیة 
  

  الفنیة اإلنجلیزیةاللغة  - 001لغض 
  مقدمـــة  

ا   ،الفنیة اإلنجلیزیةخصائص اللغة   ة ومیكانیك ة قواعد اللغ ـة  األسلوببعض قواعد  األسلوب،راجع ل الفعالــــ والجم
   .الفنیة یزیةاإلنجلكتابة الجملة  فيالشائعة  األخطاءالتعرف على بعض  ،وخصائصھا
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  بناء الفقرات  -

ة  -أنواع الفقرات  -الفكرة الرئیسیة ، طرق شرح الفكرة الرئیسیة  يقراءة وتحلیل مقتطفات من الكتابة الفنی روع  ف الف
  .الھندسیة لتنمیة مھارات االتصال 

  
  الكیمیاء  - 001عكیم 

ة  ة الغازی زان  -الحال اديالمی ي والحراري الم راق الو ف ات احت ود عملی ل  -ق زان  -خواص المحالی دینامیكياالت ي ال  ف
صناعات  -التلوث ومعالجتھ  -مواد البناء  -معالجة المیاه  -الكیمیاء الكھربیة والتآكل  -العملیات الفیزیائیة والكیمیائیة 

  كیمیائیة مختارة  
  السكـــر -د    البولیمرات -جـ    األصباغ -ب    األسمدة  -أ

  .الزیوت والشحومات والمنظفات الصناعیة -ز  اه الموصالتأشب -و  اویاتمالبتروكی-ھـ
  
  

  0مقرر  تاریخ العلوم الھندسیة والتكنولوجیا   -001عام 
یة  ا الھندس وم والتكنولوجی ن والعل اریف الف انیة  -تع ة واإلنس العلوم الطبیعی ا ب ارات وعالقتھ ور الحض اریخ  -تط ت

ة  -بین العلم والتكنولوجیا  التاریخيط االرتبا -التكنولوجیا والھندسة بمختلف تخصصاتھا  العالقات بین الھندسة وتنمی
  .الھندسيأمثلة عن تطور أوجھ النشاط  - وحضاریاً  واقتصادیاً  البیئة اجتماعیاً 

  
  
  
  
  

 
 
  
  
  
  
  
 
 

  الھندسة المدنیة 
   ولىألالفرقة ا

  
  ) 1(نشاءات إلنظریة ا-121ھمد 

  )  أ( نشاءات إلنظریة ا
واع ا -مستویة مبادئ االستاتیكا ال ال وردود األأن ال ألحم رات  -فع ل الكم وى إلتحلی ة ، ق وى المحوری ات الق اد منحنی یج

ة ، إل ستاتیكیاً االمحددة ) طرألا( تحلیل الھیاكل  -القص، عزوم االنحناء  وى المحوری ات الق اد منحنی وى القص ،  -یج ق
   .عزوم االنحناء

  
  )  ب   (نشاءات إلنظریة ا

 -كمرات  ( خطوط تأثیر القوى للمنشآت المحددة استاتیكیاً  -عضائھا أیجاد القوى بإل المحددة استاتیكیاً  تحلیل الجمالونات
  .خواص المساحات المستویة -) جمالونات -أقواس -أطر 

 
  ي مدني  ھندس  رسم –122ھمد
  )أ   (ي  مدني  ھندس  رسم
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دورانات األسقاط إ - رسم المنشآت الحدیدیة - ني الرسم المد قياالصطالحات الفنیة  ة وال سقاط إ  -تربة بمیولھا الجانبی
ة  - طوب( -كتافألأنواع الحوائط الساندة وا-المنشآت والقنوات المائیة في  تربة ألا  -)خرسانة مسلحة  -خرسانة عادی
  .سقاط العقودإ

  )  ب (ھندسي مدني    رســـــم
ال ة  األعم ات المائی ناعیة بالتقاطع ال -الص نا األعم اه الص ز المی يعیة لحج ة  ف وات المائی قاط -القن ات  إس تقاطع

ة  الالمجارى المائیة المختلف ا  واألعم ة  واالسقاطات  -الصناعیة الموجودة بھ انيالمواصفات الفنی الخرسانة  لمب
رسم  -رسم المصبات الخلفیة للترع والمصارف  -الھندسة الصحیة والبلدیات  ألعمالالمصطلحات الفنیة  -المسلحة 
  .والھدارات األھوسة

  
  )1 (خواص ومقاومة مواد  -123ھمد

  ) أ ( خواص ومقاومة مواد  
اختبار الضغط  -اإلستاتیكياختبار الشد  -أجھزة قیاس االنفعال  -ماكینات االختبار -خواص وقوة واختبار المواد المعدنیة 

ار الصالدة  –اختبار القص  –اختبار االنحناء   - اإلستاتیكي ة  الم –اختب ي –واسیر المعدنی ود المصري ف ات الك تطبیق
  .مجال المواد المعدنیة  المستخدمة في اإلنشاءات  

  
  ) ب (خواص ومقاومة مواد  

ة ام الخرسانة  – خواص وقوة واختبار المواد غیر المعدنی ة لرك ة والمیكانیكی ة والكیمیائی الخواص  - الخواص الطبیعی
ة ة والمیكانیكی ة والكیمیائی منتل الطبیعی ة -ألس ة والمیكانیكی ة والكیمیائی واص الطبیعی ر ل الخ بس والجی واص  -لج خ

ة خواص  -واختبار الخشب ومقاومة  ار الطوبومقاوم ة خواص  - واختب ارومقاوم بالط  واختب ة خواص   -ال ومقاوم
ار تیكیة   واختب یر البالس واص  - PVCالمواس ة خ ارومقاوم ار  واختب ري لل –األحج ود المص ات الك ر تطبیق واد غی م
  .المعدنیة 

  
  )1(المساحة  - 124ھمد

  ) أ  (المساحة  
احة  م المس ادئ عل ة  -مب ات الحدیث ياالتجاھ ال ف احیة  األعم حیحاتھا  -المس ة وتص ات الطولی ة  -القیاس رق الدقیق الط

لة  اد البوص حیح أرص اییس -لتص واع المق ب  -أن دوليالترتی رائط  ال ى للخ راءة  -والمحل يق رائط المخت ف ة الخ لف
ادالطرق الدقیقة  -المضلعات المساحیة وطرق تصحیحاتھا  -والمواصفات القیاسیة لألعمال المساحیة   -المساحات  إلیج

ة  رق المیكانیكی ادالط احات  إلیج ر  -المس تخدام البالنیمت ادي اس ر  الع يوالبالنیمت یم  - اإللكترون يتقس دیل  األراض وتع
  .  احي في الموقع باستخدام البالنشیطة مع المحطات المتكاملة الرفع المس –المساحة المائیة  – الحدود

  ) ب  (المساحة  
 -باستخدام الكومبیوتر  وریةنتالخرائط الك -المیزانیة الشبكیة  -القطاعات الطولیة والعرضیة  -المیزانیة العادیة والدقیقة 
ادطریقة المنشور المجسم  -یب الطرق الدقیقة لحساب المكعبات من المناس -تقدیر كمیات الحفر والردم ات  إلیج -المكعب

 األفقیةقیاس وحساب الزوایا  -الضبط الدائم والمؤقت للتیودولیت و تركیب ال - واإللیكترونيوالحدیث  العاديالتیودولیت 
   .التطبیقات الھندسیة للتیودولیت -مضلعات التیودولیت وطرق تصحیحاتھا  -والرأسیة 

  یة  جیولوجیا ھندس -125ھمد  
ة ة والبنائی ا الطبیعی ادئ الجیولوجی یط  -مب ى تخط ة عل ل الجیولوجی أثیر العوام اءت ال وإنش ة  األعم ف -المدنی الكش

وجي وفیزیق الجیول ب  يوالجی ن التراكی يع خور  ف تخدمة  -الص خور المس يالص اءات ف یة  اإلنش ة  -الھندس الجیولوجی
   .تقییم مواقع الخزانات - األرضیةللفتحات تحت 

  
  ھندسة آلیة وكھربیة -101 ھمكھ

  الھندسة اآللیة  : أوال   
اتتعریف    ة  وأدوات اآللی درة وعناصرھا األولی ة -الق ة  -تحویالت الطاق ات األولی ـزل ومحطة (المحرك زین والدیـــ البن

  .م والتزییت لتشحی -نقل الحركــة -االحتكاك-األوناش الثابتة والمحمولة والقدرة البدالیة-الثالجات -)البخار البسیطة

  الھندسة الكھربائیة: ثانیا 
  قوانین كیرشوف -تعریفات رئیسیة :  القوانین الرئیسیة للدوائر الكھربائیة  -
  طریقة التیارات الحلقیة وطریقة جھد العقد -
  التعریض وأقصى قدرة مرسلة -االقالب  -نورتون  -ثیفینین  -التراكب : نظریات الدوائر  -



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 م 2004جامعة أسیوط -الئحة كلیة الھندسة
 

القیمة المتوسطة والقیمة  -الزاویة  -السرعة  -الدورة  -الذبذبة  -تولید التیار المتردد :  دوائر التیار المتردد  -
  . مقاومة ومحاثة ومكثف  فيالتیار المتردد  -الفعالة 

  )1( ریاضیات – 101عرض 
ر  ) أ( ة  ا  :الجب األنظری ة وتطبیقاتھ داد المركب ادالت -ع ذور المع ة(ج ة ورابع ة ثالث ـات  -) درج ة المصفوف نظری

  .القطاعات المخروطیة -نظم المعادالت الخطیة  فيطبیقاتھا وت
ل ط :لماكالت  ) ب( ة للتكام دودة  -رق متقدم امالت المح ات التك ائص وتطبیق ى -خص ل الخط ـة  -التكام مفكوكــ

  .التكامالت المتعددة وتطبیقاتھا -االنحناءات  -تایلور  
توزیع  -جھادات الحراریةال، ا)احة ، الطاقة ، االتزانزإلا( -جسام المرنةألمبادئ میكانیكا ا :الریاضیات التطبیقیة  ) ت(

  .االتزان للحبال والسالسل - نظریة االنحناء ومعادالت كالبیرون -االجھادات وقانون ھوك 
د  -معادلة برنولى  -الطافیة  األجساماتزان  :الھیدروستاتیكا  ) ث( وى وسطوح  -العالقة بین الجذب والجھ خطوط الق

  .تساوى المجال
  
   ينشاء معمارإ -101ھعم  

الطوب  -االساسات  - المباني إنشاءتسلسل طرق  -والغرض من دراستھا المبانينشاء إمادة  اء ب د  –البن  –تشغیل الجھ
 - الخرسانة المسلحة -والخرسانة العادیة  المبانيمون  - األعتاب -العقود  -الحوائط الحاملة والساندة  -باألحجارالبناء 

  .الجاھزة المباني -الساللم  -لة واستعمالھاالمواد العاز -األسقف
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  ھندسة المدنیةال
  الفرقة الثانیة 

  
  )2(نظریة اإلنشاءات  -221ھمد 

  
  )  أ ( اإلنشاءاتنظریة    -

ة اإل ادات المحوری ص  -جھ ادات الق ة  -اجھ ادات المركب رمیم  - واألساسیةاالجھ اب الت يحس رات ف ل (  الكم بالتكام
   ).الكمرة المرافقة -المرنة  األحمال -عزم االنحناء مساحة منحنى  - المزدوج

  
  )ب (نظریة إنشاءات  -

ر  - االفتراضيباستخدام الشغل  المنشآت المحددة استاتیكیاً  فيحساب التشكالت  ة لحل المنشآت غی زوم الثالث نظریة الع
  .األعمدةانبعاج  -المتحركة  األحمال -المحددة استاتیكیاً 

  
  ) 1( ة  یخرساننشآت التصمیم الم  - 222ھمد
  
  )أ (  ة  یخرسانتصمیم المنشآت ال  -

لحة  انة المس ة  للخرس واد المكون واص الم زاء -خ اء  األج زم االنحن ة لع انیة المعرض ر  -الخرس میم عناص رق تص ط
ال -الخرسانة المسلحة  ة  األحم دة الخرسانوتصمیم األالمحوری ا  - ة المسلحةیعم رن لقطاعات الخرس میم الم نة التص

  .  المعرضة لعزم انحناء
  
  )ب (  ة  یخرسانتصمیم المنشآت ال -

وة قص -مقاومة قطاعات الخرسانة المسلحة المعرضة لعزم انحناء  -  مقاومة قطاعات الخرسانة المسلحة المعرضة لق
  .مسلحة الساللم الخرسانیة ال -  سقف الخرسانیة المسلحةألا  -الكمرات الخرسانیة المسلحة  وتصمیم حمال ألا

  
    الري والصرف ھندسة  -223ھمد 

  
  ) أ (   الري والصرف ھندسة  -

ا    -مصر  في الريتطور  -تعاریف ومعلومات أولیة  ة  -الموارد المائیة وأنواعھا  وطرق تنمیتھ اه بالترب ة المی  -عالق
ري تخطیط وتصمیم شبكة  - مائي طرق تقدیر االستھالك ال –ومقننات الري  االحتیاجات المائیة -حركة المیاه بالتربة  ال

ام  الريفتحات  - الريتبطین قنوات  -المستدیم  الرينظام  في والصرف  ريونظ ي ال وم   ف ل  ريأسالیب  -الفی  –الحق
  .تقییم أداء نظام الري  – بالتنقیط الرينظم  -بالرش  الرينظام  -نظم الري الحدیثة 

  
  ) ب ( الري والصرف ھندسة  -

  . استكشافات مشروعات الصرف واستصالح األراضي الملحیة  –الصرف وأھم مشاكلھ مقدمة وأھمیة 
تصمیم قطاعات المصارف المكشوفة  –الطرق المختلفة للتخلص من میاه الصرف  –مقنن الصرف : الصرف المكشوف
ي رف المغط تمالتھا : الص رف ومش بكات  الص ب ش واع أنابی اة  –أن ارف المغط یط المص ادالت تحد –تخط د مع د تباع ی

ھ  –المصارف  ر الثابت ومعادالت ي  –السریان غی د لشبكات الصرف المغط الل والتجدی ال اإلح ال الصیانة وأعم  –أعم
مخرات السیول وطرق  -محطات الصرف وأنواعھا -تصمیم اآلبار –التداخل  –حساب تصرف اآلبار :  الصرف الرأسي

ا ي الزراعة أسالیب استخدام می -صرف المیاه والتحكم في تجمیعھ اه الصرف  -اه الصرف ف اه  -طرق معالجة می المی
مدي صالحیة المیاه الجوفیة وأھم مصادر  -مناطق تواجد المیاه الجوفیة في مصر –أنواع  الخزانات الجوفیة  -الجوفیة 

  .   ومشكالت تلوثھا 
 
  
  
  

  )    2  ( )طبوغرافیة (  مساحة - 224ھمد
  
  )  أ   ( )طبوغرافیة (  مساحة -
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ة  زة -نبذة عن المساحة التاكیومتری اس المسافات  األجھ ا  -الكھرومغناطیسیة لقی ة وتطبیقاتھ يالمسطحات المتكامل  ف
ال احیة  األعم ة  -المس لعات القطبی بط المض ات  -ض ع المنحنی ةتوقی ة  األفقی یة والمنعكس احات  -والرأس ات المس تطبیق

  ).المنشآت تحت السطحیة -الطرق السریعة  -ك الحدیدیة السك( المدنیة  األعمال فيالمستویة والطبوغرافیة 
  
  )  ب  () تصویریة واستشعار عن بعد (  مساحـــة  -

القیاسات  -آالت التصویر الجوى  -مواصفات العدسات الخاصة  بالمساحة التصویریة  -نبذة عن المساحة التصویریة 
ربط  -ة القیاسات من الصور المجسم -من الصور الجویة وتصحیحاتھا  يالمساحة التصویریة  - األرضيال ال  ف المج

التصویر  بكامیرات الطیف المتراكبة  - األرضتفاعالت الطاقة مع سطح  -االستشعار عن بعد  -تداخل الصور  -المحدود 
  .نظام المعلومات الجغرافیة -االستشعار عن بعد من الفضاء  - بالرادارالتصویر  - الحراريالتصویر  -
  
  ) 2(خواص ومقاومة المواد -225ھمد 
اء   ار االنحن ص -اختب تاتیكيالق ار  -اإلس ياختب الدة  -الل ار الص ادن  -اختب الل المع دم  –ك ـادن  -الص ف المع  -زح
   .نظریات االنھیار المرن -صناعة الخرسانة  –الخرسانة المتصلبة  –الخرسانة حدیثة الصب  -الخرسانة   

  
  )  1(ھیدرولیكا  -226ھمد

القوى الھیدروستاتیكیة المؤثرة على سطوح  -وسائل قیاس ضغط المائع  -الموائع الساكنة  فيالقوى  -وائع خواص الم
شدة الضغط والسرعة للموائع المتحركة  فيالتغییر  -كینماتیكیة حركة الموائع  -الطفو والتعویم  -معرضة لضغط المائع 

التشابھ  - البعديتطبیقات التحلیل  - الثانيقانون نیوتن  -لموائع القوى الناتجة عن سریان ا -قانون الطاقة وتطبیقاتھ -
  .األنابیبشبكات  -والقنوات ا لمغلفة  األنابیب فيالسریان  -مقدمة الھیدرودینامیكا  -النماذج  - الدینامیكي

  
  )  1( ساسات  ألمیكانیكا التربة وا -227ھمد   

الھبوط  -التربة  فياالجھاد  -نفاذیة التربة  -التربة فيالمیاه  -التربة تصنیف  -خواص التربة  -تعریفات وعالقات أولیة 
  .الضغوط الترابیة  -اتزان المیل  -دمك التربة  -الطبقات المرنة  في
  

  )  2(ریاضیات  -201عرض 
ة األولىالمعادالت التفاضلیة العادیة من الرتبة والدرجة    ات الھندسیة والعلمی ادالت ت -وبعض التطبیق ة مع فاضلیة عادی

 -معادالت تفاضلیة عادیة خطیة من الرتبة النونیة وبعض التطبیقات - األولىمن الرتبة األولى ودرجات أعلى من الدرجة 
  .نظریة الفروق المحددة وتطبیقاتھا -المصفوفات  -جسات المثلثات الكرویة  -التكامالت الثنائیة والثالثیة مع التطبیقات 
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  الھندسة المدنیة
  رقة الثالثة الف

  
  )  3( اإلنشاءاتنظریة -321ھمد  
تاتیكیاً    ددة اس ات المح رخیم الجمالون اب ت ة لحس ة التخطیطی غل  -الطریق ة الش يطریق ي االفتراض ر  ف آت غی ل المنش ح

رخیم  - حل الھیاكل غیر المحددة استاتیكیاً  في األعمدةطریقة التشابھ مع  - المحددة استاتیكیاً  ة الت ل  -طریق يالمی حل  ف
اء  - الھیاكل غیر المحددة استاتیكیاً  يطریقة توزیع عزوم االنحن ر المحددة استاتیكیاً  ف ل غی أثیر  - حل الھیاك خطوط الت

وى  ات والق يلآلزاح تاتیكیاً  ف ددة اس ر المح آت غی رة  - المنش البة المباش ة الص يطریق ددة  ف ر المح آت غی ل المنش ح
  .استاتیكیاً 

  
   عدنیةمالمنشآت تصمیم ال – 322ھمد 

    )أ (  معدنیةالمنشآت تصمیم ال 
   .تصمیم الوصالت-الجمالونیة األسقف-المعرضة لقوى الشد والضغط  األجزاءتصمیم  -واالجھادات األحمال  
  

    )ب ( منشآت معدنیةتصمیم ال
تصمیم المنشآت  -األدوارتصمیم وتحلیل المنشآت متعددة  -تصمیم الكمرات بأنواعھا المختلفة-وقواعدھا األعمدةتصمیم 

  . الصلب والخرسانة المركبة من
  

  ) 2 (ة یخرسانتصمیم المنشآت ال  -323ھمد
  ) أ   (ة یخرسانتصمیم المنشآت ال 
ة األسقف   اء  - الخاص زوم انحن ة  وع وي محوری ة لق لحة المعرض انیة المس ات الخرس میم القطاع ر  –تص میم األط تص

  .  الخرسانیة المسلحة
  

  ) ب  (ة یخرسانتصمیم المنشآت  
   .مسائل خاصة - إنشائیةتفاصیل  -المختلفة للتغطیات وتصمیمھا األنظمة 
  

  مداد المیاه  إ ھندسة - 324 ھمد 
اه  -تقدیر االحتیاجات المائیة  -دراسات السكان  -دراسات استھالك المیاه  -مقدمة  ة  -مصادر المی اه الجوفی اه  -المی می
ار ال  - األمط دادأعم اه  اإلم اه  -بالمی ع المی ال تجمی ة  -أعم ال التنقی زج  -أعم ب  -الم یب  -التروی یح  -الترس  -الترش
  .مواصفات میاه الشرب -محطات الضخ  -خزانات المیاه  -شبكات المیاه  -أعمال توزیع المیاه  -التطھیر 

  

  جیودیسیا   -325  ھمد 
ا نظریة ا -المساحیة والجیودیسیة  األرصادالطرق العامة لضبط وتصحیح  االت وتطبیقاتھ يالحتم ة  ف ین دق  األرصادتعی

ات التصحیح  - األضالعتصمیم الشبكات المثلثیة المرصودة الزوایا والمرصودة  -الجیودیسیة  نظریة أقل مجموع لمربع
برمجة المعادالت الشرطیة للحصول على أدق  -المعادالت الشرطیة وأنواعھا  -الجیودیسیة  األرصادضبط  فيوتطبیقاتھا 

اقص  -المستقلة وغیر المستقلة  األرصادحالة  فيقاعدة انتشار الخطأ  -قیم المحسوبة لألرصاد ال ین رسم القطع الن تعی
اص  اءالخ ات  - باألخط ارمحط م  األقم ناعیة ونظ داثیاتالص یة اإلح ة  - األرض ة الدقیق بكات المیزانی بط ش قاط -ض  إس
  .االنحرافأسس علم الفلك وتحدید خط الطول والعرض و -الخرائط 

 

  ) 2(واالساسات  میكانیكا التربـــة -326ھمد 
تصمیم -تصمیم االساسات السطحیة  -الكشف عن التربة  -تحمل التربة -استقرار االنحدارات  - التنبؤ بھبوط المنشآت  

   .تصمیم غطاء الخوازیق -االساسات العمیقة 
  
  
  
  
  

  )1( يالر منشآت تصمیم  -327ھمد
اري -1 نیف : الكب اريالتص ع  - كب ار موق وبرياختی ات  - الك اريأساس اف - الكب ال  األكت ةوالبغ داخل  واألجنح والم

اري -العائمة  الكباري -المعلقة  الكباري -المؤقتة  الكباري -بأنواعھا  الكباريوتصمیم  الكباريركائز  -والمخارج   الكب
  .يالكبارصیانة   -الخرسانیة  الكباري -المعدنیة  الكباري -العقدیة 

ة  -السحارات المعدنیة  -السحارات الخرسانیة    :السحارات -2 تصمیم  -السحارات ذات المصبات  -السحارات الحجری
  .المختلفة للسحارات األنواع

  .تصمیم البرابخ -البرابخ المسلحة  -البرابخ المعدنیة  -البرابخ الحجریة  :البرابخ -3
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  .البداالت الخرسانیة -ت الحجریة البداال -البداالت المعدنیة  :البداالت -4
   .تصمیم المصبات -المصبات الجانبیة  -مصبات النھایة  -الخلفیة  المصبات: تابالمص -5
  

  )2(ھیدرولیكا    -  328ھمد
وات المفتوحة  فيسریان الماء  اع  -القن ادالت المستخدمة لتصمیم القط ائيالمع وات  الم رع والقن ة  -للت ة النوعی الطاق

دریجیاً  -تطبیقات  -حرج والقوة الناتجة عن حركة الماء والعمق ال اه  السریان المتغیر ت اء وطرق  -للمی شكل سطح الم
ةقوة الرفع  -مقدمة عن الطبقة الجداریة  -تحدیده  ورة  واإلعاق ى االجسام المغم درولیكا  -عل ارھی اع  - األنھ ل الق  -حم

د القص الحرج  - واألنھارالقنوات المكشوفة  فينظام السریان  -الحمل المعلق  ة  -جھ ا -اآلالت الھیدرولیكی  تالتوربین
  .المطرقة الھیدرولیكیة -والطلمبات 

  
  تخطیط النقل والمرور   - 329ھمد 

ل  -أ  یط النق ل  :تخط یط النق ة لتخط دن  -مقدم ل الم ل داخ یط النق دن  -تخط ارج الم ل خ یط النق ات  -تخط دة البیان  -قاع
  .تقییم شبكات النقل -بدائل شبكات النقل  -نبؤ بالطلب على النقل النماذج  الریاضیة للت

دراسة  -العالقة بین المتغیرات المروریة  -دراسة خصائص المرور  -خصائص المركبة والسائق والطریق   :المرور -ب
تحكم  وسائل التنظیم -السعة ومستوى الخدمة  للطرق وعالقتھا بعناصر الطریق والتشغیل والظروف البیئیة  يوال  ف

  .حركة المرور
  

  )1( اختیاريمقرر -331ھمد 
 
   مواد الھندسة اإلنشائیة -أ
  تكنولوجیا التشیید والمواد الھندسیة   - 1– 331ھمد 

وجيالتطور  -طرق وتصمیم الخلطات الخرسانیة  -  للخرسانة الداخليالتكوین والتركیب  واع الخاصة من  التكنول واألن
واد  -المنشآت الحدیثة  فيواستخداماتھا المختلفة   وحواسھاھا الخرسانات وكیفیة تصنیع ة للم ار المختلف نظریات االنھی

التحكم وضبط الجودة للمواد  -ضافات الخرسانة وتطبیقاتھا المختلفة إ -البناء  فيالمواد الخشبیة المستخدمة  -الھندسیة 
د التسلیح  -شآت الخرسانیة المن فياالختبارات المختلفة للخرسانة  -والمنشآت الخرسانیة  الشدات  -نبذة عن صدأ حدی

ة  -م الخرسانیة روالف ة للوصالت الملحوم ارات المیكانیكی ة  -االختب نظم المختلف انينشاء إلال الخرسانیة وخطوات  المب
  .بالتسلسل المفضل المبانيتنفیذ 
    الخرسانیة  المنشآتوتقویة  وصیانة  ترمیم  – 2 – 331ھمد

ریخ  اتش ات  نيالمب اء عملی دوثھا أثن ل ح وب المحتم دعات والعی آت إوالتص ار المنش انیة وانھی آت الخرس اء المنش نش
ة  -الخرسانیة  فحص وكیفیة تشخیص عیوب المنشآت -أمثلة لبعض حاالت االنھیار من الواقع  -المختلفة  رمیم وتقوی ت

اه ألتحت االخرسانیة  ج المنشآتصالح وعالإ -صیانة وحمایة المنشآت الخرسانیة  -المنشآت الخرسانیة  رض وفى المی
التقنیة الحدیثة  -وكیفیة استخدامھا الخرسانیة  صالح والحمایة للمنشآتإلمواد ا -رضیات الخرسانیة ألصالح وعالج اإ -

الج  رق ع انیة لط آت الخرس ن  - المنش ة م میمھا للوقای ا وتص ة عالجھ ق وكیفی ة للحرائ انیة المعرض آت الخرس المنش
  .قالحرائ

  
  دینامیكا المنشآت وھندسة الزالزل   - 3– 331ھمد

سلوك النظام ذو درجة الحریة الواحدة  -النظام ذو الحریة الواحدة المضمحل  -النظام ذو الحریة الواحدة غیر المضمحل 
 لمبانيضمحلة الحركة الم -نظم درجات الحریة المتعددة  -العامة  األحمالنتیجة  الدینامیكيالسلوك  - ترددينتیجة حمل 

  .كودات البناء فياالحتیاطات ضد الزالزل  -سلوك المنشآت تحت تأثیر الزالزل  -القص 
    التأسیس علي التربة ذات المشاكل - 4– 331ھمد 

دراسة وخواص وسلوك التربة  -دراسة وخواص وسلوك التربة المتفتتة  -دراسة وخواص وسلوك التربة المنتفشة 
  .خواص وسلوك التربة الطریة  دراسة و -اإلنھیاریة  

  
  والھیدرولیكا الريمواد  -ب

  المتطورة   الريتصمیم نظم  -5 - 331ھمد 
ة  ة  -مقدم ريأنظم ورة  ال رق  -المتط ريط ري - ال طح ال ري - يالس طح  ال ري -تحت الس ھ  ال الرش بأنواع ري -ب  ال
  .بالتنقیط

  
  ھیدرولیكا تطبیقیة   - 6– 331ھمد
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ة  يمقدم درودینام ف م الھی ریان  یكا وتض ة الس د  -دال ة الجھ ریان  -دال ال الس ة  -مج ریان المختلف ة الس بكة  -أنظم ش
ة  شبكات توزیع المیاه وتضم  -السریان وتطبیقاتھا  ة الخطی يحل الشبكات بواسطة النظریة الغیر خطیة ، النظری حل  ف

   حل شبكات المیاه وتطبیقاتھا  فيالشبكات وتطبیقاتھا ، طریقة ھاردى كرس 
م ة وتض وات المتزن میم القن وات  تص میم القن ة ، تص وفة الترابی وات المكش میم القن ا ، تص د وتطبیقاتھ وى الح ة ق نظری

واجنظریة  -المكشوفة المبطنة وتطبیقاتھا ة وتضم   األم ة ذات المدى الصغیر االبحری ة الموجب ة استكس  -لنظری نظری
  .ة وتطبیقاتھامداد الطولیلإلللموجات البحریة ، النظریة الخطیة 

  
  دارة مواردھا  إالمیاه و فيھندسة التحكم  - 7 – 331ھمد 

  .منشآت التحكم -تصمیم التدفق  -المیاه السطحیة المتاحة 
  
  

  شغال العامة ألمواد ا  -جـ 
  
  نتاج الخرائط  إ فيتطبیقات المساحة التصویریة واالستشعار عن بعد  -8 - 331ھمد 

  المساحة التصویریة   - أ
ة إ -شبكات المثلثات الجویة  -لة العامة للمساحة التصویریة الحا ة  -نتاج الصور العمودی  -المساحة التصویریة الرقمی

ا  امیرات البانورام یة  -ك ات ھندس اس ( تطبیق ي اإلزاحةقی احة  ف ة ، مس آت المعدنی ة ، المنش اقالمنشآت المدنی ،  األنف
  ).نشآت البحریة المساحة التصویریة الصناعیة ، بناء السفن والم

  االستشعار عن بعد   -ب
تجھیز المعلومات  -االستشعار عن بعد  فينظم التصویر  -تأثیر الغالف الجوى  -أساسیات االستشعار عن بعد وتطورھا 

د  -تقویم الصور  -للصور  الرقمي اإلنتاج -وتداولھا  ات  واالستشعار عن بع ات الھندسیة  -نظم المعلوم بعض التطبیق
تطبیقات االستشعار عن  -) التربة ، استكشاف الموقع وتخطیطھ ، مصادر المیاه واستخداماتھا ، وسائل النقل  تصنیف(

  .والزراعة الحضريمجاالت التخطیط  فيبعد 
  

  للنقل    ساسیةألتخطیط وتصمیم البنیة ا - 9 - 331ھمد
ل  -حاجة الطلب على النقل  -مشكلة النقل والحاجة لتخطیط النقل  -مقدمة  الخصائص الھندسیة والتشغیلیة لوسائل النق

  .تخطیط النقل العام -وتنظیم المرور  إدارة -أسس اختیار وسیلة النقل المناسبة  -المختلفة 
  

  ھندسة صحیة وبیئیة    -10 - 331ھمد 
انيالصحیة  الاألعمتخطیط  -بالمیاه  المباني إمداد - البیئيالتلوث  -مجاالت الھندسة الصحیة والبیئیة  -مقدمة   - بالمب

يدراسة صرف المخلفات السائلة  - بالمبانيالتركیبات الصحیة  -الصحیة  األعمال فيالمستخدمة  واألجھزةالمواسیر   ف
  .قوانین حمایة المسطحات المائیة -المناطق المنعزلة 
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  الھندسة المدنیة 
  الفرقة الرابعة 

   
  ) 3(تصمیم المنشآت الخرسانیة    -421ھمد 

رضیة وأحواض السباحة بأشكالھا المختلفة شاملة التصمیم أللمنشآت المعرضة للمیاه كالخزانات العلویة والخزانات اا  
اب  (تصمیم المنشآت الخرسانیة القشریة  - وتفاصیل التسلیح ات  -قب تصمیم المنشآت الخرسانیة سابقة  -  )مخروطی

  .ختلفة وبحور مختلفةجھاد سواء بسیطة االرتكاز أو المستمرة بركائز مإلا
  

  ) 2(ي تصمیم  منشآت الر -422ھمد
  ) أ  (ي تصمیم  منشآت الر  

 أنواعھا والفروشات أسفلھا وطرق تصمیمھا ھیدرولیكیاً وإنشائیاً : الـھدارات  
 درولیكیاً وإنشائیاً  :القناطر ا والضغوط  –أنواعھا والفروشات أسفلھا وطرق تصمیمھا ھی ات وأنواعھ البواب

  یة علیھا وطرق تصمیمھاالھیدرولك
  طرق إخماد الطاقة خلف المنشآت المائیة  

  
  ) ب (ي تصمیم  منشآت الر 

  طرق تصمیمھا ھیدرولیكیا وإنشائیا -أنواعھا : واألعمال المالحیة االھوســة  
 ھا متصمی وطرق  –أنواعھا  :السـدود 
 أنواعھا وأسالیب  تنفیذھا والغرض من استخدامھا  : األنفاق 

  
  ھندسة الطرق والمطارات   -423ھمد

ارات  رق والمط یط الط ن تخط ة ع رق  -مقدم بكة الط ة ش یة  -ھیكلی ر الھندس رق والعناص اور الط یط مح س تخط  -أس
ة  يالقطاعات العرضیة والطولی ق  ف فلیة المستوى  -الطری ات السطحیة والس یط التقاطع دة  -تخط ة ووح ا الترب میكانیك

ارات  مواد -نشاء جسور الطرق والمطارات إ رن والرصف الصلب للطرق  -الرصف للطرق والمط تصمیم الرصف الم
  .   دارة وصیانة الطرقإنشاء وتنظیم إلمعدات ا -والمطارات 

  
  ھندسة  صحیة وبلدیات   -424ھمد  

ة  وث البیئ -مجاالت الھندسة الصحیة والبیئی اه إلا - يقضایا التل داد بالمی اه  -م ات ملحق -تخطیط وتصمیم شبكات المی
ات السائلة  - يالصرف الصح -نظم التنقیة للمیاه السطحیة والجوفیة  -الشبكات  دیر التصرفات  -خصائص المخلف  -تق

ح رف الص بكات الص میم ش یط وتص رد  - يتخط وط الط ع وخط ات الرف رف  -محط بكات الص ات ش ة  -ملحق م معالج نظ
  .التخلص من المخلفات السائلة -المخلفات السائلة 

 
  الھندسة المدنیة  يف يالحاسب اآلل  طبیقاتت -425ھمد 

ادالت التفاضلیة    د الواحد باستخدام المع ق لإلحل المنشآت المكونة من عناصر ذات البع ـع تحقی زاحة داخل العنصر م
استنتاج مصفوفات المتانة للعناصر ذات -جراء تطبیقات لحاالت مختلفةإ-زاحة عند حدود تلك العناصر شروط االتزان واإل

بعض إ-بعد الواحد مستخدما نظریة العناصر المحددة ال ى  اإلنشاءاتجراء تطبیقات ل زة عل وطرق الحل للمنشآت المرتك
   .الدعامات فيحدث بھا ھبوط  يالدعامات المرنة والمنشآت الت

 
   الوقایة من أخطار المھنة   -426ھمد

اء أخطار عملیات تنفیذ الب –مقدمة عامة عن عملیات التنفیذ والبناء  ذ  تحت مستوي سطح األرض  –ن ار التنفی  –أخط
أخطار استعمال  –أخطار التنفیذ في مستوي أعلي من مستوي سطح األرض  -أخطار التنفیذ في مستوي سطح األرض  

  .  االحتیاطات الواجب مراعاتھا عند تنفیذ المنشآت  –الوقایة من استعمال مواد البناء المختلفة  –مواد البناء المختلفة 
  

  معدنیة   ال ي كبارتصمیم ال -427ھمد
ذات الكمرات الرئیسیة للطرق والسكة الحدید  الكباريتصمیم  - الكباري فيواالجھادات  األحمال - الكبارينشاء إلمقدمة 

ار - لحة  يتصمیم كب ن الصلب والخرسانة  المس ن أجزاء م ة م رق المركب اريتصمیم  -الط ة  الكب میم  -الجمالونی تص
  .ي للكبار ينشائإلالتصمیم ا فياستخدام الكمبیوتر  -صندوقیة واالرثوتروبیة ال الكباري

  
  إدارة مشروعات التشیید  -428ھمد
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ة  روع  -مقدم دیر المش ات م ئولیات وواجب روعات  -مس ة للمش ة الزمنی یط الجدول تقیمات ( تخط ط المس ة مخط  -طریق
رج  ار الح ة المس امج  -طریق ة البرن ویم ومراجع ة تق ذ  -) طریق دة التنفی ة وم ین التكلف ة ب نظم  -العالق ع الم التوزی

  .المواصفات وحساب الكمیات  – نقل المعلومات والرقابة على المشروع -حتیاجات لإل
  

  ھندسة السكك الحدیدیة   -429ھمد 
ارات  یر القط ة س یر  -دینامیكی اب زمن الس یط الھندس -حس ر التخط ة حس -للسكة  يعناص ات وكیفی كال التفریع اب أش

شارات إلالتشغیل وا -تخطیط المحطات بالسكك الحدیدیة  -مكونات السكة وتصمیم أجزاؤھا المختلفة  -أبعادھا الھندسیة 
  .دارة وصیانة خطوط السكك الحدیدیةإبالسكك الحدیدیة ونظم 

  
  والمالحة الداخلیة   ي ھندسة الموان - 1+  429ھمد

وا -يوالمراس ني مواتخطیط ال -يالنقل المائ -تعریفات ومواصفات   وان -ني حمایة الم اة  -يمنشآت الم ـاذج المحاك نمـــ
طرق تھذیب  -تصمیم قطاعات المجـــــــارى المالحیة -رصفة وتصمیمھا وأنواعھاألا -مواجألحواجز ا -مواجألا -يللموان

ات ا -المالحیة وطرق حساب كفاءتھا األھوسة -نھار والمجارى المالحیة ألمجارى ا ة شاد رإلعالم  -وتصمیمھا المختلف
  .    جمھوریة مصر العربیة يالمجارى المالحیة ف -طرق تربیط وسحب الوحدات والقوافل

 
  )  2( مقرر اختیاري  -431ھمد 

 

  الھندسة اإلنشائیة مواد  -أ
 

  متقدمة  منشآت خرسانیة  – 1 - 431ھمد
اح واأل  –تصمیم القطاعات الخرسانیة بالحالة الحدیة  ال الری ددة أحم ة وتصمیم المنشآت الخرسانیة متع ال الزلزالی حم

ق  ة ( الطواب آت العالی ة  -) المنش رة  والمنحنی ات المنكس انیة ذات  البالط آت الخرس میم المنش وامع  –تص میم الص تص
  . الخرسانیة 

  
  منشآت معدنیة متقدمة   -2 - 431ھمد 

تصمیم  - يفقألالمستوى ا فيوتصمیم الكمرات المنحنیة  تحلیل - يالمستوى الرأس فيتحلیل وتصمیم الكمرات المنحنیة 
  .الدائریة والمستقیمة يذات القطاع الصندوق الكباريتحلیل وتصمیم  -الملجمة  الكباريتصمیم  -المركبة  الكباري

  
  الخرسانیة   الكباري -3- 431ھمد 

 نشائیةإلتوزیع أحمال العمل على العناصر ا - الكباريتؤثر على تصمیم  التيالمختلفة  األحمال - الكباريأنواع  -مقدمة 
وبر يالوصالت  - يالمختلفة المكونة لجسم الك اري ف ينشائیة إتفاصیل  - الكب اري ف اريمنشآت  -المتنوعة  الكب  الكب

  .الكباري المختلفة من  األنواعتصمیم  -المركبة من  خرسانة وحدید 
  

    مقاومة مواد متقدمة   - 4– 431ھمد 
القانون العام لھوك   -الطاقة المختزنة في المادة عند تعرضھا  لحاالت إجھاد مختلفة   -عامة لإلجھاد واالنفعال الحالة ال

  -تطبیقات علي نظریات االنھیار المرن   –نظریات االنھیار المرن للمواد المختلفة عند تعرضھا لحاالت إجھاد مختلفة  –
اً األسطوانات السمیكة والنحیفة والمركبة ال ین مع ي أو خارجي أو االثن دة  –معرضة لضغط داخل زان واستقرار األعم ات

  .   مقاییس االنفعال  -النحیفة 
    ةنشاءات متقدمإتحلیل نظریة و  -5 -431ھمد 

رن  ة  -الكمرات المرتكزة على وسط م وى المحوری أثیر الق يت ل المنشآت المستویة  ف واح المستطیلة ألسلوك ا -تحلی ل
ة  ص أثیر والدائری الغیر ة السمك  تحت ت ة  -العرضیة  األحم يمقدم رق ف دد ط روق  -للمنشآت  يالحل الع ة الف طریق

  .طریقة العناصر المحدودة -المحدودة 
  

  سابقة التجھیز   وأجھاد إلة سابقة ایناخرس منشآت -6 - 431ھمد 
صناعة الخرسانة سابقة  فيلمستخدمة خواص المواد ا -جھاد وأنواعھا المختلفة مقدمة عن ماھیة الخرسانة سابقة اإل

ة إلجقوة سبق ا فيجھاد والفاقد إلالنظم المختلفة لسبق ا -ھاد إلجا ا المختلف تصمیم القطاعات الخرسانیة  -ھاد وأنواعھ
ة إلسابقة ا وى خاص اء وق زوم انحن اد والمعرضة لع تخدمة  -جھ ابالت المس ل الك يبروفی ابقة ا ف اد إلالخرسانة س  -جھ

ك  يالتماس ابقة ا ف انة س اد إلالخرس ة  -جھ ات النھای میم بلوك يتص ابقة ا ف انة س اد إلالخرس یطة  -جھ رات البس الكم
ابقة ا تمرة س اد إلوالمس ابقة ا -جھ انیة س رات الخرس رخیم الكم اد إلت ة إ -جھ ز المختلف ابقة التجھی انة س اج الخرس نت
يالتحكم وضبط الجودة  -لتجھیز المختلفة للعناصر الخرسانیة سابقة ا األنواع -للمنشآت الخرسانیة  الخرسانة سابقة  ف

  .التجھیز
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  متقدمة   أساسات -7 - 431ھمد 

ة  -) لوحیة ستائر  -حوائط خرسانیة ( تصمیم المنشآت الساندة  ز -تصمیم السدود المؤقت ة الن  فيالجو ح تصمیم أنظم
  .لتأسیس المنشآت ياداختیار مناسیب التأسیس بغرض الحصول على الحل االقتص -رضیة ألللمیاه ا

  
    األساسات العمیقة والخاصة  -8 - 431ھمد 

تعیین قدرة  –التحلیل الدینامیكي واالستاتیكي  للخازوق   -تعریف األساسات الخازوقیة وأنواعھا وظروف استخدامھا 
 –ات في التربة حساب قدرة تحمل وھبوط القیسون –أنواع القیسونات المختلفة  –تحمل الخازوق في المعمل والموقع 

  .   سلوك القیسونات تحت تأثیر األحمال األفقیة
  
  
  والھیدرولیكا   الريمواد  -ب

  
  الكبــرى   الريتصمیم منشآت  -9 - 431ھمد

ات  دود والخزان ا  -الس ا  -أنواعھ ار مواقعھ میمھا  -اختی ات  -تص زین  -الخزان ات التخ ذیب  -نظری ال تھ ارأعم  - األنھ
   .تبطین الترع

  
    الريطرق وأسالیب تنفیذ مشروعات  -10- 431ھمد

روعات  ال مش ف بأعم ريتعری غرى  ال رى والص ارى ااأل -الكب ذیب مج ة بتھ ال الخاص رع ألعم ار والت ل  -نھ رق عم ط
اه  زح المی يالسدود لن ل  ف ع العم ل الصناع -مواق اور العم د مح ل الصناع - يتحدی ر للعم ك الحف االشتراطات  - يأورنی

يالقیاسیة  ھ تجھ ف ة  تأمین ات وطریق انة االساس ندوق خرس ز ص ة  -ی اه الجوفی ى المی یطرة عل رق الس يط ع  ف  -الموق
ا  ذ الستائر وأنواعھ ة لتنفی ق سابقة  -الشدات الخشبیة والمعدنی ذ الخوازی د تنفی ا عن م االشتراطات الواجب مراعاتھ أھ

يالكبرى طرق تنفیذ القناطر  -الطبیعة لمراحل الصب والرفع والدق  فيالتجھیز  ل السدود األ ف ار وعم ذ  -نھ طرق تنفی
  .شتراطات محطات الرفع وطرق تنفیذھاا - السحارات بالتعویم والتغویص

  
  

    ىالھیدرولوج -11- 431ھمد 
ة  األرصاد -الدائرة الھیدرولوجیة  -الھیدرولوجى  فيمقدمة  ق  -الجوی ائإلا( رصد الوت زال الم ة  -) ين د المائی  -الفواق

ت دل االس امع ح  - ئيھالك الم طح -الرش ان الس اء  يالجری ة  -للم ات المائی ات  -المنحنی يالقیاس ة  ف ارى المائی  -المج
  .البحیرات والمجارى المائیة  فيتطبیقات للمعادلة الھیدرولوجیة العامة للتخزین 

  
  
 
  

  المیاه الجوفیة  وجیا ھیدرول -12 - 431ھمد 
المیاه الجوفیة واآلبار  -حركة المیاه الجوفیة  -تواجد المیاه الجوفیة  -رولوجیة الدائرة الھید فيالمیاه الجوفیة  -مقدمة 

عن المیاه الجوفیة  يالبحث السطح -جودة المیاه الجوفیة  -مستویات وذبذبات المیاه الجوفیة  -اآلبار الجوفیة  تصمیم  -
  .عن المیاه الجوفیة يالبحث تحت السطح -
  

  نھار والمجارى المكشوفةھیدرولوجیا األ -13 -431ھمد 
  

ارألخصائص ا ة لأل: نھ احات المعرض ة ، المس وات المائی ار القن دھامط ة األوتجدی ریان ، كمی ھا، الس رق قیاس ار وط مط
   .ئياالطما ومعدالتھ الناتج 

  .، الري مداد بالمیاهإلا ،المالحة، محطات القوى :نھاراأل استعماالت
ادالت  -معامالت االحتكاك  -الحالة المضطربة  في تالسرعاتوزیع  -للسریان  ساسیةالمعادالت األ: نھاراألھیدرولیكا  مع

  .الحركة
ة : نھاراألبالقنوات و بي النقل الرسو ة الرسوبیة ، الحرك ل  فيخصائص الترب اع  الرسوبيالنق ، أشكال التموجات بالق

  . دى ارتباطھا بالخشونة، وتطبیقات على حمل القاع والحمل المعلقمو
  . الھیدرولیكیة، الضبط الدائم بالمنشآت  المائيسبل تنظیم قاع النھر ، ضبط وتنظیم وتھذیب المجرى : األنھارھندسة 

  
  وأعمال الموازنة   الريقیاسات أرصاد  -14- 431ھمد 
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طرق قیاس سرعة المیاه وحساب  - قیاس منحنیات الرمو عند القناطر  -الطرق المختلفة لقیاس مناسیب المیاه 
 -محاوالت التصرف  - اختالف طرق قیاس التصرف وحسابھ عند كل منھم  -الفرق بین قناطر الفم والحجز  - ت التصرفا

أعمال الموازنة على السدود  -طرق حمایة وتقلیل النحر خلف أعمال الموازنات  -الموازنة على الھدارات ومساقط المیاه 
  .طرق حساب تصرفاتھم وكمیات المخزون فیھاقیاس أرصاد المیاه الجوفیة و -وطرق حساب حجم الخزانات 

  
  شغال العامةألمواد ا –جـ 

 

    البیئيالتلوث  فيھندسة التحكم  -15 - 431ھمد 
تحكم -مصادره ( تلوث الھواء  -) طرق التحكم  -مصادره (تلوث المیاه  - البیئيالتلوث  فيالتحكم  -مقدمة   -) طرق ال

  .المخلفات الصلبة -المخلفات الصناعیة 
  
  صیانة شبكات النقل   -16 - 431ھمد  

ات  -تقییم حالة الرصف  -دارة الرصف إنظم  -مقدمة  ع البیان ة الرصف  -تجمی قیاسات عدم استواء  -طرق مسح حال
ف  ة إ -السطح للرص ف المختلف وب الرص الح عی ف  -ص واع صیانة الرص ة  -أن رامج الصیانة المختلف یم  -ب رق تقی ط

  .انةالبرامج المختلفة للصی
  

  وتحدیث الخرائط الرقمیة  )  GIS(  تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة  - 17 - 431ھمد
ة  ل الخرائط  -عناصر نظم المعلومات الجغرافی ي عم ة ف وتر والطرق الرقمی زات استخدام الكمبی ات  -ممی مصادر البیان

ة لتم -المختلفة المستخدمة مع نظم المعلومات الجغرافیة  ة الطرق المختلف ات الجغرافی ات نظم المعلوم ل بیان ل  -ثی تمثی
ا  البیانات خطیاً  ات  -وبطریقة الخالی ة لمناسیب سطح  -قواعد البیان اذج الرقمی ة لتحدیث  - األرضالنم الطرق المختلف

  .الخرائط
  

  أعمال المساحة الجیودیسیة   في)  GPS(  األرضیة اإلحداثیاتتطبیقات  -18 - 431ھمد 
ام   إلي من نظام دوبلر (     األخیرةالسنوات  فيتطور النظم  -من الفضاء وتطبیقاتھا  ثیاتاإلحداطرق تعیین   GPSنظ

محطات  -قوانین كیلر  - الدوريالزمن  -مساراتھا  -الصناعیة  األقمار - األرضیة اإلحداثیاتالعناصر الرئیسیة لنظام  -)
ي األرضیة اإلحداثیاتحساب  -ل الموجات نظم استقبا -أنواع الموجات المستخدمة  - األرضیةالرصد  ة  ف حاالت الحرك

 .الجیودیسیا في األرضیة اإلحداثیاتتطبیقات نظم  -والثبات 
  

  المخلفات الصلبة   -19 - 431ھمد 
نیفھا  لبة وتص ات الص ادر المخلف لبة  -مص ات الص ائص المخلف ع  -خص رق التجمی ل  -ط رق النق ة  -ط رق المعالج ط

  .استخدام المخلفات الصلبة عادةإ - النھائيوالتخلص 
  

  ھندسة المطارات   -20 - 431ھمد 
 األرضيالتخطیط  -تخطیط عناصر المطار  -الحركة  فيوسائل التحكم  -مبادئ تخطیط المطارات  -عناصر النقل الجوى 

  .المطارات في اإلضاءة - اإلرشادوعالمات 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 م 2004جامعة أسیوط -الئحة كلیة الھندسة
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  ةالھندسة المیكانیكی
    األولىالفرقة 

  
  ریاضیات  -101عرض 

  
  تفاضل وتكامل ومعادالت تفاضلیة اعتیادیة - أ

المعادالت التفاضلیة  -المعادالت التفاضلیة االعتیادیة من الدرجة األولى - التكامالت المتعددة وتطبیقاتھا الھندسیة 
المعادالت التفاضلیة  - وتطبیقاتھا الھندسیة  متسلسلة فورییر -تحویل البالس وتطبیقاتھا  - الخطیة ذات الرتب العلیا 

  .الجزئیة
  
  وجبرھندسة تحلیلیة  -ب

 - اختبارات التقارب والتباعد   -الھندسة التحلیلیة فى االبعاد الثالثة وتطبیقاتھا  -القطاعات المخروطیة ومجموعاتھا 
عادالت الجبریة الغیر خطیة ومجموعاتھا حل الم - نظریة دیموافر  - ودوال المتغیرات المركبة  - المركبة األعدادجبر 
  .عددیا

  
  )1(نتاج  إ ھندسة -121ھتج 

 -تصنیف احجار الجلخ  -ماكینات التجلیخ  -ماكینة الثقب  -ماكینة التفریز  -ماكینة الكشاطة  -ماكینة الخراطة  -مقدمة 
  . عملیات القیاس وضبط الجودة – عملیات تجلیخ خاصة

  
  ت الماكینا إنشاء  -121ھتص 

  )أ(إنشاء الماكینات 
) وصالت مبرشمة  ووصالت ملحومة -وصالت خابوریة ومحددة  -وصالت باستخدام القالووظ (الوصالت المیكانیكیة 

  المواد الھندسیة  -
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    )ب(إنشاء الماكینات 
 كراسي - ةكیصمامات میكانی - موانع التسرب  أنواع - عالمات التشغیل - السماحات الھندسیة -واجات دالسماحات واالز 

  .تحبیر الرسومات  - رسومات انشائیة تشغیلیة -التروس -المحاور
  
  أساسیات علوم الحاسب - 121 قمھ

معالجة  –ترجمة واختبار البرامج  –الخوارزمیات وتطویر البرامج  –مكونات الحاسب الرئیسیة : مقدمة عن الحاسب
ات الحسابیة  –الثوابت والمتغیرات (ة الفورتران أساسیات لغ –مقدمة  –البرمجة بلغة الفورتران  –البرامج   –العملی

ة  دوال المكتبی وران –ال ة الفورت رامج لغ ل ب یة  -) ھیاك راج األساس ال واإلخ ات اإلدخ راج ( عملی ال واإلخ ر اإلدخ أوام
وع –أوامر اإلدخال واإلخراج المھیكلة  –الخاضعة لتعلیمات الحاسب  تحكم عملی) الجمل التوصیفیة والمحددة للن ات ال

 –دالة الجملة (الدوال والبرامج الفرعیة  -) جمل تحكیمیة إضافیة –الھیكل التكراري  –الھیكل التقریري (في البرامج 
ة  رامج الفرعی ة –الب دوال الفرعی رات  -) ال فوفات والمتغی فوفات (المص الن المص ل إع داخلي  –جم زین ال التخ

  ).للمصفوفات
  

  ھاخواص المواد واختبار -101ھمد 
مجسات االنفعال والمرونة  ( - أجھزة قیاس االنفعال - ومعایرتھا االختبارماكینات  - الخواص المیكانیكیة للمواد

اختبار  -القص وعزم االلتواء - اختبار االنحناء -اختیار الضغط االستاتیكى  - اختبار الشد االستاتیكى  -)الضوئیة
  . اختبار الصدم -معادن  كالل ال -ةالمواسیر واالسطوانات السمیك -الصالدة

  
  
  
  

  تحلیل االجھادات  -122ھتص 
    )أ(تحلیل االجھادات  

اء  -االستاتیكا المستویة  أساسیات - األفعالوردود  األحمال ة والقص وعزم االنحن ال  -القوى العمودی اد واالنفع االجھ
   .االجھادات الناتجة عن القص -للقضبان  الصافياالنحناء  - اللي -وقانون ھوك

  
  

  )ب(تحلیل االجھادات 
وة  -تحلیل االجھادات واالنفعاالت المستویة  -االجھادات المركبة  رخیم  -تصمیم االجزاء بظواھر الق يالت  -القضبان ف

تاتیكیاً  ددة اس رغیر المح ة -العناص رق الطاق ب-ط میكة  األنابی راصالس دوارة واألق ة  -ال ادات التكراری تقرار  -االجھ اس
 .يدمصالتحمیل ال -لقابلة لالنفعالا لألنظمةاالتزان 

  
  الھندسة المدنیة   مبادئ -102ھمد 

  مساحة  - أ
-المسطحاتالطرق المیكانیكیة و الریاضیة لحساب  - المساحة بالبوصلة - القیاسات الطولیة  -األساسیة المبادئ

یة وضبط المحاور والقواعد المیكانیك األعمال فياستخدام المیزانیة - المیزانیة وعمل القطاعات الطولیة و العرضیة
  .الت المختلفةآلوالمیول المطلوبة ل

  
  ت خرسانیة آمنش -ب

فكرة عن میكانیكا التربة  -)منشات خرسانیة مسلحة ومنشات معدنیة ،الطوب والحجر مباني(ت آالمنش أنواع
  .الساللم -سقفألا -...)حوائط الطوب و الحجر، حوائط خرسانیة مسلحة( الحوائط -واالساسات

  
  )  1(الت آلمیكانیكا ا -123ھتص 

ة ءوالكفاي والدوراني االحتكاك االنزالق - فى الماكینات  تحلیل القوى االستاتیكیة -القوى الموزعة ومراكز الثقل
الشغل والطاقة  -القوة والكتلة والعجلة  -الجاسئة األجسامكینماتیكا  -)مساحة وكتلة (عزم القصور الذاتي  -المیكانیكیة

  .ثیرات الجیروسكوبیةأالت -ضابط السرعة  -لیة بسیطة آتركیبات  -وكمیة الحركة  الدفع -
  

  )1(ھندسیة  تحلیالت -122ھقم 
سرعة قذف جسیم رأسیا إلى أعلي من سطح األرض لكي یھرب من  –انتقال الحرارة من جسم إلى الوسط المحیط بھ 

امتصاص الضوء خالل   - ذیتھ بالماء وتسرب الماء منھتغیر سطح الماء في صھریج عند تغ –مجال الجاذبیة األرضیة 
ھ  –مروره في طبقة مستویة من مادة شفافة  یط ب واء المح ى الھ ي  –فقدان الرطوبة من جسم مسامي إل ار الكھرب التی
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حركة جسیم متصل بنابض وجھاز  -خانق أو مكثف  + مقاومة + في دائرة كھربائیة تتكون من مصدر قدرة كھربائیة  
ت  –الحركة في كل حالة من الحاالت األربعة المختلفة الممكن حدوثھا كبت  د تثبی ل عن ل ثقی منحى اتزان سلسلة أو حب

ھ  ار  -طرفی ة التی رة أو دوری ة أو متغی ة ثابت وة خارجی ھ ق ؤثر علی دما ت ت عن از كب ابض وجھ ل بن یم متص ة جس حرك
مكثف موصلة على التوالي في + خانق + مقاومة + یة الكھربائي في دائرة كھربائیة تتكون من مصدر للقدرة الكھربائ

 .كل حالة من الحاالت الممكنة
  

  كتابة تقاریر علمیة  -123 ھقم
ة مسودة  –التجارب  جراءإ –الدراسات  عدادإ –جمع البیانات  –تحدید الموضوع (التقاریر العلمیة  أعدادمراحل  كتاب
د دراسة نماذج كتابة التقاریر واستخدام ) التقریر الحاسب في برامج تحریر الكتابة والجداول المنبسطة واستخدام البری

 –لوحات بوستر  –دراسات حالة (التقاریر العلمیة  أنواع -ومنحنیات  وأشكالتمثیل البیانات في جداول  – اإللكتروني
استخدام البرید  -اریر عنھا تجارب معملیة وكتابة تق أجراء -) التقاریر النھائیة –التقاریر التصمیمیة  –خطابات مھنیة 

ي ة  اإللكترون ات مھنی اریر مختصرة وخطاب ة تق ي كتاب راء -ف ات طالب  أج ن خالل مجموع ات إلدراسات م داد لوح ع
  .بوستر لموضوعات ھندسیة

  
  

  الھندسة المیكانیكیة 
  الفرقة الثانیة

  )2( تحلیالت ھندسیة -221ھقم 
 ً ً حل المعادال - حل المعادالت التفاضلیة عددیا االھتزازات الحرة  - تحلیل ھندسي لتطبیقات متنوعة -ت الجزئیة عددیا

االھتزازات الحرة  -لوتر مشدود طرفاه مثبتین، في حاالت متنوعة من الشروط االبتدائیة للوتر ذي الطول المحدود 
الحرة الصغیرة االھتزازات  -الصغیرة في اتجاه رأسي لقضیب أفقي محدود الطول في حاالت متنوعة لتثبیت طرفیة 

الخارجي معزول حراریاً، في  سطحھتوزیع درجة الحرارة في قضیب منتظم محدود الطول،  -الطولیة لقضیب أفقي 
توزیع  -حاالت متنوعة من قیمة درجة حرارة طرفیھ، وحاالت متنوعة أخري للتوزیع االبتدائي لدرجة حرارة القضیب 

ً ودرجة حرارة أضالعھا مستقرة درجة الحرارة المستقرة على صفیحة رقیقة مست  ومعطاةطیلة سطحھا معزول حراریا
  .بطرق متنوعة

  
  دینامیكا حراریة  -222ھقم 

  )أ(دینامیكا حراریة 
القانون األول للدینامیكا الحراریة وتطبیقاتھ على النظام  - خصائص المادة النقیة  -الشغل والحرارة  - تعاریف - مقدمة 

   .المغلق والمفتوح
  

  )ب(حراریة  دینامیكا
دورات  -الضاغطات والمحركات المترددة  -الغازات المثالیة  -القانون الثاني للدینامیكا الحراریة وتعریف االنتوربیا 

   .الغاز والبخار
   

  دوائر كھربائیة والكترونیة   -201ھكر 
-فعالة فى الدوائر الكھربائیة العناصر المقاومة والمحاثات والمكثفات والعناصر ال -القوانین الرئیسیة والتعریفات 
طرق حل دوائر التیار المستمر الحل خطوة بخطوة  - قانون كیرشوف األول والثاني - طبوغرافیة الدوائر الكھربائیة

-نظریات الدوائر ثیفینین -والتعویض عن المقاومات بمقاومة مكافئة وطریقة التیارات الحلقیة وطریقة جھد العقد 
مبادئ التیار المتردد القیمة المتوسطة والفعالة  -تبدال والتعویض واقصى قدرة منقولة التراكب االقالب واالس - نورتون 

  .مبادئ الدوائر المغناطیسیة - ومكثف حثوالتیارات المترددة والجھود فى حالة دائرة مكونة من مقاومة وم
   

  المواد الھندسیة وتطبیقاتھا -221 ھتج
ائ فيالتحكم  -كل من االجھادات والحرارة على التركیب البنائى للمعادن تأثیر  -المواد المعدنیة وبنیانھا ب البن  يالتركی
ور  ددة الط ادن متع ة ( للمع ات الحراری ور والمعالج زان والط ات االت بائك  -)منحنی مل س ة وتش ر الحدیدی بائك غی الس

ك واألل ل والزن اس والنیك یوم والنح وم والماغنس ة ،  -منی بائك الفائق لب والس ھالص ر وأنواع د الزھ یرامیك  -الحدی الس
اج  ائ (والزج ب البن ات يالتركی فات ، والتطبیق واص ، المواص تیك    -)  ، الخ ائ(البالس ب البن واص  يالتركی ، الخ

  .المواد المركبة وتطبیقاتھا -)والتطبیقات 
  

  االقتصاد الھندسي   - 222ھتج
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الطرق المختلفة للتقویم  -تأثیر الوقت ومعدل الفائدة  -مالس الأحركة ر - التحلیل االقتصادي التخاذ القرار الھندسي
  .س المال وتأثیرھاأمصادر ر - المجازفة  -االستھالك والضرائب  - الحد األدنى لعمر المشروعات واإلحالل  - والبدائل 

  
  تصمیم ماكینات  -221ص ھت

  )أ(تصمیم ماكینات 
المواد المستخدمة فى إنشاء  -ة وحسابات أجزاء الماكینات األسس ومبادئ كفاء -معطیات عامة عن أجزاء الماكینات 

   .الماكینات
 
  

  )ب(تصمیم ماكینات 
 -الوصالت بدون خابور ووصلة الخابور المستعرض -األعمدة والمحاور  -الوصالت المبرشمة والوصالت الملحومة  

  .القوابض
  

   )1(  میكانیكا الموائع  -223 ھقم
ف  ال ع ،  وتعری نیف الموائ ة  تص اع   -لزوج ة  واالرتف غط والكثاف ات  الض يعالق انومترات  ف اكن ،  الم ائع  س  م

ارومترات  أثیره  -والب ة ت ا ، ونقط ة لھ ة المعرض تویة والمقوس طوح المس ى الس اكنة عل ع الس أثیر الموائ دة  -ت قاع
األبعاد،  ثنائيمجال سریان منحنیات االنسیاب ، والسرعة والعجلة فى  -أرشمیدس وتوازن األجسام الطافیة واستقراره 

ھ  -) مثاليمائع (معادلة برنولى وتطبیقاتھا  -والسرعة الزاویة، ومعادلة االستمراریة  ع، وتطبیقات قانون نیوتن للموائ
ي یطة  ف االت البس ریان  -الح يالس طرب  الطبق يوالمض دز  ف ارب رینول ورة ، وتج ریان  -ماس االت الس ةمج  المتماثل

ات ا ، والعالق ل  دینامیكی ا ، والتحلی ديبینھم تقر  - البع ریان المس يالس الت  ف د الوص ود عن غط المفق ورة ، والض ماس
  .والمدخل والمخرج

  
  نظریة قطع المعادن وتطبیقاتھا -223 جھت

واد  ا القطع  –میكانیكیة قطع الم أثیر زوای اطع  –ت ر الحد الق وي القطع   –حساب عم أثیر درجة حرارة  -حساب ق ت
عملیات التصنیع  –التحلیل االقتصادي لعملیات التصنیع  –تغیرات القطع على نعومة األسطح المشغلة تأثیر م -القطع  

ة  ر نمطی اه  –الغی افورة المی تخدام ن دن باس ة المع ة  –إزال رارة الكھربائی ع بالش ات القط ع  –عملی ات القط عملی
قیاس زوایا  –قیاس عمر الحد القاطع  –غیل أمثلة لتجارب عملیة لقیاس قوي القطع في عملیات التش –الكھروكیماویة 

  .القطع
   

  ) 2(میكانیكا اآلالت  -222 ھتص
قوى  -التركیبات اآللیة  فيمضلعات السرعات والعجالت  -التركیبات اآللیة باستخدام المراكز اللحظیة  في تالسرعا

 والدینامیكيالتوازن االستاتیكى  - الحدافات  -مجموعات التروس -التروس -الكامات  - الماكینات  فيالقصور الذاتي 
  .للكتل الدوارة  والمترددة 

  
  برمجة وحاسب آلي  - 224  ھقم

الثوابت والمتغیرات والجمل  – C ة الـ عن لغمقدمة  - للبرمجة بلغات الحاسبمقدمة  - دراسة مكونات الحاسب اآللي 
  -كیب الماكینة ونظم التشغیل وعالقتھا بالبرمجة مقدمة لتر – C كتابة برنامج بلغة  الـ    - C الـ الریاضیة في لغة 

اإلدخال واإلخراج الحر والموصف ، اإلدخال  - ، التخزین والطبعیةكتبمملفات الالفتح وغلق الملفات ، التوصیل، 
حلقات التكرار  -خریطة العملیات على تطبیقات ھندسیة متنوعة -اكثر من فھرس فيواإلخراج من والى اكثر من ملف 

ات األحادیة المصفوف -أنواع المتغیرات الرقمیة والحرفیة وترتیباتھا الخطیة -تمرار واالنتقال بین أجزاء البرنامجواالس
برامج تنفیذیة وتطبیقات  -الدوال المحدودة والبرامج الفرعیة، استدعائھا ، وتعمیمھا واالنتقال بینھا - والمتعددة األبعاد 
  .ة في مجال الھندسة المیكانیكیة والتدریب علیھاحزم البرامج الجاھز – ھندسیة متنوعة
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  الھندسة المیكانیكیة 
   شعبة القوي المیكانیكیة الفرقة الثالثة

  
   )2( دینامیكا حراریة -321ھقم 

االحتراق والتفاعالت  -الالانعكاسیة وامكانیة الحصول على الطاقة - مخالیط الغازات المثالیة   - دورات القوى والتبرید 
عالقات الدینامیكا الحراریة والخرائط العامة  -استخدام القانون األول والثاني على التفاعالت الكیمیائیة  -میائیة الكی

  .مقدمة عن االتزان الكیمیائي - للغازات الحقیقیة 
  

  )2( میكانیكا الموائع -322ھقم 
واز ى الت والي والمتصلة عل ى الت لة عل الل المواسیر المتص تظم خ الل السریان المن ذلك خ ة وك ي والمواسیر المتفرع

یر   بكات المواس ول  -ش ذلك الحل ا وك ة لھ لیة والتكاملی ادالت التفاض تو والمع ي مس طح أفق ى س ة عل ات المتاخم الطبق
السریان الغیر مستقر خالل المواسیر الصلبة والمرنة  -حاالت السریان الطبقي والسریان المضطرب   فيالتقریبیة لھا 

الھیدرودینامیكا  -ھ ضفاإلواستقرار وثبات السریان وظاھرة مطرقة المیاه وخزانات ا U على شكل حرف التيواألنابیب 
ب  األساسيومجاالت السریان  ع السریانات بالتركی ة  -وتجمی دة والمركب ة  -دراسة بعض مجاالت السریان المفی الدال

ل  االنسیابيدراسة السطح  -ل األجسام المغمورة سریان الموائع حو -االنسیابیة والدالة الكافیة والعالقة بینھما   الحام
  .معامل اإلعاقة ومعامل الصعود ومنحنیاتھا -دراسة اإلعاقة والصعود والدوران  -ذو الطول المحدد 

  
  ھندسة البیئة -323ھقم 

واء  -مصادر الملوثات  -وده الھواء ج تح -تأثیر الظواھر الجویة على جوده الھ ى ال نظم الھندسیة ف ات ال ى ملوث كم ف
راق -الھواء  ات االحت اء -عملی اء  -جوده الم ة لجوده الم ة والكیمیائی ل الطبیعی اه  -العوام ھ المی نظم الھندسیة لتنقی ال

  .ومعالجة تلوث میاه العملیات الصناعیة
  

   المیكانیكیةھتزازات اال -321ھتص 
ودة  ودة ومخم ر مخم ة واحدة غی زازات الحرة  -نظم ذات درجة حری زازات مدفوعة -االھت ة  -اھت ات نظم ثنائی تطبیق

  .نظم ذات درجات حریة متعددة -ماص االھتزازات الدینامیكي  -درجات الحریة واھتزازاتھا 
  

  القوى واآلالت الكھربائیةھندسة  -301ھكر 
د  -الدائرة المكافئة  -نظریة المحول  -المحوالت أحادیة الطور  اءة  -الفق د  -الكف یم الجھ ة  -نسبة تنظ المحوالت ثالثی

د  - المولد المتزامن ونظریة العمل -الطور ل خطوط الجھ الى  تمثی د الع الينقل القدرة الكھربائیة على خطوط الجھ  الع
ة  ول والطویل طة الط یرة ومتوس الى  -القص د الع وط الجھ یم لخط بة التنظ اءة ونس ابات الكف میم  -حس انیكيالتص  المیك

  .العاليلخطوط الجھد 
  

  نتقال حرارة ا -324ھقم 
ال الحرارة بالتوصیل  –انتقال الحرارة  طرق -انتقال الحرارة في مقدمة  ي انتق د  –مقدمة ف ادي البع  –التوصیل األح

ل  –التوصیل العابر  –التوصیل الحراري ثنائي البعد  السریان  –السریان الخارجي  –مقدمة في انتقال الحرارة بالحم
ة  -الحرارةالعالقات التجریبیة لمعامل انتقال   -انتقال الحرارة باإلشعاع  –الحر  انتقال الحرارة بالحمل –الداخلي  مقدم

  .لمبادالت الحراریةفي ا
  

  آالت ھیدرولیكیة ومحطاتھا -325ھقم 
اتالت -الطلمبات المختلفة والمضخات المحدودیة السریان  -الطلمبات الطاردة المركزیة  ة ومحطات  وربین الھیدرولیكی

  .النظم الھیدرولیكیة -الھیدرولیكيالنقل  -الطلمبات موجبة اإلزاحة  - یدرولیكیةالقوى الھ
  
  
  

  ومعامل  قوي  میكانیكیةأجھزة قیاس  -326ھقم 
  أجھزة القیاس  -أ

أجھزة  -حساسات القیاس اإللكترونیة للمتغیرات المیكانیكیة  -المواصفات االستاتیكیة والدینامیكیة ألجھزة القیاس 
أجھزة قیاس  - أجھزة قیاس اإلزاحة االنتقالیة والزاویة  - والسریان وارتفاع المنسوب ودرجة الحرارة  قیاس الضغط

   .أجھزة قیاس القوة والعزم -السرعة 
  



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 م 2004جامعة أسیوط -الئحة كلیة الھندسة
 

  المیكانیكیة  القوي معامل   -ب
ة  ات معملی يقیاس رارة ف ال الح االت انتق ود -مج واص الوق ع ، خ ریان الموائ ات  -س يقیاس ا اآل ف ال دینامیك الت مج

اس زة القی يقیاسات  -والكالل، معایرة أجھ درودینامیكى ف ت الھی ال التزیی واد  -مج ة للم اس الخصائص المیكانیكی -قی
  .وقیاسات خشونة األسطح لألبعادالقیاسات الدقیقة 

  
     )2(تصمیم الماكینات  - 322ھتص 

ة اكراسي  - كراسي المحاور المتدحرجة -سیور نقل الحركة  -القوابض والفرامل -یایات ال روس  - لمحاور المنزلق الت
 –مدخل عن التصمیم المدعم بالحاسب  - التروس الدودیة -التروس المخروطیة  -ذات األسنان المستقیمة والحلزونیة 

  .برنامج األوتوكاد وتطبیقاتھ
  

 ) 1(مقرر اختیاري 
  بحوث عملیات -  331ھتج  

ة  –طبیعة بحوث العملیات  ل مشاكل  –البرمجة الخطی ة  –مشاكل متخصصة  –النق ة  –البرمجة الخطی البرمجة بلغ
  .نظریة التفتیش –إدارة المشروعات  –نظریة المباریات  –المحاكاة  –خطوط االنتظار  –سمبلكس 

  
  النمذجة والمحاكاة في المنظومات  المیكانیكیة – 331ھكمت 

ائج  –مولدات األرقام العشوائیة  –محاكاة برامج ال –نمذجة النظم المركبة   -مقدمة عن النمذجة والمحاكاة  تحلیل النت
ة  ة الكھروكیمیائی طة اإلزال الحقن  –بواس ة ب ات القولب تیك  –عملی ات البالس نیع منتج رق تص ن  –ط ب حق واع قوال أن

  .تطبیقات صناعیة –البالستیك الحراري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الھندسة المیكانیكیة
  صمیم المیكانیكي  واإلنتاجالتشـــعبة  الثالثة الفرقة 

  
   المیكانیكیةھتزازات اال -321ھتص 

ودة  ودة ومخم ر مخم ة واحدة غی زازات الحرة  -نظم ذات درجة حری زازات مدفوعة -االھت ة  -اھت ات نظم ثنائی تطبیق
  .نظم ذات درجات حریة متعددة -ماص االھتزازات الدینامیكي  -درجات الحریة واھتزازاتھا 

  
  ث عملیاتبحو - 321ھتج 
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ة  –طبیعة بحوث العملیات  ل  –البرمجة الخطی ة  –مشاكل متخصصة  –مشاكل النق ة  –البرمجة الخطی البرمجة بلغ
  .نظریة التفتیش –إدارة المشروعات  –نظریة المباریات  –المحاكاة  –خطوط االنتظار  –سمبلكس 

  
   تصمیم األفران الصناعیة -327ھقم 

صھر  –تلبید  –تحمیص  –تجفیف  –تسخین (العملیات الصناعیة الحراریة  –األفران  أسس وآلیات انتقال الحرارة في
المبادالت الحراریة والحوائط  –وحدات التسخین أو الحارقات (المكونات األساسیة للفرن  –) معالجة حراریة –طالء  –
ات – ات والمنتج ة الخام ران  –) مناول راري لألف میم الح ابات التص ات الت –حس ات متطلب اس العملی ى اس میم عل ص

ة  –متطلبات التصمیم على اساس طرق التسخین  –الصناعیة  ات الممیع ران الطبق ا أف ي درجات  –تكنولوجی تحكم ف ال
ران  ل األف رارة داخ ة  –الح ران الغازی واتج االف ي لن تحكم البیئ ت(ال روجین والكبری ید النیت ات أكاس ض إنبعاث  –) خف

ة  –صھر (تطبیقات متنوعة  –اقتصادیات األفران الصناعیة والحصول على التصمیم األمثل  د  –معالجة حراری  –تلبی
  ).طالء

  
  قیاس  أجھزة  - 328ھقم  

اس  ة  -المواصفات االستاتیكیة والدینامیكیة ألجھزة القی رات المیكانیكی ة للمتغی اس اإللیكترونی زة  -حساسات القی أجھ
ة  -لسریان وارتفاع المنسوب ودرجة الحرارة قیاس الضغط وا ة والزاوی اس  -أجھزة قیاس اإلزاحة االنتقالی زة قی أجھ

  .والعزماالنفعال، القوة أجھزة قیاس  -السرعة 
  

  القوى واآلالت الكھربائیةھندسة  -301ھكر 
ة  -المحوالت أحادیة الطور  نظریة المحول  دائرة المكافئ د  -ال اءة  -الفق د نسبة  -الكف یم الجھ ة  -تنظ المحوالت ثالثی

د  -.المولد المتزامن ونظریة العمل -الطور الينقل القدرة الكھربائیة على خطوط الجھ د   الع ل خطوط الجھ اليتمثی  الع
ة  ول والطویل طة الط یرة ومتوس د  -القص وط الجھ یم لخط بة التنظ اءة ونس ابات الكف اليحس میم  - الع انیكيالتص  المیك

  .يالعاللخطوط الجھد 
  

   معادن  تشكیل -322ھتج 
 تعیین األحمال من الشغل وتوزیع االجھادات -أساسیات نظریة اللدونة  - الخواص اإلنتاجیة للمعادن - عملیات التشكیل

 - أساسیات السحب العمیق -  أساسیات الدرفلة - تعیین األحمال بالحد األدنى - تعیین األحمال من سریان المعادن -
  .تیكعملیات تشكیل البالس

  
     )2(ماكینات  تصمیم   -322ھتص 

ة اكراسي  -كراسي المحاور المتدحرجة  -سیور نقل الحركة  -القوابض والفرامل -یایات ال روس  - لمحاور المنزلق الت
 –مدخل عن التصمیم المدعم بالحاسب  - التروس الدودیة -التروس المخروطیة  -ذات األسنان المستقیمة والحلزونیة 

  .وتوكاد وتطبیقاتھبرنامج األ
  

    تصمیم  وإنتاج  معامل – 323ھتص 
يقیاسات  -مجال دینامیكا اآلالت والكالل، معایرة أجھزة القیاس فيقیاسات  درودینامیكى ف ت الھی ال التزیی اس  -مج قی

  .وقیاسات خشونة األسطح لألبعادالقیاسات الدقیقة -الخصائص المیكانیكیة للمواد 
  مترولوجي  – 323ھتج 

 –والتروس  ظقیاسات القالوو –قیاسات األشكال الھندسیة  –قیاسات الزوایا  –القیاسات الطولیة  –سیات القیاس أسا
قیاس خشونة األسطح ) االســـتواء االستدارة –االستقامة  –التوازي  –التعامد (قیاسات األخطاء الھندسیة في الشــكل 

  ).القیاس باستخدام الحاسب –القیاس باللیزر (مة في القیاسات الطرق المتقد –اختبارات دقة ماكینات التشغیل  –
  

  )1(مقرر اختیاري 
  المنظومات الھیدرولیكیة  – 332ھكمت  

ة  ة الموجب ات ذات اإلزاح دالت األداء(الطلمب ائص ومع ة - )الخص وى المیكانیكی ل الق وط نق تحكم  -خط مامات ال يص  ف
تحكم  مامات ال اه وص ياالتج غط  ف ریان و الض ة -الس تاتیكیة و الدینامیكی ائص األس بة  -الخص مامات المتناس       الص

دینامیكیة األداء  -دالة التحول  -دوائر التحكم الھیدرولیكیة المغلقة  -)الخصائص ومعدالت األداء و االختبار(والمؤازرة 
  .تقویم األداء -واألستقراریة 

  
  ھندسة البیئة -331ھقم 
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واء  -مصادر الملوثات  -وده الھواء ج نظم الھندسیة  -تأثیر الظواھر الجویة على جوده الھ يال تحكم  ف يال ات  ف ملوث
راق -الھواء  ات االحت اء -عملی اء  -جوده الم ة لجوده الم ة والكیمیائی ل الطبیعی اه  -العوام ھ المی نظم الھندسیة لتنقی ال

  .ومعالجة تلوث میاه العملیات الصناعیة
  

   الداخلي محركات االحتراق -332ھقم 
ات -دورات الھواء ومقارناتھا -السرعة والحمل فيالتحكم  -تبویب المحركات ل األداء -اختبار الماكین راق  -عوام االحت

دق  -محركات اإلشعال بالحرارة -والدق يال ات اإلشعال باالنضغاط ف ى  -محرك ود عل ة الوق دالت تغذی أثیر مع ود وت الوق
غیل روف التش ود -ظ ن الوق ة وحق حن  -التغذی اليالالش ح  -ع يالكس ات ف راق  -المحرك واط واالحت بیة األش يتناس  ف

 .التوربینات الغازیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الھندسة المیكانیكیة 
  ) الزراعة فيالمیكانیكیة الھندسة شعبة تطبیقات  (  ةالثالثالفرقة 

  
  أساسیات العلوم الزراعیة -321ھتز 

  :أربعة أجزاء  إلىترتبط بأعمال الھندسة وینقسم  التيھذا المقرر یغطى العلوم الزراعیة األساسیة 
  
 -تغذیة النباتات وخصوبة التربة  -الخواص الطبیعیة والكیماویة للتربة  -نشأة األرض وتكوینھا  فيمقدمة  :األراضي -أ

  .األراضياستصالح 
  
اج  -ب اتياإلنت ة  :النب ب للزراع د المناس واص المھ ة  -خ رق الزراع ة ا -ط ات خدم ة عملی ات النامی اد   -لنبات حص

  .النباتياإلنتاج  فيالتطورات الحدیثة  -المحاصیل الحقلیة والبستانیة 
  
دواجن وأدوات  -أساسیات إنتاج البیض واللحم  -أساسیات التفرق والحضانة   :الحیوانياإلنتاج  -جـ ز منتجات ال تجھی

 -التسمین  - اآلليإنتاج اللبن والحلیب  -عة الصناعیة الرضا -تكنولوجیا األعالف  -االعتبارات الفسیولوجیة -المزارع
  .تكنولوجیا المخلفات -تجھیز دبائغ الحیوانات  -األغنام وتكنولوجیا الصوف 

  



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 م 2004جامعة أسیوط -الئحة كلیة الھندسة
 

ة  :الصناعات الغذائیة -د د (طرق حفظ األغذی د  -تبری ف  -تجمی دخین  -تخفی ة -ت ة حراری ة  -)معامل طرق صنع األغذی
  .)خضر وفاكھة-ألبان ومنتجاتھا  -سكر  -حبوب  -زیوت ودھون  -اسماك  -لحوم (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  الھندسة المیكانیكیة 
  شعبة ھندسة المیكاترونیات ةالثالثالفرقة 

  
  تبرید األجھزة اإللكترونیة   -329ھقم  

معادلة العامة النتقال الحرارة ال(انتقال الحرارة بالتوصیل  –مقدمة النتقال الحرارة وتطبیقاتھا في األجھزة اإللكترونیة 
بالتوصیل ، انتقال الحرارة بالتوصیل أحادي البعد في حالة االستقرار مع عدم وجود تولید حراري داخل الجسم، األسطح 

آلیة انتقال الحرارة (انتقال الحرارة بالحمل  –، انتقال الحرارة بالتوصیل في حالة عدم االستقرار )الزعانف(الممتدة 
انتقال الحرارة  –المعادالت األساسیة لھ ، المعادالت التجریبیة النتقال الحرارة بالحمل القسري والحمل الحر بالحمل و
فیزیاء اإلشعاع والخواص اإلشعاعیة ، تبادل اإلشعاع بین األسطح ومعامل الشكل اإلشعاعي، معدل انتقال (باإلشعاع 

   .دراسة حالة لتبرید األجھزة اإللكترونیة –جھزة اإللكترونیة طرق تبرید األ –الحرارة باإلشعاع في سطح داخل حیز 
  

  )1(دوائر إلكترونیة   -302ھكر 
تعدیل  –المكبرات الفرقیة ومكبرات القدرة ، تصمیم دوائر المرشحات ، تطبیقات الترانزیستور ، الدوائر المتكاملة 

دوائر تحویل اإلشارات الرقمیة الى  –) صر المنطقیةنظام األرقام، العنا(أساسیات الدوائر الرقمیة  –اتساع النبضات 
   .إشارات متصلة ، تحویل اإلشارات المتصلة إلى إشارات رقمیة

  
  ) أ – 1(معامل میكاترونیات  - 321ھكمت 
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ویشمل البرنامج التطبیقي في ھذا المقرر التدریب على معایرة أجھزة القیاس والمجسات الكھربائیة لتحدید دقة الجھاز 
ذلك توصیل دوائر القیاس المختلفة لقیاس المتغیرات المیكانیكیة مثل اإلزاحة الخطیة والدورانیة والسرعة والقوة ، وك

 .والعزوم والضغط ودرجة الحرارة والسریان والتدریب على مكبرات التشغیل وتعدیل اتساع النبضات والدوائر المنطقیة
  

  ) ب – 1(معامل میكاترونیات  - 321ھكمت 
االستجابة العابرة للتحكم في المنسوب باستخدام أنماط تحكم مختلفة   -ابة العابرة لمنظومات السرفو النیوماتیك االستج

  -التحكم في سرعات النواقل  –االستجابة العابرة للتحكم في درجة الحرارة  -االستجابة العابرة للتحكم في السریان  -
  .لمحاكاة بالحاسب لمنظومات العملیات الصناعیةا -   D/Aو  A/Dالتدریب على تحویل االشارات 

  

  قیاسات  وأجھزة  قیاس    – 322ھكمت 
أجھزة  –حساسات القیاس اإللكترونیة للمتغیرات المیكانیكیة  –المواصفات االستاتیكیة والدینامیكیة ألجھزة القیاس 

أجھزة قیاس  –ة االنتقالیة والزاویة أجھزة قیاس اإلزاح - قیاس الضغط والسریان وارتفاع المنسوب ودرجة الحرارة 
دراسة  –تصمیم دوائر القیاس  –قیاس االنفعال وطرق تعویض تأثیر الحرارة ، أجھزة قیاس القوة والعزم  –السرعة 

  .ورفع مھاراتھم حالة تشمل تصمیم وتنفیذ أجھزة قیاس ودوائر القیاس لتدریب الطالب
   

  )1(التحكم اآللي  -323ھكمت 
استنباط النماذج الریاضیة لمنظومات التحكم المؤازرة ومنظومات التحكم  –ات التحكم والتغذیة الخلفیة مقدمة لمنظوم
خصائص حالة االستقرار للدوائر  –الخطأ المستدیم وثوابت الخطأ  –الدالة الناقلة  لمنظومات التحكم  –في العملیات 

تصمیم منظومات التحكم بواسطة  –لالتزان " ھیروتز-روث"قیاس –االستجابة االنتقالیة لمنظومات التحكم  –المغلقة 
معاییر األداء  –التصمیم بواسطة مسارات الجذور  –" نیكوست"دراسة االتزان باستخدام طریقة  –االستجابة الترددیة 

سبة ، المتنا PI، الحاكمات المتناسبة المتكاملة  Pتصمیم الحاكمات المتناسبة  –لمنظومة التحكم واختیار الكسب 
أمثلة في التحكم في (منظومات التحكم في العملیات الصناعیة  – PID، المتناسبة المتفاضلة  المتكاملة  PDالمتفاضلة 

  .MATLABتطبیقات باستخدام برنامج   –) المنسوب والسریان
  
  

     )2(تصمیم الماكینات  -322ھتص 
ة اكراسي  -ر المتدحرجة كراسي المحاو -سیور نقل الحركة  -القوابض والفرامل -یایات ال روس  - لمحاور المنزلق الت

 –مدخل عن التصمیم المدعم بالحاسب  - التروس الدودیة -التروس المخروطیة  -ذات األسنان المستقیمة والحلزونیة 
  .برنامج األوتوكاد وتطبیقاتھ

  
  المحركات الكھربائیة  -303ھكر 

التحكم في المحركات  –دوائر التحكم لمحركات التیار المستمر  -  محركات تیار مستمر مغذاة من تیار مستمر او متقطع
دوائر التحكم المغلقة  -محركات التیار المتردد  - المتحرك والحثیة من خالل تغیر تردد تیار العضو الثابت أو العض

المحرك ذو  -  طرق بدء الحركة –التحكم في سرعة المحركات الخطیة  –المحركات الخطیة  -لمحركات التیار المتردد 
  .أجھزة التزامن الذاتي –الخطوة 

  
  نمذجة ومحاكاة المنظومات الدینامیكیة بواسطة الحاسب   -324ھكمت  

ومنظومات  –النماذج الریاضیة للمنظومات المیكانیكیة ، الكھرومیكانیكیة ، منظومات الموائع ، المنظومات الحراریة 
التمثیل بواسطة متغیرات الحالة  –لحل باستخدام طریقة رونجا كوتا طرق ا –نقل القدرة ومنظومات تعلیق العربات 

  . ATLAB, DYNASTتطبیقات باستخدام برامج  –كاة أمثلة تطبیقیة للنمذجة والمحا –والمحاكاة بواسطة الحاسب 
  

  )1(مقرر اختیاري 
  آالت ھیدرولیكیة ومحطاتھا -333ھقم 

الھیدرولیكیة ومحطات  وربیناتالت - فة والمضخات المحدودیة السریان الطلمبات المختل - الطلمبات الطاردة المركزیة 
  .النظم الھیدرولیكیة - النقل الھیدرولیكى -الطلمبات موجبة اإلزاحة  -  القوى الھیدرولیكیة

  
  الطلمبات والبلوف وشبكات المواسیر -334ھقم 

خصائص السریان  –أنواع البلوف  –التكھف  –) الطلمبات المحوریة –الطلمبات الطاردة المركزیة (أنواع الطلمبات 
اتزان ضغط السریان  –السریان خالل شبكات المواسیر  –) على التوازي –على التوالي (شبكات المواسیر  –بالبلوف 

  .اتزان كمیات التصرف خالل الشبكة –خالل الشبكة 
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  الھندسة المیكانیكیة
  یكانیكیةالم قوىالالفرقة الرابعة شـــعبة 

  
  المبادالت الحراریة -421ھقم 

ادالت  -الطور فيبدون التغیر  الحراريأنواع معدات التبادل  - تیبات المختلفة للسریان خالل المبادالترالت تصمیم المب
  .ةصیانة  المبادالت الحراری -تصنیع المبادالت الحراریة - المبخرات – الغالیات -مبردات باستخدام الھواءال -الحراریة

  

  الضاغطات والتوربینات  – 422ھقم 
  الضاغطات -ا 

ك لوحدة ضاغط ،  ات السرعة ، الثرموداینامی ضاغطات السریان المحوري ، التحلیل ثنائي البعد لوحدة ضاغط ، مثلث
ة ، التحلی ر الریش ة عنص اغطات، نظری تقرار الض د واألداء واس ي لالفواق زي -الثالث اغطات الطرد المرك ل  -ض التحلی

دوار الن دخول ، العنصر ال زي ، غالف ال دخول ، ) المروحة(ظري لضاغط طرد مرك ى سرعة ال ود عل ، الناشر ، القی
دوار ، السریان  د خروج العنصر ال اخ عن التحلیل القابل لالنضغاط ، الدخول غیر المحوري ، معامل االنزالق ورقم الم

 .ي الضاغطالمختنق في وحدة الضاغط ، األداء المستقر وغیر المستقر ف
  
  التوربینات -ب

ة  –البعد  ثنائيالتحلیل  –تصمیم مجارى السریان  -األبواق  –أنواعھا  ات البخاری الھیئة المیكانیكیة لتصمیم التوربین
اءة –مثلثات السرعة  -توربینات السریان المحوري - والغازیة ة  - الفواقد والكف ات المحوری واع التوربین ل  -أن التحلی

  .التوربینات القطریة -ثنائي البعد 
  

  في المنظومات المیكانیكیة التحكم   - 421ھكمت  
استنباط النماذج الریاضیة للمنظومات المیكانیكیة والھیدرولیكیة والحراریة  - مقدمة لمنظومات التحكم والتغذیة الخلفیة 

طریقة التصمیم بواسطة مسارات  أنماط التحكم األساسیة ، االستجابة االنتقالیة لمنظومات التحكم ، -والكھربائیة 
منظومات التحكم بواسطة التعویض ، تطبیقات  أداءالجذور ، طریقة التصمیم بواسطة االستجابة الترددیة ، تحسین 

األفران  فيالغالیات والتحكم  فيارتفاع المنسوب  فيربینات، التحكم وسرعة الت فيالسریان، التحكم  فيعلى التحكم 
  .الكھربائیة 

  

    )ب(، ) أ( المیكانیكیةالقوي معامل  -423ھقم 
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تطبیقات وتجارب في مجال القوى المیكانیكیة والتي تشمل دوائر القوى المیكانیكیة والتي تحتوى على سبیل المثال 
قیاسات معملیة في مجال  –على التوربین البخاري، المكثف، الغالیة، أجھزة قیاس تصرف الماء داخل المواسیر 

  .یف، الضاغطات، اآلالت الھیدرولیكیة، المبادالت الحراریة، وآالت االحتراق الداخليالتبرید والتك
  

  المشروع -424  ھقم
یطلب من الطالب إعداد مشروع لحل موضوع واقعي تطبیقي یتعلق بالتخصص وعلیھم تقدیم تقریر بالحلول الھندسیة 

   .جیدوالتطبیقیة بأسلوب توضیحي 
  

  ت القوى واقتصادیاتھا نظم الطاقة ومحطا -425  ھقم
 -تصمیم انظمھ التسخین  -انظمھ تسخین المیاه والتدفئة والتبرید  -اللواقط الشمسیة وتصمیماتھا  - الشمسياإلشعاع 

 - الحیويتصمیم مولد الغاز  - الحیويانظمھ تولید الغاز  - الكتلة الحیة   - األنظمة األخرى لتولید الطاقة من الشمس
تصمیم منظومة لتولید الطاقة الكھربائیة من  - تولید الطاقة الكھربائیة من طاقھ الریاح  - لھوائیة أسس عمل الطواحین ا

نظم تولید الطاقة من حركھ  - نظم تولید الطاقة من اختالف درجات الحرارة  -المصادر المختلفة لطاقھ المحیط   - الریاح 
أسطح انتقال  -مولدات البخار ومعدات اإلشعال  -لبخاریة المحطات ا -  نظم تولید الطاقة من المد والجزر  -األمواج 
دورات البخار  -المبادالت الحراریة وأنواعھا وتصمیمھا  -المعدات اإلضافیة والمعاونة  -التوربینات البخاریة  -الحرارة 

التوربینات الغازیة  -غرف االحتراق ونظم ومعدات اإلشعال  -الضواغط  - المحطات الغازیة  - كفاءة المحطات البخاریة -
محطات االحتراق ( محطات الدیزل  -كفاءه المحطات الغازیة  - الدورات المركبة  - المفتوحة والمغلقة  الدورات -

كفاءة  -األنظمة اإلضافیة والمساعدة  -تصمیم محطة االحتراق الداخلي  -المكونات األساسیة لمحطات الدیزل ) الداخلي
  .لمحطات الدیز

  تكییفالبرید وتال -426  ھقم
  :تبرید ال -أ 

 -األنظمة ذات الضغوط المتعددة  -أنظمة الضغط بالبخار وخواصھا  -أنظمة التبرید بالھواء  -مقدمة عن أنظمة التبرید 
  .أنظمة االمتصاص  -المعدات األساسیة للنظم ذات الضغوط بالبخار 

  تكییف ال -ب
تصمیم مواسیر المیاه  -مجارى الھواء  - تكییف والمعدات األساسیة أنظمة ال - تبیین األحمال  -السیكومترى  -مقدمة  

  .المثلجة
  

  الداخلي  محركات االحتراق -427  ھقم
ا -السرعة والحمل فيالتحكم  -المحركات قسیمت ار الم -دورات الھواء ومقارناتھ اتحراختب ل األداء -ك راق  -عوام االحت

دق  -رارةشمحركات اإلشعال بال -والدق يال ى  -ات اإلشعال باالنضغاطمحرك ف ود عل ة الوق دالت تغذی أثیر مع ود وت الوق
يالكسح  -یة األشواطئناالمحركات ث -العاليالشحن  -التغذیة وحقن الوقود -ظروف التشغیل ات ف راق  -المحرك ياالحت  ف

  .التوربینات الغازیة
  

  )2(مقرر اختیاري 
  الطاقة المتجددة – 431ھقم 

ة الشمسیة  ة  شدة اإلشعاع(الطاق د الطاق ة تولی اس شدة اإلشعاع الشمسي، أنظم دیر وقی ا الشمس، تق الشمسي، زوای
ة  –) باإلشعاع الشمسي ة النووی اعالت (الطاق ووي، المف ووي، النشاط واالضمحالل اإلشعاعي، التفاعل الن ود الن الوق

ة من المخ(طاقة الكتلة الحیة  –) النوویة د الطاق واد العضویة، تحویل الكتلة الحیة إلى طاقة، تولی ة والم ات الزراعی لف
اح،  (طاقة الریاح  –) الغاز الحیوي، نظم تولید الغاز الحیوي القدرة المتاحة، معامل القدرة، أسس تولید الطاقة من الری

 –طاقة المحیطات  –) منحنیات القدرة والسرعة، خصائص الموقع، قوي الرفع واالحتكاك، نظم تولید الطاقة من الریاح
  .رارة الجوفیةطاقة الح

  
  التھویة الصناعیة – 432ھتز 

واد  –الملوثات داخل األماكن الصناعیة  واد  –أسس تصمیم األھ واع األھ واد أو  –أن واء داخل األھ ع سریان الھ توزی
ز  واد  –الحی ار األھ أفران الصھر  –اختب واد الخاصة ب ة  –المعالجات السطحیة  –األھ دالت التھوی د مع د  –تحدی تحدی

  .تصنیع مجاري منظومة التھویة الصناعیة –قد في الضغط في أجزاء منظومة التھویة الفوا
  

  )3(مقرر اختیاري 
  استرجاع الطاقة المفقودة  - 433ھقم  

ة لالسترجاع  –الحرارة والقدرة القابلة لالسترجاع  –مقدمة  ة القابل دراسة نظم استرجاع  -الدینامیكا الحراریة للطاق
ي الصناعة تولید الك –الطاقة  ودة ف ائع  –ھرباء من الحرارة المفق ن باستخدام م ة بواسطة دورة رانك استرجاع الطاق

 .تشغیل عضوي
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  دینامیكا الغازات - 434ھقم   
وات ذات المساحة  -حركة الموجات ورقم ماخ -قوانین البقاء في سریان الموائع -أساسیات  ي القن السریان االدیباتى ف

  .موجات الصد العمودیة وموجات الصد المائلة -اشرالثابتة واألبواق  والنو
  

  تشخیص األعطال في نظم القوي المیكانیكیة  – 435ھقم 
وب  –مدخل  ال والعی ى األعط رف عل ارات  –التع وار االنھی ارات  –أط ل االنھی ال  –تحلی ع األعط ة لتتب رق المعملی الط

ات  –االختبارات الغیر متلفة  –) ةاالھتزازات ، الطرق الحراریة ، الطرق الصوتیة وفوق الصوتی( متابعة صحة الماكین
المبادالت الحراریة باإلضافة إلى  -الغالیات  –نظم تكییف الھواء  –الطلمبات  –خاصة التي تتكون منھا محطات القوى 

  . نظم تحلیة المیاه
  
 
  

  الھندسة المیكانیكیة 
  الفرقة الرابعة شـــعبة  التصمیم المیكانیكي واإلنتاج

  
   يترایبولوج  -421تص ھ

تلف  - ات وطرق اختبارھا زیتخواص الم -كل آالت -حتكاك النظریات ا - تالمس األسطح  -خواص األسطح وطرق قیاسھا 
  .األسطح وطرق معالجتھا

  
   وعدد القطع تصمیم ماكینات التشغیل -421ھتج 

ع  ات القط فات ماكین ة  -مواص ام الحرك ينظ ع ف ات القط اور ا -ماكین میم مح ي، ،إلدارةتص رش الكراس دة ،الف  ،األعم
زالق متص -المسارات ایم فرش المخرطة وأجسام ماكینات التشغیل ومجاري االن ة ا  - بأنواعھ زازات -تحكملأنظم  االھت

  .مبادئ تصمیم ماكینات التشغیل الرقمیة والمبرمجة  –دراسة اتزان ماكینات التشغیل  –في ماكینات التشغیل 
  

  في المنظومات المیكانیكیة  التحكم  - 421ھكمت  
استنباط النماذج الریاضیة للمنظومات المیكانیكیة والھیدرولیكیة والحراریة  - مقدمة لمنظومات التحكم والتغذیة الخلفیة 

أنماط التحكم األساسیة ، االستجابة االنتقالیة لمنظومات التحكم ، طریقة التصمیم بواسطة مسارات  -والكھربائیة 
منظومات التحكم بواسطة التعویض ، تطبیقات  أداءقة التصمیم بواسطة االستجابة الترددیة ، تحسین الجذور ، طری

األفران  فيالغالیات والتحكم  فيارتفاع المنسوب  فيربینات، التحكم وسرعة الت فيالسریان ، والتحكم  فيعلى التحكم 
  .الكھربائیة 

  
  )أ( نتاجإمعامل تصمیم و -422ھتص 
 - بالحاسب اآللي معمل القیاسات - معمل السباكة  - معمل تشكیل المعادن -  بالحاسب اآللي قطع المعادن ماكیناتمعمل 

  . میكانیكا اآلالتمعمل  -المیكانیكي  معمل التصمیم
  
  المشروع -422 تجھ

الحلول الھ ر ب ندسیة یطلب من الطالب إعداد مشروع لحل موضوع واقعي تطبیقي یتعلق بالتخصص وعلیھم تقدیم تقری
  .جیدوالتطبیقیة بأسلوب توضیحي 

  
  المیكانیكیةتشخیص األعطال االنھیارات و -423ھتص 
ات  -الطرق المعملیة لتتبع األعطال -تحلیل االنھیارات -أطوار االنھیار -التعرف على األعطال والعیوب -مدخل يتطبیق  ف

ة لشعبة ال فيتطبیقات  -نظم التصمیم واإلنتاج وىنظم القوى المیكانیكی ات  -ق يتطبیق ة لشعبة  ف نظم الھندسة الزراعی
ة  ة المیكانیكی ات الھندس يتطبیق ة ف ات -الزراع عبة المیكاترونی ات لش ة -تطبیق كیالت المرن ة التش ارات نتیج  -االنھی

ل البی -االنھیارات نتیجة الكلل -الكسر السریع -الزحف -االنھیارات نتیجة التشكیالت اللدنة ةاالنھیارات نتیجة العوام  -ئی
  .دراسة حاالت -النظم المیكانیكیة فيتحلیل االنھیارات  فيتطبیقات 

  
  إدارة المشروعات وتخطیط المصانع - 423ھتج 

واد  -التخطیط اإلجمالي لإلنتاج  -التنبؤ  ي المخزون واالحتیاجات من الم تحكم ف ات الصیانة  -ال ة عملی  -إدارة ومراقب
حساب المساحات المطلوبة لمواقع اإلنتاج  -نظم اإلنتاج الصناعي  -كالیف حساب الت -تحمیل وجدولة عناصر المشروع 
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ي  -حساب عدد الماكینات والعمال  - طرق دراسة وإدارة  -تخطیط المصانع باستخدام نظریة المجموعات والحاسب اآلل
  .خوارزمات أسالیب تحسین التخطیط -المسار األمثل إلزالة االختناقات  -عملیات اإلنتاج 

  
    نظم ضبط  الجودة   -424ج ھت

ة  ات التكراری ة الجودة  -التوزیع ات نوعی تت  -قیاس ات التش یات -قیاس االت  أساس ة االحتم دین  -نظری ة ذات الح نظری
  . عینات القبــول -لوحات مراقبة الجودة  - اإلحصائیةنظریة التقدیرات  -نظریة العینات  -توزیعات بواسون و
 
  

  )2(مقرر اختیاري 
  النمذجة والمحاكاة في المنظومات المیكانیكیة – 431ھكمت 

ائج  –مولدات األرقام العشوائیة  –برامج المحاكاة  –نمذجة النظم المركبة   -مقدمة عن النمذجة والمحاكاة  ل النت تحلی
ة  ة الكھروكیمیائی طة اإلزال الحقن  –بواس ة ب ات القولب تیك  –عملی ات البالس نیع منتج رق تص ب  –ط واع قوال ن أن حق

  .تطبیقات صناعیة –البالستیك الحراري 
  

   المناول اآللي في الصناعة -431ھتص 
درولیكي، (القوابض وأنواعھا  -)عاملة بالھواء المضغوط –ھیدرولیكیة  –كھربائیة (المشغالت وأنواعھا  ابض الھی الق

 onالقابض      –األحادیة التشغیل القوابض ثنائیة التشغیل و –) القابض الكھربائي، القابض العامل بالھواء المضغوط
/off –  لغات برمجة  –المجسات الضوئیة  –المجسات االلكترونیة لقیاس الموضع ، السرعة ، القوة  –القابض السرفو

ي  –المناول اآللي  اول اآلل ات المن ا التشغیل –المواصفات االستاتیكیة والدینامیكیة لمنظوم دالئل  -خالی ات وال  –المثبت
ار م غیل اختب ي التش ان ف ل اآلم ي وعوام اول اآلل ة المن ة  –نظوم نیع المرن ة التص ي أنظم ي ف اول اآلل ات المن  –تطبیق

 .)المواد المشعة –المواد الكیمیائیة (تطبیقات المناول اآللي في مناولة المواد الخطرة 
  

   CNCماكینات التشغیل المبرمجة  -432ھتص 
ات التشغیل المبرمجة  –یل أساسیات التحكم الرقمي في ماكینات التشغ ي ماكین ة والشكل ف واع  –أنواع أوامر الحرك أن

تصمیم  –أنواع ماكینات التشغیل المبرمجة  –برامج التحكم في األبعاد، في أقطار أدوات القطع، وفي السرعة والتغذیة 
  .تطبیقات صناعیة –برامج التداخل مع الحاسب اآللي 

  
  )3(مقرر اختیاري 

  التشغیل والتشكیل الالنمطي عملیات -431ھتج 
اك   ادن بواسطة االحتك ة المع ة  –عملیات إزال زر  –بواسطة الشحنة الكھربائی وب اللی ة  –بواسطة أنب بواسطة اإلزال

 –أنواع قوالب حقن البالستیك الحراري  –طرق تصنیع منتجات البالستیك  –عملیات القولبة بالحقن  –الكھروكیمیائیة 
  .تطبیقات صناعیة

  
  دراسة التوقیت والحركة – 432ج ھت

أسالیب  –قیاس الطرق ومراقبتھا  –النماذج والخرائط والتحلیل  –األھداف واألسالیب  –مقدمة في دراسة طرق العمل 
ات التصنیع  –قیاس الوقت  زمن القیاسي لعملی عناصر تصمیم نظم ومحطات  –نظم الحوافز  –المساحات وحساب ال

ات الصناعیة فسیولوجیا العم –اإلنتاج  ل  –لی ؤثرات محطة العم داول م زازات  –الضوضاء (ت  –) اإلضاءة    –االھت
 .تطبیقات صناعیة

 
  تصمیم االسطمبات  - 433ھتج  

تطبیقات عامة في  –مبادئ الرسم ثنائي وثالثي األبعاد  –المحاكاة الھندسیة  –نظم التصمیم والتصنیع المدعم بالحاسب 
التصنیع الدقیق  –تحدید األشكال االبتدائیة المدعم بالحاسب في تشكیل المعادن  –الدقیق  التشكیل الحجمي –التصمیم 

  .لقوالب التشكیل
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  الھندسة المیكانیكیة 
  ) الزراعة فيالمیكانیكیة الھندسة شعبة تطبیقات  (  الفرقة الرابعة 

  
  الداخلي  محركات االحتراق -427  ھقم

ا -السرعة والحمل فيالتحكم  -المحركات قسیمت ار الم -دورات الھواء ومقارناتھ اتحراختب ل األداء -ك راق  -عوام االحت
دق  -رارةشمحركات اإلشعال بال -والدق يال ات اإلشعال باالنضغاط ف ى  -محرك ود عل ة الوق دالت تغذی أثیر مع ود وت الوق

ات -واطیة األشئناالمحركات ث -العاليالشحن  -التغذیة وحقن الوقود -ظروف التشغیل ى المحرك راق  -الكسح ف ياالحت  ف
  .التوربینات الغازیة

  
   والضاغطات الطلمبات -421 تزھ
  :الطلمبات -أ

ات  ة وطلمب ات المركزی ة أداء الطلمب میم ودراس ائص وتص ريخص ال ال اق  يالنق ات األعم ات  -وطلمب میم مكون تص
  .صیانة الطلمبات -نظم التشغیل  -الطلمبات 

  الضاغطات -ب
سریان المحوري ، التحلیل ثنائي البعد لوحدة ضاغط ، مثلثات السرعة، التحلیل الدینامیكي الحراري لوحدة ضاغطات ال

ة عنصر الریشة ، التحلی ي لضاغط ، الفواقد واألداء واستقرار الضاغطات، نظری زي -الثالث  -ضاغطات الطرد المرك
دخول، )المروحة( التحلیل النظري لضاغط طرد مركزي، غالف الدخول، العنصر الدوار ، الناشر، القیود على سرعة ال

ریان  دوار، الس ر ال روج العنص د خ اخ عن م م زالق ورق ل االن وري، معام ر المح دخول غی غاط، ال ل لالنض ل القاب التحلی
 .المختنق في وحدة الضاغط، األداء المستقر وغیر المستقر في الضاغط

  
  في المنظومات المیكانیكیة التحكم   - 321ھكمت 

استنباط النماذج الریاضیة للمنظومات المیكانیكیة والھیدرولیكیة والحراریة  - دمة لمنظومات التحكم والتغذیة الخلفیة مق
أنماط التحكم األساسیة، االستجابة االنتقالیة لمنظومات التحكم، طریقة التصمیم بواسطة مسارات  -والكھربائیة 

منظومات التحكم بواسطة التعویض، تطبیقات على  أداءددیة، تحسین الجذور، طریقة التصمیم بواسطة االستجابة التر
األفران  فيالغالیات والتحكم  فيارتفاع المنسوب  فيربینات، التحكم وسرعة الت فيالسریان، التحكم  فيالتحكم 

  .الكھربائیة 
  

  )ب(، ) أ( معامل الھندسة الزراعیة -422ھتز 
تجارب معملیة فى  -القوى والعزم ،القدرة ،الحركة ،الحرارة ،مجال الطاقةمراجعة طرق وأجھزة القیاس ومعایرتھا فى 

تجارب  - قوى الحرث ،صندوق التربة ،سریان الماء فى التربة ،مجال المحركات واآلالت الزراعیة وخواص التربة
تجارب معملیة  - عیة الصوبات الزرا -التھویة والتبرید والتكییف والطاقة الشمسیة  -معملیة على اإلنشاءات الزراعیة 

  .التبرید والتجمید ،السریان الغیرنیوتونى ،الخواص المیكانیكیة والحراریة، على ھندسة تصنیع األغذیة
  

  المشروع -423ھتز 
الحلول الھندسیة  ر ب یطلب من الطالب إعداد مشروع لحل موضوع واقعي تطبیقي یتعلق بالتخصص وعلیھم تقدیم تقری

  .جید والتطبیقیة بأسلوب توضیحي
  

   الجرارات واآلالت الزراعیة -424ھتز 
یر  ام الس ب نظ تخدام وحس ب االس رارات حس نیف الج ر  -تص ة الج ر  -نظری ة غی ى الترب ة عل ر والحرك ة الج میكانیكی

ة  -الممھدة  ل  -أداء الجرارات  -تصمیم شاسیھ الجرار ووسائل نقل الحرك يالعوام د تصمیم الجرارات الت  -تراعى عن
ة  -رات الجرا صیانة واع اآلالت والس -خصائص ھندسة اآلالت الزراعی ة عأن  -آالت إعداد األرض للزراعة  -ة الحقلی

  .آالت الحصاد   -آالت مقاومة اآلفات -آالت البذر وخدمة المحصول  -مرقد البذرة  آالت تنعیم
  
 
  

  ھندسة تصنیع المنتجات الزراعیة  -425ھتز 
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ـ مناولة المواد ـ تصمیم المبادالت  التنظیف والتصنیف -تصغیر الحجوم  - عیة خصائص عملیات تصنیع المنتجات الزرا
الحراریةـ تجفیف المنتجات الزراعیة ـ تحلیل عملیات التصنیع وتصمیم المصانع ـ دراسة تكلفة عملیات التصنیع ـ 

  . معالجة المخلفات الزراعیة 
  
  التبرید وتطویع البیئة  -428 قم ھ

 - تصمیم مخازن الطعام المبردة  -تبرید الطعام  -دورات ونظم التبرید  - رائط وعملیات الھواء الرطب خ - العوامل البیئیة 
التھویة  - نظم توزیع الھواء والماء المبرد  -حسابات حمل التبرید وحمل التسخین  -توزیع األطعمة المبردة والمثلجة 

  .تطویع بیئة الحیوانات والنباتات -الطبیعیة 
  

  )2(ي مقرر اختیار
  ئيحصااإلتحلیل ال -431ھتز 

ل  دديالتحلی ة الع ة للمسائل وطرق الحل المختلف ة ـ الصیاغة العام یم الذاتی ة والبرمجة ـ الق ة الخطی رامج  لألنظم والب
ا  -لتقدیم الحلول  اآلليالفرعیة للحاسب  االت وتطبیقاتھ ة االحتم ع اإلحصائیة ـ نظری ات التوزی أنواع وخصائص منحنی

المختلفة باستخدام مجموعة من البیانات كعینة اختبار واالفتراضات المحتملة وكذلك إیجاد  اإلحصائيتوزیع على طرق ال
  .  للنتائج المعملیة الستنتاج المعادالت النمطیة  اقرب تمثیل خطى

  
  التھویة الصناعیة – 432ھتز 

واد  –أسس تصمیم األھواد  –اعیة الملوثات داخل األماكن الصن -التھویة المیكانیكیة  –التھویة الطبیعیة  واع األھ  –أن
المعالجات السطحیة  –األھواد الخاصة بأفران الصھر  –اختبار األھواد  –توزیع سریان الھواء داخل األھواد أو الحیز 

ة  –تحدید معدالت التھویة  – ة التھوی ي أجزاء منظوم ي الضغط ف ذ ف ة  –تحدید النواف ة التھوی تصنیع مجاري منظوم
  .اعیةالصن

  
  )3(مقرر اختیاري 

  الطاقة المتجددة – 431ھقم  
ة الشمسیة  ة (الطاق د الطاق ة تولی اس شدة اإلشعاع الشمسي، أنظم دیر وقی ا الشمس، تق شدة اإلشعاع الشمسي، زوای

ة  –) باإلشعاع الشمسي ة النووی اعالت (الطاق ووي، المف ووي، النشاط واالضمحالل اإلشعاعي، التفاعل الن ود الن الوق
واد العضویة، (طاقة الكتلة الحیة  –) لنوویةا ة والم ات الزراعی ة من المخلف د الطاق تحویل الكتلة الحیة إلى طاقة، تولی

اح،  (طاقة الریاح  –) الغاز الحیوي، نظم تولید الغاز الحیوي القدرة المتاحة، معامل القدرة، أسس تولید الطاقة من الری
 –طاقة المحیطات  –) ع، قوي الرفع واالحتكاك، نظم تولید الطاقة من الریاحمنحنیات القدرة والسرعة، خصائص الموق

  .طاقة الحرارة الجوفیة
  

  المبادالت الحراریة - 436  ھقم
ر  الحراريأنواع معدات التبادل  - تیبات المختلفة للسریان خالل المبادالترالت دون التغی يب ادالت  -الطور ف تصمیم المب

  .صیانة  المبادالت الحراریة -تصنیع المبادالت الحراریة - المبخرات – الغالیات -خدام الھواءمبردات باستال -الحراریة
 
 
 
 
 
 
 
 

  الھندسة المیكانیكیة 
  شعبة ھندسة المیكاترونیات  الفرقة الرابعة
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  )2(التحكم اآللي   -421ھكمت 
تمثیل منظومات  –وتصمیم المعوضات تحسین األداء لمنظومات التحكم باستخدام دوائر التعویض في المجال الترددي

تصمیم وتحلیل منظومات التحكم باستخدام متغیرات  –بطریقة متغیرات الحالة  MIMOالتحكم المتعددة الدخل والخرج 
تصمیم  –تغییر أماكن الجذور باستخدام التغذیة الخلفیة لمتغیرات الحالة  –تحدید إمكانیة التحكم والمالحظة  –الحالة 

  .قدمة لطرق التحكم األمثل باستخدام معاییر مواصفات تربیعیةم –المالحظ 
  

  : مقدمة في التحكم الرقمي
أمثلة لمنظومات التحكم الرقمي، جھاز تقطیع اإلشارات وضبطھا، تحویل اإلشارات المتصلة  –ممیزات التحكم الرقمي 

المتعدد السرعة  Zالمعدل وتحویل  Zویل المعالجة الریاضیة لعملیة تقطیع اإلشارات، تح –إلى إشارات رقمیة والعكس 
تصمیم نظم التحكم الرقمي باستخدام طریقة متغیرات  –برمجة النظم المتقطعة واتزانھا  –الدوال الناقلة للنبضات  –

  .الحالة 
  

  ) 2(دوائر إلكترونیة  -401ھكر 
 –ن المادي، مجموعة األوامر ، التكوی8088/8086المیكروبرسسور  –بناء المیكروبرسسور، عائالت المیكروبرسسور

بین  يالتوصیل البیئي بین المیكروبروسسور وأجھزة العرض الضوئي، التوصیل البیئ –لغات البرمجة، لغة التجمیع 
  .الحاكمة المیكروئیة –المحرك الخطي ومحرك التیار المستمر  –المیكروبرسسور والمحرك 

  
  )أ -2(معامل میكاترونیات   -422ھكمت 

التحكم في سرعة المحركات الكھربائیة ذات التیار  –ى توصیل المیكروبروسسور والمحركات الكھربائیة التدریب عل
التحكم في الموضع لمحركات التیار الثابت  –المستمر باستخدام المیكروبروسسور عن طریق تعدیل اتساع النبضات 
التدریب على استخدام الحاسب للقیاسات  –ات المزودة بحساس للتغذیة الخلفیة لإلزاحة عن طریق تعدیل اتساع النبض

 –التحكم في عملیات السریان المتغیر باستخدام الحاكمات المیكروئیة  –الرقمیة لدرجة الحرارة والضغط واإلزاحة 
   .التحكم في الموضع لمناول آلي ذو محورین باستخدام الحاكمات المیكروئیة

  
  ) أ(میكاترونیات   -423ھكمت 

مكونات  – DYNASTالنمذجة والمحاكاة لمنظومات المیكاترونیات باستخدام برنامج   –كاترونیات مقدمة عن المی
التحكم في  –توصیل منظومات المیكاترونیات والمیكروبروسسور  -منظومات المیكاترونیات، الحساسات، المشغالت 

  .دراسة حاالت -منظومات المیكاترونیات
  

  الروبوتات  – 424ھكمت 
الكینماتیكا والكینماتیكا  –التحلیل والتصمیم لمنظومة المناول اآللي  –ح األساسیات الھامة في الروبوتات مقدمة لتوضی

دراسة القیود  –طرق وصف حركة وتصمیم المسار للمناول اآللي  –العكسیة ودینامیكا المناول اآللي الثابت والسیار 
منظومات التحكم في أنواع الروبوتات  -اول اآللي السیارتفادى المعوقات للمن –المؤثرة في حركة المناول اآللي 

   .تطبیقات صناعیة –التحكم في موضع وسرعة وقوى الماسك للروبوت  - المختلفة 
  

  المشروع  – 425ھكمت 
یطلب من الطالب إعداد مشروع لحل موضوع تطبیقي یتعلق بھندسة المیكاترونیات وعلیھم وضع الحلول الھندسیة 

ء المحاكاة بالحاسب لدراسة الحلول الھندسیة والتطبیقیة، فضال عن القیام بتنفیذ المنظومة واختبارھا للمنظومة وإجرا
ویبنى المشروع على منظومات طبیعیة . كما یطلب من الطالب المتمیزین وضع حلول حدیثة ومبتكرة بأسالیب بسیطة

عملیة في مجال تصمیم منظومات میكاترونیات حقیقیة من الصناعة وذلك بھدف رفع مھارات الطالب وإكسابھم خبرات 
  .لحل مشاكل تطبیقیة

  
  ) ب(میكاترونیات  -423ھكمت 

دور المنظومات الذكیة في  – DYNASTتصمیم منظومات المیكاترونیات وإجراء النمذجة والمحاكاة باستخدام برنامج  
تطبیقات صناعیة لمنظومات  -میكاترونیات تطبیقات برامج التحكم الذكیة لتحسین أداء منظومات ال –المیكاترونیات 
 ). ، الروبوتات، المنظومات الكھرومیكانیكیة المیكروئیة، المعدات الطبیة   CNC( المیكاترونیات 

  
  الحاكمات المبرمجة المنطقیة  – 402ھكر 

المتممات  –رمجة الب –عملیات اإلدخال واإلخراج  –المدخالت والمخرجات  –مدخل إلى الحاكمات المبرمجة المنطقیة 
تطبیقات في مجاالت  –االختبار  –برامج التصمیم  –معالجة البیانات  –المرحالت  –العدادات  –المیقاتي  –الداخلیة 

  .التحكم في السریان والمنسوب والتحكم في تشغیل المناول اآللي في العملیات الصناعیة 
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  ) ب-2(معامل میكاترونیات   - 422ھكمت 

التحكم في السریان باستخدام الحاكمات المبرمجة  - PLC ل آلي باستخدام الحاكمات المبرمجة المنطقیة التحكم في مناو
االستجابة الدینامیكیة لمنظومة كھروھیدرولیكیة مؤازرة  –التحكم الرقمي في الحركة الزاویة لمنصة  – PLC المنطقیة

 Automation( م حزم البرامج الجاھزة     المحاكاة بالحاسب لمنظومة كھروھیدرولیكیة مؤازرة باستخدا –
Studio (- التحكم الرقمي في المنسوب للسریان في خزانین.  

  
  المنظومات الكھروھیدرولیكیة المؤازرة  – 426ھكمت 

الخصائص الدینامیكیة  –الخصائص االستاتیكیة للصمامات المؤازرة  –صمامات التحكم الھیدرولیكیة المؤازرة 
منظومات السرفو الھیدرولیكیة  –الدوال الناقلة لدینامیكة الصمامات الھیدرولیكیة المؤازرة  –ة للصمامات المؤازر

تمثیل منظومات  –منظومات السرفو الھیدرولیكیة للتحكم في القوة  - وخصائصھا  ةللتحكم في اإلزاحة الخطیة والدورانی
دراسة استقرار منظومة  –امیكیة لمنظومات السرفو االستجابة الدین –السرفو الھیدرولیكیة بواسطة متغیرات الحالة 

  .  Automation Studioتطبیقات باستخدام برنامج – الھیدرولیكیة وطرق تحسین األداء السرفو
  

  )2(مقرر اختیاري 
  التحكم الرقمي  – 432ھكمت 

حویل اإلشارات المتصلة أمثلة لمنظومات التحكم الرقمي، جھاز تقطیع اإلشارات وضبطھا، ت –ممیزات التحكم الرقمي 
المتعدد السرعة  Zالمعدل وتحویل  Zالمعالجة الریاضیة لعملیة تقطیع اإلشارات، تحویل  –إلى إشارات رقمیة والعكس 

تصمیم نظم التحكم الرقمي باستخدام طریقة متغیرات  –برمجة النظم المتقطعة واتزانھا  –الدوال الناقلة للنبضات  –
تصمیم منظومات التحكم الرقمي باستخدام طریقة المحل الھندسي للجذور  –ة وإمكانیة العرض الحالة واختبار التحكمی

  .وطریقة المجال الترددي واالستجابة العابرة وإیجاد المعوض الرقمي المناظر للمعوض المتصل
  

  التحكم في العملیات الصناعیة  – 433ھكمت 
التعرف التجریبي وتقدیر  –ملیات الصناعیة الفعلیة والتأخیر خصائص الع –أساسیات التحكم في العملیات الصناعیة 

تصمیم الحاكمات للمنظومات العاملة بتغذیة  –المجسات اإللكترونیة وعناصر قیاس المتغیرات الصناعیة  –المعامالت 
المتناسبة المتفاضلة الحاكمات المتناسبة، الحاكمات المتناسبة المتكاملة، المتناسبة المتفاضلة و –خلفیة، معاییر األداء 

تصمیم منظومات التحكم في  –أساسیات ضبط الحاكمات، الضبط بدون تغذیة خلفیة وبواسطة تغذیة خلفیة  –المتكاملة 
  . MATLABوبرنامج   Control Stationالعملیات الصناعیة باستخدام برنامج 

  
  
  
  
  
  
  

  قسم الھندسة الكھربائیة 
  الفرقة األولــــى

  
  

  )1(الدوائر الكھربائیة نظریة  -121ھكر
ة  درة والطاق د والق ار والجھ ف التی ا  -تعری تحكم فیھ ت والم د الثاب ادر الجھ ر  -مص والي دوائ وازالت دوائر  يوالت وال

لة  ت  -المتسلس د الثاب ادر الجھ دوائر لمص ل ال ات ( تحلی ارات الخی د  -تی ود العق دوائر -) جھ ات ال ات  - نظری المكثف
ة  فيالمتجھات  استخدام -المتردد  ير الجیبالتیا -والملفات الحثیة  دوائر الكھربی دوائر ذات مصادر  -تحلیل ال ل ال تحلی

  .الدوائر المغناطیسیة  -دوائر الرنین  -حساب القدرة  -الجھد المتردد 
  

  )1(نظریة المجــاالت  -  122ھكر 
  ) أ) (1(نظریة المجاالت     
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 -شحنة مستوى  –شحنة خطیة  – الكھربائيقانون كولوم وشدة المجال  -نظم المحاور والتحویالت  –تحلیل المتجھات 
یض  ة الف ائيكثاف اوس  الكھرب وانین ج ویل األول  –وق انون ماكس د  –ق ة –التباع د  الطاق ى  –والجھ ل الخط  –التكام

  .كیة تطبیقات الكتروستاتی -كثافة الطاقة فى المجال اإللكتروستاتیكى –ثنائى القطب  –التفاضل اإلتجاھى 
  

  )ب( )1(نظریة المجـــاالت 
ار  –خواص الموصالت والمواد العازلة وأشباه الموصالت  ة  –كثافة التیار واستمراریة التی ة  –الشروط الحدودی طرقی

ا  –سعة خطیة من سلكین  –السعة  –التخیالت  یض عملی ادالت بواسون والبالس   –طرق استنتاج ورسم خطوط الف مع
  .واسون مثال لحل معادلة ب -
  
  لغـــات الحاســب -123 حھك

ة  –البرمجة بلغة الفورتران  –مقدمة للبرمجة ولغات الحاسب  ة اإلعداد المتكامل رامج بإستخدام بیئ ة  –إعداد الب ترجم
العملیات  :فى كلتا الحالتین یتم تغطیة الموضوعات التالیةو ++سي/سيالبرمجة بلغة  -وربط وتصحیح وتنفیذ البرامج 

ة -البرنامج  فيالتحكم   ،األساسیة واإلخراج اإلدخالعملیات  ،ة األساسیةالحسابی  - الشیئیة/أساسیات البرمجة الھیكلی
  .الھیاكل والملفات  –المتغیرات الحرفیة والمجموعات  –المصفوفات والمؤشـرات  -الدوال والبرامج الفرعیة 

  
  خواص المــواد الكھربائیة  -  124ر ھك 

المواد أشباه  -المواد ذات المقاومة العالیة والمنخفضة  - ةالمواد الموصل -تصنیف المواد  -الذرات  الذرات ومجموعات
 -دراسة وقیاس الخواص الكھربیة والمغناطیسیة والضوئیة للمواد   -المواد المغناطیسیة   - ةالمواد العازل - ةالموصل

  .واإللكترونیةالكھربیة   الصناعات فيالمواد المستخدمة 
  
  )2(ریاضـــة  -101عرض  

ى  ا  -المعادالت التفاضلیة العادیة من الدرجة األول ب العلی ة ذات الرت ادالت التفاضلیة الخطی ادالت التفاضلیة  -المع المع
دة   -حل المعادالت التفاضلیة باستخدام المتسلسالت  - ةالخطیة اآلنی دوال المتعام در  -ال ة بسل  -دوال لیجن ة  -دال دال

  .تحلیل المتجھات  -المعادالت التفاضلیة الجزیئیة  -دالة تشیبیشف وخواصھم  -ھیرمت 
  

  )1(الكترونیات -125ھكر
، أنبوبة أشعة المھبط ، تغیر الكتلة  والمغناطیسي الكھربائيالمجال  فيحركة الجسیمات المشحونة  -أساسیات فیزیائیة 

واالنتشار  اإلزاحة -مستویات الطاقة  -التركیب الذرى  -الكم  نظریة -خواص البلورة  -) النسبیة(عند السرعات العالیة 
ة الوصلةوظائف  -الوصلة الثنائیة  -أشباه الموصالت وخواصھا  فيللحوامل  د -موحد (  الثنائی نظم الجھ السعة  - )م

د  ع الجھ رة م ائي -المتغی وئي الثن اث  - الض ائي االنبع یة   - الضوئيثن ة الشمس ائي -الخلی ائي - يقالنف الثن ریع  ثن س
  .تطبیقات مختلفة – كخازن للشحنة ثنائي –التحویل 

  
  ) 3(ریاضة   - 102 عرض 

ة  رات المركب ة ذات المتغی دوال التحلیلی ة  -ال الت الالنھائی يالمتسلس ب  ف توى المرك ة  -المس اقينظری قاط - الب  اإلس
وافقي ورییر  - الت امالت ف الت وتك الس  -متسلس ویالت الب ل  -تح لو Zتحوی دل  Z تحوی یة  -المع ات الھندس التطبیق

ورییر  امالت ف الس و -لمتسلسالت وتك ادالعكسیة   Z استخدام تحویالت الب ة  إلیج دوائر الكھربی ة لل تجابة الزمنی االس
  .المتصلة والرقمیة 

  
  اختبــارات كھربائیة -126ھكر 

  ) .قنطرة ھویتستون + قانون اوم  ( قیاس مقاومة مجھولة  -1
  .قانون كیرتشوف والتعرف على المقاومات تحقیق  -2
  ) .نظریات  7( حالة مصادر الجھد الثابت في تحقیق نظریات الدوائر  -3
  .دوائر المقاومة والمكثف والملف  -4
  ) .التبدیل -ن یسیفین - الموضعيالتجمیع (حالة الجھد المتردد  فيتحقیق نظریات الدوائر  -5
  .دوائر الرنین  -6
  .المھبط واستخدامات راسم الموجھ  ةأشعأنبوبة  -7
  .ودراسة خواصھ  الوصلة ثنائي -8
  .كموحد للتیار ودوائر التوجیھ ومنظم الجھد  الوصلة ثنائي -9

  .زنیر  ثنائيخواص  -10
  . الضوئياالنبعاث  ثنائي -11
  .والخالیا الشمسیة  الضوئي الثنائي -12
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  . اإللكترونیةالدوائر  في Pspiceاستخدام  -13
  
  

  ) من خارج القسم( المقررات االختیاریة 
  وأساس الماكینات اإلنشاءاتنظریة  -111ھمد

ین  -  الكمرات المحددة استاتیكیاً  فيتعیین القوى الداخلیة   - األفعالوردود  واألحمالالركائز  -االستاتیكا المستویة  تعی
ة  وى الداخلی يالق تاتیكیاً  ف ى ا - األطر المحددة اس وى ف ین الق تاتیكیاً تعی ات المحددة اس ة  - لجمالون ادات العمودی االجھ

  .األنواع المختلفة لألساسات  -واجھادات القص واالجھادات المركبة 
  

  ھندســـة المســـــاحة -112ھمد 
 فياستخدامات البوصلة  -القیاسات الطولیة وإنتاج الخرائط  -علم المساحة المستویة  فياألساسیة  المبادئمقدمة عن 

یطة األع احیة البس ال المس بكیة  -م یة والش ة والعرض ات الطولی ل القطاع ة وعم ا  -المیزانی اس الزوای تخدامقی  باس
ت الحدیث  يالتیودولی وال  - واإللكترون اس المباشر لألط ة  باستخدامالقی ة وااللكترونی زة التاكیومتری تخدام  -األجھ اس
احیة  زة المس ياألجھ ة ف راج الكھربائی ع األب ھ وتوقی ا  توجی يبأنواعھ د  الت ل الش يتتحم غط  والت د والض ل الش  -تتحم

ة  فيتطبیقات األعمال المساحیة  ات واآلالت الكھربائی ت قواعد الماكین استخدامات المساحة التصویریة  -توجیھ وتثبی
  .المجاالت ذات الصلة باألعمال الكھربائیة  فيعن بعد  واالستشعار

 
  مبانيھندسة  -113ھمد 

فكرة عن صناعة الخرسانة وخواصھا  -مكونات وخواص الخرسانة وحدید التسلیح وأنواعھ  -المختلفة  المبانيأنواع 
ا  وع  -الخلطة الخرسانیة  - االفتراضيالمختلفة خالل عمرھ ار ن ة الختی ة وأمثل ا المختلف  األساساألسـاسات وأنواعھ

انيتصمیم  فيتدخل  التيواألحمال المختلفة  اإلنشائیةأوزان وكثافة المواد  -المناسب  ذ  -والمنشآت  المب خطوات تنفی
نبذة عن أنواع التربة المختلفة وقدرة تحملھا  -البناء بالطوب  -أعمال البناء  فيالمون المستخدمة  -بالتسلسل  المباني

 اإلنشائیةالعناصر  - المباني فيتركیب أو رمى المواسیر الكھربائیة  -المختلفة  والمنشآت المبانيطرق قیاس أعمال  -
  . المباني في اإلنشائیةوالمنشآت الخرسانیة من بالط وكمرات وأعمدة والفواصل  للمبانيالمختلفة 
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  قسم الھندسة الكھربائیة 
  الفرقة الثانیـــــة

  
  )2(نظریة المجاالت  - 221ھكر  
  

  )أ()2(نظریة المجاالت 
ر ل ال المغناطیسي المجال المغناطیسي الثابت وقوانین بایوت وسافارت وأمبی د المج زم  -تحدی وى المغناطیسیة والع الق

ث  ل الح اب معام یة وحس واد المغناطیس ذاتيوالم ادل  ال زمن   -والمتب ع ال رة م االت المتغی ویل والمج ادالت ماكس  -مع
ة تویة المنتظم ة المس ة - الموج یة المستعرض ھ الكھرومغناطیس قاط  - الموج وینتنج واإلس ة ب ودينظری ل  العم والمائ

   .لموجات المستویةل
  

  ) ب()2(نظریة المجاالت 
ل -األوساط غیر المتجإنسة  فيانعكاس وانتقال الموجات  دائرة  -خطوط النقل والعناصر األولیة والثانویة لخطوط النق ال

ة  - أساسیات انتشار الموجات الكھرومغناطیسیة - خواص النقل واالنعكاس على خطوط النقل - المكافئة الطرق المختلف
  . لعملیة التوافق وتطبیقات خریطة سمث

  
  )أ(نظریة الدوائر الكھربائیة  -222ھكر 

دوائر الثالث  -استجابة دوائر الدرجة الثانیة  -استجابة دوائر الدرجة األولى  -مكبر العملیات  -للدوائر  الھیكليالتركیب 
   – التبادليالحث  -أوجھ 

  
  )ب(نظریة الدوائر الكھربائیة  -222ھكر 

يتخدام تحویل البالس اس ة  ف دوائر الكھربائی ل ال ل  -تحلی ة النق رنین  –دال ر ال رنین  –دوائ ر ال ل  -دوائ استخدام تحوی
  .لتحلیل الدوائر PSPICEإستخدام برنامج  –الدوائر مزدوجة النھایات  -تحلیل الدوائر الكھربائیة  فيفوریر 

   
  )2( إلكترونیات -223ھكر 

ترانزستور  -ترانزستور تأثیر المجال ذو الوصلة  -قطب ال ثنائيترانزستور تطبیقات عملیة ل – قطبال ثنائيترانزستور 
ل  -ترانزستور تأثیر المجالتطبیقات عملیة ل -تأثیر المجال ذو البوابة المعزولة  تح والقف ائط الف دیاك(نب ترانزستور  ،ال

 ةكترونیاللإدوائر القدرة  –)  كالتریا ،نى المحكومأحادى الوصلة، ترانزستور أحادى الوصلة المبرمج، الموحد السیلكو
  .تكنولوجیا أشباه الموصالت  فيمقدمة  -)مغذى القدرة المنتظمة  ،مكبر القدرة( ھا  ونظم

  
  )أ(اختبارات كھربائیة  -224ھكر 
  .القطب  ثنائيترانزستور    -1
  .المكبر الفرقى ومكبر العملیات وتطبیقاتھا    -2
  .رانزیستور فى البوابات المنطقیةتطبیقات الت   -3
  .للترانزستور  (H)قیاس نموذج    -4
  .ترانزستور تأثیر المجال ذو الوصلة وخواصھ    -5
  .  (PSpice)دراسة الترانزستور باستخدام  -7
 .حساب األمبیر لفة آلالت التیار المستمر -8
 .یةخواص الدائرة المفتوحة والخواص الخارجیة للمحوالت المنفصلة والمتواز -9

  .لمحركات التیار المستمر) الحمل(الخواص الخارجیة  -10
  

  )ب(اختبارات كھربائیة  -224ھكر
  الدوائر المنطقیة ونظریة دیمورجان -1
  دوائر الجامع الكامل والجامع النصفى -2
  .المجمعات والموزعات -3
  .دوائر اإلعدادات ومسجالت اإلزاحة -4
  . Flip Flopsدوائر المترجرجات  -5
 .ئرة المفتوحة والمقفلة للمحوالتتجربة الدا -6
 .خواص المحوالت الثالثیة األوجھ -7
  .والقصر للمحركات الحثیة ثالثة أوجھ ثم تجربة الحمل -تجربة الالحمل -8
  

  )1(ت كھربائیة آال -225ھكر
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  ) أ-1(ت كھربائیة آال
 -اآلالت التیار المتردد  -محركات خواص أداء ال -خواص أداء المولدات  -اإلثارة  -اللف  -مقدمة : آالت التیار المستمر

  .الدوائر المكافئة -نظریة المحوالت أحادیة الوجھ   -المحوالت 
  
  )ب-1(ت كھربائیة آال

ة األوجھ  ة األوجھ  -المحوالت ثالثی ة  -خواص المحوالت ثالثی ھ -التوصیالت الثالثی ة األوج ة ثالثی ات الحثی : المحرك
ة الدوائر ال -نظریات التشغیل  -مقدمة  افئ  -مكافئ زم  –الرسم اإلتجاھى المك ات السرعة والع دء التشغیل  –منحنی  –ب

  .التحكم فى السرعة 
  
  )1( تحلیالت ھندسیة  - 226ھكر  

ة   روت  -نظریة المعادالت اآلتیة الخطی ة ك ة جاوس وطریق ة بطریق ادالت الخطی ة   -حل مجموعة المع  -سیدل العددی
وك  -ع أخطاء تربیعیة وتحقیق أقل مجمو العمودياإلسقاط  روق المحددة بمفك ات باستخدام الف دوال والمنحنی ب ال تقری
دديطرق التفاضل  -توفیق المنحنیات   -مفكوك الجرانج  -نیوتن  ل  - الع دديطرق التكام اد  - الع ة إلیج الطرق العددی

وتن طرق إیجاد حل مجموعة من المعادالت اآل -وطریقة باریستو  -جذور المعادلة النونیة   ة نی ة وطریق ر خطی نیة الغی
  .لمجموعة المعادالت التفاضلیة  العدديالحل  -رافسن 

  
  قیاسـات كھربیة وإلكترونیة  -227ھكر  

رددأجھزة قیاس  -كمیات التیار المستمرأجھزة قیاس  -القیاس  اء فيخطاأل ار المت ات التی از  - كمی  -راسم الموجة جھ
ـار التحوم ةاإلش ى رقم ة التماثلی س إل ة والعك ة  -ی ار والمقاوم د والتی اس الجھ ة لقی زة الرقمی اس  –األجھ ـتردد قی ال

ا –اإلشارة  مولدات -ة تحلیل الموجات والطیف جھزأ -والزمن  اس   -المجسات ومحوالت اإلشارة وتطبیقاتھ نظم القی
  .نظم تجمیع البیانات –باستخدام الحاسب 

  
  تصمیم دوائر رقمیة -228ھكر

مفكك  -المشفر   -المقارن  -الجامع  -الدوائر التراكبیة   - ةتبسیط الدوال البولونی -والبوابات المنطقیة الجبر البولونى 
دوائر  -الدوائر التتابعیة  -  (PLA & PAL) الحالة فيمع التحكم  ةمفكك الشفر -عاكس المنتقى  -المنتقى  -الشفرة 

  .وحدة الذاكرة  -العدادات  - المرحلةالمسجالت  -المسجالت   -) فلوب  -الثعلب (
  

  آالت حراریة و ھیدرولیكیة -201  ھمك
  آالت حراریة

ات  -ربینات كابلن  وت -) ربینات محوریة وت -نسیس ارفربینات وت(ربینات والت ة  (الطلمب اردة المركزی ات الط  -الطلمب
 -تعریف المصطلحات الخاصة بالطاقة  -الصمامات وأنواعھا  –) الموجبة اإلزاحةالطلمبات ذات  –الطلمبات المحوریة 

رارة  ـغل والح ة  -الش دینامیكا الحراری انون األول لل ـة  -الق واد النقیـ واص الم انون  -خ انيالق ة  الث دینامیكا الحراری لل
ة  خة الحراری ة والمض ة الحراری ف اآلل ا  -وتعری ـار وتطویرھ از  -دورة البخ اليالغ وربین  المث ھ ودورة الت وخصائص

  .انتقال الحرارة بالتوصیل وتأثیر العزل للكابالت  - إلغازي
  

  آالت ھیدرولیكیة 
ع ا الموائ ة لمیكانیك انومترات  –السرعات  –الضغوط  –:مقدم اس الضغوط والم رق قی وللى  –ط ة برن ة  –معادل معادل

ة ةوالت - الطاق ات الھیدرولیكی یسوت ( ربین ةولتا  ،ربین فرإنس ات المحوری ات  -)  ربین اردة الط( الطلمب ات الط لمب
  .وأنواعھاالصمامات  -) ة وأنواعھابالموج اإلزاحةالطلمبات ذات  ،الطلمبات المحوریة ،المركزیة

 
   قسم الھندسة الكھربائیة

  االتصاالت و   تشعبة اإللكترونیاالفرقة الثالثة  
  
  و اإلشارات  النظم تحلیل – 321ھكت  

 التخطیطيالرسم  -النظم المستمرة والمتقطعة  -مع الزمن  رال تتغی التي النظم الخطیة -أمثلة لإلشارات والنظم  -مقدمة 
ل البالس  -لتدفق  ة  -اإلشارات ، تحلیل النظم المستمرة   تحوی ة الناقل ة  -الدال ة الدفع ة لدال ل  -االستجابة الزمنی تكام

اف  ل  -االلتف دوال النق ة ل ب المختلف ة تشیبیش –طرق التقری رث وطریق اتر وی ة ب ة   -یف طریق نظم المتقطع ل ال  -تحلی
تحویل فوریة  –فوریھ المتقطع   Fouiarتحویل  –الدالة الناقلة للنظم المتقطعة  - Zتحویل  -المعادالت الفرقیة وحلھا 

ة والمستمرة باستخدام الوصف  -السریع نظم المتقطع ة  الفراغيتحلیل ال ة لتصمیم المرشحات ال –للحال طرق المختلف
  .بضة المنتھیة والالنھائیةالرقمیة ذات الن
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  ) 3( إلكترونیات -322ھكت  
امج  -تكنولوجیا أشباه الموصالت  -تقسیم أجھزة أشباه الموصالت   ائط   Pspiceاستخدام برن وذج للنب ل نم ى عم  -ف

ة ، انتشار الشوائب  األكسدة -المعالجة الرئیسیة للدوائر المتكاملة  ة موصلھ  -الحراری و -ترسیب طبق  -تجرفى فوتول
ذف  تخدام ق نیع باس اتالتص ا  - األیون نیع أجھزتھ ة وتص دوائر المتكامل ات(ال ات ، الثنائی ات ، المكثف  - ....)،المقاوم

أجھزة الموجات  - (CCD)نبائط انتقال الشحنة  -اختبار الدوائر المتكاملة  -تصمیم الدوائر المتكاملة  -الترانزستورات
زر  اإللكترونیاتنبائط  -الرقیق ونبائط السطح نبائط الفیلم  -المتناھیة القصر  ة  -الضوئیة ، أشعة اللی دوائر المتكامل ال

  ). 741،  565 ،555(  المشھورة
  
  
  

  )أ(اختبــارات كھربائیة  - 323ھكت 
    .مكبرات الجھد  -1
  .مكبرات القـــدرة  -2
  .مكبر العملیات وتطبیقاتھ -3
  .مكبر العملیات كمقارن  -4
  .لتكامل والتفاضل دوائر ا فيمكبر العملیات  -5
  .مولد األرقام العشوائیة  -6
  (PLL)دوائر الطور المغلقة  -7
  .مرسل ومستقبل معدل قیم اإلشارات وترددھا  -8
  

  )ب(اختبــارات كھربائیة   - 323ھكت
  .زاحة الطور إمذبذب  -1
  تطبیقات نظم المسار المشترك -2
  .وحدة الحساب والمنطق  -3
  . القیاس يف ياستخدام الكابل المحور -4
  .ال وأنواعھسرنظم اإل -5
  .ونسبة الموجة الثابتة يقیاس التردد والطول الموج -6
  .لى تماثلیة والعكسإمحوالت اإلشارات الرقمیة  -7
  

  اآلليالتحكــم  - 301ھكح 
 التخطیطيالرسم  –للمراحل  التخطیطيالدوال الناقلة والرسم  –الدوائر المفتوحة والدوائر المغلقة  فيالتحكم  –مقدمة 

ابرة والمستقرة  االستجابة –عناصر نظم التحكم  – لتدفق اإلشارات زان  –الحساسیة  –الزمنیة الع اس روث  –االت مقی
تحكم  –لمسار الجذور  الھندسيالمحل  –لالتزان  ل نظم ال يدراسة وتحلی ردد  ف ال الت ى نیكوست ودراسة  –مج منحن
الوصف  –تصمیم وتحلیل نظم التحكم  –تصمیمھا الشبكات التعویضیة و – البیانيرسم بودا  – النسبياالتزان  –االتزان 

  .اآلليالتصمیم األمثل لنظم التحكم باستخدام الحاسب  فيمقدمھ  -الفراغى للحالة لنظم التحكم 
  

 الھوائیات وانتشار الموجات  -  324ھكت 
  

  ) أ(   الھوائیات وانتشار الموجات
یات ، الھوائیات السلكیة وذات الفتحة والبوق وذات العاكس األشكال الھندسیة المختلفة للھوائ - أسس انتشار الموجات 
 يحساب مركبات المجال الكھرومغناطیس -المصفوفات الخطیة والسطحیة والحجمیة للھوائیات  -والعدسیة والمصفوفة 

المرتفع  وصف مبسط لھوائیات التردد المتوسط والتردد -الخیة  وھوائي والثنائيالبعیدة للھوائیات ذات القطب الواحد 
  .وكذلك تردد الموجات المتناھیة القصر االرتفاعوالتردد المرتفع جدا والتردد فائق 

  
  )ب( الھوائیات وانتشار الموجات

المكونات الفعالة لتردد الموجات المتناھیة  -النظریات األساسیة لھندسة الردار  -في األوساط المختلفة  الموجات انتشار
  .لموجات المتناھیة القصر وأجھزة شبھ الموصالت للموجات المتناھیة القصرل رغةالقصر ، األنابیب المف

  
  نظم االتصاالت والعملیات العشوائیة - 325ھكت 

ة   -عناصر نظم االتصاالت  –أسس نظریة االحتماالت والعملیات العشوائیة   نظم الخطی ات العشوائیة لل ة -العملی  نظری
دیل  -االتساع المزدوج ، التعدیل ذو االتساع المفرد ، التعدیل المختلط   تعدیل االتساع ، التعدیل ذو -التعدیل  ل التع تحلی

دیل  -حالة وجود شوشرة  فياالتساع  ذي زاويالتع ردد  - ال دیل الت ردد  اإلشاراتاسترجاع  -تع دیل الت  -المرسلة بتع
ة –ة التقطیع نظری –التعدیل النبائضى  –حالة تعدیل التردد  فيللشوشرة  اإلشارةحساب نسب  وضع /عرض/تعدیل قیم

  .تجمیع الوقت المقسم –التشفیر النبائضى  –النبضة 
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  )1( إلكترونیةدوائر  - 326ھكت 

 -لتحلیل او لتصمیم اإلشارات الصغیرة ذات التردد القلیل   –دوائر ترانزیستور تأثیر المجال  –دوائر الترانزیستور 
 -التغذیة العكسیة  - مكبرات ربط بالمقاومة والمكثف ، الضوضاء   تصنیف المكبرات ، التشویھ فى المكبرات ،

مصادر الجھد المضبوط  –مكبر الفرق  –مكبرات القدرة للمدى المسموح  –دوائر التوقیت  - مكبر العملیات  -المذبذبات 
  .دوائر متعددة الترانزستورات  –
  

  : المقررات االختیاریة 
   (VLSI) عةالمجمتكنولوجیا الدوائر  - 331ھكت 

ة  دوائر المجمع ة(ال ً ) المتكامل دا رة ج ا  -الكبی نیع  -أنواعھ وات التص ة لخط ة والكیماوی واص الفیزیائی وات  -الخ خط
اس  -) .....،السعة ،الفولت ،التیار( قیاس الخواص الكھربیة  -قیاس واختیار الدوائر المتكاملة  -المواد  -التصنیع  قی

  .معة المتطورة الدوائر المج -الخواص الضوئیة 
  

   (CSD)تصمیم الدوائر باستخدام الحاسب  - 332ھكت 
دوائر  د   -معادالت حل ال ود العق ارات الشبكات  -جھ ة جاوس  -تی ین  -الحل بطریق ى مثلث ل إل ة الرسم   -التحلی نظری

ة الجدول   -للدوائر  الھیكلي دوائر   طریق د  -الطرق العامة لحل ال ود العق ة جھ ةطریق ة  - المعدل دوائر الفعال ل ال تحلی
ة  -الحساسیة باستخدام الحاسب  إیجاد  -الحساسیة   -بطریقة جھود العقد  دوائر كدال ادالت ال يمع ردد  ف ل  -الت التكام

 -نموذج ترانزستور تأثیر المجال  - الثنائينماذج الموحد   -نماذج المكونات اإللكترونیة  -للمعادالت التفاضلیة   الرقمي
  .النماذج العامة  -القطبیة  ثنائيزستور نموذج التران

   إلیكترونیة   نبائط – 333ھكت 
ضوئى  ثنائي -اوفاركتور  طفیلي ثنائي -زینر  ثنائي -الموحد ( تطبیقات الوصلة الثنائیة  - اإللكترونیةتصنیف النبائط 

یة  ة الشمس ائي -والخلی اث  ثن وئياالنبع ى  - الض ائى نفق تورات  -) ثن ائ( ترانزس ب  يثن ال  -القط أثیر مج ادي -ت  أح
الدیاك  -شوكلى  ثنائي( نبائط القدرة  -نبائط ربط الشــحنة  -ترانزستورات القدرة  -باحادى الوصلة المبرمج  -الوصلة 

 األلیاف - الضوئيدوائر التقارن  -اللیزر  -نبائط الموجات المتناھیة القصر  -) التریاك  -الموحد السلیكونى المحكوم  -
  .وئیة الض

  
  
  

  الطبیة األجھزة التكنولوجیمدخل  –  334ھكت 
اب  ارات واألقط والت اإلش تخدمة  –مح رات المس يالمكب ة  ف زة الطبی دورة  –األجھ ةال ب  الدموی اة القل زة محاك وأجھ

 – يالصناعأجھزة الكلى  –الموجات فوق الصوتیة واستخداماتھا  –أجھزة المعامل والتحالیل الطبیة  –وأجھزة اإلغاثة 
  .النووياألشعة والطب 

 
  مبادئ  ھندسة التلیفزیون  – 335ھكت 

وكذلك دوائر إرسال  –المبادئ األولیة لدوائر اإلرسال واالستقبال للصوت  –فكرة محطة اإلرسال واالستقبال التلفزیوني 
دوائر المطبوعة و دوائر التزامن الرأسي واألفقي في التلفزیون الملون واألبیض وأسود وت –واستقبال الصورة  نفیذ ال

  . لبعض أجزاء التلفزیون التعلیمي 
  

   الحاسب إدارة تصمیم برامج تشغیل و - 333ھكح 
ات  (Processes)العملیات    مبادئ -تعریف نظام التشغیل  ل نظم التشغیل  - (Shell)الغالف .  (Files)، الملف ھیاك

ات  -اتصال العملیات الداخلیة  - Client/Servesنظام  -االفتراضیة  اآلالت -الطبقیة  ب العملی ات  -ترتی  اإلدخالمكون
ات  -االسطوانات  - اإلغالق -البرمجیة  - المادیة واإلخراج دیل  إدارة - األطرافالموقف ات التب ذاكرة باستخدام عملی ال

(Swaping) -  التصفح(paging)-  ات وضع الصفحات  -الذاكرة االفتراضیة ات  -خوارزمی  -تصمیمھا  -نظم الملف
ات  ة - (File server)خادم الملف ات الحمای ق  -آلی ادئتطبی ل  المب ف نظم التشغیل مث ى مختل  MSDOSالسابقة عل

Unix   
  

    (e.g C-Lang)لغات متقدمة فى برمجة الحاسب  - 334ھكح 
ـ  فيالثوابت والمتغیرات والتعریفات  -  Cمقدمة عن لغة الـ  ة ال امج باستخدام - Cلغ ة برن ـ  كتاب ة ال ات  - Cلغ العالق

يالریاضیة  ـ  ف ة ال الاستخدام  - Cلغ ال - واإلخراج اإلدخ ال -الحر  واإلخراج اإلدخ ل  -المنسق   واإلخراج اإلدخ عم
رار  -التكرار المحدود  - Cلغة الـ  فيالتكرار  ائيالتك رار المشروط  - الالنھ ار  -التك تحكم واالختی ر ال دوال  -اوام  -ال
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ة فيوالمؤشرات  -المتجھات والمصفوفات  -تنسیق البرنامج  -ماتھا تعریفھا واستخدا ـ   لغ ة  ماستخدا – Cال  –المكتب
  .الدوال الریاضیة   -الدوال 

  
   صناعیة إلكترونیات - 335ھقك 

تحكم  م ال ر ونظ دات ودوائ ن مع ة ع يمقدم ات ف ناعیة  اإللكترونی دات  -الص ة  -الموح ر المحكوم د غی ر التوحی  -دوائ
تعمل  التيطرق اطفاء الثایروسترات  -المفاتیح االستاتیكیة  -منظمات الجھد  -دوائر التوحید المحكومة  -وستور الثایر

دوائر مصادر التغذیة غیر  -المفرقات  -ترانزستور القوى  -المقطعات ومولدات التیار المستمر  -دوائر تیار مستمر  في
  . (UPS)المنقطعة 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   دسة الكھربائیةقسم الھن
  والنظم  حاسباتالالفرقة الثالثة  شعبة 

  
  منظومات الحاســــب -  321 ھكح

ات الحاسب  – األساسیةعملیات الذاكرة  – اآللةطرق العنونة وتتابع برنامج  –لمادیات الحاسب  األساسيالھیكل  تعلیم
ا  وار –وتعاقبھ ات  أط تخدام المكون تحكم باس دة ال ة وح ة ، منظوم تخدام العنون تحكم باس دة ال ة وح ة ، منظوم المادی

الذاكرة المتداخلة  -ذاكرة الوصول العشوائى  –البرمجیات الدقیقة ، وحدة الحساب والمنطق ، منظومة الذاكرة الرئیسیة 
  .الذاكرة الفوریة  -الذاكرة االفتراضیة  -
  

  تحلیل النظم واإلشارات -  322 ھكح
نظم  -مقدمة  ة لإلشارات وال ة  -إلشارات ا -أمثل نظم الخطی يال زمن  رال تتغی الت ة  -مع ال نظم المستمرة والمتقطع  -ال
ة  -تحویل البالس   -لتدفق اإلشارات ، تحلیل النظم المستمرة  التخطیطيالرسم  ة الناقل ة  -الدال ة لدال االستجابة الزمنی
 -الدالة الناقلة للنظم المتقطعة  - Zتحویل  -لھا المعادالت الفرقیة وح -تكامل االلتفاف ، تحلیل النظم المتقطعة  -الدفعة 

  .للحالة  الفراغيتحلیل النظم المتقطعة والمستمرة باستخدام الوصف  -مجموع االلتفاف للنظم المتقطعة 
  

  دوائر إلكترونیة - 323 ھكح
تور  غیرة لترانزیس ارات الص رات اإلش ائيمكب لة  ثن درة  –الوص رات الق أثیر  –مكب تورات ت ال ترانزیس رات  –المج مكب

اتیح  – السمعياستجابة التردد لمكبرات التردد  –اإلشارات الصغیرة لترانزیستور تأثیر المجال  الثایریستور وأجھزة مف
ل الطور  –مكبرات العملیات وسلوك استجابتھا للتردد واستقرارھا  –القدرة  رة قف یم  –دوائر المذبذبات ودائ ر تنظ دوائ
  .الجھد

  
  )أ(رات كھربائیة اختبا - 324 ھكح

  .الوصلة الحاسب المتوازیة والمتتالیة -1
 .موتور التیار المستمر يالتحكم ف -2



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 م 2004جامعة أسیوط -الئحة كلیة الھندسة
 

  .والثانیة األولىنظم الدرجة لاالستجابة الزمنیة  -3
  .والثانیة األولىاالستجابة الترددیة لنظم الدرجة  -4
  .الموجود بالقسم  ZX80جراء بعض التجارب باستخدام المعالج الدقیق إ -5
  .الموجود بالقسم  80X86تجارب على المعالج الدقیق بعض ال إجراء -6
  .تصمیم وتحلیل نظم التحكم باستخدام الحاسب  -7
  
  )ب( اختبارات كھربائیة  - 324 ھكح 
  .برامج تطبیقیة على ھیاكل البیانات -1
  .تحویل اإلشارات التناظریة إلى رقمیة وبالعكس -2
  .الوضع يأساسیات التحكم ف -3
  .نظم المؤازرة   يفالتحكم  –مكونات نظم التحكم  -4
  .السرعة باستخدام المحكمات التناسبیة والتكاملیة فيالتحكم  -5
  .إجراء بعض التجارب باستخدام المتحكمات المنطقیة المبرمجة  -6
  

  المعالجات المیكروئیة  - 325 ھكح
ة أطوار العنو -مجموعة التعلیمات  - الماديتكوینھ   - 8086المعالج الدقیق  -معالج دقیق عام  ةبنی ع  -ن ة التجمی  -لغ

دقیق  واإلخراج اإلدخالدوائر موائمة  الج ال ة للمع ة  8086، مقدم ة للمعالجات الدقیق بت ومعالجات  32 سعة/ ، مقدم
  .RISCالریسك 

  
  
 
  

  )1( اآلليالتحكم  -  326 ھكح
دوائر   -الدوائر  المفتوحة  والدوائر المغلقة   فيالتحكم  –مقدمة  ة االستقرار لل ة خصائص حال ة  –المغلق ة الناقل الدال

تحكم  م ال ات نظ ة   -لمكون نظم الدرج ابرة ل ة الع تجابة الزمنی ىاالس ة  األول أ  –والثانی ت الخط تدیم وثواب أ المس  –الخط
ة  –نظم المؤازرة من الدرجة الثانیة  –خصائص نظم التحكم ذات التغذیة الخلفیة  مواصفات التصمیم لنظم الدرجة الثانی

ؤازرة  فيإلخماد باستخدام معدل تغیر الخطأ والتغذیة الخلفیة لمولد الناكو زیادة معامل ا – زان  –نظم الم اس  –االت مقی
زان  –روث  تحكم  –للجذور  الھندسيالمحل  –ھیروتز لالت نظم ال ة ل ل االستجابة الترددی ین االستجابة  –تحلی ربط ب ال

ة  تجابة الزمنی ة واالس زان  –الترددی ة االت يدراس ل ال ف ایلوف الحق ى مخ ى نیكووست ومنحن تخدام منحن ردد باس  –مت
  .الحقل المتردد فيتصمیم المعوضات  فيمقدمة  – البیانيرسم بودا  – النسبياالتزان 

  

  ھیاكل البیـانات - 327 ھكح
التعارف والعملیات، تنفیذ المرصصات مع المنظومات والسجالت، تطبیقات على : المرصصات –أنواع البیانات المجردة 

ات ا ة –لمرصص وائم المترابط وائم : الق ى الق ات عل ة، تطبیق ة المزدوج وائم المترابط ة، الق ة الفردی وائم المترابط الق
ار -المترابطة ذ : صفوف االنتظ اریف، التنفی دائريالتع ار ال ى صفوف . لصفوف االنتظ ات عل ارتطبیق ل  –  االنتظ ھیاك
  .والبحث ، الملفات : طرق الترتیب – الثنائيعرضة ، شجرة البحث األشجار الثنائیة المست: الثنائیة األشجاراألشجار، 

  

  : المقررات االختیاریة 
  أنظمة القوى الكھربائیة -   336ھقك  

ة  -مكونات نظم القوى  تحكم  -االتصال عن بعد بواسطة خطوط نقل القوى الكھربائی ة ال ينظری وى  ف خطوط  -نظم الق
التداخل بین دوائر االتصال وخطوط  -المعوضات الساكنة للقدرة الغیر فعالة  - رضیةاألخطوط الكابالت  -النقل الھوائیة 

  .قنوات القدرة الذبذبة والجھد غیر الفعال  فيتحكم  -الموجات المتنقلة  - الھالةنظریة  -نقل القدرة الكھربائیة 
  

  كھربائیـة  تالآ -  337ھقك 
ات االستنتاجیة ر السرعة للمحرك ة  -، المحرك االستنتاجى ذو الوجھ الواحد  بدء الحركة وتغی ة  -اآلالت المتزامن حال

، محرك يومالحظات قصیرة عن الموتور ذو الخطوة، المحرك االبصار -االالت الخاصة  -االستقرار والحالة الدینامیكیة 
  .المحرك المناول ذو الوجھین   -الممانعة المغناطیسیة  

  

  لةتصمیم الدوائر المتكام -  336ھكت 
ة  دوائر المتكامل ور ال ن تط ة ع ا  -مقدم ة  -أنواعھ دوائر المتكامل ات  -الخطوات  -تصنیع ال واد  -العملی ل   -الم مراح

  .التمثیل  –االختبار  –التصمیم 
  

  لغات الحاســب المتقدمة -  331ھكح 
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ة  مالعملیات الریاضیة وال –تغیرات مالثوابت وال –مقدمة للغات الحاسب المتقدمة  ل الشرطیة  -نطقی رار  –الجم  –التك
ة  ة والداخلی رات الخارجی دى المتغی اوین  –م رات والعن دوال  –المؤش فوفات  –ال رات  –المص ین المؤش ة ب العالق

فوفات  ا  –والمص ات وتعریفھ د التركیب ات  –قواع ع العملی ات م تخدام التركیب راج  –اس ال واإلخ رق اإلدخ يط  القیاس
  .الملفات  –والمشكل 

  

  حزم البرامج الجاھزة   -  332ھكح
ة  ذ -مقدم ـات - Window النواف ات الكلم ات – (Winword) معالج د البیان ة – (Foxpro) قواع داول االلكترونی      الج

(Excel) .  

  اتصاالت المتصلة والرقمیة -  337ھكت 
ردد  -تشكیل المقدار ( نظریة التشكیل  - اإلشاراتتحلیل ونقل  االت   -) تشكیل الطور وتشكیل الت ة االحتم ة لنظری مقدم

  .ونظم االتصاالت الرقمیة  –نظم التشكیل النبضى  -والعملیات العشوائیة
  
 
 

   قسم الھندسة الكھربائیة
  الفرقة الثالثة  شعبة القوى واآلالت 

  
  قوى كھربائیة - 321ھقك 

ة  وى الكھربی ة  –مكونات نظم الق ال الكھربی درة األحم –خصائص األحم ل ق ة تحسین معام ل  –ال الكھربی خطوط النق
زل –األنواع  –التركیب (بالت األرضیة االك –الھوائیة  ار الع ة  -) تحدید أماكن انھی وى الكھربی ل الق يأداء خطوط نق  ف

ة  ار المستمر ذو الضغط  –ظروف التشغیل العادی ل بالتی رة عن النق اليفك دة  –الموجات المسافرة  – الع ود الزائ الجھ
 المیكانیكيالتصمیم  – العاليا وتشویش الرادیو والموجات الصوتیة على حدود خطوط النقل بالضغط الكورون –العابرة 

  .شبكات القوى الكھربیة  فيدور االتصاالت والحاسبات  –الشبكات الكھربیة  تأریض –نظم التوزیع  –لخطوط النقل 
  
  نظریة التحكــم  اآللى– 322ھقك  

دفق  التخطیطيالرسم  –للمراحل  التخطیطيالرسم  –الدوال الناقلة  –وائر المغلقة الدوائر المفتوحة والد فيالتحكم  لت
زانمقیاس روث  –االتزان  –الحساسیة  –الزمنیة العابرة والمستقرة  االستجابة –عناصر نظم التحكم  –اإلشارات   لالت

يدراسة وتحلیل نظم التحكم  –لمسار الجذور  الھندسيالمحل  – ردد  ف ال الت زان  –مج ى نیكوست ودراسة االت  –منحن
يمقدمھ  -التمثیل الفراغى للحاالت  –الشبكات التعویضیة وتصمیمھا  – البیانيرسم بودا  – النسبياالتزان  التصمیم  ف

  .اآلليتصمیم وتحلیل نظم التحكم باستخدام الحاسب -األمثل لنظم التحكم
  

  )2(اآلالت الكھربائیة  - 323ھقك 
دء التشغیل  -منحنى الدائرة  -الثیة األوجھ الماكینات الحثیة ث تحكم  -ب يال ارات المحرك  -السرعة  ف دوار ذو  -اختب ال
  - تأثیر التوافقیات الفراغیة – ةالشروط غیر المتزن - يالمولد الحث - يفرملھ المحرك الحث -عزم البدء األعظم 

ات  –الماكینات المتزامنة  ة التشغیل  –المكون ات عضو ا –نظری ات الفراغی –الستنتاج ملف ل عضو  – ةالتوافقی رد فع
زامن  – يوالتزامن التوازيالتشغیل على  –منحنى الدائرة  –تنظیم الجھد  –االستنتاج والدائرة المكافئة   –المحرك المت

  .يلتزاوجلماكینات التزامن ومنظمات الجھد معادالت بارك للمولد ا اإلثارةطرق  –اختبار الماكینات المتزامنة والكفاءة 
  
  )أ( اختبارات كھربائیة - 324ھقك 
  .أوجھ ةمحوالت ذو ثالث -1
  .یةالحث رحالتالم -2
  .توزیع الجھد على العوازل  -3
  . العاليالضغط  اختبار -4
  .خواص الماكینة المتزامنـة  -5
  .قیاس مقاومة األرض  -6
  . الدائريباستخدام الرسم  يتحدید خواص المحرك الحث -7
  .لجھود الشبكات الكھربیةتأثیر القدرات غیر الفعالة على ا -8
 

  )ب( اختبــارات كھربائیة - 324 ھقك
  .الزیت  اختبار -1
  .التغذیة الخلفیة لماكینات تیار مستمر  اختبار -2
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  .التغذیة الخلفیة للمحوالت  اختبار -3
  .للماكینات المتزامنة  Vمنحنیات  -4
  .خطوط النقل  أداءدراسة  -5
  .ر المستمر لماكینات التیا اإلعاقةاختبار  -6
  .تحسین معامل قدرة األحمال -7
  .ثالثیة األوجھ األحمالتوازن  -8
  .الموجاتانتقال  -9

  .ائياختبارات القوس الكھرب -10
  البسیطة اإللكترونیةالدوائر  في التوافقیاتتحلیل  -11

  صناعیــة إلكترونیات  – 325ھقك
للثایرستورز  واإلشعال اإلطفاءدوائر  –دوائر الموحدات  –ا مقدمة لموحدات القوى والترانزستور والثایرستور بأنواعھ

مقطعات التیار المستمر  –التیار المتغیر  فيمتحكمات الجھد  –المفاتیح الكھربائیة الساكنة  –الموحدات المتحكم فیھا  –
  .المفاتیح االستاتیكیة –منابع القدرة الغیر متوقفة   -القالبات  –
  

  العالي  ھندسة الضغط - 326ھقك 
ال -انھیار الغازات العازلة  -المجاالت الكھربیة وطرق حسابھا  ة  - يالتفریغ الھ ار السوائل العازل واد  -انھی ار الم انھی

المستمر  العالي   اختبارات الضغط -المترددة والمستمرة والنبضیة  العاليتولید وقیاس جھود الضغط  -العازلة  ةالصلب
  .توجیھ العوازل –والمتردد 

  

  الرقمــــیة اإلشاراتمعالجة  - 327 كتھ
تحویل فورییر  -تحویل فورییر المتقطع   - Zوالنظم المتقطعة وتحویل  اإلشارات -تطبیقات معالجة اإلشارات  –مقدمة 

ریع   ة  -الس حات الرقمی میم المرش رق تص دودة   -ط ة المح حات النبض ة  -مرش ة الالنھائی حات النبض ق  -مرش تحقی
  .میة المرشحات الرق

  

  : المقررات االختیاریة 
  

  وتلوث البیئة من أثاره ائيأخطار التیار الكھرب -  331ھقك 
التداخل بین المجاالت االلكتروستاتیكیة وااللكترومغناطیسیة  – ائيالصعق بالتیار الكھرب – ائيرور التیار الكھربمأخطار 

االت  بكات االتص وى وش م الق ین نظ ة  –ب بكات الكھربی أریض الش ة  –ت االت الكھربی ة للمج أثیرات البیولوجی الت
یة  –والمغناطیسیة  ة والمغناطیس ة للمجاالت الكھربی أثیرات البیئی ة  –الت ات الكھربی ة للمحط أثیرات البیئی ار  –الت أخط
ف  ة  –المیكرووی واعق الكھربی ار الص رب  –أخط ارات التس ار تی یارات  –أخط ة للس دوائر الكھربی ار ال ار  –أخط أخط

  .ون المحمولالتلیف
  

  نظم توزیع القوى الكھربیة – 332ھقك 
ة  درة الكھربی ع الق ة المستقبلیة  –توزی ال والطاق ؤ باألحم یط  –التنب ع  –طرق التشغیل  –التخط الينظم التوزی  – المث

ا دی نظم  ةاعتم تھلك  –ال ة المس ع  –خدم ة البی أریض  –تعریف ع   –الت والت التوزی ابالت ومح وط والك ود -الخط  الجھ
 – المبانيتوزیع القوى داخل  –الصیانة  -قیاسات العوازل  –الحمایة  –مكثفات القدرة  –تغذیة المدن والقرى  –الزائدة 

  .قیاس القدرة وتوفیرھا –التوصیالت الداخلیة 
  

  نظم القوى الكھربیة ةاعتما دی – 333ھقك 
ة  ة  –مقدم ف االعتمادی االت  –تعری ة االحتم ورات األساس –نظری ارات  - ةیة لالعتمادیالتص واع االنھی دود  –أن ح

مساعدات االعتمادیة  –قیاس االعتمادیة  -عملیة ماركوف  –حدود االعتمادیة لشبكات النقل  –االعتمادیة لنظم التوزیع 
  .تطبیقات –تطورات حدیثة  –

  جودة القدرة - 334 ھقك
درة  واع االضطرابات  –تعریفات لعوامل المحددة لجودة الق درة مؤ –أن درة  –شرات جودة الق ار جودة الق یم  –إظھ الق

 –تقلیل التوافقیات  –توازن األحمال ثالثیة األوجھ  –تحسین معامل القدرة لألحمال  –اختبارات جودة القدرة  –القیاسیة 
  .نتوءات تشغیل دوائر اإللكترونیات  –مستوى التوافقیات  –تحدید االضطرابات  –ارتجاح الجھود 

  
  مبادىء المعالجات المیكروئیة - 338ھكت 

ة  بات المیكروئی اء الحاس ة  -بن بات المیكروئی نیفات الحاس ور  -تص ائالت المیكروبروسس ى  -ع الج المیكروئ المع
ة  -لغة التجمیع  - ةالعنون أطوار - األوامرمجموعة  - الماديتكوینھ  - 8086/8088 يتطبیقات المعالجات المیكروئی  ف

  .مقدمة المتحكمات المنطقیة المبرمجة  -ربائیة نظم القوى واآلالت الكھ
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  التحكم المبرمج المنطقى   - 335ھكح 
دخل  ىم رمج  إل تحكم المب يال ات  – المنطق دخالت والمخرج ات  –الم العملی راج اإلدخ ة  – واإلخ ات  –البرمج المتمم

  .تطبیقات عملیھ –االختبار  – برامج التصمیم –معالجة البیانات  –المرحالت  –العدادات  – يالمیقات –الداخلیة 
   الھندسة الكھربائیة قسم

  الفرقة الرابعة شعبة االتصاالت واإللكترونیات 
  

  معالجة اإلشارات الرقمیـــة -  421ھكت 
ة  االستجابةتصمیم المرشحات ذات  –تحویالت فورییر المتقطعة والسریعة  تصمیم المرشحات ذات  –النبضیة المنتھی

طرق تحقیق المرشحات الرقمیة ومرشحات الشبكیة تأثیر طول الكلمة على المرشح  –الغیر منتھیة  النبضیة االستجابة
  .الزیادة عن الحدود المتاح فى المرشحات الرقمیة –وحساب الشوشرة الخارجة  الرقمي

  
  )2( إلكترونیةدوائر  -422ھكت

يالتغذیة العكسیة  -المكبرات المنغمة  رات  ف ر -المكب ة  -ات وتعویضھا استقرار المكب ذبات الجیبی دیل  -المذب ر تع دوائ
اظريالمضارب  -دوائر تعدیل وكشف التردد وزاویة الطور  -وكشف السعة  ر  - التن محول  -واالستقبال  اإلرسالدوائ

  .الموجات التماثلیة إلى رقمیة والرقمیة إلى تماثلیة 
  

  حاسبات میكروئیة  – 423ھكت 
ة  -بناء المعالجات المیكروئیة  -ة مقدمة عن المعالجات المیكروئی ى  -تصنیفات المعالجات المیكروئی الج المیكروئ المع

وع  الج  8086/8088من ن ر المع دول أوام ع  8086/8088ج ة التجمی تخدام لغ رق البرمجة باس ة  -وط ر الموائم دوائ
  .تطبیقات -للمعالجات المیكروئیة 

  
  مشــروع - 424ھكت

  
  )أ( اختبارات كھربائیة -  425ھكت

  .  Hyper Signalوالصور الرقمیة واستخدام الحاسب فى تحلیل االشارات الرقمیة وبرامج  اإلشاراتتحلیل  -1
  .مولد الشوشرة -2
  .تعدیل المقدار المختلط  -3
  .دوائر أجھزة الرادیو  -4
  .مبادئ االتصاالت الرقمیة -5
  

  )ب(اختبارات كھربائیة  -  425ھكت 
  .كتابة برنامجھو  A/D – D/Aاستخدام كـارت  -1
  .) ASK , PSK & FSKنظم   (النظم الرقمیة على الموجات الحاملة  -2
  .تأثیر طول الكلمة على سلوك النظام الرقمي -3
  .االتصاالت التلیفونیة الرقمیة عناصر -4
 .تطبیقات مرشحات التعدیل في تحسین االشارة -5
  EPROMبرمجة الـ  -6
  
  

  نظریة االتصاالت الرقمیة  – 426ھكت
ة ا ع نظری ات  -لتقطی اع النبض دیل اتس م تع ات  -  (PAM)نظ فرة النبض دیل ش م تع ـفرة - (PCM)نظ دیل ش م تع نظ

ة  اإلشاراتنقل  - (ADPCM)النبضات الفرقیة التلقائیة   يالرقمی ة  ف ا المختلف ل  -قاعدة الطور وطرقھ  اإلشاراتنق
درة المرسلة مقا - (ASK , PSK , FSK)الرقمیة بالموجات الحاملة وطرقھا المختلفة  يرنة نسب الشوشرة والق  ف

  .شفرة تصحیح الخطأ  - (ASK, PSK, FSK)نظم 
  

  دوائر الموائمة مع الحاسب   - 427ھكت
ب  يالتركی رامج  األساس دوائر والب ة ال ن ناحی ور  -للحاسب م یات المیكروبروسس ة  -أساس یة الخاص ات األساس العملی
ة  - خراجواإل اإلدخالوحدات  -وحدة التحكم  -بالذاكرة  الكیفی ة  واإلخراج اإلدخ ر الموائم ط  -باستخدام دوائ ة رب كیفی

  .الحاسب مع األجھزة الخارجیة 
  الضوئیة واأللیافدوائر الموجات المتناھیة القصر   -428ھكت

ر الموجات  -الموجات القصیرة ومصفوفة التشتت  فيدوائر الموجات متناھیة القصر   مفاھیم الجھود والتیارات  دوائ
  .كابالت األلیاف الضوئیة وخواصھا  -دوائر الموجات المتناھیة القصر الفعالة  -متناھیة القصر الغیر فعالة 
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ار ات  انتش ار الموج ات   انتش يالموج اط ف ھ  األوس ر ایزرتروبی ات  -الغی ار الموج يانتش اط ف فیر  أوس االیونوس
  .أجھزة تولید موجات اللیزر -الصناعیة  ماراألقأجھزة االتصال باستخدام  - رالراداأجھزة  -والتربوسفیر 

  
  : المقررات االختیاریة 

  
  سنتراالت رقمیة  - 431ھكت

ادئ ا  مب ة ونظمھ االت التلیفونی یم  -االتص م التقس ينظ ة  الزمن وات الزمنی ادل القن نتراالت  -وتب ات الس ة ومكون نظری
  . الرقمي اإللكترونيالسنترال  فيتجرى  التيتتبع بدایة ونھایة المكالمات والعملیات  -الرقمیة  اإللكترونیة

  
  الرقمیة من االتصاالت والمرشــــحات ذاتیة االنضباط  اإلشاراتتطبیقات معالجة  -  432ھكت 

ة  ة المنتھی باطات ذات النبض ة اإلنض حات ذاتی ات المرش وارزم  -خوارزمی ابع - LMSخ وارزم التت ق  - يالخ تحقی
  .المرشحات ذاتیة االنضباط ذات النبضة غیر المنتھیة  -ام المرشحات الشبكیة المرشحات ذاتیة االنضباط باستخد

  
  ضوئیة  إلكترونیاتنبائط  -  433ھكت

ائي(الضوئیة كمصدر ضوئى  اإللكترونیاتنبائط  - الضوئي اإلشعاع -مقدمة  اث  ثن ورات السائلة  - الضوئياالنبع البل
المحكوم بالضوء  يالموحد السلیكون - ضوئيترانزستور  - ضوئي ئيثنا(الكاشفات الضوئیة   -اللیزر  - ضوئيكمبین 

دن  -الوصلة الثنائیة كخلیة شمسیة (النبائط الفوتوفلطائیة  - ق  -وصلة مع ة شمسیة  -عازل رقی  -شبھ موصل كخلی
 - ئيالضوالعازل ( الضوئيأنظمة عزل التقارن  -نوع موجب كخلیة شمسیة  -نوع سالب  -عازل رقیق  -وصلة معدن 

  . الضوئيالتحكم واالتصال عن طریق دوائر التقارن  -الزجاجیة  األلیاف
  

  انتشار الموجات وااللیاف الضوئیة  -  434ھكت
يانتشار الموجات  -غیر االیزوتروبیة  األوساط -الضوئیة  واأللیافانتشار الموجات  ة  األوساط ف ر االیزوتروبی  -غی

دراسة انتشار الموجات  -الصناعیة  لألقماردراسة انتشار الموجات  -تربوسفیر انتشار الموجات خالل االیون سفیر وال
ادة إالضوئیة وتشكیلھا و اإلشاراتتولید  -الضوئیة  األلیاف فيدراسة انتشار الموجات  -دالئل الموجات العازلة  في ع

  .كشفھا 
 

  اللیزر وتطبیقاتھ  -  435ھكت 
زر ، الموجات الكھرو انتشارمراجعة النظریة ،  ل اللی ف یعم ة ، كی  انتشارمغناطیسیة ، بعض الدراسات من علم الطبیع

زر  عاع اللی يش وئیة ،  ف ة الض اراألنظم زر  انتش عاع اللی ي ”Gaussian Beam“ش اط ف نظم  األوس تمرة ، ال المس
التذبذب والتكبیر الضوئیة الرنانة ، خواص اللیزر ، مكونات لمعمل لیزر وكیفیة ونظریة عملھا ، نظریة تولد اللیزر من 

ات  ألغازي، اللیزر  ة الضئیلة ، تطبیق زر ذات الطاق ى أشعة اللی ات عل ، لیزر الجوامد ، لیزر أشباه الموصالت ، تطبیق
  .على أشعة اللیزر ذات الطاقة الضئیلة ، تطبیقات على أشعة اللیزر ذات الطاقة العالیة

  
  معالجة إشارات الصوت -436ھكت

 –طرق معالجة إشارات الصوت فى الحیز الزمنى  –ضغط وتشفیر إشارات الصوت  –الصوت تضمین إشارات  –مقدمة 
  .نظم التعرف على المتكلم من إشارات الصوت المستقبلة –شارات الصوت إلتشفیر التنبؤ الخطى 

  
  نظریة المعلومات -437ھكت

ات  -مقدمة لنظریة االحتماالت  ة المعلوم ة لنظری ة المتوسطة للم –مقدم ى القیم ف االنتروب ات وتعری ات  –علوم معلوم
ة  ة الشوشرة  –الداخل والخارج لقنوات االتصاالت والمعلومة المتبادل ل اإلشارات خالی ات لنق ادة المعلوم التشفیر  –زی

  . التشفیر المانع لضمان استقبال اإلشارات خالیة من الشوشرة –الملتف 
  
  
  

  ھندسة تلیفزیون  -  438ھكت
ال المعلوم ة إرس يات تقنی ون  ف ون المل ود والتلیفزی یض وأس ون أب ة التلیفزی ة  -حال دیو المركب ارة الفی الم  -إش المع

المعالم الرئیسیة لجھاز استقبال  -) شكل أجزاء مع بیان وظیفة كل جزء فيدائرة ( الرئیسیة لجھاز إرسال التلیفزیون 
وان  اإلشارة مراحل -) شكل أجزاء مع بیان وظیفة كل جزء  فيدائرة ( التلیفزیون  ات عن األل ر  -حاملة المعلوم دوائ

  .جھاز استقبال التلیفزیون  فيعملیة لألجزاء الھامة 
  

  الصناعیة  األقمارنظم اتصاالت  -  439ھكت
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 - القدرةنظام  - الصناعياالرتفاع والمدار للقمر  فيالتحكم  -تحدید زاویة النظر  -میكانیكا المدارات  -مقدمة تاریخیة 
 , DownLinkتصمیم  - الصناعيالقمر  (Link)تصمیم خط  - األساسیةنظریة النقل  -الصناعیة  األقمارھوائیات 

UpLink -  التعدیل والتجمیع بنظامTDMA, CDMA  FDM/FM/FDMA -  تأثیر  - األخطاءالتشفیر وتصحیح
  .التلیفزیون الصناعیة  أقمار - األرضیةانتشار الموجات على المحطات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قسم الھندسة الكھربائیة 
  والنظم حاسباتالالفرقة الرابعة شعبة  

  
  ھندسة بناء الحاسب - 421ھكح 

ة   - طرفیات الحاسب   - نظم اإلدخال واإلخراج  يمقدم ة ف  Pipelining           أساسیات  -  المعالجات المتوازی
and Vector Processing- ـ بات ال ات   Pipelineحاس رق التوجیھ وع  -وط ن الن بات م     -  SIMDالحاس

ـة  ـوع من  المعالج ـاكل     -    Array Processors     الن ات  الھیـ ـ    والخوارزمی  Multiprocessorلل
Architecture and Programming  - Array Processors .  

  
  )2( اآلليالتحكم  - 422 ھكح
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تحكم  –الطریقة الحسابیة لتصحیح المعوضات  –لجذور تصمیم المعوضات بطریقة مسار ا نظم ال ة ل ة الناقل نمذجة الدال
ة  –طریقة جلمان  –المقفلة  ة والدق ق المواصفات الدینامیكی يتریكسل لتصحیح المعوضات لتحقی ة االستقرار  ف  –حال

اء  اییر األخط یفال  –مع ل بارس رات ال –تكام تخدام متغی تحكم باس م ال ل نظ میم وتحلی ة تص تحكم  –حال ة ال د إمكانی تحدی
تغییر أماكن الجذر باستخدام التغذیة الخلفیة من متغیرات  –جیلبرت وكاالمان  طریقتيوالمالحظة لنظم التحكم باستخدام 

  .مقدمة لطرق التحكم األمثل باستخدام معاییر مواصفات تربیعیة  –تصمیم المالحظات  –الحالة 
  

  صناعیةالعملیات ال فيالتحكم  - 423 ھكح
 فيالمجسات والكاشفات  -كھربائیة  إشاراتغیر الكھربائیة إلى  اإلشاراتتحول  التيدراسة األجھزة  -عناصر القیاس 

يالتحكم  -تنظیم الضغط  -خواص العملیات الصناعیة الحقیقیة  -تحلیل نظم التحكم الصناعیة  -نظم التحكم الصناعیة   ف
 يف يالتحكم التناظر –العملیات الرقمى  يالتحكم ف –ضبط اإلشارات  – يى رقملإ يالتحویل من تناظر –درجة الحرارة 

ات  اظر –العملی تحكم التن ام  يف يالم ح  – PLC –األرق ر واض ق الغی م المنط وزع  –تحك تحكم الم تحكم وال بكات ال ش
  .المبھم

  
  مشــــروع - 424 ھكح

  
  )أ(اختبارات كھربائیة – 425ھكح  

نكس  -كمبیوتر  المیكروبرمجة  ونكس ولی وتر  -مقدمة لنظم التشغیل ی ل اإلشارات المتصلة  -شبكات الكمبی ىتحوی  إل
تطبیقات على استخدام المتحكمات المنطقیة المبرمجة  - Matlabتحلیل وتصمیم نظم التحكم باستخدام  -إشارات رقمیة 

(PLCs).  
  

  )ب( اختبارات كھربائیة – 425ھكح 
 - (Batch/Script files)البرمجة باستخدام ملفات التشغیل والملفات النصیة  - ALUتصمیم وحدة الحساب والمنطق 

م  الریاضيقیاس عناصر النموذج  -نقل المعلومات بین نقط تجمیع شبكات الكمبیوتر  يلنظام تحك السرعة والموضع  ف
(Servo System) -  والموضع السرعة فيمجال الزمن والتردد لنظام تحكم  فيالمعوضات  واختبارتصمیم.  

  
  الرقميالتحكم   – 426 ھكح

تحكم  زات ال يممی تحكم  – الرقم نظم ال ھ ل ة عملی يأمثل ل  – الرقم ع والوص زة القط ل  –أجھ يالتحوی ارات  الكم لإلش
استرجاع اإلشارات المتصلة  –إشارات رقمیة والعكس  إلىمحوالت اإلشارات المتصلة  –واألخطاء الناتجة عن التحویل 

ر  تخدام دوائ ل باس ل، تحوی ل  Z –الوص م   Z –وتحوی دل ، الرس يالمع دفق  التخطیط ل وت اراتللمراح ـم اإلش ،  الرس
تحكم  التخطیطي نظم ال زان ل ة، دراسة االت تحكم المتقطع  الرقميللحالة الفراغیة، الدالة الناقلة للنبضات، برمجة نظم ال
يھیروتز، االستجابة  – جورى وروث طریقتيباستخدام  الي ف زمن  مج ة، تصمیم نظم ال تحكم المتقطع نظم ال ردد ل والت

تحكم  يال ذور واالستجابة  الرقم ار الج تخدام طرق مس يباس ن  ف ة م ة السریعة الخالی تجابة الزمنی ردد واالس ال الت مج
باستخدام  الرقميمعوضات متقطعة، التحكم  إلىبطریقة تحویل المعوضات المتصلة  الرقميالذبذبات، تصمیم نظم التحكم 

  .روبروسیسالمیكرو
  

  برمجة نظم الحاسـب - 427ھكح 
ذه، : ھیاكل نظم التشغیل –مقدمة  ام التشغیل وتنفی ة، تصمیم نظ ام التشغیل، اآلالت الظاھری مكونات النظام، خدمات نظ

 المشكلة، األعالم فيمفھوم العملیة، مشكلة المنتج والمستھلك، األجزاء الحرجة : العملیات اآلتیة –تولید نظم التشغیل 
اإلرشادیة، تركیبات اللغة، اتصاالت بین العملیات، جدولة وحدة المعالجة المركزیة، معیاریة األداء، خوارزمیات الجدولة 

ة  استدعاءالمتغیر،  ءبالتجزيالثابت، البرمجة المتعددة  ءبالتجزيالبرمجة المتعددة : إدارة الذاكرة – الصفحات التجزئ
ذاكرة  إدارةلطبیعیة، الدلیل، الخواص ا: الثانويإدارة التخزین  – راص  –األماكن الخالیة، طرق تخصیص ال ة األق جدول
ات : نظم الملفات – ة الملف دلیل، حمای ة  –مفھوم الملف، طرق الوصول، نظم ال يمقدم ة  ف ة والدفع ات الفوری المترجم

  .الواحدة والمجمع
  

  دوائر الموائمة مع الحاسب - 428 ھكح
ياألطراف  ام الت ى نظ ل عل دد  تعم ة  –متع ات  –المعالجات المیكروئی ل البیان ات نق ة وعملی ل المعالجات المیكروئی نواق

 التوازيدوائر الربط مع ناقل البیانات باستخدام أسلوب المعالجة على  –دوائر الربط مع الذاكرة  -وعالقاتھا بالتعلیمات 
دوائر الربط مع تحول  –ئر الربط مع لوحة المفاتیح دوا –دوائر الربط مع المبیتات  –دوائر الربط مع ناقل االتصاالت  –

  .الرقمیة اإلشاراتالقیاسیة الى  اإلشارات
  

  : المقررات االختیاریة 
  التحكم فياستخدامات الحاسب  فيمقدمة  - 431 ھكح



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 م 2004جامعة أسیوط -الئحة كلیة الھندسة
 

ة  يمقدم تخدام  ف ة  - MATLABاس يالبرمج ل  - MATLAB ف يالتحلی ة  ف لة والمتقطع نظم المتص زمن لل ال ال مج
ل  - MATLABام باستخد يالمجال الھندسیة للجذور والتحلی ـ  ف ردد باستخدام ال ال الت ى  MATLABمج ة إل ومقدم

SIMULINK .  
  

  شبكات الحاســب  - 432 ھكح
رض ،  ة الع ة طبق اور، أمثل ل ودورات التح ات النق بكة ، طبق ات الش انطبق نص ،  آم غط ال بكات ، ض یة الش وخصوص

من طبقة العرض ، طبقة التطبیقات، الحاسبات الموزعة  وأمثلةالملفات ،  انتقالكول وبروتوكول النھایة الطرفیة، بروتو
  .ونظم الشبكات والتشغیل الموزعة 

  
  الشبكات العصبیة  - 433ھكح

دیل  مبادئمقدمة ومراجعة تاریخیة،   ادالت التع یم   مع وانین التعل ذاتيالشبكات العصبیة، ق ابقال یم التط م ي، التعل ، تعل
ات ،  والمكاني الزماني، التعلیم  التشریحي، التعلیم التنافسيالتعلیم األداء،   ل البیان ل تحوی ، الشبكات المترابطة ، ھیاك

ول  ل تح بكات   ھیاك ررة، إسقاط الش ة المتك م الشبكة المصفوفة ، الشبكات المترابط ة ، تعل الشبكات المترابطة الخطی
ة ال بكات الزمنی ات ، الش ددة الطبق ات متع ة البیان ون وأمثل ة أكس بیة   لغ رامج العص ة ، الب ة والعشوائیة والھرمی مكانی
  .الحاسبات العصبیة   تطبیقات الحساب العصبیة 

  
  االصطناعيالذكاء  - 434ھكح

وخصائصھا، والفرق بین  االصطناعيلغات الذكاء  في، مقدمة  االصطناعياإلنسان واآلالت، أساسیات الذكاء  فيالذكاء 
ة  األجزاءاللغات التقلیدیة للبرمجة ، و صطناعيااللغات الذكاء  األساسیة لحل المشكالت ، طرق البحث والطرق التنفیذی

اتیكيالفراغ ورسم التقاطع واالتحاد ، الشرح  في، تمثیل الحاالت  األلعاب في ات  األتوم ة ، معالجة اللغ ، حسابات لغوی
ة الطبیعیة، تمثیل المعرفة، أنواع تمثیل المعرفة، نظم اإل ا ، مقدم ينتاج ، النظم الخبیرة وتطبیقاتھ الشبكات العصبیة  ف

  . اآلليوالنظم المبھمة ، الترجمة اآللیة، نظم التعلیم الذكیة، مقدمة للمناول 
  

  الروبـوت - 435 ھكح
وت  ة ذراع الروب وت ، دینامیكی ة ذراع الروب ة حرك ادالت . مقدم فةالمع تحكم  الواص ي، ال ة  ف ا األذرعحرك ت ، تطبیق

  .مختلفـة 
  
  
  

  الرسم بالحاسب - 436ھكح
ة ،  رامج الرسومات ، رسم األشكال األولی ة ، ب ات نظم الرسومات المتخاطب ة للرسم بالحاسب   تاریخھ ، تطبیق مقدم

ل  مبادئتوقیع النقط ، نسبة الطول إلى العرض ، رسـم الخطوط والدوائر والقطع الناقص ،  الرسومات ، أسالیب التظلی
التحویل للرسومات ثنائیة األبعاد ، تقسیم ملف اإلظھار ، طرق التفاعل ، الحركة ، ملء المضلع ، الرسومات  األولیة ،

ار ، مشاكل األسطح  ثالثیة األبعاد ، تقسیم المنحنیات واألسطح   شریحة الوصل التكعیبیة ، منحنى بیزر خوارزم اإلظھ
  .الخفیة ، محو الخطوط الخفیة 

  
   التوازيعلى  المعالجة - 437 ھكح

وازيمقدمة للمعالجة على  ال أ  - الت ذاكرة ووحدات اإلدخ ة ال ـ  -  واإلخراجنظم  Vector                 أساسیات ال
Processing, Pipelining  -   ـ بات ال رق  Pipelineالحاس ل   -  Vectorization  وط الھیاك
فوفة  ات المص ات لمعالج ـ  -والخوارزمی بات ال ـاءة وت SIMDالحاس ین الكف ات  -حس بات ذات المعالج ـارة الحاس عم

  .الحاسبات ذات المعالجات المتعددة والخوارزمیات  فيالتحكم  -المتعددة وبرمجتھا 
  

  دراسة نظم التشغیل یونكس - 438ھكح
دمھا ،  التيمقدمة ھیاكل نظم التشغیل ، مكوناتھا ، الخدمات  ـذھ اآلالتتق نظم وتنفیــ ة ، تصمیم ال ات الظاھری ا ، العملی

المتزامنة ، مفھوم العملیة ، مسألة المنتج والمستھلك ، مسألة المنطقة الحرجة ، السیمافورات ، االتصال بین العملیات 
ذاكرة ، البرمجة  األداء، جدولة وحدة التشغیل یونكس المركزیة ، مفاھیم الجدولة ، معاییر  یم ال ة ، تنظ ، طرق الجدول

ددة ذات ال األجزاءالمتعددة ذات  ة ، البرمجة المتع رة ، استدعاء الصفحات  األجزاءثابت إدارة التخزین  التجزيءالمتغی
، إدارة المساحات الخالیة ، طرق التخصیص ، جدولة االسطوانات،  جدولة  األجھزة، الخواص الطبیعیة ، دلیل  الثانوي

  لحمایة الملفات  األدلةاالسطوانات نظم الملفات ، مفھوم الملف ، طرق الوصول ، نظم 
  

  المتحكمات المنطقیة المبرمجة - 439ھكح
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للغات البرمجة المستخدمة وطرق  األساسیةالخصائص  - األساسیةالمتحكمات المنطقیة المبرمجة ومكوناتھا  فيمقدمة 
  .مجاالت التحكم  فيتصمیم البرامج ، تطبیقات مختلفة 
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  قسم الھندسة الكھربائیة 
  القوى واآلالت الفرقة الرابعة شعبة 

  
  )3(ت كھربیة الآ- 421ھقك 

المحرك العام  -) وجھ واحد وثالث أوجھ (محركات التیار المتردد وعضو التوحید  -المحركات الحثیة ذات الوجھ الواحد 
ة  –محرك شراجا  -المحرك النقار  - ف  –المحرك ذو الممانعة الحثی زامن  – المغناطیسيمحرك التخل ة الت  –آالت ذاتی
للتیار المتردد  التواليمحرك  – يالمحرك الخطو – يالمنظمة الحث –المحركات الخطیة  –محرك المناول ذو الوجھین ال
  .يالمنظم التأثیر –المحرك الشامل  –
  

  تحلیل شــبكات -  422ھقك
ة  وى الكھربی رة ال األصفارمصفوفات السماحیات للشبكات حل الشبكات وحل المصفوفات ذات  –تمثیل نظم الق  –كثی

ة  درة الكھربی ات  –مسارات الق يالقصر  –مصفوفات الممانع وازن  الثالث ا  –األوجھ المت ة ودوائرھ ات المتماثل المركب
فكرة عن اتزان  –اتزان نظم القوى بشبكھ مولد متصل بشبكة النھائیة  –األوجھ الغیر متوازن  الثالثيالقصر  –المكافئة 

  . ت على الحاسب اإللكترونىتطبیقا –حركة الماكینات المتعادلة 
  

  تحویل واستخدام الطاقة - 423ھقك
 استخدام(توفیر الطاقة  –) االلكترو كیمیائیة –االلكترو میكانیكیة  –االلكترو أیونیة  – ةااللكترو حراری( تحویل الطاقة 

یل  ة التوص الت فائق درة  –موص ل الق ین معام ة  –تحس زات الثالث ارات الفی وازن تی ل ال –ت ات تقلی تخدام  –توافقی اس
المحطات النوویة  –المحطات التوربینات البخاریة (مصادر الطاقة التقلیدیة  –) معوضات القدرة الغیر فعالة االستاتیكیة

 –المحطات الھیدرولیكیة  –محطات الغازیة  –محطات التولید الثانویة  –المحطات المركبة  –المحطات الجیوحراریة  –
ذر د والج ات الم ددة  –) محط دة والمتج ة الجدی ادر الطاق اح (مص ات الری یة  –محط ة الشمس ات الطاق ات  –محط محط

ود –محطات الغازات المنبعثة  –مولدات المغناطیسیة الھیدرولیكیة  ات  –) خالیا الوق ة  –البطاری ة للطاق ار البیئی  –اآلث
  .الجر الكھربي – السیارات الكھربائیة -البطاریات االختزالیة  –اإلضاءة 

  
  

  المشروع -  424 ھقك
  .یقوم كل طالب بعمل مشروع من المشاریع المقدمة من السادة أعضاء ھیئة التدریس بالقسم

  
  )أ( اختبــارات كھربائیة - 425 ھقك

  .ذو الوجھ الواحد يخواص المحرك الحث -1
  .يالمنظم الحث -2
  .الثالثیةثوابت المحوالت  -3
  .احادیة الطور –الماكینات ذات التوحید  -4
  .يالتنافر المحرك -5
 .طبیقاتھخواص الثایرستور وت -6
  .برنامج دراسة انسیاب القدرة -7
  .تحلیل التوافقیات في نظم القوى الكھربائیة -8
  .دراسة االتزان لنظم القوى الكھربائیة -9

  .إدارة القدرات غیر الفعالة -10
  .التحكم باستخدام آلة التزامن -11
  .ئیةبرنامج دراسة التولید االقتصادي للقدرات بالمحطات الكھربا -12

  
  
  

  )ب( اختبــارات كھربائیة - 425 ھقك
  .المحرك شراجا  -1
  .جھد الماكینة ذات التیار المستمر  فيالتحكم  -2
  . MATLABالتحكم في المحركات الحثیة الثالثیة األوجھ باستخدام برنامج  -3
  . MATLABالتحكم في المحركات المتزامنة باستخدام برنامج  -4
 .PLC  المتحكم المبرمج المنطقي  - 5



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 م 2004جامعة أسیوط -الئحة كلیة الھندسة
 

 .حكم في جھود النظم الكھربائیةالت - 6
 .تأریض النظم الكھربائیة - 7
 .تحدید المعوقات المتتابعة لعناصر النظم الكھربائیة - 8
 .دراسة المرشحات المتتابعة - 9

 .دراسة مولدات الجھود العالیة ذات األشكال النبضیة -10
 .تحدید تیارات القصر في النظم الكھربائیة -11

  
  ةحمایة نظم القوى الكھربائی -  426ھقك 

ة  فيمرحالت الوقایة  وى الكھربی ار  –نظم الق ادة التی ة ضد زی ار  –الوقای ادة التی ة ضد زی ة االتجاھی ة  –الوقای الوقای
ة  –وقایة المسافات  –الفرقیة  ار باستخدام الموجھ الحامل ة  –الوقایة ضد زیادة التی ة المتزامن ة اآلالت الكھربی  –وقای

التیارات             فصل –وقایة المحركات الحثیة  –ایة قضبان التوزیع الرئیسیة وق –یة ائوقایة محوالت القوى الكھرب
ة  –المستمرة والمتغیرة  ة  –القواطع الزمنی راغ  –القواطع الھوائی دوائر المستمر  –قواطع الف ة لل القواطع اإللكترونی

الوقایة من تیارات التسرب  –نصھرات خصائص الم –مقدمة عن المرحالت االستاتیكیة  –الجھد بعد الفصل  –والمتردد 
  .الوقایة باستخدام الحواسب اإللكترونیة –الوقایة من الجھود الزائدة  –
  
  نظم القوى الكھربائیة فيالتحكم  - 427ھقك 

تحكم  –محطات القوى الكھربائیة المتحكم فیھا  –نظم القوى الكھربائیة  فيالتحكم  أھمیة  –تمثیل المولدات بدراسات ال
ينظم التحكم  - األتوماتیكیةالجھود ومنظمات الجھود  فينظم التحكم  -دراسات التحكم  فيیل المغذیات تمث درات  ف  -الق

رعة  ات الس تحكم  -وحاكم يال ال ف ردد  األحم ع الت تحكم  -م يال رة  ف نظم الكبی ین ال ربط ب وط ال دد  -خط تحكم متع ال
درة  فينظم التحكم  -المنظمات المبرمجة  -تلفة نظریة وتركیب وطریقة عمل المنظمات المخ -المستویات  معوضات الق

تحكم  - العاليشبكات التیار المستمر ذات الضغط  فينظم التحكم  -الغیر فعالة االستاتیكیة  ع  اإلشرافيمنظومة ال وتجمی
  ).منظومة االسكادا(البیانات 

  
  : المقررات االختیاریة 

  
  محركات متغیرة السرعات  -  431ھقك 
ة ومزدوجة  بصفةالوجھ من خالل موحدات  أحاديمن منبع  مغذاةات تیار مستمر محرك ار مستمر  -كامل ات تی محرك
ة ومزدوجة  بصفةمن منبع ثالثى االوجھ من خالل موحدات مغذاة  ار مستمر   -كامل ات تی ذاةمحرك ار  مغ ع تی من منب

ردد  فيحكم دوائر التحكم المغلقة لمحركات التیار المستمر الت -مستمر متقطع  د وت ر جھ ة من خالل تغی ات الحثی محرك
رك  و المتح ت ، العض و الثاب ار العض تحكم  -تی يال ة  ف ات المتزامن االمحرك ة  بأنواعھ ة  -المختلف تحكم المغلق ر ال دوائ

  .لمحركات التیار المتردد
  

  نظریة اآلالت الكھربائیة الموحدة  -  432ھقك 
آالت التیار  -آالت التیار المستمر  -طرق التحلیل لآلالت الكھربیة  -ت الكھربیة أساسیات النظریة الموحدة لآلال -مقدمة 

ردد  -الشكل االتجاھى آلالت التیار المتردد فى حالة االتزان  -المستمر فى نظم التحكم  المعادالت العامة آلالت التیار المت
ة  - ة واآلالت الحثی آلالت المتزامن ردد ل ردد  -التشغیل على التیار المت ار المت دات التی ى مول ل ف ظاھرة  -القصر المتماث

  .اآلالت الكھربیة الدوارة الموحدة  -الطرق التقریبیة لتحلیل المولدات  -التزامن واألھتزازات الدائمة فى آالت التزامن 
  
  
  

  اآلالت الكھربائیة الخطیة  -  433ھقك
ة  ة  -مقدم ة الخطی ل اآلالت الكھربی ة تشغیل وعم ة طرق ا -نظری دائرة المكافئ ل وال آلالت  -لتحلی ات الخواص ل منحنی

ة  ة الخطی ا  -الكھربی یم ثوابتھ د ق ة وتحدی ة الخطی ار اآلالت الكھربی رق أختب ة  -ط رعات اآلالت الكھربی ى س تحكم ف ال
  .اآلالت الكھربیة الخطیة الخاصة وأستعماالتھا  -طرق بدء الحركة فى اآلالت الكھربیة الخطیة  -الخطیة 

  
  دینامیكا اآلالت الكھربائیة   -  434ھقك

ي) تیار مستمر ومتردد(سلوك المحركات الكھربیة   ادة  ف د حدوث زی ذلك سلوكھا عن ة وك ة والفرمل دء الحرك ة ب مرحل
يالحمل وحدوث قصر  فيمفاجئة  وط  ف ھ ، ھب اجئالمحرك ذات ي مف ة  ف د التغذی زان  -جھ زامن واالت دراسة ظاھرة الت

 فيدینامیكا الحركة  –ماكینات التیار المستمر  فيدینامیكا الحركة  –ند توصیلھا بالشبكة الكھربیة للمولدات المتزامنة ع
  .ماكینات الترافقیة فيدینامیكا الحركة  –الماكینات الحثیة 
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  تصمیم اآلالت الكھربیة  -  435ھقك
  .تصمیم اآلالت المتزامنة –لمستمر التیار ا آالتتصمیم  – تصمیم المحركات التأثیریة –تصمیم المحوالت الكھربیة 

  
 

  اتزان جھود الشبكات الكھربائیة - 436ھقك 
ظاھرة عدم اتزان الجھود  –دراسات اتزان الجھود  فيتمثیل األحمال  –تحلیل الشبكات ذات العقدتین  –تعریفات الجھود 

ا –مقاییس تحدید درجة اتزان الجھود  – زان األحم ود وات زان الجھ ین ات ة  –ل العالقة ب ات الحثی يدور المحرك ارة  ف إث
ود  –عدم اتزان الجھد  زان الجھ ى درجة ات ال عل ل األحم أثیر تمثی ام للشبكات  –ت اء الت اء  –اإلطف ع اإلطف إجراءات من

  .تطبیقات عملیة –الكامل 
  

  ةاتزان حركة الماكینات التزامنی فيمقدمھ  - 437ھقك
اتزان النظم  –اتزان النظم الخطیة  –نمذجة نظم التحكم  –حمال نمذجة الخطوط واأل –نمذجة المولدات  –تعریفات 
 –النظم متعددة الماكینات  – الزمنيالتمثیل  –طریقة الجذور  –طریقة الطاقة المختزنة  –طریقة الیبولوف  –الالخطیة 

 .طرق تصمیم المنظمات –نظم التحكم المستخدمة لعمل االتزان 
  

  مرنة للتیار المتناوبنظم التوصیل ال فيمقدمھ  - 438ھقك
نظم التحكم فى نظم  –الوظائف  – المرنةنظم التوصیل  أنواع –أھداف نظم التوصیل المرنة  –معنى مرونة التوصیل 

منظمات  –منظمات مسارات القدرة الموحدة  –المحكومة  التواليمكثفات  –نمذجة النظم المرنة  –التوصیل المرنة 
 .معوضات القدرة غیر الفعالة االستاتیكیة –المغناطیسیة فائقة التوصیل الملفات  –زوایا الوجھ البینیة 

  
  معوضات القدرة غیر الفعالة االستاتیكة ونظم التیار المستمر ذات الضغط العالى - 439ھقك

 فينمذجة المعوضات  –المعوضات  فيالفواقد  –التوافقیات المولدة  –أنواع المعوضات االستاتیكیة  –التصورات 
مكونات نظم  –تطبیقات المعوضات  –المعوضات  فينظم التحكم  –تحدید مسارات القدرة وبرامج اتزان الشبكات  برامج

نظم التیار المستمر  –نظم التیار المستمر  فيالتحكم  –تشغیل نظم التیار المستمر  – العاليالتیار المستمر ذات الضغط 
 .المختلطة من التیار المتردد والمستمر برامج مسار القدرة للنظم –ذات األطراف المتعددة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  قسم ھندسة التعدین والفلزات
   الفرقة األولي

  
  :ریاضیات  -  101عر ض 

  :الجبر) أ(
ة  –نظریة األعداد المركبة وتطبیقاتھا في إیجاد الجذور والمتوالیات  ة والرابع ادالت من الدرجة الثالث  –جذور المع

 .القطاعات المخروطیة -ي المعادالت الخطیة نظریة المصفوفات وتطبیقاتھا ف
  
  :التفاضل والتكامل) ب(

امالت المحدودة  –الطرق المتقدمة لتكامل المعادالت العامة  ات التك ل الخطي –خواص وتطبیق اقي  -التكام ة الب  –نظری
 .التكامالت المقررة وتطبیقاتھ –المنحنیات 

  
  :دینامیكا حراریة و تطبیقاتھا –  101ھمك  

ة عن محطة مقد ة البسیطة الم وى البخاری د  –ق ار والضغط والتبری ائي  –دورة البخ ور الصاروخ الكیمی ض  –موت بع
 .االنتروبي –القانون األول والثاني للدینامیكا الحراریة  –الشغل الحراري  –المصطلحات الفنیة 
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  :رسم وتصمیم الماكینات –  102ھمك 
ات  زاء الماكین ن أج ة ع ات عام وة حس –معلوم ات ألاب الق زاء الماكین اوت واالزدواج  –ج    –التف

الخوابیر  –األعمدة والمحاور   –المثبتات المقلوظة وقالووظ نقل الحركة   –الوصالت الملحومة  –الوصالت المبرشمة 
ة  تطیلة والموازی ة المس ض  –العریض وا ب ات  –الق ل  –الیای ة والفرام یور  –المتحكم اس  –الس ي ذات التم الكراس

 .التروس–الكراسي ذات التماس االنزالقي  –لتدحرجي ا
   

  :جیولوجیا ھندسیة –  121ھـ تف 
ا بالمنش –تضاریس األرض  –دراسة مكونات األرض  ألرض وعالقاتھ ة والسطحیة ل  –ت الھندسیة آالتركیبات الجوفی

ي األشكال التاریخ ا –دراسة عوامل التعریة والنحات والتھشم وتأثیرھا علي المنشات الھندسیة  أثیره عل لجیولوجي وت
خرائط  –للتعرف على المعادن والصخور بدراسة بعض العینات (تمارین  -تكوین الرواسب المعدنیة   –األرضیة الحالیة 

 .خواص الخامات المعدنیة –." الرسوبیة -المتحولة  –الناریة "الخامات المكونة من الصخور  –جیولوجیة 
  

  :نظریة اإلنشاءات  -101ھمد
ل الصلبة  –القوى الداخلیة  –األحمال وردود األفعال  –المستویات األساسیة  رات  –أتزان الھیاك اء الكم زان  –انحن االت

 .اإلجھاد األساسي –إجھاد القص  –اإلجھاد العمودي  –خواص األسطح المستویة  –االستاتیكي 
  

  :مساحة مستویة –  102ھمد 
ا  ة وتطبیقاتھ ات الطولی ة العقب –القیاس ات الطولی اء القیاس ة  –ات وأخط اس الورنی احات  –مقی ر  –المس  –البالنیمیت

لة  ومیتر   –البوص تان والبنت ویة  -السكس ردم  –التس ر وال ات الحف ي  –مكعب یم األراض دود وتقس دیل ح ة  –تع اللوح
 .المستویة وتطبیقاتھا

  
  :ھندسة كھربیة –  101ھكر 

ا  –أساسیات القیاس  –القدرة  –ھربائیة الدوائر الك –عناصر الھندسة الكھربائیة  أداء  –الماكینات الكھربائیة وتكوینھ
عناصر نقل وتوزیع  –المواصفات المطلوبة  –ماكینات التیار المتردد وتطبیقاتھا في المناجم  –ماكینات التیار المستمر 

 .المحوالت ومواصفاتھا –الكابالت  –خطوط النقل  –الطاقة الكھربائیة 
  
  
  

  :المعادن والصخور –  101 ع جـ 
ادن  –النظام البلوري للمعادن  –أساسیات البلورات  ادن   –مقدمة عن المع ة للمع ة  –الخواص الطبیعی ادن المكون المع

ادي والضوء المستقطب  –البصریات  -المعادن االقتصادیة  –للصخور   –الخواص البصریة  للمعادن تحت الضوء الع
 .الصخور المتحولة –صخور الرسوبیة ال –أنواع الصخور الناریة 

  
  :مقدمة لھندسة التعدین –  122ھـ تف 

ات المصریة  ارات من الخام ات ومخت ات  –مراجعة لمصادر ونشأة الخام ة للتنقیب عن الخام الطرق المختلف ف ب تعری
ة  ي الخواص الطبیعی ا عل اطن األرض لومدى اعتمادھ ات ب ات لحساب وتقی -لصخور ومكون ات طرق اخذ العین یم كمی

اق  –الخام  ر وشق األنف ا وتفجی ا وتخریمھ ت الصخور وحفرھ تعریف بالعملیات المنجمیة وما تشملھ من تكسیر وتفتی
 .مقدمة لطرق استخراج الخامات المعدنیة –  وتدعیمھا وتھویتھا

  
  :حاسب آلي –102ھكر 

ا باستخدام   -تصور طریقة الحل  -تصمیم وإنشاء برامج كمبیوتر باستخدام لغة الفورتران  طرق حل المسائل وتحقیقھ
  .لغة الفورتران
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  قسم ھندسة التعدین والفلزات
 الفرقة الثانیة 

  
  :مساحة طبوغرافیة وتصویریة  - 201ھمد 

ت تال ا  –یودولی اس الزوای رق قی لعات  –ط ة   –المض ات  -التاكیومتری وي  –المنحنی ویر الج زة التص ا  –أجھ الرؤی
 .رسم الخرائط من الصور الجویة –جسمة الم
  

  :میكانیكا الصخور – 221ھـتف 
ة  ات  –مقدم ادات  –تعریف ل االجھ االت  –تحلی ل االنفع ادات  –تحلی ین االجھ ة ب ات والعالق ة اتجاھ ي ثالث االت ف االنفع

یة  االت الرئیس ة  –واالنفع امالت المرون خور  –مع ة للص ة والمیكانیكی واص الطبیعی ات –الخ ار  نظری ار  –االنھی انھی
توزیع االجھادات حول الفتحات المنجمیة المفردة والمتعددة في الصخور الضخمة  –الصخور غیر االیزوتروبیة القصفة 

ي الصخور الضخمة والمتماسكة  ةتصمیم الفتحات المنجمی –المتماسكة  خور  –ف ي الص ة ف تصمیم الفتحات المنجمی
 .طرق التعدین الھامةتطبیقات خاصة بتصمیم بعض  –الطبقیة 

  
  :أسس ھندسة الفلزات – 222ھـتف 

ات  –التفاعالت  كیاتمقدمة لحر – ةمقدمة في الدینامیكا الحراریة للعملیات المیتالورجی ي العملی اتزان المادة والطاقة ف
د  -المیتالورجیة  ي السوائل والجوام ادة والحرارة ف و وتحول األطوار  –أولیات انتقال الم ة ونم فصل األطوار  –تنوی

التبخیر  –االنصھار االختزالي وانصھار المادة  –والتحمیص واالختزال  ةأسس عملیات التجفیف والكلسن –وتطبیقاتھا 
تخالص  ي اس ھ ف ر  وتطبیقات ة والتقطی بائك وتنقی زات والس ا  –الفل درومیتالورجیا وتطبیقاتھ س الھی س  –أس أس

 .المیتالورجیا الكھربیة وتطبیقاتھا
  

  :میكانیكا الموائع وتطبیقاتھا –   201ھمك   
ا  –السریان داخل األنابیب  –أنواع السریان ومعادالتھ  –خصائص السوائل  –أساسیات  ة المضخات وتطبیقاتھ  –نظری

 .الضواغط والمراوح وأنواعھا
  

  :تطبیقات الحاسب اآللي في التعدین – 223ھـتف
تطبیقات جیو إحصائیة لتقییم الخامات وتخطیط المناجم  –الختالف طرق رسم منحنیات ا –أساسیات ولغة الحاسب اآللي 

 .رسم الخرائط المساحیة بالحاسب اآللي –
  

  :ریاضة وإحصاء ریاضي – 201عرض 
یة  ا الھندس ى وتطبیقاتھ ة األول ادالت التفاضلیة من الدرج ى  –المع ب األعل ادالت التفاضلیة من الرت ي  –المع ة ف مقدم

 .لریاضیةاإلحصاء واالحتماالت ا
  
  :)1(جیولوجیا التعدین  –  224تف ـھ

ة  ب الجیولوجی اتالط(التراكی ققات ی ل ، التش ق ، الفواص ق  –) ، الفوال دم التواف ي –ع ل عل د دالئ ات تواج   الخام
د امتدا –فصل أجسام الخام بالفوالق  –)  ، التالمس ، الطیات التھشیم) أمثلة ( نماذج الالتطابق ، التركیب الكیمیائي ، (

ي العمق  ارین –الخام ف ة  و تم ة  –شرح وتفسیر للخرائط الجیولوجی ة تركیبی ل خرائط كنتوری ق الھندسة  –عم تطبی
  .الوصفیة في حل مشاكل المناجم

  
  
  
  
  
  
  

  :ھندسة الحفر والتفجیر – 225ھـتف 
ة عملیة حفر الصخور میكانیكی(أساسیات عملیات الحفر  –) أنواع اآلبار –بعض المصطلحات الھامة (مقدمة عن الحفر 

ر  –) حساب معدالت تقدم الحفر –العوامل التي تؤثر في معدالت الحفر  – ات (طرق الحف واع الماكین دق وأن ر بال  –الحف
اس –أنواع بنط الحفر الدوار  –الحفر الدوار وأنواع الماكینات  ر  –) الحفر باستخدام بنط من الم الیف الحف الیف (تك تك

مقدمة عن نظریات  –) السطحیة والتحت سطحیة ، تكالیف الحفر  الدوار  في المناجم السطحیة الحفر بالدق في المناجم
واإلشعال  ءطرق البد –خواص المفرقعات التجاریة ومواد التفجیر  –التقسیم العام للمفرقعات ومواد التفجیر  –التفجیر 
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التفجیر في األنفاق والمناجم تحت األرضیة  –طرق خاصة للتفجیر  –تصمیم ضربیات المصاطب  –اإلشعال التتابعي  –
 .وثیقة الحفر والتفجیر –التفجیر في مناجم الفحم  –
  

  :تجھیز المناجم –226ھـتف 
حساب االرتفاع المثالي  –تقسیم المنجم إلى مستویات وحصص  –الفتحات خالل مناجم الفحم والخامات متعددة الطبقات 

ة تجھیز الطبقات الرفی –للمستوى والحصة  ي الترسیبات المائل ة  –عة والسمیكة ف نجم بطریق ز الم ة تجھی ار طریق اختی
ر  -القواعد األساسیة لتحدید أبعاد المنجم -المتغیرات  ة المستطیلة  –اختیار مكان البئ مساحة المقطع للفتحات المنجمی

  .إنشاء لوحة التشغیل وتنظیمھا -وشبة المنحرف والقبة والقوسیة 
  

  :طبیعیةفلزات  – 227ھـتف 
ذرات  ین ال ربط ب وى ال ذرة وق ب ال ة لتركی بائك  –مراجع زات والس ة للفل بكة البلوری زات  –الش ة للفل ة المجھری البنی

بائك  بائك –والس زات والس ة للفل واص المیكانیكی ا  الخ ة  – واختباراتھ بائك عالق زات والس ة للفل واص المیكانیكی الخ
ة بالتراكیب ة المجھری ة والبیئ ارد والساخن ا  - البللوری ي الب ور  –لتشغیل عل ادة التبل زان للسبائك  –إع ات االت منحنی
ة  وار  -الثنائی ددة األط ة ومتع بائك أحادی زات والس ات الفل زان  -آلی ي االت ون لمنحن د والكرب ات  –لحدی س المعالج أس

 .الكود والتطبیقات لبعض السبائك الحدیدیة وغیر الحدیدیة  -الحراریة للصلب
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  قسم ھندسة التعدین والفلزات
  الفرقة الثالثة 

  
  :ھندسة المناجم السطحیة - 321ھـتف

ة  الم  –مدخل ألھم عناصر المنجم السطحي والمصطلحات المختلف ي الع ة ف ات المختلف دراسة إحصائیة عن حجم الخام
تحت السطحیة مع التعرض لتكالیف التي تستخرج من المناجم مع دراسة مقارنة بحجم الخامات المستخرجة من المناجم 

زان الو –ممیزات وعیوب المناجم السطحیة  –االستخراج في الحاالت المختلفة  اجم السطحیة ادراسة ات ي المن ات ف جھ
ز   -األنواع المختلفة لنسب استخراج صخور الغطاء من الخامات المستخرجة  –لتحدید ارتفاعھا ومیولھا  خطط التجھی
رض ل ع التع ي م ات المنجم رق(لترنش طحیة ) الط اجم الس ي المن ة ف ا المختلف ي  –بأنواعھ میم الھندس یط والتص التخط

اجم السطحیة  –للمناجم والمحاجر  ي المن نظم االستخراج ف ة ل ي  –التقسیمات المختلف ل واالستخراج ف ات التحمی ماكین
  .النقل في المناجم السطحیة –المناجم السطحیة 

  
 :)2( جیولوجیا التعدین - 322ھـتف 

ي  –الخامات المعدنیة المكونة في الصخور الناریة المتحولة والتداخل السطحي  ات ف ادن والخام الخواص البصریة للمع
خور  ر –الص ي مص ادیة ف ات االقتص ارین  -.الخام كوبیة  –التم ات المیكروس ة بالدراس ات المعدنی ى الخام رف عل التع

اج –والعینات الیدویة  ة  –ة اإلسقاط االستریوجرافي قم بطریحل تمارین ومسائل عن المن الجزء (الخرائط الجیولوجی
  ).الثاني

  
  :میكانیكا الصخور والتدعیم  - 323ھـتف

میل وانزالق الصخور  –التطبیقات الھندسیة تحت السطحیة  –) الخشنة(المواد المحببة  –حاالت اإلجھاد تحت السطحیة 
  .الطرق المختلفة للتدعیم –
  

  :ص وإنتاج الفلزاتاستخال - 324ھـتف 
زال المباشر  الي وطرق االخت رن الع ة والمستمرة  –استخالص الحدید باستخدام الف الطرق المتقطع  –صناعة الصلب ب

زات -الیورانیوم والمنجنیز واستخالص الفلزات الغیر حدیدیة مثل األلومنیوم والنحاس والتیتانیوم  ة الفل الصھر  - تنقی
زات ح -الصب المستمر   –والتجمد  ات الفل ي عملی ال ف ب  -ول تصمیم بعض الوحدات ودور ظواھر االنتق ع وترتی موق

  .استرجاع الحرارة المفقودة –التحكم في التلوث  –اقتصادیات اإلنتاج  –مصانع إنتاج الفلزات 
  

  :ھندسة مناجم )1(مقرر اختیاري 
  

  :التنقیب عن الخامات - أ  331ھـتف 
ؤشرات الجیولوجیة التي یمكن أن تحدد مناطق االستكشاف مي والتصویري وتوقیع الالتمھید بعملیات المسح الجیولوج

ة  ب المالئم راري  –والتنقی عاعي والح ائي واإلش ب الجیوكیمی ف  –التنقی تخدام طی د واس ن بع عار ع ا االستش تكنولوجی
والموارد  –امات األولیة اإلشعاع الكھرومعناطیسي الستطالع تضاریس المساحات تحت البحث وإمكانیتھا من موارد الخ

ز النشاط التك –المائیة والبیئیة وغیرھا  ب التفصیلیة  –وني توكذلك أماكن الشذوذ الحراري ومراك ار طرق التنقی اختی
  .إجراء عملیات التقییم بھدف الحصول على الحسابات الكمیة للموارد –مضاھاة النتائج التكاملیة وتحلیلھا  –المالئمة 

  
  :یولوجیا المیاه الجوفیةج  - ب 331ھـتف 

ة  اه الجوفی ة مسامیتھا –مصادر المی ة خواص الصخور الحاوی اه الجوفی ات المی وین خزان ى تك ل المساعدة عل     العوام
ا  ھا  –ونفاذیتھ ة وخواص اه الجوفی اء المی ة  –كیمی اه الجوفی ب عن المی ات التنقی ى  –عملی ول عل رق الحص ر وط الحف

ا  ات وتحلیلھ رق ال –العین ار الط جالت اآلب تخدمة وس ة المس م  –جیوفیزیائی اه ورس خور والمی امالت الص اس مع قی
اذج  –قانون دراسة وسریان المیاه  –القطاعات الجیولوجیة لبیان لیثولوجیة الصخور ومناسیب المیاه في مسامھا  النم

اه  دفق المی ل لت دل األمث وفي والمع زان الج یة للخ ببھ –الریاض ي تس اكل الت ریض للمش ات التع ة بأساس اه الجوفی ا المی
  .المنشآت الھندسیة وغیرھا وإعاقة األعمال اإلنشائیة بالمناجم واألنفاق

  :نظریة البلوكات  - جـ  331ھـتف 
تطبیقات نظریة البلوكات في المناجم  –أنواع البلوكات وتصنیفھا  –ة اإلسقاط االستریوجرافي قطری –طریقة المتجھات 

  .األنفاق و المنشآت األخرى السطحیة والتحت أرضیة وفي
  

  :طریقة العناصر المحدودة  - د  331ھـتف 
اد  –الخطوات في طریقة العناصر المحدودة  –مقدمة  ادي األبع اد أح اج نتیجة اإلجھ اد  –االنبع ادي األبع  –السریان أح

ع وانتقال الحرارة وسریان الوض –مسائل المجال األخرى  -ثني الكمرات  –مد على الزمن أحادي األبعاد تالسریان المع
  .تحلیل االنبعاج اإلجھادي ثنائي األبعاد –السوائل 
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  :جیودینامیكا التراكیب األرضیة - ھـ  331 ھتف

ات األرضیة  ارات والمحیطات  –التاریخ الجیولوجي للصخور والطبق ال والمنخفضات  –نشأة الق ة للجب ات البانی الحرك
ذلك  ة ب ات المتعلق ة والنظری ا  –القاری تقراره  –دوران األرض وكرویتھ دى اس ور دوران األرض وم د  –مح وى الم ق

وازن لشكل األرض –والجزر  ات المغناطیسیة – نظریة السطح المت ألرض والحفری ة والمغناطیسیة ل  -مجاالت الجاذبی
یزمي  اط الس بابھا  –النش یة وأس زالزل األرض زات وال داخل –الھ ب ال ة التركی یزمیة ودراس ات الس ألرض الموج  –ي ل

وین الرواسب  –النشاط اإلشعاعي والتاریخ الرادیو متري لألرض  ى تك ا عل ة وتأثیرھ الظروف الجیوكیمیائیة والحراری
ة  ة المائی اطن األرض  –الحراری ي ب ؤثرة ف وى الم خور والق ة الص ة ودینامیكی ق  -میكانیكی ا الفوال ا ودینامیك میكانیك

  .السلوك المرن وغیر المرن والریولوجي لألجسام –ة ھیدرودینامیكا المواد السائل – والطیات
  

  :الھبوط السطحي في المناجم - و 331ھـتف 
ات  –العوامل التي تؤثر على عملیات الھبوط  –العالقة بین الطرق المنجمیة المختلفة وحركة الطبقات  –تعریفات  مركب

ى الصیغ التفا –النظریات المعتمدة على الصیغ التكاملیة  –السطحي  الھبوط منحنى أثیر  –لیة ضنظریات المعتمدة عل ت
وط السطحي  وط السطحي  –الوقت على معدالت الھب ى الھب ة االستخراج عل دم واجھ دل تق أثیر مع وط  –ت قیاسات الھب

  .الطرق الریاضیة لحساب الھبوط السطحي –. السطحي
 
  

  :صرف المیاه المنجمیة  - ز  331ھـتف 
واع  –تخفیض مستوى المیاه األرضیة وطرق صرفھا  –حت السطحیة وحالة التربة المیاه ت –أسس سریان الموائع  أن
صرف المیاه المنجمیة في  –تواجد ومصادر المیاه تحت األرضیة  –خواص المیاه تحت األرضیة  –المیاه تحت األرضیة 

  .تكالیف صرف  المیاه المنجمیة –المناجم 
 
  

  :تفتیت الصخور  - ح  331ھـتف 
ود  –تكسیر الصخور بالمفرقعات التجاریة  –تكسیر الصخور بالحفر  –والنظریة األساسیات  ین حجم الجلم  –طرق تعی

  .الطرق غیر التقلیدیة لتكسیر الصخور
 
  

  :طرق الحفر وتطبیقاتھا  - ط 331ھـتف 
تخدمة  ات المس ر والماكین ا (طرق الحف ة لھ ة والمواصفات الفنی ر الدقاق ات الحف ر ال -–ماكین نط الحف ةب ر  –) دقاق الحف

ار  -بنط الحفر(الحفر باستخدام بنط من الماس  –) بنط الحفر الدوارة –ماكینات الحفر الدوار (الدوار   –أداة ضبط األقط
ادن  –) خواص سوائل الحفر –حاویات العینات  ات واستكشاف المع ي (الحفر بغرض أخذ العین ر الحلزون ر  –الحف الحف

نجم  –) ل عینات بغرض االختباراتعم  -الستخراج عینات أسطوانیة  ار (الحفر لغرض تصمیم الم  –تصمیم شبكة اآلب
ة  –المسافات بین اآلبار  ات –حساب نسبة المسترجع من العین ات من العین ل  –) جمع البیان ر لتقلی ات الحف یم ماكین تقی

الیف  اج (التك دالت اإلنت ر  –مع ات الحف الیف عملی ات  –تك ي للماكین دد الفعل اب الع ة حس ق خط ة لتحقی ر المطلوب الحف
  ).اإلنتاج

 
 

  :الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة للصخور - ك  331ھـتف 
ل الصخور للضغط   –تجھیز عینات الصخور  لالختبار في المعمل  وة تحم ل الصخور للشد  –ق وة تحم ل  –ق وة تحم ق

ص  خور للق ات –الص ة اتجاھ اھین وثالث ي اتج ادات ف ت االجھ خور تح ل الص وة تحم تاتی - ق ت االس ة كیالثواب ة المرن
ة للصخور  -للصخور  ة المرن ا  -الثوابت الدینامیكی ي موقعھ ارات الصخور ف ة للصخور  –اختب  –الخواص الریولوجی

خور  نیف الص خور  –تص ة للص واص متنوع ل( –خ اخ، معام ة ، االنتف ائي، النفاذی وى الم امیة ، المحت ة ، المس  الكثاف
  ).التحمل

  
  :ة المناجم تحت السطحیةھندس - 325ھـتف 

ات  –تحدید طریقة االستخراج المثلى للخام  ل والسمیكة للخام ة ومتوسطة المی ات الرفیع د عناصر التشغیل للطبق تحدی
ل  –دراسة تنظیم عملیات اإلنتاج  –غیر المعدنیة  ائط الطوی ة الح ي طریق د  -دراسة اتزان أسقف مغارات الحش ف تحدی

ي ط دة ف ل لألعم امود الحجم األمث ر والع ة الحج ة  -ریق ات المعدنی ة الستخراج الخام رق المختلف ر  –الط اب عناص حس
  .التشغیل للرواسب المعدنیة
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  :جیودیسیا ومساحة مناجم - 326ھـتف 
  :جیودیسیا) أ(

ة  بكات المثلثی دة  –الش ط القاع ة  –خ بكات المثلثی ي الش كال ف بط األش یة  –ض ة الجیودیس ة(المیزانی ة الدقیق  المیزانی
  .الفلك الكروي والقیاسات الفلكیة –نظریة األخطاء واالحتماالت  –إسقاط الخرائط  –) والمیزانیة المثلثیة

  :مساحة المناجم) ب(
ة  –المضلعات تحت السطحیة  رین ر(ربط المساحة تحت السطحیة بالشبكات المثلثی ة بئ ر رأسي  –سیین أحال ة بئ حال

تخطیط المنحنیات تحت  –ضبط االتجاه والمیل  -المائلة والتلسكوب اإلضافي المساحة تحت السطحیة خالل اآلبار) واحد
اه والمسافة  –األرض  ة باالتج ة  –بعض المشكالت والمسائل الخاص اذج الرقمی ددة (النم ة ومتع ة واللوغاریتمی الخطی
  ).الربعیة

  
  :)1(تجھیز الخامات - 327ھـتف 

دراسة طاقة  –التحرر  –نظریات  التكسیر والطحن ومعداتھا  –الخامات دراسة لوحات البیان للعملیات المختلفة لتركیز 
التصنیف الحجمي بالسوائل  –حركة الحبیبات في السوائل و الموائع  –المناخل المعملیة والصناعیة  –الطحن والتفتیت 

  .الفصل بالسوائل الثقیلة والمعلقات –تقییم عملیات التركیز  –السیكلون  –وأجھزتھ 
  

  :مشروع مساحة المناجم  - 328ھـتف 
  .تدریب عملي لمدة أربع أسابیع على أعمال مساحة المناجم في الحقل بعد امتحانات نھایة العام

  
  :تجھیز الخامات) 2(مقرر اختیاري 

  
  :الفصل بالجاذبیة - أ  332ھـتف 

ع كفاءة  فصل الحبیبا -خصائص الحبیبات المعلقة في الموائع وأثرھا على عملیة الفصل  ي الموائ دات الفصل  -ت ف مع
  .اختیار أجھزة فصل الحبیبات في الموائع –أساسیات الترشیح  –التخلص من میاه نواتج التركیز  –بالجاذبیة 

  
  :عملیات التكسیر والطحن - ب 332ھـتف 

اتج الطحن  –أساسیات الطحن  ع ن ات توزی ل منحنی الطحن  –قیاس وتمثی ة ب ة الطاق اذج الریاضیة –عالق ات  النم لعملی
ا  ان لمصانع التكسیر والطحن  –التكسیر والطحن ومحاكاتھ ر التكسیر والطحن  –دراسة لوحات البی ي دوائ تحكم ف ال

  .الرطب والجاف في مصانع تجھیز الخامات
 
 
 
  

  :عملیات إعداد وتركیز الفحم - جـ  332ھـتف 
م  دني للفح ب المع ا  –التركی ات وتحلیلھ ذ العین رق أخ ن ا –ط یر وطح م تكس ي  –لفح نیف الحجم ل والتص ة  –النخ إزال
ة  -الشوائب بالید وفحصھا  ة األترب ي الفحم  –التنظیف الجاف وإزال ة ف ات الثقیل استخدام  –استخدام السوائل والمعلق

  .بعض الطرق األخرى المستخدمة في عملیات غسیل الفحم –ماكینة الخضخضة في عملیة غسیل الفحم 
  

  :ع تجھیز الخاماتمیكنة مصان  - د  332ھـتف 
ویم  –میكنة عملیات الطحن والتصنیف  -میكنة عملیات التكسیر  میكنة عملیات التعویم بالھواء وتحضیر كیماویات التع

  .بعض الوسائل المستخدمة لمیكنة عملیات التعویم –میكنة عملیات إزالة المیاه من نواتج عملیات التركیز  –
  

  :د في مصانع تجھیز الخاماتعملیات تداول الموا - ھـ  332ھـتف 
ین الطواحین  –نقل وتصریف النفایات  –تناول اللباب  –تناول المواد الصلبة  ل ب درولیكي  –التخزین  –النق ل الھی النق

  .للمواد الصلبة في خطوط األنابیب
  

  :ھندسة الفلزات) 2(مقرر اختیاري 
  :میتالورجیا المساحیق  - أ  333ھـتف 

تكنولوجیا كبس المساحیق  –طرق الحصول على المساحیق المعدنیة وخواصھا  –یا المساحیق مقدمة وتاریخ میتالورج
ا  – بائك وتطبیقاتھ ادن والس احیق المع د مس ة تلبی ات  –نظری ة للمنتج واص المیكانیكی ودة  –الخ رق الج ص وط الفح

  .الخواص والمجاالت التطبیقیة لبعض نظم المساحیق –للمنتجات 
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  :وحراریات وأفرانوقود  - ب  333ھـتف 
ود السائل  –الوقود الغازي  –الوقود السائل  –الفحم الحجري وفحم الكوك وعملیة التكویك  –أنواع الوقود  تحویل الوق

ران الصناعیة  –أنواع الحراریات  –والجامد لغاز احتراق الوقود  ران  –أنواع األف ي  –وتصمیم األف ة ف األجواء الواقع
  .األفران

  
  :النماذج الریاضیة وتطبیقات الحاسب اآللي في الفلزات -  جـ  333ھـتف 

ددي  –كیفیة بناء النماذج الریاضیة  ل الع اذج الریاضیة وطرق التحلی ي الحل  –حل النم ي ف  –واستخدام الحاسب اآلل
الي  - یدبالنماذج الریاضیة لبعض الحاالت مثل عملیة التل د  –الفرن الع ام الحدی زال المباشر لخ د ال –االخت صب والتجم

  .فرن إنتاج الصلب –المعالجة الحراریة  –للسبائك 
  

  :التآكل وحمایة المواد - د  333ھـتف 
ؤثرة  –أنواعھ  –أسسھ  –التآكل  ل الم ار والتسجیل  –العوام واد  –الفحص واالختب ل والم ة  –التآك  –السبائك الحدیدی

ة  –الفلزات والسبائك الغیر حدیدیة  ر فلزی واد الغی ة  –دائن الل(الم ة  –الخزفی ة –الكربونی ي  –) المركب تحكم ف طرق ال
  .التآكل والحمایة

 
  :العیوب واالنھیارات في الفلزات والسبائك  - ھـ  333ھـتف 

 –التقصف  -إجھادات داخلیة   –أنبوبیة  –فجوات ومسامیة  –االنعزالیة (عیوب وانھیارات ناشئة عن عملیات التصنیع 
الظروف التي تتعرض (عیوب وانھیارات ناشئة عن سوء االستخدام  –) عیوب السطح –خن تمزق على السا –الشروخ 

ائي –الصدأ  –فقدان الكربون (إلیھا وتشمل  ل الكیمی ل  –) التآك ل (عن سوء التحمی ري –الصدم  –الزحف  –الكل ) الب
الخطأ  –التخمیر  –التقسیة  –ق الحر –التسخین الزائد (عیوب وانھیارات مصاحبة لعملیات المعالجة الحراریة وتشمل 

  .في التسخین قبل عملیات السحب والحدادة
  

  :السبائك الحدیدیة - و  333ھـتف 
ة ومستلزماتھا  بائك الحدیدی ران الس ة  –أف بائك الحدیدی اج الس ز  –السیلكون  –إنت وم  –المنجنی تون  –كرومی  –تنجس

التحكم في التلوث والحفاظ على  –استرجاع الحرارة المفقودة  –وغیرھم من السبائك  –فانادیوم  –مولیبدنم  –تیتانیوم 
  .استخدام واقتصادیات السبائك الحدیدیة –البیئة 
  :عملیات االنتقال -  ز  333ھـتف 

  
   :انتقال العزم

ر خاضعة ل –السریان في الطبقات الثابتة والطبقات الممیعة  -أسس انتقال العزم والموازنات العامة  انون الموائع الغی ق
  .نیوتن

  
  :انتقال الحرارة

تقرة  ة المس ي الحال رارة ف ال الح س انتق عاع(أس ل، اإلش یل ، الحم ر  -) التوص االت الغی ي الح رارة ف ال الح س انتق أس
  .مستقرة 

  
  :انتقال المادة

  .انتقال المادة بتیارات الحمل –انتقال المادة باالنتشار في الحاالت الغیر مستقرة 
  

  :الجة الحراریة للسبائك المع - ح  333ھـتف 
المعالجة الحراریة للسبائك غیر  –تجإنس السبائك  –إعادة التبلور  –تحول األطوار في الجوامد  –االنتشار في الجوامد 

ة  یب  –الحدیدی لد بالترس ة  –التص بائك الحدیدی ة للس ات الحراری ـ  –المعالج ات ال لب TTTمنحی ي الص ات  -ف معالج
دیل والتص ر والتع طحیة  –لید التخمی ة الس ات الحراری ة  –المعالج طحیة الكیمیائی ة الس ات  –المعالج وب المعالج عی

  ).األفران والوسائط(معدات المعالجات الحراریة  –الحراریة 
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  قسم ھندسة التعدین والفلزات
  الفرقة الرابعة 

  
  :اإلحصاء الجیولوجي -  421ھـتف 

ات حساب من –مراجعة عامة لمبادئ اإلحصاء الریاضي  ى االختالف ات االختالف الریاضي  –حن اذج منحنی ة  –نم نظری
تطبیقات نظریة الكریكنج في المناجم السطحیة مثل ضبط جوانب المحاجر ووجھات الحش وحساب احتیاطي  –الكریكنج 

  .تطبیقات الكریكنج في المناجم تحت السطحیة وطرق االستخراج –الخام 
 

  :یقاتھاجیوفیزیاء التعدین وتطب - 422ھـتف  
ي والصناعي  –المناطق المرشدة لعملیات التنقیب عن الخامات  طرق البحث االستطالعیة والتفصیلیة ذات الجھد الطبیع

ا  ة وغیرھ ة والسیزمیة والكھربی شرح األساس النظري  –وتشمل طرق الجاذبیة والمغناطیسیة واإلشعاعیة والحراری
اس  زة القی ة وأجھ ات الحقلی دوات جیو –والعملی ة ن المجالت العلمی ة المنشورة ب ة نقاشیة من األبحاث التطبیقی فیزیائی

تشمل البحث عن الخامات كما تشمل نواحي متعددة من التطبیقات في مجال ھندسة المناجم والھندسة المدنیة والھندسة 
  .معامل الھندسة الجیوفیزیائیة –الجیولوجیة وھندسة اآلثار 

  
  :)2(تجھیز الخامات   -423ھـتف 

ع ح ي الموائ ات ف ة الحبیب ز  –الخضخضة  –رك زات التركی ل وترابی ى سطح مائ ز بسریان السوائل عل ع  –التركی تجمی
التخلص  –تركیز خامات الذھب بالسیانید  –أجھزة الفصل المغناطیسیة والكھربیة  –التعویم بالھواء  –وتشتت الحبیبات 

  ).التجفیف –التخلص من الغرویات  –الترشیح  –التغلیظ  –الترسیب (من میاه ناتج التركیز 
  

  :تھویة المناجم  -424ھـتف 
اجم  –ھواء المنجم  –الھواء الجوي  اجم  –وظیفة التھویة في المن اجم  –غازات المن ار المن ي  –غب مصادر الحرارة ف

نجم ومواسی –المناجم وطرق الحكم على صالحیة جو المنجم للعمل بكفاءة  رات الم واء سریان الھواء خالل مم  –ر الھ
ة  ر التھوی ة  –ضبط دوائ ة الطبیعی ار المروحة  –التھوی رق اختی ة وط ة المیكانیكی اعدة  –التھوی ة المس م  –التھوی نظ

  .التھویة
  

  :تجھیز الخامات) 4(مقرر اختیاري 
  

  :نمذجة ومحاكاة عملیات تجھیز الخامات  -أ  431ھـتف 
ات الفصل  –) وصفھا وأنواعھا وطریقة بنائھا(النماذج الریاضیة  اذج الریاضیة للھیدروسیكلون والمناخل وعملی النم

ات  –المختلفة  ز الخام ة لتركی دوائر العامل اة الریاضیة لل اذج الریاضیة لتحرر العناصر نتیجة للطحن  –المحاك  –النم
  .الخاماتدراسة حالة لنظم التحكم اآللي للتطبیقات المختلفة في مصانع تجھیز  –التحكم في دوائر الطحن الرطب 

  
  :تركیز الخامات المصریة  -ب 431ھـتف  

 –الفوسفات : دراسة الطرق المختلفة لتركیز الخامات اآلتیة  –الخامات االقتصادیة المستغلة في مصر وأماكن تواجدھا 
د  م  –الحدی ز  –الفح ت  –المنجنی یانیت افیالن –الكرومی اولین  –لین س اص  –الك ك  –الرص اء  –الزن ال البیض الرم

تصمیم لوحات البیان لبعض الخامات  –مقارنة بین الطرق المختلفة للتركیز للخام الواحد  –والسوداء والخامات األخرى 
  .المصریة

  
  :التعویم بالھواء وتطبیقاتھا  - جـ  431ھـتف 

الھواء  ویم ب ات التع رات عملی الھواء  –متغی ویم ب دات التع زة ومع الھواء –أجھ ویم ب ات التع یات عملی ات  - أساس عملی
الھواء  -تصنیف كیمیائیات التعویم بالھواء  –االمتصاص واالدمصاص  ة ب ویم العناصر  –تعویم العناصر الكبریتیدی تع

محاكاة  –تقویم نتائج عملیات التعویم بالھواء  –) فحم وفوسفات(تعویم العناصر غیر الفلزیة بالھواء  –الفلزیة بالھواء 
  .حالة حسابات لوحة بیان دراسة –مصانع التعویم بالھواء 

  
  :التخلص من الماء ومعالجة مخلفات مصانع تجھیز الخامات - د  431ھـتف  

اء  –المواد الكیمیائیة المساعدة  –طرق التخلص من الماء  ز  –معدات التخلص من الم ات مصانع التركی طرق  –مخلف
  .ات واالستفادة منھاطرق معالجة المخلف –تأثیر المخلفات على البیئة  –تصریف النفایات 

  
  :تقویم عملیات تجھیز الخامات  -ھـ  431ھـتف  

ات الفصل الحجمي باستخدام المناخل  –أساسیات اإلحصاء الریاضي  –دالة التوزیع ودالة الكثافة  یم عملی یم  –تقی تقی
  .دراسة حالة –لھواء تقییم عملیات الفصل بالتعویم با –تقییم عملیات الفصل بالجاذبیة  –عملیات التكسیر والطحن 
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  :الفصل بالكھربیة والمغناطیسیة وتطبیقاتھا -و  431ھـتف  

ا  الي  –أجھزة الفصل بالمغناطیسیة وأنواعھ زة الفصل المغناطیسي ذات الحث الضعیف والع ات  –أجھ ات عملی تطبیق
ات  ي للخام ل المغناطیس یل ال –الفص الي وذات التوص ث الع ة ذات الح ل بالكھربی زة الفص د أجھ د  -جی ل بالجھ الفص

ة  –الكھربائي العالي  ة  –عملیات الفصل بالكھربی ات المختلف ى الخام ة عل ات الفصل بالكھربی ات عملی دراسة  –تطبیق
  .لوحات البیان المختلفة لعملیات الفصل بالكھربیة والمغناطیسیة

  
  :اءالخواص الطبیعیة والكیمیائیة للسطوح في عملیات التعویم بالھو -ز  431ھـتف  

الھواء  ویم ب ة التع ي عملی ة  واألساسیة ف ل ومناقشة للمراحل األولی ة  –تحلی ي عملی ات ف ى للحبیب ى واألدن الحد األعل
الھواء  –التعویم بالھواء  ویم ب ة التع ام لعملی ویم ومشاكل النمذجة  –تصور ع ات التع ة بماكین ات الحرك وین  -عملی تك

ة الخواص الدین –الفقاعات الحاملة للحبیبات  ات والفقاعات الھوائی ین الحبیب ة ب ائع الرقیق  –امیكیة الحراریة لطبقة الم
ة  –ثبات الحبیبات عند السطح الفاصل للمائع  –تكوین سطح التالمس في الثالثة أبعاد  انتقال الفقاعات الحاملة إلي طبق

ي  ة التع -المرغ ى طبیع ي عل ویم المبن ة التع وذج عملی ویر نم اد وتط رى إلیج ار أخ الھواء أفك ة  -ویم ب ض األمثل بع
  .للتطبیقات الجدیدة في مجال التعویم بالھواء

  
  

  ھندسة المناجم) 4(مقرر اختیاري 
  

  :ھندسة األنفاق -أ  432ھـتف  
وجي  –تصنیف األنفاق  –الغرض من األنفاق  –مقدمة  ى  –المسح واالستكشاف الجیول ة عل أثیر الظروف الجیولوجی ت

اق  –حلیل القوى المؤثرة على األنفاق واإلنشاءات تحت السطحیة ت –تصمیم وإنشاء األنفاق  طرق شق  –تصمیم األنف
اق  لبة(األنف عیفة واألرض الص ة األرض الض ة األرض  –) حال ة(معالج اق ) الترب ات األنف ي عملی اق  -ف دعیم األنف  –ت

  .صیانة األنفاق –مساحة األنفاق 
  

  :النماذج الھندسیة -ب  432ھـتف  
استخدام  –مبادئ تصمیم النماذج  –نماذج المرونة الضوئیة  –النماذج الریاضیة  –النماذج الطبیعیة  –عددي التحلیل ال

  .طرق العناصر الدقیقة –النماذج في حل بعض المشاكل الھندسیة في مجال التعدین 
  

  :تكنولوجیا المناجم  - جـ  432ھـتف  
اجم األسس االقتصادی –تحلیل نظم التشغیل في المناجم  ة لتشغیل المن ام  –ة والتخطیطی ة الخ ي نوعی تحكم ف یم  –ال تنظ
  .اإلنتاج والنظم الھندسیة –المعدات واستخداماتھا المتاحة 

  
  

  ھندسة حقول الخام - د  432ھـتف 
د  –مقدمة لتطور ھندسة حقول الخام  ال والجھ ة المج ة والجیوتكتو –مدخل لنظری ة ندراسة المجاالت الجیوكیمیائی  –ی

ام أسا ل الخ ى حق یة عل وانین الھندس رق والق ق الط یات تطبی ن  –س ات ع ع البیان ة لتجمی رق حدیث تخدام ط ة الس أمثل
  .تطبیقات نظریة الدوال العشوائیة المركزیة –االستنتاجات الجیوستاتیكیة  –جیومتریة حقول الخام وتقییمھا 

  
  :المرونة الضوئیة وتطبیقاتھا في المناجم -ھـ  432ھـتف  

االت العال ادات واالنفع ین االجھ ات ب وء  –ق ادئ الض تقطب  –مب وء المس وء  –الض زدوج للض ار الم ائل  –االنكس الوس
اد  –البوالریسكوبات  –المستخدمة في استقطاب الضوء  اد والضوء وشكل أو مخطط اإلجھ انون اإلجھ نقط ذات  –ق ال

ادات  ارات االجھ اه ومس ي االتج اوي ف اد المتس ادات ال –اإلجھ ل االجھ تویات التماث اع مس ى قط یة عل ادات  –رئیس اجھ
االجھادات الرئیسیة بواسطة التكامل البیاني  –) القص إجھادطریقة فرق (القص واالجھادات العمودیة على خط مستقیم 

ادات  –المواد والنماذج المستخدمة في المرونة الضوئیة  – زة والتصویر  –مخططات االجھ ادة  –األجھ وع الم أثیر ن ت
تطبیقات المرونة الضوئیة في تصمیم  –التقنیات الخاصة بالمرونة الضوئیة في ثالث اتجاھات  –توزیع االجھادات على 

ة  واألنفاقالمناجم والفتحات المنجمیة  ار المنجمی اجم واآلب دة المن ة  –تحت السطحیة وأعم ة المتقاطع ال المنجمی األعم
  .والمنشآت المنجمیة األخرى

  
  

  :فیزیاء ھندسیةجیو  -و  432ھـتف  
ك  ال ذل ة مث ة بالمشروعات الھندسیة والجیوتقنی ا المتعلق اق الضحلة وتطبیقاتھ ة لألعم تكنولوجیا الطرق الجیوفیزیائی

ة لسالمتھا  ان الحدود اآلمن ا وبی ات وغیرھ  –إیجاد المعامالت الھندسیة والفیزیائیة لمواقع المنشآت والسدود والخزان
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ة التنقیب عن المیاه الجوفیة و اجم لضمان الظروف  –تحدید فواصل الطبقات الحاوی زازات وخواصھا بالمن اس االھت قی
یة حول المغارات للوصول إلي التھویة السلیمة في بتوقیع الخطوط االیزوثر –اآلمنة لدعائم وجوانب الفتحات المنجمیة 

الكشف عن  -لحفاظ على سالمة البیئة تحدید أعمار الصخور وتنظیم التعامل مع المخلفات اإلشعاعیة بھدف ا –المناجم 
  .الفجوات وأطالل اآلثار ومنشآتھا المدفونة باستخدام طرق البحث المطورة لمثل ھذه األعمال

  
  

  :جیوفیزیاء البترول -ز  432ھـتف  
ا  ا وتجمعاتھ ادرھا وھجرتھ ة ومص واد الھیدروكربونی رول والم أة البت ة  –نش ائد البترولی ن المص ب ع ث والتنقی البح

ا و رول فیھ ات  –التكوینات الجیولوجیة المحتمل وجود البت ى البیان ق للحصول عل  –طرق االستكشاف السیزمي العمی
اق  بة لألعم ا بالنس ى دوال متغیراتھ ول عل ا للحص ا وتحلیلھ ات ومعالجتھ زین المعلوم جیالت  –تخ ن التس تفادة م االس

ھ من سوائل وغازات ودراسة والقیاسات البئریة إلیجاد الخواص الكھربیة واإلشعاعیة وا ا تحوی لسیزمیة للصخور وم
ات  ة للخزان واص البتروفیزیائی روف  –الخ د ظ زون وتحدی یم المخ ة لتقی ة الالزم رائط التركیبی ات والخ م القطاع رس

  .االستغالل واإلنتاج
  
  

  :تصمیم المناجم الطبقیة  - ح  432ھـتف  
االجھادات  –عناصر تصمیم طریقة الحجرة والعامود  –) لفواصلا –مناطق القص  –تشكیل الطبقة (سلوك طبقات الخام 

دة  ول األعم ا ح دة  –وتوزیعھ ة األعم دة  –مقاوم ي األعم ار ف ة االنھی دة  –میكانیكی میم األعم رات  –تص زان الحج ات
ة اتزان دراس –تصمیم اآلبار الرأسیة وحساب عناصر تبطین اآلبار  -تصمیم الممرات األفقیة  - وحساب عناصر التدعیم

حساب عناصر  –حساب الضغط الصخري فوق الحوائط الطویلة وحساب عناصر التدعیم  –الطبقات فوق الحائط الطویل 
ازات من  –الحرائق واالنفجارات  –غازات الفحم  –التشغیل مع تحطیم الخامات والصخور المحیطة بھا  ة الغ طرق إزال

  .تصمیم نظام التھویة في المناجم –طبقات الفحم 
  
  

  :دراسة المشروعات التعدینیة وإدارتھا  -ط  432ھـتف  
ي  ل التنظیم داد الھیك دریب  –إع راف والت اث  –اإلدارة واألش دمات واألبح ا  –الخ ركات وتنظیمھ وین الش اریر  –تك تق

  .دراسات الجدوى االقتصادیة المشروعات التعدینیة –إدارة العملیات  –الشركات السنویة  وحساباتھا 
  

  :اتزان المیول الصخریة وتصمیمھا - ك  432ھـتف  
ل  ا المی ي تصمیم أفضل زوای ة والھندسیة ف زان  –االعتبارات الجیولوجی ل النظري لالت ي  –التحلی تحكم ف ة وال المراقب

  .المیول الموجودة
 
 

  :تأثیرات العملیات المنجمیة على القشرة األرضیة  - ل  432ھـتف  
ات القشرة  –نظریة الھبوط  –طرق الوقایة منھا أو تقلیلھا  –مظاھر أضرار العملیات المنجمیة  عوامل التأثیر في حرك

ي (األرضیة في نطاق المناجم التحت السطحیة  ل الزمن وط  –العام ل الھب ات  –) السمك المستخرج –معام حساب مركب
ر ك –كینماتیكا القشرة األرضیة المتماسكة  -اإلزاحة في القشرة األرضیة وعناصر الھبوط  ینماتیكا القشرة األرضیة غی

  .المتماسكة
  

  :تصمیم التھویة  -م  432ھـتف  
واء خالل سریانھ  -التصمیم االقتصادي ألبعاد ممرات الھواء  –اقتصادیات سریان الھواء  حساب التغیرات في حالة الھ

برید وتكییف الھواء تصمیم وحساب مواصفات محطات الت -حساب الحمل الحراري في واجھة تشغیل  –في ممر ھوائي 
ا  – اق تحت اإلنشاء بأنواعھ ة األنف رھا  –تصمیم تھوی اق وعناص ة لألنف ة الدائم اق  -التھوی ة لألنف ة الطبیعی  -التھوی

  .تصمیم التھویة الطولیة واختیار معدات التھویة) شبة عرضیة -عرضیة  -طولیة (التھویة المیكانیكیة لألنفاق 
  

  :مناجم السطحیة والمحاجرتكنولوجیا ال  - ن  432ھـتف  
ياالستخراج  –بعض المصطلحات اإلضافیة في المناجم السطحیة  اجم السطحیة  األفق ي المن  –والرأسي والمخروطي ف

ة(استخدام المعدات الثقیلة في استخراج الصخور  ل المتحرك دات التحمی ة ومع الطرق  -) البلدوزر والزحافات المیكانیكی
تخراج بل ل واس ة لفص طحیة المختلف اجم الس ي المن ر ف ر والتفجی ن الحف ة ع ة مستفیض ة دراس ر المختلف ات الحج  -وك

غیل  اع مصاطب التش ي ارتف ؤثر ف ي ت ة الت ل المختلف اجم السطحیة  -العوام ي المن ل ف دات النق ي  –مع نظم واإلدارة ف ال
  .المناجم السطحیة
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  :الطرق الخاصة الستخراج الخامات - ى  432 ھـتف 
  .طرق التعدین باإلذابة –الطرق الكیمیائیة لالستخراج  –تحویل الفحم إلي غاز  –الستخراج الطرق المائیة ل

  
  :ھندسة الفلزات) 6(مقرر اختیاري 

  
  :مواد ھندسیة  -أ  433ھـتف  

واد الھندسیة  یم الم واد الھندسیة  –تقی ب الم ة  –تركی واد الفلزی ة و خواص الم ة المجھری ب والبنی ین التركی ة ب العالق
واد (المواد الخزفیة وتطبیقاتھا  –) سبائك األلومنیوم وسبائك النحاس، الصلب والحدید الزھر(بیقاتھا وتط الزجاج ، الم

اء واد البن یخ، م ي التجل تخدمة ف واد المس رارة، الم ة للح ا  -) المقاوم تیك وتطبیقاتھ دائن والبالس ة  –الل واد المركب الم
  .ندسي معینكیفیة اختیار المواد لمنتج ھ –وتطبیقاتھا 

  
  :تجمد وصب الفلزات و السبائك -ب  433ھـتف  

ة  –تدقیق الحبیبات وتطبیقاتھ الصناعیة المختلفة  –تنویھ ونمو البلورات أثناء التجمد  –تجمد الفلزات والسبائك   البنی
واع المسبوكات  ف أن ة لمختل بائك  –المجھری زان للس ات االت واص المسبوكات ومنحنی ین خ ة ب باكة طر –العالق ق الس

  .السبائك الصناعیة المستخدمة في إنتاج المسبوكات الحدیدیة وغیر الحدیدیة –ممیزاتھا وعیوبھا واقتصادیاتھا 
 

  :تصمیم معدات ومصانع الفلزات  -جـ  433ھـتف  
اس  -خط سیر العملیات  –وازنة الطاقة م  –موازنة المادة  زة القی ویم االق –التوصیالت وأجھ الیف والتق  –تصادي التك
حفظ الطاقة واسترجاع الحرارة المفقودة  –التصمیم المیكانیكي  –توصیف وتصمیم األجھزة والمعدات  –مواد التراكیب 

  .اعتبارات حول الموقع –األمان والمخاطر ومنع الفاقد  –
  

  :اتزان األطوار -د  433ھـتف  
اتزان األطوار في نظم  –اعدة اتزان األطوار وتطبیقاتھا ق –مقدمة متوسعة في الدینامیكا الحراریة في الفلزات والسبائك 

ة  بائك الثنائی ة  –الس بائك الثالثی م الس ي نظ وار ف زان األط ة  –ات ة وكیفی نظم الفلزی ي ال وار ف زان األط دم ات واھر ع ظ
  .االستفادة منھا صناعیا

 
  :والمتقدمة  المواد الجدیدة -ھـ  433ھـتف  

تخدام وع الخواص واالس واد وتن ة  – الم االت المختلف ي المج دة ف واد الجدی رورة الم ائیة   -ض ات الفض ة المركب  –تقنی
ة نالتق ة والحیوی ة الطبیعی ا من المجاالت  –ی ات وغیرھ ات والمعلوم ات اإللكترونی ةبعض دراسات  –تقنی واد  الحال للم

د  –اع اللدائن بعض أنو –المواد المركبة  –) المواد الخزفیة الھندسیة للحرارة العالیة(الجدیدة   المواد ذات معدل التبری
  .العالي وخالفة

  
  :میتالورجیا كھربیة  - و  433ھـتف  

التحلیل الكھربي في أوساط مائیة  –خالیا اإلنتاج والتنقیة  –عملیة التحلیل الكھربي  –الحركیات  –الدینامیكا الحراریة  
  .بعض جوانب تصمیم المفاعل –مفاعل الكھروكیمیائي عملیات االنتقال في ال –وأمالح مصھورة مع أمثلة تطبیقیة 

  
  :اختیار المواد وطرق تصنیعھا -ز  433ھـتف  

زات  -الفلزات والسبائك والخزفیات واللدائن وخواصھا  –مراجعة ألھم المواد الھندسیة وخواصھا  ضوابط استخدام الفل
دائن  -ضوابط استخدام الخزفیات  - والسبائك واد الھندسیة ت-ضوابط استخدام الل ى الم أثیر  -أثیر الوسط المحیط عل ت

ا  یة وانھیارھ واد الھندس ى الم واد  -ظروف االستخدام عل ادیات الم بیة (اقتص اج النس ة اإلنت ام وتكلف واد الخ أسعار الم
قییم طرق االختیار والت -مقارنة طرق اإلنتاج من حیث الكم واالقتصاد والتشطیب  -) وتكلفة عملیات التشغیل والتشطیب

  .استخدام الكمبیوتر في تقییم المواد واختیارھا -
  

  :طرق التصنیع  -ح  433ھـتف  
ا   –الفلزات والسبائك  –التجھیز لعملیة التصنیع  ا المساحیق  –السباكة وأنواعھ ة لتصنیع   -میتالورجی ات أولی عملی

روس  -ھندسة السطح  -النشر والتجلیخ عملیات  -عملیات قطع المعادن  -عملیات الوصل واللحام  -المواد الفلزیة  الت
  .وتصنیعھا

  
  :االسترجاع والتدویر للمادة والطاقة -ط  433ھـتف  

د  ة إلدارة الفاق س العام دویر  –األس ترجاع والت ة  -االس واد الغازی ن الم د م ع الفاق ل م ادة التعام ائلة  –الم واد الس الم
ل  لبة ووالمحالی واد الص ة و   –الم ى الطاق اظ عل دات الحف دئي لوح میم المب ول التص ودة ح رارة المفق ترجاع الح اس
  .استرجاع المواد الحدیدیة وخالفة –استرجاع األلومنیوم  –بعض الحاالت التطبیقیة  –االسترجاع 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 م 2004جامعة أسیوط -الئحة كلیة الھندسة
 

  
  :تقییم المناجم واقتصادیات التعدین  -426ھـتف  

ادن  واص المع ار خ ث   –اختب ة للبح راءات التمھیدی وجي  -اإلج ث الجیول ات  -البح ا   -العین ات واختبارھ ذ العین  –أخ
 –الدخل السنوي   -أساسیات الجمع والخصم  –الفائدة المركبة  –المقدمة الریاضیة  –تقدیرات الخام  -حسابات العینات 

ا  –العائد السنوي غیر الثابت  -العائد السنوي الثابت  –مقدمة تقییم الدین المنجمي  ة عالجھ ار وطریق  –مصادر األخط
  .إدارة المنجم –المرتبات التي تدفع سنویا  –فئ ھوسكولد لمعامل الخصم مكا
  

  :تخطیط وتصمیم مصانع التجھیز  -427ھـتف 
حسابات وتقییم أجھزة  -) دالة الكثافة ودالة التوزیع(دوال الفصل  –دراسة جدوى للعملیات  –بعض أساسیات اإلحصاء 
الطواحین ، أجھزة التصنیف ، الھیدروسیكلون، ترابیزات التركیز، أجھزة المناخل، الكسارات، (تركیز الخامات المختلفة 

زة الترشیح حسابات وتصمیم لوحات  -) الخضخضة، أجھزة ھمفري اللولبیة، أجھزة التعویم بالھواء، المغلظات وأجھ
  .البیان لتركیز الخامات المختلفة

  
  :معدات المناجم  -  428ھـتف  

بالحبال في المناجم ) النقل المائل(طرق الجر  -طرق وأنظمة النقل الرأسي في المناجم  – الحبال المستخدمة في المناجم
اجم  –القاطرات المستخدمة في المناجم تحت السطحیة  – ي المن ل بالسیور ف ات ضغط  –النق واء المضغوط وماكین الھ

  .خزین الخاماتت –صرف ورفع المیاه في المناجم  –الھواء لتشغیل المعدات المنجمیة المختلفة 
 
  

  :التلوث والتحكم البیئي  - 429ھـتف 
ا  تحكم فیھ یفھا وال اجم وتوص ي المن ة ف ازات واألترب ناعات  –قیاسات الغ ي الص لبة ف ات الص ازات والملوث ات الغ قیاس

اذج الر –التعدینیة وتوصیفھا والطرق المختلفة للتحكم فیھا  ات والنم ا بانتشار الملوث یاضیة الظروف الجویة وعالقاتھ
قیاسات الخطر البیئي في المناجم والصناعات التعدینیة ومنھا الضوضاء والحرائق واإلشعاع ومخاطر  –التي تحكم ذلك 

ار  ذه األخط ب ھ ة لتجن المة المتبع د الس رق وقواع اجم وط ي المن ر ف ن  –التفجی ة م ناعیة الملوث اه الص ة المی معالج
  .الصناعات التعدینیة

  
  :المشروع – 425ھـتف  
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  الھندسة المعماریة
  الفرقة االولى

  
   المعماريأسس التصمیم  – 121ھعم 

یقوم بھا  التيوالمقدرة على إیجاد فراغات معماریة تناسب األنشطة الحیاتیة  المعماريتفھم عملیة التصمیم 
، لیة التصمیمعم فيب فیھا الطالب خبرات عملیة تفیدھم سویتم ذلك من خالل مشاریع وزیارات میدانیة یكت ،المستعمل

 الثقافياالعتبار التشكیل والملمس واإلنشاء والمضمون  فيوتركز المشروعات على دراسة الفراغ وتصمیمھ مع اآلخذ 
  .یعبر عنھ الفراغ الذي

 –وأبعادھا  الداخليدراسة العناصر التصمیمیة للمبنى وعناصر الفرش  - رسم األشكال المعماریة: الدراسة  شملوت
  ).إسالمیة  –رومانیة  –إغریقیة  –فرعونیة ( معماریة كالسیكیة دراسة لتكوینات 

  
  

  ) 1( المعمارياإلنشاء  – 122ھعم 
  :یليما  العلميوالتقنیات المتعلقة بھا ویتضمن المحتوى  المبانيالتفھم الكامل لعملیة إنشاء 

الطبقات  –البناء بالحجر  –ء بالطوب البنا -الھیكلیة المباني –الحوائط الحاملة  –طرق البناء  – المبانيطرق إنشاء 
  .دراسة طریقة تنفیذ المراحل المختلفة من اإلنشاء نظریاً وعملیاً بالمواقع –الساللم  –األرضیات  –العازلة 

  
  

  ونظریة األلوان النظريالرسم  -123ھعم
  : في ذلك حیث یتضح المعماريعملیة التصمیم  فيالفنیة والجمالیة  تالمعالجاتطویر 

 – البصريأسس التصمیم  –مجسمات الالرسم الحر بالید للصور و –ب والعالقات النسبیة للمسطحات والمجسمات النس
  .المعماريالتصمیم  فيون لوظیفة ال –األنواع المختلفة من األلوان  استخدامالتدریب على  –نظریات األلوان 

  
  )1(نظریات العمارة – 124ھعم 

العمارة ونظرة عامھ على  فيكانتھا بین الفن والعلم وتناول رسائل التعبیر نظرة عامھ على العمارة وتحلیل م
  :ممارسة المھنة المعماریة وذلك من خالل

 – المبانيعناصر  - )  االقتصاد –الشكل  -اإلنشاء –الوظیفة (العوامل المؤثرة على العمارة  -نشأة العمارة وتطورھا
  .العالقات الوظیفیة 

  
  المساحة  -101ھمد

حساب  - الورنیات –القیاسات الطولیة وتصحیحھا  -یرنزالمساحة بالج –مقاییس الرسم  - اع الخرائطأنو
كمیات الحفر  -خطوط الكنتور –القطاعات  –المیزانیة  –المضلعات  –البوصلة  -البالنیمیتر –المساحات وتقسیمھا 

  .مبادئ التاكیومتریة  –التیودلیت  – ةاللوحة المستوی –والردم 
  
  

  )1(التصمیم المعمارى  - 125 ھعم
  :التفكیر المتعمق لعملیة التصمیم من خالل  فيالطالب  كفاءةرفع 

من مبنى واحد مع التركیز على فرش  المكونةتصمیم المشروعات المعماریة البسیطة  – المبانيدراسة واجھات 
  )صغیرة استراحةتقل ، مسكن مس(  الفراغات الداخلیة ودراسة العالقات الوظیفیة ، نوعیة المشروعات

  
  .الظل والمنظور – 126ھعم 

  :د من خالل ارسوماتھا ثنائیة وثالثیة األبع فيدراسة ظل التكوینات المعماریة 
زوایة المنظور  - تعریف المنظور –ظالل التكوینات المعماریة  –ظالل األجسام  –ظل المستوى  - ظل الخط –ظل النقطة 

  .تلفة لرسم المنظور الطرق المخ – الداخليالمنظور  –
  

  ).1(تاریخ العمارة – 127ھعم 
دراسة العمارة المصریة القدیمة من خالل طریقة بناء منشأتھم المعماریة  –دراسة العمارة والفن قبل التاریخ 

 تعبر عن معتقداتھم التيدراسة عمارة غرب أسیا من خالل منشأتھم المعماریة  -األخرى والمبانيكاألھرامات والمعابد 
دراسة العمارة الرومانیة من خالل معابدھم ومنشأتھم  -العامةدراسة العمارة اإلغریقیة من خالل معابدھم ومنشأتھم  –

  . العامة
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  .نظریة اإلنشاءات – 102ھمد 
اإلطارات  - قوة القص وعزم اإلنحناء –القوة المحوریة  –األحمال وردود األفعال  –نظریة اإلستاتیكا المستویة 

  مقدمة اإلجھادات العمودیة –خواص األسطح المستویة  –إستاتیكیاً المحددة 
  

  ياستخدام الحاسب اآلل يمقدمة ف – 128ھعم 
العمارة أحدث المستجدات التقنیة فى ھذا المجال وكذلك دور  في اآلليإطالع الطالب على تقنیات الحاسب 

  :خاللوذلك من  المعماريبالمنتج  واالرتقاءالتطویر  في اآلليالحاسب 
البرامج الجاھزة المتعلقة بالعمارة والتدریب  –مجال العمارة  في اآلليأھمیة الحاسب  – اآلليدراسة مكونات الحاسب 

  .علیھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  الھندسة المعماریة
  الفرقة الثانیة

  
  )2(المعماريالتصمیم  – 221ھعم 

 – الكتلة–الفراغات -لتركیز على حل مشاكل الحركة دراسة مشروعات معماریة ذات مبنى واحد مع ا
نوعیة المشروعات مبنى بنك ، مكتب برید ، كافیتریا عامھ،  –طرق اإلنشاء المختلفة لمساحات واسعة  –الواجھات 

  .معرض، متحف 
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  )2(المعمارياإلنشاء  – 222ھعم 
  :من خالل  إنشائھدراسة مكونات المبنى وطرق 

  أعمال النجارة الخشبیة –األخشاب  –فواصل الھبوط والتمدد  –قف تغطیة األس –األساسات 
  ).البالط والبیاض  والدھانات ( أعمال التشطیبات )أبواب وشبابیك(  –األعمال المعدنیة ) أبواب وشبابیك( 
  

  . اآلليتطبیقات الحاسب  – 223ھعم 
والتدریب  اإلحصائيوبرامج الكتابة والتحلیل دراسة برامج الرسم ثنائیة األبعاد ومقدمة البرامج ثالثیة األبعاد 

  .عمل رسومات معماریة بطرق متقنة  في اآلليومعرفة كیف یمكن استخدام الحاسب  استخدامھعلى 
  

  )2(تاریخ العمارة – 224ھعم 
  :كل من في والمعماري التاریخيدراسة التطور 

ارة  -العامة والمبانيمارة البیزنطیة ممثلھ بالكنائس الع -العامةفجر المسیحیة ممثلة بالكنائس والمباني  فيالعمارة  عم
ارة  – العامة والمبانيعصر النھضة ممثلھ بالكنائس  ي اإلسالمیةالعم ة  ف ة ( عصورھا المختلف ة  –األیوبی  –المملوكی

  .العامة والمبانيممثلھ بالمساجد والجوامع ) العثمانیة
  

  )2(نظریة اإلنشاءات  – 201ھمد
ادات العمو ة االجھ ى  –دی زوم الل ص  وع وة الق ن ق ة م ادات الناتج یة  –اإلجھ دة والرئیس ادات المتح  –االجھ

  .االنبعاج-مقدمة لعدم االستقرار -األحمال المتحركة على الكمرات -الكمرات المستمرة -ترخیم الكمرات
  
  

  )3( المعماريالتصمیم  – 225ھعم 
ى حل مشاكل ا المبانيدراسة مشروعات معماریة ذات مجموعة متعددة  ز عل لمتصلة أو المنفصلة مع التركی

  والفراغات الداخلیة والخارجیة  للمبانيعالقات التشكیلیة لالحركة وا
  .فندق  ،، أو أساسیة ابتدائیة، مدرسة  حضانةدار :نوعیة المشروعات 

  
  ) 3(نظریات العمارة  – 226ھعم 

راغ  داخليتتناول المادة دراسة الف ھ، وعناصره ال ھو وتكوین ة فی ع  الخارجيالفضاء  -الحرك ة والموق ل  –والطبیع الكت
  .الظروف المحیطة المؤثرة على العمارة  –الفراغ والموقع  فيوترتیبھا 

  
  )1(العمرانيالتخطیط  -227ھعم 

يالمدینة  –عصور ما قبل التاریخ  فيدراسة المدینة  دیم  المصريالعصر  ف ة  –الق يالمدین الد  ف حضارات ب
 فيالمدینة  –العصور الوسطى  فيالمدینة  –العصور الرومانیة  فيالمدینة  –العصور اإلغریقیة  فيمدینة ال –الرافدین 

ثم دراسة نظریات التخطیط الحدیثة . عصر الباروك  فيالمدینة  –عصر النھضة  فيالمدینة  –عصور الدولة اإلسالمیة 
ة  –بناء المدن  في ة أو المدن و الشاملةالتعرف على الدراسات التخطیطی ع العمرانی ة ألحد المواق إجراء دراسة میدانی

  .الصغیرة
 
  

  خواص المادة  – 202ھمد 
اختبار سلوك المواد  –التعریف بعلم خواص المادة والمواد الھندسیة التعریف باالجتھادات واالنفعاالت 

 –العادیة الطازجة والمتصلدة  الخرسانة خواص -ةللخرسان المكونةخواص المواد  – يالمختلفة تحت الشد اإلستاتیك
  .ةصناعة الخرسان -تصمیم الخلطات الخرسانیة

  
  ).تكییف -ضوء -صوت( المبانيفیزیائیات وتركیبات  – 228ھعم 

وتیة  دات الص ددات والوح ات والمح وتیات  –التعریف اتص ة  الفراغ تحكم  –المغلق س ال يأس اء  ف  –الضوض
ھ  وء ووحدات ناعیة و –الض اءة الص ابات اإلض ةحس یالت الكھربی واء  -التوص ف الھ ات  –تكیی روط متطلب ؤثرات وش م
  .ووسائل التكییف 
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  الھندسة المعماریة
  الفرقة الثالثة

  
  )4(المعماريالتصمیم  – 321ھعم 

ى مع التركیز عل مبانيمجموعھ  أودراسة مشروعات معماریة متعددة العناصر واألدوار تتكون من مبنى واحد 
  .للمبانيوالعالقات التشكیلیة  الحركةحل  في المنطقيأیجاد البدائل وطریقھ التفكیر 

  .، مركز إداري، مركز تجارى ثقافيمركز : نوعیھ المشروعات
  

  ) 1( التنفیذیةالتصمیمات  – 322ھعم
ات عداد الرسومإو) واجھات ، قطاعات مساقط،( متوسط الحجم  ھیكليلمبنى  المعماريإعداد التصمیم 

تكفل تنفیذ المبنى بالحجم والشكل  التيمستكملھ األبعاد والبیانات )مساقط، وجھات ، قطاعات( للمبنى  التنفیذیة
  .وصفھ المصمم الذيوالوصف 

  
  دراسة البیئة والمناخ  – 323ھعم

ة  إلىتھدف المادة  ة المناخی ى بالبیئ ة المبن ب دراسة عالق ك یتطل ى وذل ة للمبن اءة البیئی المحیطة تحقیق الكف
  :وظروفھا ویحتوى المقرر على 

ة  الیم المناخی مس  –األق ا الش ھ وزوای عاع –حرك ي اإلش ھ الشمس ا  – وتأثیرات مس وأنواعھ رات الش ة  –كاس التھوی
  الطبیعیة ةضاءإلا –الطبیعیة 

  

  تشریعات المبانى وقوانین  -324ھعم 
ر  ة بمص ریعات العمرانی ن التش ھ ع یط  –مقدم وانین التخط اء  -يالعمرانق ال البن ة ألعم وانین المنظم  –الق

ة  -القوانین المنظمة للمنشآت الصناعیة وائح المنظم انيالقوانین والل ة للمب ة( العام ة والطبی ة  –) التعلیمی ة مھن مزاول
  .الھندسة المعماریة

  
  الھندسة اإلنشائیة -301ھمد 

مقاومة  –المسلحة  ةكیة لمكونات الخرسانالخواص المیكانی –تاریخ الخرسانة واستعماالتھا : إنشاءات خرسانیة   ) أ
ة  –القطاعات الخرسانیة المسلحة  وى المحوری  –مقاومة القطاعات الخرسانیة لعزوم اإلنحناء وعزوم القص وللق
رات  ى الكم ال عل ع األحم ات الخرسا –توزی تویة( یة نالبالط ات ، المس ة ، البانوھ متة ، المفرغ ل  –) المص الھیاك

  .المنشآت المعماریة  فيت المناسبة الخرسانیة والتشكیال
تفاصیل  –تصمیم األربطة  –تصمیم الوصالت  –تصمیم األعضاء المعرضة للشد والضغط : إنشاءات معدنیة    ) ب

  .إنشائیة
ة  –الخواص الطبیعیة للتربة : أساسات ) ج ة المختلف ةإ –أقسام الترب وط الترب ة  -نضغاط وھب وة القص للترب وة  –ق ق

  .صمیم قواعد األعمدة المسلحة ت –تحمل التربة 
  
  

  )5( المعماريالتصمیم  – 325ھعم 
من خالل تصمیم العمارات والمجموعات السكنیة ذات  العقاريدراسة مشروعات معماریة ذات العالقة بواقع السوق 

  .دسيالھناالقتصاد  وأسسالمتعددة أو المجمع السكنى الواحد مع التركیز على تطبیق قوانین البناء  المباني
  
  

  ) 2(التصمیمات التنفیذیة  – 326ھعم 
تصمیم ورسم التوصیالت الكھربیة والصحیة  -رسوماتھ التنفیذیة إعدادلمبنى سبق  اإلنشائیةدراسة اللوحات 

  .عمل التفاصیل المعماریة لبعض عناصر المبنى  -تصمیم ورسم نماذج األبواب والشبابیك -للمبنى
  

  ) 2( العمرانيالتخطیط  – 327ھعم 
مكونات المدینة  –وظائف المدن  –المدن وتصنیفھا  عنشوء مواق –دراسة مفاھیم التخطیط ومستویاتھ وقیمھ 

ر  ن عناص ر م ل عنص یلیة لك ة تفص م دراس رھا ث ةوعناص ز (  المدین ةمرك ة  -المدین كنیةالمنطق ل  -الس بكة النق ش
الت  دمات  –والمواص ةالخ ناعیة  – العام ة الص احات الخ –المنطق رالمس ة اءض و  –) والمفتوح اھرة النم ة ظ دراس

دة  –وما یصاحبھا من ظواھر اجتماعیة واقتصادیة  العمراني دن الجدی ى الم ز عل دراسة المدن الجدیدة بالعالم ثم التركی
  .بمصر من حیث أنواعھا ومواقعھا ومكوناتھا 
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  ) 3(نظریات العمارة  – 328ھعم

ل  اتتحلی ة  لالتجاھ يالمعماری د ا الت رت بع ىظھ ناعیة األول ورة الص ھ  -لث دیث وإمكانات ر الح ع العص مجتم
ى  -المعماريوالحضاریة وانعكاساتھ على التصمیم والتكوین  التكنولوجیة ال األول ال األجی ادئ وأعم تناول نظریات ومب

  .من رواد العمارة الحدیثة ةوالثالث ةوالثانی
  

  .الھندسة الصحیة والبلدیة – 302ھمد 
اه  -دسة الصحیة والبیئیةمجاالت الھن –مقدمھ  دن بالمی ات السائلة  –إمداد الم داد  –صرف المخلف انيإم  المب

اه  حیة  –بالمی ق الص یط المراف انيتخط حیة  – بالمب ات الص انيالتركیب ائلة  – بالمب ات الس رف المخلف يص اطق  ف المن
  . المنعزلة 

  
  

  
   

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  الھندسة المعماریة
  ابعةالفرقة الر

  
  ) 6( المعماريالتصمیم  – 421ھعم 

دراسة مشروعات معماریة ذات الحركة المعقدة أو المسطحات الكبیرة مع التركیز على االستفادة من كل ما 
 مستشفى عام أو: نوعیة المشروعات  .عملیات التصمیم فيسبق دراستھ من المقررات المختلفة كالمناخ وغیرھا 

  .، مطار سیاحي، مجمع  تخصصي
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   الحضريالتصمیم  – 422ھعم 
 األنشطة – ھاالكتل والفراغات وعناصر – ھاالفراغات الحضریة ومكونات – الحضريمدخل لعلم التصمیم 

  . البصريالتتابع  – اإلدراكنظریة  – المدینةالعناصر البصریة لتكوین  –داخل الفراغ  األحاسیس -الحضاریة وتأثیراتھا
  
  لبناءعملیات ا إدارة – 423ھعم  

التحكم  -العملیات فياستخدام التكنولوجیا الحدیثة  –وواجباتھ  اإلداريالجھاز  –رة الموقع ادإ –إعداد الموقع 
عناصر تكلفة  – التنفیذيوضع البرنامج  -اإلنشائیةالعملیات  فيالتحكم  –للموقع  والتنظیمي اإلداريالھیكل  – اإلداري

  .حوافز العمل  – األداءدراسة طرق  – األداءیر ومعدالت المعای –وعوامل تخفیضھا  األعمالبنود 
  

  الكمیات والمواصفات  – 424ھعم 
 العامةالشروط  –ترتیب البنود المختلفة  –سات یالمقا أعمالالتدریب على  –سات وتعریفھا یطرق عمل المقا

  . المبانيالمواصفات الكاملة ألعمال  – األعماللعقود 
  

   اإلسكان -425ھعم 
 –بمصر والعالم  اإلسكانأسس ومعاییر  –بمصر والعوامل المؤثرة علیھ  اإلسكانمشاكل  – اإلسكان مفھوم

  .بأحد المناطق السكنیة  واقعي إسكاندراسة مشروع  –الحلول المقترحة للمشكلة 
  

  )  3(  ةالتنفیذیالتصمیمات  – 426ھعم 
  .تفاصیل مكوناتھا الداخلیةو العامة بانيللمعمل التصمیمات التنفیذیة التفصیلیة الداخلیة والخارجیة 

  
   واإلقلیمي العمرانيالتخطیط  – 427ھعم 

والعام  الھیكليع دراسة مشروعات عملیھ إلعداد التخطیط م اإلقلیميدراسة التخطیط على المستوى 
  . القدیمةمشروعات إلعادة تخطیط المناطق  –لبعض المدن  والتفصیلي

  
  المشروع  – 428ھعم 

ل الدر ةعم ة معماری ة لمجموع ات االبتدائی ع  -اس ات المواق امج  –دراس داد البرن روع  –إع میم المش  –تص
  .رسم وإظھار المشروع  –الدراسات التحلیلیة 

  
  

  :اآلتیةبین المواد  نیختار م -   )1( اختیاريمقرر - 431ھعم 
  

  العمارة والعمران  في العلميمناھج البحث  – 431ھعم 
اھج  تطبیقيدراسة عملیة من خالل بحث  –المختلفة  العلميالبحث دراسة نظریات ومناھج  اول بعض المن یتن

  .البحثیة المختلفة
  

  . البیئيالتلوث  -432ھعم 
عالج التلوث  –أسباب التلوث  –التلوث وأنواع مظاھر  –البیئة العمرانیة  –تعریف البیئة  –تعریف التلوث 

  . البیئي
  

  جغرافیة المدن  – 433ھعم 
یط  وإشكالیاتدراسة مدن المستقبل  – وأنواعھاوظائف المدن  –أنماط المدن  –ونشأة المدن  مواقع  –التخط

  .بالمدن  العمرانياالرتقاء  أسالیب
  

  اقتصادیات البناء – 434ھعم 
 –تمویل ال –العائدات  –عمر المبنى والتكلفة السنویة  – العقاريالوقت واالستثمار ( مفاھیم ومبادئ اقتصادیات البناء 

  ). ةفنی –تشریعیة  –إداریة  –تنظیمیة  – إنشائیة –معماریة ( العوامل المؤثرة على اقتصادیات البناء ) التكالیف 
  

  التصمیم الصوتى للمبانى  -435ھعم
یزة العالمیة المتم المبانيدراسة أمثلة من  –أسلوب تقییم األداء  –صوتیاً  المبانيمحددات تصمیم األنواع المختلفة من 

 .صوتیاً 
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