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 مقدمـــة
 

لقد بدأ التعميـ اليندسى فى نياية القرف التاسع عشر كأحد الركائز المطموبة لئلستفادة مف ثورة 
ى صاحبت الثورة الصناعية. ومع التطور الذى حدث فى نياية القرف التاسع عشر اإلكتشافات العممية الت

وبداية القرف العشريف ُوضعت ميمتاف رئيسيتاف ىما ميمة العمـ والعالـ وميمة اليندسة والميندس ، حيث 
ية فى المجاالت التى تفيد البشرية، فى حيف تسعى الميمة الثان ةوسيع إطار المعرفتتسعى األولى إلى 
لمعرفة العممية في ما ينفع اإلنساف والمجتمع مف خبلؿ تطوير  منتجات جديدة أو فتح اإلى اإلستفادة مف 

 مجاالت جديدة تمبي إحتياجات اإلنساف والمجتمع.
 

مف الواضح أف التعميـ اليندسى ييدؼ إلى توفير الكوادر القادرة عمى اإلستفادة مف التقدـ العممى فى 
ال إستفادة المجتمع مف تمؾ المنتجات الجديدة  متطمبات المجتمع، إال أف مبييدة تاستنباط منتجات جد

عداد المستندات الفنية تتحقؽ  إال بتصنيعيا، األمر الذي يتطمب توفير الطاقات اإلنتاجية المناسبة وا 
عناية العدد واآلالت ومعدات القياس وتخطيط ومتابعة اإلنتاج ومراقبة الجودة والية وتوفير واليندس

 بالصيانة وتصنيع قطع الغيار وغيرىا مف العناصر اإلنتاجية.
 

المختمفة يتطمب إعداد احتياج سوؽ العمؿ لكوادر بشرية مدربة ومؤىمة لمعمؿ المجاالت اليندسية إف 
والمزج بيف فروع جانب القدرة عمى التطبيؽ  ميندس عمى معرفة كافية بالعموـ اليندسية الحديثة إلى

 ختمفة.المعرفة الم
 

واليندسية، لقد وضحت ىذه الرؤية منذ سنوات عديدة لدى الدوؿ المتقدمة والرائدة فى المجاالت الصناعية 
دوؿ العالـ الثالث، وكاف مف أثار ذلؾ ما نراه ونممسو واضحا مف تقدـ عممى وصناعى وبعض 

 وتكنولوجى جعؿ ىذه الدوؿ رائدة فى تمؾ المجاالت. 
 

مي والتكنولوجي المتنامي يتطمب التطوير المستمر لبرامج التعميـ اليندسي البلزمة إف مواكبة التقدـ العم
إلعداد أجياؿ مف الميندسيف التي تساىـ في التطوير والدعـ اليندسي المطموب لمقطاعات الصناعية 

 والمدنية وخدمة المجتمع. 
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 أوجة التميز 
 مؿ.ػ برامج دراسية حديثة تتوافؽ مع احتياجات سوؽ الع ٔ 
 ػ محتوى عممى يركز عمى الجوانب اليندسية والتطبيقية. ٕ 
 ػ برامج لمتدريب الميدانى يصقؿ الطالب وتؤىمو لمواجية سوؽ العمؿ. ٖ 
 ػ التركيز عمى استخداـ تطبيقات الحاسب االلى فى اليندسة. ٗ 
 ػ إثراء الطالب بالمغة االنجميزية الفنية. ٘ 
 تحقؽ طموح الطبلب فى برامج دراسية مرنة. ػ حزمة مف المواد االختيارية ٙ 

 
 رؤية الكمية

 بما يخدـ المجتمع. النيوض بالتعميـ اليندسي والتكنولوجي
 

 رسالة الكمية
اعداد كوادر ىندسية مزودة بالمعرفة والميارات تنافس فى سوؽ العمؿ وقادرة عمى استخداـ وتطوير 

 ندسية بما يخدـ المجتمع والبيئة.التكنولوجا الحديثة وتقديـ بحوث فى المجاالت الي
 

 أىداف الكمية
 فى اآلتى:  تتمثؿ األىداؼ العامة لمكمية

 تخريج ميندسيف عمى معرفة باألساليب اليندسية الحديثة. .ٔ
 اعداد الكوادر القادرة عمى إيجاد حموؿ لممشاكؿ اليندسية وأتخاذ القرارات.  .ٕ

 اعداد ميندسيف قادريف عمى المنافسة فى سوؽ العمؿ. .ٖ

 تنمية القيـ األخبلقية والتربوية لمخريجيف بخمؽ مناخ تعميمى وتربوى متكامؿ. .ٗ

 والخدمية وخدمة المجتمع.  الصناعية في التطوير والدعـ اليندسى البلـز لمقطاعات اإلسياـ .٘
توفير دراسات عميا تتسـ بمزج العموـ اليندسية بالتجريب والتطبيؽ لتنمية الفكر االبتكارى  .ٙ

 ـز لتطور المجتمع.المتطور والبل

تقديـ دورات تعميـ وتدريب مستمر تيدؼ إلى تطوير أداء الميندسيف فى المجاالت الحديثة وغير  .ٚ
 التقميدية.

 استخداـ إمكانات الكمية بما يخدـ المجتمع المحيط ويوفر فرصة لتدريب الطبلب. .ٛ
نتاج فى البيئة العمؿ كمركز لمبحوث ودراسات الجدوى لحؿ المشاكؿ المرتبطة بالصناعة واإل .ٜ

 .اليندسية لممنشأت ومشروعات البنية األساسية بكافة األنواع وتقديـ االستشارات
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 األقسام العممية
 تضـ الكمية األقساـ العممية اآلتية:

 قسـ اليندسة الميكانيكية. .ٔ
 قسـ اليندسة الكيربية. .ٕ

 قسـ اليندسة المدنية.  .ٖ

 قسـ العمـو اليندسية األساسية. .ٗ

 ة .يعمار مالاليندسة قسـ  .٘
 

 البرامج األكاديمية
 تمنح جامعة بنيا بناء عمى طمب مجمس الكمية الدرجات العممية اآلتية:

 درجة بكالوريوس اليندسة. .ٔ
 دبمـو الدراسات العميا فى اليندسة. .ٕ
 درجة ماجستير العمـو فى اليندسة. .ٖ
 درجة دكتوراه الفمسفة فى اليندسة.  .ٗ
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 اب األولـالب
 ةـــام الكلية العلميـأقس

 
  (:ٔمادة )

 -اآلتية: العممية تضـ الكمية األقساـ
 قسم اليندسة الميكانيكية .1

مجاالت البحث العممى وأوجو خدمة المجتمع المتعمقة و الدراسية ويدخؿ فى اختصاصو المقررات 
 :بالتخصصات اآلتية
 -ية آالت نظر  -ميكانيكا الموائع  -ىندسة االنتاج والورش -رسـ ىندسى  - التكنولوجيا والمجتمع

 -اساسيات التصنيع وورش  -تطبيقات ىندسية ميكانيكية  -تكنولوجيا ىندسة المواد  –ميكانيكا المواد 
الرسـ بمساعدة  -تصميـ أجزاء الماكينات  -ميكانيكا واختبار المواد  -أجيزة القياس  -ديناميكا حرارية 

 -سيكولوجيا التصنيع  -ناعى أمف ص -صيانة نظـ ميكانيكية  -تكنولوجيا التصنيع  -الحاسب 
آالت  -التموث والبيئة  -تقريرالفنى ال -آالت حرارية وموائع  -إنتقاؿ حرارة وكتمة  -ديناميكا الموائع 

تصميـ  -التحكـ اآللى  -ديناميكا المنظومات واإلىتزازات  -تبريد وتكييؼ اليواء  -اإلحتراؽ الداخمى 
جراء التجارب  - بالحاسب تصميـ مدعـ -ىندسة المواد  -ميكانيكى   -نظرية قطع معادف  -تصميـ وا 

آالت ىيدروليكية  -مقدمة الميكاترونيؾ  -ادارة انتاج  - ىندسة صناعية -أساليب تصنيع متقدمة 
تكنولوجيا  -محطات القوى  -مكونات نظـ الطاقة  -منظومات قدرة ىيدروليكية ونيوماتية  -وتربينات 
بحوث  -مناولة المواد  -التصنيع المدعـ بالحاسب  -إدارة مشروعات  – تطبيقات التحكـ -اإلحتراؽ 
نظـ  - تصميـ األنظمة الميكاترونية -التحكـ فى العمميات وتطبيقاتيا  -اإلقتصاد اليندسى  -العمميات 

 -طاقة غير تقميدية  -تطبيقات الحاسب فى نظـ الطاقة  -محطات نووية  -الحريؽ وتوزيع المياه 
تصميـ  -معدات التبريد وتكييؼ اليواء  -نظـ تكييؼ اليواء  -تبريد صناعى  -عدات مركبات وم

تحكـ و  -تصميـ ماكينات التشغيؿ  -تصميـ مساعدات اإلنتاج  -األلية الصناعية  -وتطوير المنتج 
اإلنتاجيو ودراسة الوقت  -بحوث عمميات متقدمة  -التحكـ اإلحصائي في الجوده  -توكيد الجوده 

رؤية  -االنظمة الميكاترونية المطمورة  -التحكـ الييدروليكى والنيوماتى  -الروبوتات  –ركة والح
 .التشغيؿ فى الزمف الحقيقى -الذكاء الصناعى  -الماكينة ومحاكاة العمميات 
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 قسم اليندسة الكيربية  .2

المتعمقة  ويدخؿ فى اختصاصو المقررات الدراسية ومجاالت البحث العممى وأوجو خدمة المجتمع
 بالتخصصات اآلتية  :

تكنولوجيا    -تطبيقات ىندسية كيربية   -أساسيات وبرمجة الحاسبات ػ اليندسة الكيربية وتحميؿ الدوائر 
  -تطبيقػات الحاسػب     -برمجػة حاسػب   -الػدوائر المنطقيػة  -القياسات الكيربية   -اليندسة الكيربية 

ورشة صيانة   -ورشة صيانة اآلالت الكيربية   -وائر الكترونية د  -نظرية المجاالت الكيرومغناطيسية 
لكترونيػػة  -األجيػػزة اإللكترونيػػِة  عمػػارة  -اشػػارات ونظػػـ   -نظريػػة العمميػػات العشػػوائية  -دوائػػر كيربيػػة وا 

تصػميـ دوائػر   -الصػوتيات وفػوؽ الصػوتيات   -ىندسة تحكـ   -تطبيقات حاسب ىندسية   -الحاسب 
االنظمة  -ميارات العرض والتواصؿ   -نظـ اتصاالت   -خطوط االرساؿ  -قرير الفني الت -إلكترونية 

  -الموجػػػػػات واليوائيػػػػػات   -ىياكػػػػػؿ البيانػػػػػات والموغاريتمػػػػػات   -المعتمػػػػػدة عمػػػػػى المعالجػػػػػات الميكروئيػػػػػة 
ة آالت كيربي -المعالجات والمتحكمات الدقيقة  -تنظيـ الحاسب   -نظـ المعمومات   -شبكات الحاسب 

الكترونيػػات  -القػػوى واآلالت كيربيػػة  -إلكترونيػػات القػػوى  -الكترونيػػات القػػدرة  -نظػػـ القػػوى الكيربيػػة  -
معالجػة االشػارات   -التػدريب الميػداني   -اجيزة التحميؿ والتحميؿ الحيػوي  -الميكانيكا الحيوية   -طبية 

االنظمػة المدمجػة   -وتحميػؿ الشػفرات  الترميػز  -تحميؿ الصورالرقمية والتعػرؼ عمػى النمػاذج   -الرقمية 
نظـ   -أجيزة التحويؿ واآلالت الخاصة   -تحميؿ نظـ القوى   -وقاية نظـ القوى   -في الزمف الحقيقي 
ادارة االجيػػزة   -االحصػػاء الحيػػوي   -الػػتحكـ الرقمػػي   -نظػػـ الػػتحكـ الصػػناعية   -التحريػػؾ الكيربيػػة 

  -نمذجػػػة ومحاكػػػاة االجيػػػزة الطبيػػػة   -ة المعاونػػػة عمػػػى الحيػػػاة االجيػػػز  -اجيػػػزة المستشػػػفيات   -الطبيػػػة 
عمػػػارة  -نظريػػػة الكشػػػؼ و التقػػػدير   -دوائروأجيػػػزة الميكرويػػػؼ   -موضػػػوعات مختػػػارة فػػػي اإلتصػػػاالت 

تحميػػػؿ  -نظػػػـ تشػػػغيؿ الحاسػػػب  -شػػػبكات الحاسػػػب المتقدمػػػة  -تػػػأميف البيانػػػات   -الحاسػػػب المتقدمػػػة 
 -ىندسػػػػة الضػػػػغط العػػػػالي  -التشػػػػغيؿ فػػػػي الػػػػزمف الحقيقػػػػي   -نمػػػػاذج الصػػػػور الرقميػػػػة والتعػػػػرؼ عمػػػػى ال

أجيػػػزة نقػػػؿ  -تصػػػميـ دوائػػػر التوزيػػػع  -الطاقػػػة الجديػػػدة والمتجػػػددة  -تطبيقػػػات الحاسػػػب فػػػي نظػػػـ القػػػوى 
تقدير  -نمذجة االالت الكيربية  -الروبوتات  –نظـ التحكـ الصناعية المتقدمة  -الطاقة الكيربية المرنة 

االلكترونيػػػات  -األجيػػػزة النوويػػػة واإلشػػػعاعية  -نظػػػـ الػػػتحكـ الذكيػػػة  -لتعػػػرؼ عمػػػى الػػػنظـ المتغيػػػرات وا
 الذكاء االصطناعي. -االكترونيات الضوئية  -واالجيزة الحيوية 
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 قسم اليندسة المدنية .3

ويدخؿ فى اختصاصو المقررات الدراسية ومجاالت البحث العممى وأوجو خدمة المجتمع المتعمقة 
 صات اآلتية:بالتخص

تحميؿ إنشائي  -تكنولوجيا اليندسة المدنية  –تطبيقات ىندسية مدنية   -رسـ مدني  -تطبيقات حاسب 
اليندسة  -ميكانيكا الموائع  -مساحة مستوية  -تكنولوجيا مواد البناء  -خواص واختبار مواد  -

 –ىندسة الري والصرؼ  –ة مساحة طبوغرافي -تكنولوجيا الخرسانة  -المينة والمجتمع  -المعمارية 
إدارة  -ميارات شخصية  -جيولوجيا ىندسية  -تصميـ منشآت خرسانية  -ىيدروليكا  -ىيدرولوجي 
تصميـ  -تصميـ أعماؿ الري  -مساحة جوية وجوديسيا  -التقريرالفنى  –التموث والبيئة  -المشروعات 

-تخطيط النقؿ وىندسة المرور  - تصميـ منشآت معدنية -التربة ىػندسة تقنية  -منشآت خرسانية 
ىندسة الصرؼ  -ىندسة اإلمداد بالمياه  -ىندسة الطرؽ والمطارات  -تصميـ اساسات  –ىندسة الطرؽ 

نظـ اإلحداثيات باالقمار  -مواد اإلنشاء الحديثة  -ىندسة الزالزؿ وديناميكا المنشآت  -الصحي 
 -منشآت خرسانية خاصة  -آت الخرسانية ترميـ وتدعيـ المنش -اإلستشعار عف بعد  -الصناعية 

تخطيط النقؿ وىندسة  -ىندسة الطرؽ والمطارات المتقدمة  -منشآت معدنية متقدمة  -أساسات خاصة  
 .نمذجة شبكات المياه والصرؼ الصحي –ىندسة صحية متقدمة  -المرور المتقدمة 

 

 سم العموم اليندسية األساسية:ق .4

راسية ومجاالت البحث العممى وأوجو خدمة المجتمع المتعمقة ويدخؿ فى اختصاصو المقررات الد
 بالتخصصات اآلتية :

 الكيمياء. –الفيزياء  -الميكانيكا   -الرياضيات 
 

 :قسم اليندسة المعمارية   .5

ويدخؿ فى اختصاصو المقررات الدراسية ومجاالت البحث العممى وأوجو خدمة المجتمع المتعمقة 
 بالتخصصات اآلتية :

 ػالظؿ والمنظور ػ نظريات العمارة  و تاريخ  ػ التدريب البصري ػػ اإلنشاء المعماري ـ المعماري  التصمي
الدراسات المعمارية  ػ مغة انجميزيةال ػ خواص واختبار المواد ػ المساحة المستوية ػ نظرية اإلنشاءات

 ػػ التركيبات الفنيةػ  ػالتنفيذية التصميمات  ػ خرسانة مسمحةػ  طبيقات الحاسبتػ  بيئيالتحكـ الػ  اإلنسانية
تصميـ ػ  تكنػػولوجيا البناءػ  ػ التصميـ العمرانيػػ  أسس التصميـ الداخمي ػ تخطيط المدف ػػػ حقوؽ االنساف

العمارة ػ  إدارة المشروعاتػ  مواصفاتالكميات و الػ  مشروع التخرجػ  العمارة الخضراءػ وتنسيؽ المواقع  
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 الحاسب االلى فى التصميـ البيئى  ػ يؿ باستخداـ الحاسب اآللى )نظـ المعمومات( وسائؿ التحمػ  الداخمية
نظػـ و معايير تقييـ ػ  التشكيؿ والجمالياتػ  النقد المعماريػ  ٕوسائؿ التحميؿ باستخداـ الحاسب االلى ػ 

تصاديات البناء وتقييـ أقػ  قوانيف وتشريعات البناءاإلسبلمية ػ عمارة المجتمعات ػ  األثػر البيئػي لممباني
 ػ وتحميؿ المشروعات

 

 

الجامعػة وذلػػؾ  مجمػػسولمجمػس الكميػػة اقتػراح إضػػافة أى قسػـ أو شػػعبة بعػد موافقػػة مجمػس الكميػػة واعتمػاد 
 مع احتياجات سوؽ العمؿ. يتوافؽبما 
 

متطمبػػات الجامعػػة تخضػػع الشػػراؼ وكيػػؿ الكميػػة لشػػئوف التعمػػيـ والطػػبلب وينتػػدب أعضػػاء ىيئػػة مقػػررات 
 تدريس مناسبيف لتدريسيا إذا لـ يوجد بالكمية مف يقـو بالتدريس.
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 الباب الثانى
 درجة البكالوريوس فى الهندسة 

 
 ( :ٕمادة )

 تمنح جامعة بنيا بناء عمى طمب مجمس الكمية درجة بكالوريوس اليندسة  فى أحد الفروع اآلتية :
 ة:اليندسة الميكانيكية فى إحدى الشعب اآلتي .ٔ

 االنتاج والتصميـ   شعبة  -أ  
 القوى الميكانيكية شعبة   -ب 
  شعبة الميكاترونيات -جػ 

ويبدأ التشعيب مػف الفرقػة الثالثػة حيػت توجػد ثػبلث شػعب اساسػية ىػى )شػعبة االنتػاج والتصػميـ ػ 
 وشعبة القوى الميكانيكية ػ وشعبة الميكاترونيات(.

 
 :اآلتيةاليندسة الكيربية فى إحدى الشعب  .ٕ

 والتحكـ. الكيربيةوى عبة ىندسة القش  -أ     
 ىندسة اإلتصاالت والحاسبات. شعبة -ب    
  اليندسة الطبية. شعبة -جػ    
      

وى عبة ىندسػػػة القػػػويبػػػدأ التشػػػعيب مػػػف الفرقػػػة الثالثػػػة حيػػػت توجػػػد ثػػػبلث شػػػعب اساسػػػية ىػػػى )شػػػ
 لطبية(.اليندسة ا شعبةىندسة اإلتصاالت والحاسبات ػ و  شعبةػ و  والتحكـ الكيربية
 
  اليندسة المدنية .ٖ

 بدوف تشعيب               
 
  المعمارية اليندسة  .ٗ
  بدوف تشعيب                    
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 ( :ٖمادة )
قسػـ كػؿ سػنة منيػا إلػى فصػميف دراسػييف ت مدة الدراسة لنيؿ درجة البكالوريوس فى اليندسة  خمػس سػنوات

بعػػد ىػػذه الفرقػػة طبقػػًا لمػػا ىػػو وارد فػػى جػػدوؿ  تبػػدأ بسػػنة اعداديػػة عامػػة لجميػػع الطػػبلب ويكػػوف التخصػػص
اليندسػػة وجػػداوؿ قسػػـ ( ٕٔ( حتػػى رقػػـ )ٔالمقػػررات الدراسػػية المبينػػة فػػى ىػػذه البلئحػػة )الجػػدوؿ مػػف رقػػـ )

   (.ٕ٘ػ حتى الجدوؿ رقـ  ٕٕالجدوؿ رقـ ) مف المعمارية 
 

 ( :ٗمادة )
ومقػػررا لمتػػدريب الميػػدانى خػػارج العداديػػة اداخػػؿ الكميػػة بعػػد الفرقػػة لطػػبلب اتشػػمؿ الدراسػػة نظامػػا لتػػدريب 

ينفػػذ تحػػت إشػػراؼ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ومعػػاونييـ فػػى المجػػاالت التخصصػػية الكميػػة بعػػد الفرقػػة الثالثػػة 
 ويشارؾ فى اإلشراؼ رجاؿ الصناعة طبقا لمنظاـ اآلتى:

سػػتة   االعداديػػة : تػػدريب رسػػـ ىندسػػي وورش وحاسػػبات آليػػة لمػػدة ثبلثػػة أسػػابيع وبواقػػعالفرقػػة  .ٔ
خمسػيف درجػة بواقػع ـ التػدريب يأياـ أسبوعيا ) ستة ساعات يوميػا ( خػبلؿ العطمػة الصػيفية ويقػ

 مادة التطبيقات اليندسية فى الفرقة األولى.أعماؿ الفرقة ل مف درجات
أسػػػابيع بالمنشػػػآت العامػػػة والمصػػػانع خػػػبلؿ العطمػػػة  سػػػتةالثالثػػػة : تػػػدريب ميػػػداني لمػػػدة فرقػػػة ال .ٕ

الثػػة ولطػػبلب جميػػع األقسػػاـ ويحتسػػب التػػدريب مػػادة أساسػػية عمػػى أف يتقػػدـ الصػػيفية لمفرقػػة الث
الطالػػػب فػػػى نػػػػياية التػػػدريب بتقريػػػر مفصػػػؿ عمػػػا أداه فػػػى ىػػػذا التػػػدريب، ويقػػػـو القسػػػـ العممػػػى 

 المختص بعقد امتحاف شفوى لمناقشتو.

 
 ( :٘مادة )

 اتساـ المختمفة موضوعقمجالس األيقوـ طبلب الفرقة الرابعة بإعداد مشروع أثناء العاـ الدراسى وتحدد 
وتخصص فترة إضافية  ع طبقا لممقررات التخصصية الواردة فى جداوؿ المقررات الدراسية.ير االمش

ويراعى  ثبلثيف ساعة أسبوعيا.ستة و أربعة أسابيع بواقع لمدة ممشروع بعد امتحاف الفصؿ الدراسى الثانى ل
 نابعة مف الصناعة وخدمة المجتمع والبيئة. فى اختيار األقساـ لممشاريع أف تكوف تطبيقيو
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 الباب الثالث
 االمتحانات وتقديرات النجاح

 
 ( :ٙمادة )

تعقػػد امتحانػػات النقػػؿ وامتحػػاف البكػػالوريوس بنظػػاـ الفصػػؿ الدراسػػى ومػػدة الدراسػػة الفعميػػة فػػى كػػؿ فصػػؿ 
اكسػاب الميػارات وبالنسبة لمػواد درسيا الطالب فى فرقتو. يعشرة أسبوعا فى المقررات التي  ةدراسى خمس

 فتتـ امتحاناتيا النيائية فى األسبوع األخير مف الفصؿ الدراسى الذي تدرس فيو.
 

 ( :ٚمادة )
عمى طمب مجمس القسـ المختص أف يحـر الطالب مف التقدـ إلى االمتحاف فى  لمجمس الكمية بناءاً 

ضرات والدروس النظرية والعممية تقؿ عف مقررات القسـ كميا أو بعضيا إذا كانت مواظبتو فى المحا
% مف مجموعيا الفعمى وفى ىذه الحالة يعتبر الطالب راسبا فى المقررات التى حـر مف التقدـ ٘ٚ

 لبلمتحاف فييا، إال إذا قدـ عذرا يقبمو مجمس الكمية فيعتبر غائبا بعذر مقبوؿ.
 

 ( :ٛمادة )
ة عػػدا مقػػررات الفرقػػة النيائيػػة ، إذا ثبػػت أنػػو يجػػوز أف يعفػػى الطالػػب مػػف حضػػور بعػػض مقػػررات الدراسػػ

أو معيد عممى معترؼ بيما مػف حيػث المحتػوى والمعامػؿ  ةجامعي ةحضر مقررات دراسية تعادليا فى كمي
% عمى األقؿ كما يجوز أف يعفى الطالػب مػف أداء امتحانػات النقػؿ فػى بعػض ىػذه  ٘ٚوالساعات بنسبة 

أو معيػػد عممػػى معتػػرؼ بيمػػا مػػف  ةجامعيػػ ةنػػات تعادليػػا فػػى كميػػالمقػػررات إذا ثبػػت أنػػو أدى بنجػػاح امتحا
رئيس الجامعة بعد موافقة مجمػس شػئوف التعمػيـ والطػبلب المجمس األعمى لمجامعات ويكوف اإلعفاء بقرار 

 مجمس الكمية بعد أخذ رأى مجمس القسـ أو مجالس األقساـ المختصة. بناء عمى اقتراح 
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 ( :ٜمادة )
المقيػد خمؼ إذا رسب فيما ال يزيػد عمػى مقػرريف مػف مقػررات فرقتػو تلى الفرقة األعمى بمواد إ الطالبينقؿ 
مقػررات متطمبػات أو مف مقررات فرقة أدنى باالضافة الى مقرريف اضافييف عمى األكثر مف مجموعة بيا 

س ليػػا ىػػذه ، ويػػؤدي الطالػػب اإلمتحػػاف فػػي المقػػررات التػػي رسػػب فييػػا مػػع طػػبلب الفرقػػة التػػي يػػدر الجامعػػة
 المقػػػػػػػػػػػػػػػررات، وفػػػػػػػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػػػػػػػة نجاحػػػػػػػػػػػػػػػو ال يحتسػػػػػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػػػػػو تقػػػػػػػػػػػػػػػدير أعمػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػف مقبػػػػػػػػػػػػػػػوؿ بحػػػػػػػػػػػػػػػد

 %. ٗٙأقصى
بالنسبة لممقرارات المتصمة يعتبر الطالب ناجحا فى المقرر إذا كاف ناجحػا فػى مجمػوع جزئػى المقػرر. أمػا 

ط مػع طػبلب إذا رسب فى المجموع الكمى لممقرر فإنو يؤدى اإلمتحاف فى جزء المقػرر الػذى رسػب فيػو فقػ
الفرقة التى يدرس بيا ىذا الجػزء. وفػى حالػة نجاحػو ال يحتسػب لػو تقػدير أعمػى مػف مقبػوؿ فػى ىػذا الجػزء 
وتضاؼ ىذة الدرجة الى الجزء السابؽ نجاحو فية. وتحسػب لػو مػادة رسػوب واحػدة إذا رسػب فػى أى جػزء 

الجػػزئيف إلػػى أعمػػى درجػػة أو الجػػزئيف معػػا وفػػى حالػػة رسػػوبو فػػى الجػػزئيف ثػػـ نجاحػػو فييمػػا تخفػػض درجػػة 
 لممقبوؿ.

 
 : (ٓٔمادة )

يعقػػد لطػػبلب الفرقػػة الرابعػػة و شػػترط النجػػاح فػػى جميػػع المقػػررات قبػػؿ الحصػػوؿ عمػػى درجػػة البكػػالوريوس. ي
أو مف مقررات فرقة أدنى باالضػافة الػى المقيد بيا الراسبيف ) فيما ال يزيد عمى مقرريف مف مقررات فرقتو 

امتحػاف دور ثػانى خػبلؿ شػير أكتػوبر مػف مقررات متطمبات الجامعػة ( ر مف مقرريف اضافييف عمى األكث
العػاـ الدراسػػى الجديػػد فػى مقػػررات الرسػػوب ، وعمػػى الطالػب أف يجتػػاز جميػػع مقػررات الرسػػوب بنجػػاح فػػى 

ال أعتبػػر راسػػبا وباقيػػا لئلعػػادة بالفرقػػة وعميػػو إعػػادة المقػػررات التػػى رسػػب فييػػا فقػػط وفػػى ا  ىػػذا االمتحػػاف و 
%، وفػى جميػع األحػواؿ اليعقػػد دور ٗٙألحػواؿ اليحتسػب لػو تقػدير أعمػى مػػف مقبػوؿ بحػد أقصػى جميػع ا

 ثاف لمطالب الراسب فى مقرر المشروع.
 

 : (ٔٔمادة )
الطالػب فػى ىػذا نتيجػة فػاف  أو عمميػاً  آخػر شػفوياً و  تحريريػاً  د المقررات امتحانػاً أحمتحاف فى اذا تضمف اإل

ة الػى أعمػاؿ الفرقػػة. فوالعممػى أو الشػفوى باالضػا التحريػػرى حانػاتدرجػات إمتمػف مجمػوع  تحسػبالمقػرر 
اذا لػـ يتضػمف و  ويعتبر الطالب الغائب فى االمتحػاف التحريػرى غائبػا فػى المقػرر وال ترصػد لػو درجػة فيػو.

أحػػد المقػػررات اختبػػارا تحريريػػا )مثػػؿ مقررالمشػػروع( فتعامػػؿ اختبػػارات العممػػى أو الشػػفوى معاممػػة االمتحػػاف 
 رى.التحري
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 : (ٕٔمادة )
 يقدر نجاح الطالب فى امتحانات كؿ فرقة وفى التقدير العاـ بأحد التقديرات اآلتية : -أ 
 % فأكثر مف مجموع الدرجات.٘ٛ ممتاز -   

 % مف مجموع الدرجات.٘ٛ% إلى أقؿ مف ٘ٚمف  جيد جدا - 
 % مف مجموع الدرجات.٘ٚ% إلى أقؿ مف ٘ٙمف   جيد - 
 % مف مجموع الدرجات.٘ٙى أقؿ مف % إلٓ٘مف  مقبوؿ - 

 
 أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديريف اآلتييف :

 % مف مجموع الدرجات.ٓ٘% إلى أقؿ مف ٖٓضعيؼ           مف  - 
 % مف مجموع الدرجات.ٖٓضعيؼ جدا       أقؿ مف  - 

 
امتحاناتيػا بتقػػدير  فػى جميػع األحػػواؿ يعتبػر نجػػاح الطالػب فػى المقػػررات التػى سػػبؽ لػو الرسػوب فػػى -ب 

 %.ٗٙمقبوؿ بحد أقصى
 

يحسب التقدير العاـ لمطبلب فى درجة البكالوريوس عمى أساس المجموع الكمى )التراكمى( لمػدرجات   -ج
 عمييا فى كؿ السنوات الدراسية كما يتـ ترتيبيـ وفقا ليذا المجموع. االتى حصمو 

 

فػى  سػنوىممتاز أو جيػد جػدا عمػى أال يقػؿ تقػديره ال يمنح الطالب مرتبة الشرؼ إذا كاف تقديره النيائى -د
راسة عدا الفرقة االعدادية عف جيد جدا واال يكوف قد رسب فػى أى امتحػاف تقػدـ دأى فرقة مف فرؽ ال

 لو فى أية فرقة عدا الفرقة اإلعدادية.
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 الباب الرابع
 أحكام عامة

 ( :ٖٔمادة )
البػػا ويمقييػػا أحػػد األسػػاتذة أو األسػػاتذة المسػػاعديف أو المحاضػػرات لعػػدد ال يزيػػد عػػف مائػػة وعشػػريف طتعقػػد 

المدرسػػيف وعمػػى القػػائـ بالتػػدريس االشػػراؼ عمػػى التمػػاريف والتمػػاريف التطبيقيػػة  وتحتسػػب سػػاعات إشػػراؼ 
 بواقع عدد ساعات التمريف و التمريف التطبيقي المحددة لممقرر.

 
 ( :ٗٔمادة )

طالبا عضو مف ىيئة التدريس وأحد معاونيػو أو اثنػاف  ٕٓمف  ةيقوـ بتدريس التماريف لكؿ مجموعة مكون
 مف معاونى أعضاء ىيئة التدريس.

 
 ( :٘ٔمادة )

طالبػا  ٕٓلمواد التطبيقية لممجموعة المكونة مػف االتماريف التطبيقية تعامؿ معاممة التماريف ويقوـ بتدريس 
ثنػػيف مػػف أيس باإلضػػافة إلػػى حػػد معاونيػػو أو اثنػػاف مػػف معػػاونى أعضػػاء ىيئػػة التػػدر أعضػػو ىيئػػة تػػدريس و 

 القائميف بالتدريب العممى بالورش أو المعامؿ.
 

 ( :ٙٔمادة )
طالبا عضػو واحػد  ٕٓمف  ة المكونةبالنسبة لمتدريب الصيفى لمفرقة االعدادية يقوـ بالتدريس لممجموع -أ

فة إلػى حد معاونيػو أو اثنػاف مػف معػاونى أعضػاء ىيئػة التػدريس باإلضػاأمف أعضاء ىيئة التدريس و 
اثنيف مف القائميف بالتدريب العممى بالورش أو المعامؿ عمى أف تكػوف ىػذه السػاعات خػارج النصػاب 

 ساعة أسبوعيا.  ٖٙوبحد أقصى 
ة لمتػػػدريب الميػػػدانى يػػػتـ  فػػػى المراكػػػز الصػػػناعية والشػػػركات اليندسػػػية ويشػػػرؼ عمػػػى التػػػدريب بالنسػػػب -ب

 ٕٓنظػيـ التػػدريب إدارى واحػد مػػف الكميػة لكػػؿ عضػو ىيئػػة تػدريس واحػػد وأحػد معاونيػػو ويعػاوف فػػى ت
مكافػػأة طالبػػا ، باإلضػػافة إلػػى مينػػدس مػػف المصػػنع لكػػؿ خمسػػة طػػبلب عمػػى أف تصػػرؼ لكػػؿ مػػنيـ 

 مف أساس المرتب عف كؿ يـو تدريب. % ٘بواقع 
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 : (ٚٔمادة )

ء ىيئػة التػدريس يتـ تنظيـ رحبلت عممية لزيارة المراكز الصناعية واالنشائية والخدمية تحت اشراؼ أعضا
لطػػػبلب السػػػنوات النيائيػػػة بمختمػػػؼ األقسػػػاـ العمميػػػة طبقػػػا لمنظػػػاـ الػػػذى يقػػػرره مجمػػػس الكميػػػة بنػػػاء عمػػػى 

  توصيات مجالس األقساـ العممية.
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 الباب الخامس
 ةــام االنتقاليـاألحك

 
 ( :ٛٔمادة )

ديػػة إبتػػداء مػػف العػػاـ الدراسػػى تطبػػؽ مػػواد ىػػذه البلئحػػة عمػػى الطػػبلب المسػػتجديف المقيػػديف بالفرقػػة االعدا
أما باقى الطبلب فيستمر  كذلؾ عمى طبلب الفرقة األولى بعد عمؿ المقاصة العممية ليـ.التالى إلقرارىا و 

، عمػى أف تعمػـ البلئحػة الجديػدة بعػد ذلػؾ عمػى جميػع طػبلب لحيف تخرجيـ ئحة السابقة عمييـتطبيؽ البل
الطػػبلب الػػذيف إلتحقػػوا بالكميػػة  عمػػى أسػػاس البلئحػػة السػػابقة  الكميػػة. أمػػا األحكػػاـ اإلنتقاليػػة فتطبػػؽ عمػػى

 وتسبب رسوبيـ في إنضماميـ لمطبلب المطبؽ عمييـ مواد ىذه البلئحة.
 

 ( :ٜٔمادة )
 ئحػة السػابقة ويصػدر مجمػس الكميػػةئحػة المعادلػة لمقػررات البلتخػتص األقسػاـ العمميػة بتحديػد مقػررات البل

حكػاـ االنتقاليػػة البلزمػة لتنفيػذ ىػذه البلئحػة. كمػػا ينظػر فػى نتػائج الطػبلب التػػى القواعػد التنفيذيػة واألقػرارًا ب
 تغيرت نتيجة لتطبيؽ األحكاـ االنتقالية.

 
  (ٕٓمادة )

 يسترشد مجمس الكمية عند وضع القواعد التنفيذية واألحكاـ االنتقالية بما يمى:
 المقررات التى تغير اسميا دوف تغيير المحتوى العممى: .ٔ

 ئحة السابقة.معادلة تماما لممقررات الموجودة بنفس المحتوى بالبل تعتبر 

  :المقررات المستحدثة .ٕ
المقػػررات المسػػتحدثة دراسػػة  عمػػى جميػػع الطػػبلب الجػػدد والبػػاقيف لئلعػػادة ومػػف الخػػارج حضػػور

 وامتحانا.

 المقررات التى نقمت مف فرقة أدنى الى فرقة أعمى: .ٖ
التػػى نقمػػت الػػى فرقػػة أعمػػى أداء االمتحػػاف فييػػا وال  تعمػػى جميػػع الطػػبلب الراسػػبيف فػػى المقػػررا

 تحسب ضمف مقررات الرسوب فى الفرقة األدنى.
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 المقررات التى نقمت مف فرقة أعمى الى فرقة أدنى: .ٗ
 عمى جميع الطبلب بالفرقتيف حضور ىذه المقررات دراسة وامتحانا. 

  المقررات التى ضمت فى مادة واحدة: .٘
أحػػد مقػػرريف منػػدمجيف فػػى مقػػرر واحػػد عميػػو أف يػػؤدى االمتحػػاف  الطالػػب المتخمػػؼ فػػى -أ  

 فى المقرر الذى رسب فيو.
الطالب الباقى لئلعادة والطالب المفصوؿ ولو حؽ التقدـ لئلمتحاف مػف الخػارج ورسػب  -ب 

فػػى أحػػد مقػػريف منػػدمجيف فػػى مقػػرر واحػػد عميػػو أف يػػؤدى الدراسػػة واالمتحػػاف فػػى المقػػرر 
 آلخر المندمج الذى سبؽ نجاحو فيو.اجتو مع المقرر الذى رسب فيو وتجمع در 

الطالب الباقى لئلعادة والطالب المفصوؿ ولو حؽ التقدـ لئلمتحاف مف الخارج ورسػب  -ج  
مػػا كمقػػرر ييفػػى مقػػرريف منػػدمجيف فػػى مقػػرر واحػػد عميػػو أف يػػؤدى الدراسػػة واالمتحػػاف ف

 واحد. 
  المقررات التى شطرت الى مقرريف فى نفس الفرقة: .ٙ

الطالػػب المتخمػػػؼ فػػػى مقػػػرر شػػػطر إلػػػى مقػػرريف فػػػى نفػػػس الفرقػػػة عميػػػو أداء االمتحػػػاف  -أ  
 فييما كمقرر واحد.

الطالب الباقى لئلعادة والطالب المفصوؿ ولو حؽ التقدـ لئلمتحاف مػف الخػارج ورسػب  -ب 
فػػػى المقػػػرر المشػػػطور عميػػػو دراسػػػتو واالمتحػػػاف فيػػػو كمقػػػرريف مػػػع منحػػػو فػػػرص جديػػػدة  

 لموائح. لمنجاح طبقا
 المقررات الممغاه: .ٚ

 .تبحث كؿ حالة عمى حدة ويبت فييا بواسطة مجمس الكمية

 تقديرات التخرج: .ٛ
التقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير  ولحيف اإلنتياء مف تطبيؽ البلئحة نيائيا يحسب خبلؿ المرحمة االنتقالية 

امتحف  سبؽ ةالنياية العظمى لكؿ سن فالنيائى لمبكالوريوس والتقدير التراكمى بحيث تكو 
لمنياية العظمى لمجموع درجػات السػنو  الطالب قبؿ تطبيؽ البلئحة بالنسبة والتناسب فييا

 ئحة.ه البلالدراسية فى ىذ

  
 ( :ٜٔمادة )

 .إقرارىا تاريخ إبتداء مف  اليندسة المعماريةقسـ تطبؽ مواد ىذه البلئحة عمى طبلب 
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 المقــررات الدراسٌـــة
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 كود المقررات
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 أرقام التخصصات داخل قسم اليندسة الميكانيكية:

 

 عامة -ىندسة ميكانيكية   ٓ
 ميكانيكا الموائع  ٔ
 ديناميكا حرارية  ٕ
 احتراؽ ٖ
 التبريد وتكييؼ اليواء ٗ
 ميكانيكا الجوامد والتحكـ ٘
 لتصميـ الميكانيكىىندسة المواد وا ٙ
 ىندسة األنتاج ٚ
 ىندسة صناعية ٛ
 ميكاترونيات ٜ
 
 

 أرقام التخصصات داخل قسم اليندسة الكيربية:
 

 عامة -ىندسة كيربية    ٓ
 اتصاالت  ٔ
 حاسبات  ٕ
 قوى ٖ
 تحكـ ٗ
 ىندسة طبية  ٘

 

 أرقام التخصصات داخل قسم اليندسة المدنية:
 

 عامة -ىندسة مدنية  ٓ
 تحميؿ انشائى ٔ

 واد البناءم ٕ
 المساحة ٖ

 الرى والييدروليكا ٗ

 تصميـ منشآت خرسانية ٘

 ميكانيكا تقنية التربة وتصميـ األساسات ٙ

 تصميـ منشآت معدنية ٚ

 ىندسة الطرؽ والمرور وتخطيط النقؿ  ٛ

 ىندسة المياه والصرؼ الصحى ٜ
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 أرقام التخصصات داخل قسم العموم اليندسية األساسية:

 
 الرياضيػات ٔ
 الميكانيكػػا ٕ
 زيػػػاءالفي ٖ

 الكيميػػػاء ٗ

 
 ة:عماريأرقام التخصصات داخل قسم اليندسة الم

 
 عامة -ة معماريىندسة  ٓ
 صميـ معماريت ٔ

 تكنولوجيا بناء ٕ
 تاريخ ونظريات العمارة ٖ

 تصميـ عمراني ٗ

 عمارة بيئية ٘

 تخطيط عمراني ٙ

 ىندسة مدنية ٚ

  تطبيقات حاسب ٛ
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 انيكية مرتبة طبقا لكود المادةليندسة الميكالمقررات الدراسية بقسم اقائمة 
 

 التكنولوجيا والمجتمع ٕٓٓٔ ـ
 ) أ  (يندسى الرسـ  ٔٙٓٔ ـ

 ) ب (يندسى الرسـ  ٕٙٓٔ ـ

 ) أ  (ىػندسة انتاج و ورش  ٔٚٓٔ ـ

 ) ب (ىػندسة انتاج و ورش  ٕٚٓٔ ـ

 ) أ (ميكانيكػػا الموائػع  ٔٔٔٔ ـ

 ) ب (ميكانيكػػا الموائػع  ٕٔٔٔ ـ

 ) أ  (نظرية آالت  ٔ٘ٔٔ ـ

 ) ب (نظرية آالت  ٕ٘ٔٔ ـ

 ميكانيكػػا المػواد ٔٙٔٔ ـ

 المػوادىندسة تػػكنولوجيا  ٕٙٔٔ ـ

 ) أ  (تطبيقات ىندسية  ميكانيكية  ٖٙٔٔ ـ

 ) ب (تطبيقات ىندسية  ميكانيكية  ٗٙٔٔ ـ

 ) أ  (تصنيع وورش  الاساسيات  ٔٚٔٔ ـ

 () ب تصنيع وورش  الاساسيات  ٕٚٔٔ ـ

 ) أ  (ديناميكػػا حػرارية  ٕٕٔٔ ـ

 ) ب (ديناميكػػا حػرارية  ٕٕٕٔ ـ

 أجيػزة القيػػاس ٕٔ٘ٔ ـ

 ميكانيكػا  واختبار المػواد  ٕٔٙٔ ـ

 تصميـ أجزاء الماكينات  ٕٕٙٔ ـ

 ) أ  (الرسػـ بمساعدة الحاسب   ٖٕٙٔ ـ

 ) ب (الرسػـ بمساعدة الحاسب   ٕٗٙٔ ـ

 ) أ  (صنيػػع  تكنولوجيا الت ٕٔٚٔ ـ

 ) ب (تكنولوجيا التصنيػػع   ٕٕٚٔ ـ

 ) أ  (صيانػػة نظػـ ميكػانيكيػة  ٕٔٛٔ ـ

 ) ب (صيانػػة نظػـ ميكػانيكيػة  ٕٕٛٔ ـ

 أمػف صنػاعى ٖٕٛٔ ـ

 سيكولوجيػا التصنيػػع ٕٗٛٔ ـ

 الفنىتقريػػػػر ال ٖٓٓٔ ـ

 ديناميكػا المػوائػع ٖٔٔٔ ـ

 ) أ  (كتمة  إنتقػػاؿ حػرارة و  ٕٖٔٔ ـ

 ) ب (إنتقػػاؿ حػرارة وكتمة   ٕٕٖٔ ـ

 إنتقػاؿ حػرارة ٖٕٖٔ ـ

 آالت حرارية وموائػػع ٕٖٗٔ ـ

 التمػوث والبيئػػة ٖٖٔٔ ـ

 داخمىالحتػراؽ اإلآالت  ٕٖٖٔ ـ

 ) أ  (اليواءتبريػد وتكييػؼ  ٖٔٗٔ ـ

 ) ب (اليواء تبريػد وتكييػؼ  ٕٖٗٔ ـ

 ت واإلىتزازات ديناميكا المنظوما ٖٔ٘ٔ ـ

 التحكػػـ اآللػػى ٕٖ٘ٔ ـ

 تصميػـ ميكانيكػى  ٖٔٙٔ ـ

 تصميـ مدعـ بالحاسػػب ٖٖٙٔ ـ

 ىندسة المواد ٕٖٙٔ ـ

جراء التجارب ٖٗٙٔ ـ  تصميـ وا 

 نظريػة قطػػع معػػادف ٖٔٚٔ ـ

 أساليب تصنيع متقدمػة ٕٖٚٔ ـ

 ىندسػة صناعيػػة ٕٖٛٔ ـ

 ادارة انتاج ٖٗٛٔ ـ

 اتقدمة الميكاترونيم ٕٜٖٔ ـ

 التػدريب الميػدانى ٔٓٗٔ ـ

 ة وتػربػيناتكيآالت ىيدرولي ٔٔٗٔ ـ

 منظومات قػدرة ىيدروليكية ونيوماتية ٖٔٗٔ ـ

 مكونات نظـ الطاقػػػػة  ٕٔٗٔ ـ

 القوىمحطػػات  ٖٕٗٔ ـ

 تكنولوجيػا اإلحتػراؽ ٖٔٗٔ ـ

 تطبيقػػػات التحكػػـ ٕ٘ٗٔ ـ

 ػاتمشػروعػػإدارة  ٕٙٗٔ ـ

 التصنيع المدعـ بالحاسب ٔٚٗٔ ـ

 مناولػػة المػػواد ٖٚٗٔ ـ

 بحػػوث عمميػػات  ٔٛٗٔ ـ
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 االقتصػاد اليندسػػى ٕٛٗٔ ـ

 التحكـ فى العمميات وتطبيقاتيا ٜٔٗٔ ـ

 تصميـ األنظمة الميكاترونية ٕٜٗٔ ـ

 المشروع ٓٓ٘ٔ ـ
 نظـ الحريؽ وتوزيع المياه ٕٔ٘ٔ ـ

 ويةنو المحطات ال ٕٕ٘ٔ ـ

 تطبيقات الحاسب فى نظـ الطاقة ٕٗ٘ٔ ـ

 طاقة غير تقميدية ٕ٘٘ٔ ـ

 مركبات ومعدات ٖٗ٘ٔ ـ

 صناعىالتبريد ال ٔٗ٘ٔ ـ

 يواءالنظـ تكييؼ  ٕٗ٘ٔ ـ

 اليواء تبريد وتكييؼالمعدات  ٗٗ٘ٔ ـ

 تصميـ وتطوير المنتج ٔٚ٘ٔ ـ

 لية الصناعيةالا ٖٚ٘ٔ ـ

 تصميـ مساعدات إنتاج ٗٚ٘ٔ ـ

 تصميـ ماكينات التشغيؿ ٙٚ٘ٔ ـ

 تحكـ و توكيد الجوده ٔٛ٘ٔ ـ

 حصائي في الجودهإلالتحكـ ا ٕٛ٘ٔ ـ

 بحػوث عمميػات متقدمة ٗٛ٘ٔ ـ

 نتاجيو ودراسة الوقت والحركةإلا ٙٛ٘ٔ ـ

 الروبوتات ٕٜ٘ٔ ـ

 التحكـ الييدروليكى والنيوماتى ٕٜ٘ٔ ـ

 االنظمة الميكاترونية المطمورة ٖٜ٘ٔ ـ

 رؤية الماكينة ومحاكاة العمميات ٜٗ٘ٔ ـ

 اإلصطناعىالذكاء  ٜٛ٘ٔ ـ

 
 

 قائمة المقررات الدراسية بقسم اليندسة الميكانيكية والتى تدرس لطالب اليندسة الكيربية
 

 تكنولوجيا اليندسة الميكانيكية ٔٓٔٔ ـ

 مقاومة مواد وتصميـ آالت ٕٓٔٔ ـ

 صناعيمف أ ٖٕٛٔ ـ

 تصنيعسيكولوجيا ال ٕٗٛٔ ـ

 التموث والبيئة ٖٖٖٔ ـ

 محطات القوى  ٖٖٗٔ ـ 

   
 

 
 قائمة المقررات الدراسية بقسم اليندسة الميكانيكية والتى تدرس لطالب اليندسة المدنية

 
 تكنولوجيا اليندسة الميكانيكية ٗٓٔٔ ـ

 مف صناعيأ ٖٕٛٔ ـ
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 طبقا لكود المادة قائمة المقررات الدراسية بقسم اليندسة الكيربية مرتبة
 

 تصميـ الدوائر االلكترونية ٖٖٓٔ ؾ  )أ (أساسيات وبرمجة الحاسبات  ٕٔٓٔ ؾ

 التقرير الفني ٖ٘ٓٔ ؾ  ) ب( أساسيات وبرمجة الحاسبات  ٕٕٓٔ ؾ

 خطوط االرساؿ ٕٖٔٔ ؾ  اليندسة الكيربية وتحميؿ الدوائر )أ( ٔٓٔٔ ؾ

 (ٔنظـ اتصاالت ) ٖٗٔٔ ؾ  (اليندسة الكيربية وتحميؿ الدوائر )ب ٕٓٔٔ ؾ

 ميارات العرض والتواصؿ ٕٖٓٔ ؾ  تطبيقات ىندسية كيربية  )أ(  ٖٓٔٔ ؾ

 االنظمة المعتمدة عمى المعالجات الميكروئية )أ( ٕٖٔٔ ؾ  تطبيقات ىندسية كيربية )ب( ٗٓٔٔ ؾ

 الميكروئية )ب( االنظمة المعتمدة عمى المعالجات ٕٕٖٔ ؾ  تكنولوجيا اليندسة الكيربية    ٘ٓٔٔ ؾ

 ىياكؿ البيانات والموغاريتمات  ٕٖٗٔ ؾ  (ٔالقياسات الكيربية ) ٙٓٔٔ ؾ

 شبكات الحاسب  ٕٖ٘ٔ ؾ  الدوائر المنطقية )أ( ٕٔٔٔ ؾ

 نظـ المعمومات ٕٖٙٔ ؾ  الدوائر المنطقية )ب( ٕٕٔٔ ؾ

 تنظيـ الحاسب ٕٖٚٔ ؾ  حاسب )أ(البرمجة  ٖٕٔٔ ؾ

 المعالجات والمتحكمات الدقيقة    ٕٖٛٔ ؾ  حاسب )ب(البرمجة  ٕٗٔٔ ؾ

 (ٔ)  آالت كيربية ٖٖٔٔ ؾ     تطبيقات الحاسب ) أ (   ٕ٘ٔٔ ؾ

 (ٕنظـ القوى الكيربية )  ٕٖٖٔ ؾ    تطبيقات الحاسب ) ب (    ٕٙٔٔ ؾ

 (ٔنظـ القوى الكيربية ) ٖٖٖٔ ؾ  نظرية المجاالت الكيرومغناطيسية ٕٔٓٔ ؾ

 الكترونيات القدرة )ب( ٖٖٗٔ ؾ  نية ) أ (دوائر الكترو  ٖٕٓٔ ؾ

 الكترونيات القدرة )أ( ٖٖ٘ٔ ؾ  دوائر الكترونية ) ب ( ٕٗٓٔ ؾ

 الكترونيات القدرة ٖٖٙٔ ؾ  ورشة صيانة اآلالت الكيربية ٕ٘ٓٔ ؾ

 إلكترونيات القوى       ٖٖٚٔ ؾ  ورشة صيانة األجيزة اإللكترونيِة  ٕٙٓٔ ؾ

 ( َٕاالت كيربية ) ٖٖٛٔ ؾ  ( ٕية ) القياسات الكيرب ٕٚٓٔ ؾ

لكترونية     ٜٕٓٔ ؾ  القوى واآلالت كيربية     ٜٖٖٔ ؾ  دوائر كيربية وا 

 (ٕىندسة تحكـ ) ٕٖٗٔ ؾ  نظرية العمميات العشوائية ٕٔٔٔ ؾ

 طبيةالكترونيات لاال ٖٔ٘ٔ ؾ  اشارات ونظـ ٕٗٔٔ ؾ

 الميكانيكا الحيوية ٕٖ٘ٔ ؾ  عمارة الحاسب ٕٕٕٔ ؾ

 التشريح ووظائؼ االعضاء ٖٖ٘ٔ ؾ   تطبيقات حاسب ىندسية ) أ ( ٖٕٕٔ ؾ

 اجيزة التحميؿ والتحميؿ الحيوي ٖٗ٘ٔ ؾ  تطبيقات حاسب ىندسية ) ب ( ٕٕٗٔ ؾ

 التدريب الميداني ٔٓٗٔ ؾ  (ٔىندسة تحكـ ) ٖٕٙٔ ؾ

 االقتصاد اليندسى  ٛٓٗٔ ؾ  الصوتيات وفوؽ الصوتيات ٖٔٓٔ ؾ
 (ٔالموجات واليوائيات ) ٔٔٗٔ ؾ  ئة الكيربيةيف فى الباالما ٕٖٓٔ ؾ
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 قائمة المقررات الدراسية بقسم اليندسة الكيربية مرتبة طبقا لكود المادة -تابع 

 (ٕالموجات واليوائيات ) ٛٔ٘ٔ ؾ   (ٕنظـ االتصاالت ) ٘ٔٗٔ ؾ

 عمارة الحاسب المتقدمة  ٕٓ٘ٔ ؾ   ميارات العرض والتواصؿ ٕٓٗٔ ؾ

 تأميف البيانات ٕٕ٘ٔ ؾ   (ٔمعالجة االشارات الرقمية ) ٖٕٗٔ ؾ

 شبكات الحاسب المتقدمة  ٕٗ٘ٔ ؾ   االلكترونيات واالجيزة الحيوية ٕ٘ٗٔ ؾ

 نظـ تشغيؿ الحاسب ٕٙ٘ٔ ؾ   الترميز وتحميؿ الشفرات ٕٚٗٔ ؾ

 ؼ عمى النماذجتحميؿ الصور الرقمية والتعر  ٕٛ٘ٔ ؾ   االنظمة المدمجة في الزمف الحقيقي ٜٕٗٔ ؾ

  التشغيؿ في الزمف الحقيقي   ٜٕ٘ٔ ؾ   وقاية نظـ القوى ٖ٘ٗٔ ؾ

 ىندسة الضغط العالي ٖٓ٘ٔ ؾ   تحميؿ نظـ القوى  ٖٚٗٔ ؾ

 تطبيقات الحاسب في نظـ القوى ٕٖ٘ٔ ؾ   أجيزة التحويؿ واآلالت الخاصة  ٖٛٗٔ ؾ

 والمتجددةالطاقة الجديدة  ٖٗ٘ٔ ؾ   نظـ التحريؾ الكيربية ٜٖٗٔ ؾ

 تصميـ دوائر التوزيع ٖٙ٘ٔ ؾ   نظـ التحكـ الصناعية  ٔٗٗٔ ؾ

 أجيزة نقؿ الطاقة الكيربية المرنة ٖٛ٘ٔ ؾ   التحكـ الرقمي ٖٗٗٔ ؾ

 نظـ التحكـ الصناعية المتقدمة   ٓٗ٘ٔ ؾ   االحصاء الحيوي ٔ٘ٗٔ ؾ

 الروبوتات ٕٗ٘ٔ ؾ   ادارة االجيزة الطبية ٕ٘ٗٔ ؾ

 نمذجة االالت الكيربية ٗٗ٘ٔ ؾ    المستشفيات اجيزة ٖ٘ٗٔ ؾ

 تقدير المتغيرات والتعرؼ عمى النظـ ٙٗ٘ٔ ؾ   االجيزة المعاونة عمى الحياة ٗ٘ٗٔ ؾ

 نظـ التحكـ الذكية ٛٗ٘ٔ ؾ   نمذجة ومحاكاة االجيزة الطبية ٙ٘ٗٔ ؾ

 يةاألجيزة النووية واإلشعاع ٔ٘٘ٔ ؾ   موضوعات مختارة في اإلتصاالت ٓٔ٘ٔ ؾ

 االكترونيات الضوئية ٖ٘٘ٔ ؾ   دوائر وأجيزة   الميكرويؼ ٕٔ٘ٔ ؾ

 الذكاء االصطناعي ٗ٘٘ٔ ؾ   (ٕمعالجة االشارات الرقمية ) ٗٔ٘ٔ ؾ

      نظرية الكشؼ و التقدير ٙٔ٘ٔ ؾ
 

 قائمة المقررات الدراسية بقسم اليندسة الكيربية والتى تدرس لطالب اليندسة الميكانيكية
  

 ) أ (تطبيقات الحاسب  ٕ٘ٔٔ ؾ

 ) ب(تطبيقات الحاسب  ٕٙٔٔ ؾ

لكترونية ٜٕٓٔ ؾ  دوائر كيربية وا 

 القوى واالالت الكيربية  ٖٕٛٔ ؾ
 المعالجات والمتحكمات الدقيقة ٕٖٛٔ ؾ

 الكترونيات القوى ٖٖٚٔ ؾ

 التحكـ الرقمى ٔٗ٘ٔ ؾ

 معالجة االشارات الرقمية  ٔٔ٘ٔ ؾ

   

 راسية بقسم اليندسة الكيربية والتى تدرس لطالب اليندسة المدنيةقائمة المقررات الد
 تكنولوجيا ىندسة الكيربية ٘ٓٔٔ ؾ
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 قائمة المقررات الدراسية بقسم اليندسة المدنية مرتبة طبقا لكود المادة
 ) أ  (  ٔ تطبيقات حاسب  ٔٓٔٔ د
 ) ب ( ٔ  تطبيقات حاسب ٕٓٔٔ د

 ) أ  ( رسـ مدني  ٖٓٔٔ د

 ) ب ( رسـ مدني ٗٓٔٔ د

 ) أ ( ٔ  تطبيقات ىندسية ٘ٓٔٔ د

  ) ب ( ٔ تطبيقات ىندسية  ٙٓٔٔ د

 ) أ  (  ٔ تحميؿ إنشائي ٔٔٔٔ د

 ) ب ( ٔ تحميؿ إنشائي ٕٔٔٔ د

 خواص واختبار مواد ٕٔٔٔ د

 تكنولوجيا مواد البناء ٕٕٔٔ د

 مساحة مستوية ٕٖٔٔ د

 ميكانيكا الموائع ٔٗٔٔ د
 ) أ  ( ٕ ات حاسب تطبيق ٕٔٓٔ د

 ) ب (  ٕ تطبيقات حاسب ٕٕٓٔ د

 اليندسة المعمارية ٖٕٓٔ د

 المينة والمجتمع  ٕٗٓٔ د

 ) أ  ( ٕ  تطبيقات ىندسية ٕ٘ٓٔ د

 ) ب ( ٕ تطبيقات ىندسية  ٕٙٓٔ د

 ) أ  ( ٕ تحميؿ إنشائي  ٕٔٔٔ د

 ) ب ( ٕتحميؿ إنشائي   ٕٕٔٔ د

 تكنولوجيا الخرسانة  ٕٕٔٔ د

 مساحة طبوغرافية  ٖٕٔٔ د

 ىيدروليكا ٕٔٗٔ د

 ( ٔ ) تصميـ منشآت خرسانية ٕٕ٘ٔ د

 ىيدرولوجي  ٕٕٗٔ د

 الفنيالتقرير  ٖٓٓٔ د

 ميارات شخصية ٖٔٓٔ د

 التموث والبيئة ٖٗٓٔ د

 ( ٖ) تحميؿ إنشائي   ٖٔٔٔ د

 مساحة جوية وجوديسيا  ٖٖٔٔ د

 ىندسة الري والصرؼ ٕٖٗٔ د

 ) أ  ( ٕ منشآت خرسانيةتصميـ  ٖٔ٘ٔ د

 ) ب ( ٕتصميـ منشآت خرسانية  ٕٖ٘ٔ د

 ) أ  (ىػندسة تقنية التربة  ٖٔٙٔ د

 ) ب (ىػندسة تقنية التربة  ٕٖٙٔ د

 ) أ  ( ٔتصميـ منشآت معدنية  ٖٔٚٔ د
 ) ب ( ٔتصميـ منشآت معدنية  ٕٖٚٔ د

 تخطيط النقؿ وىندسة المرور ٖٔٛٔ د

 ىندسة الطرؽ  ٕٖٛٔ د

 ىندسة االمداد بالمياه  ٕٜٖٔ د

 تدريب ميداني ٔٓٗٔ د

 إدارة المشروعات  ٕٓٗٔ د

 االقتصاد اليندسى  ٗٓٗٔ د

 تصميـ أعماؿ الري ٔٗٗٔ د
 ( ٖ) تصميـ منشآت خرسانية  ٔ٘ٗٔ د

 ) أ  (تصميـ اساسات  ٔٙٗٔ د

 ( ) ب تصميـ اساسات ٕٙٗٔ د

  ( ٕ) تصميـ منشآت معدنية  ٕٚٗٔ د

 ىندسة الطرؽ والمطارات ٔٛٗٔ د

 ىندسة الصرؼ الصحي  ٜٔٗٔ د

 المشروع  ٓٓ٘ٔ د

 ىندسة الزالزؿ وديناميكا المنشآت  ٕٔ٘ٔ د

 مواد اإلنشاء الحديثة ٕٕ٘ٔ د

 نظـ االحداثيات باالقمار الصناعية ٕٖ٘ٔ د

 االستشعار عف بعد ٖٗ٘ٔ د

 ترميـ وتدعيـ المنشآت الخرسانية ٕ٘٘ٔ د

 خرسانية خاصة منشآت  ٗ٘٘ٔ د

 اساسات خاصة  ٕٙ٘ٔ د

 منشآت معدنية متقدمة  ٕٚ٘ٔ د

 ىندسة الطرؽ والمطارات المتقدمة ٕٛ٘ٔ د

 تخطيط النقؿ وىندسة المرور المتقدمة ٗٛ٘ٔ د
 ىندسة صحية متقدمة ٕٜ٘ٔ د
 نمذجة شبكات المياه والصرؼ الصحي ٜٗ٘ٔ د
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 لمدنية والتى تدرس لطالب قسم اليندسة الميكانيكيةقائمة المقررات الدراسية بقسم اليندسة ا

 

 مدنيػػػػةاليندسة تكنولوجيا ال ٚٓٔٔ د
 

 قائمة المقررات الدراسية بقسم اليندسة المدنية والتى تدرس لطالب قسم اليندسة الكيربية
 

 مدنيػػػػةاليندسة تكنولوجيا ال ٛٓٔٔ د
 

 الب قسم اليندسة المعماريةوالتى تدرس لطقائمة المقررات الدراسية بقسم اليندسة المدنية 
 

 نظرية اإلنشاءات ٔٚٔٔ د

 المساحة المستوية ٕٚٔٔ د

 خواص واختبار المواد ٗٚٔٔ د

 ٔالخرسانة المسمحة واالساسات ٕٔٚٔ د

 ٕالخرسانة المسمحة واالساسات ٕٕٚٔ د

 
 

  األساسية اليندسية لعمومقائمة المقررات الدراسية بقسم ا
 

 ) أ  ((  ٔلرياضػػيات )ا ٔٔٓٔ س

 ) ب ((  ٔالرياضػػيات ) ٕٔٓٔ س

 ) أ  (الميكػانيكػػا  ٕٔٓٔ س

 ) ب (الميكػانيكػػا  ٕٕٓٔ س

 ) أ  (الفيػػزيػػاء  ٖٔٓٔ س

 ) ب (الفيػػزيػػاء  ٕٖٓٔ س

 ) أ  (الكػيمػيػػاء  ٔٗٓٔ س

 ) ب (الكػيمػيػػاء  ٕٗٓٔ س

 ) أ  ((  ٕالرياضػيات  ) ٔٔٔٔ س

 ) ب ( ( ٕ)   الرياضػيات ٕٔٔٔ س

 )أولى كيرباء( الفيزياء الحديثة ٖٖٔٔ س

  ) أ  ((  ٖالرياضيات )  ٖٕٔٔ س

  ) ب ( (  ٖالرياضيات )  ٕٗٔٔ س

  ) أ  ((  ٗالرياضيات )  ٕ٘ٔٔ س

 ) ب ( (  ٗالرياضيات )  ٕٙٔٔ س

  ) أ  ((  ٘الرياضيات )  ٕٚٔٔ س

   ) ب ((  ٘الرياضيات )  ٕٛٔٔ س
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 يةررات الدراسية بقسم اليندسة المعمار قائمة المق
 

 أ( -ٖتاريخ ونظريات العمارة ) ٖٖٔٔ ع  التدريب البصري ٔٓٔٔ ع

 ب(-ٖتاريخ ونظريات العمارة ) ٕٖٖٔ ع  الظؿ والمنظور  ٕٓٔٔ ع

 (ٔالتصميـ العمراني) ٕٖٗٔ ع  أ(  -ٔتصميـ معماري ) ٔٔٔٔ ع

 مدخؿ الى الدراسات البيئية ٕٖ٘ٔ ع  ب( -ٔتصميـ معماري ) ٕٔٔٔ ع

 ( ٔتخطيػػػط المدف  ) ٖٔٙٔ ع  أ( -ٔاإلنشاء المعماري ) ٕٔٔٔ ع

 تصميـ وتنسيؽ المواقع ٖٗٙٔ ع  ب( -ٔاإلنشاء المعماري ) ٕٕٔٔ ع

 (ٕتطبيقات الحاسب ) ٖٔٛٔ ع  أ( -ٔتاريخ ونظريات العمارة ) ٖٔٔٔ ع

 ٖتطبيقات حاسب  ٕٖٛٔ ع  ب(-ٔتاريخ ونظريات العمارة ) ٕٖٔٔ ع

 تدريب ميداني ٓٓٗٔ ع  الدراسات المعمارية اإلنسانية ٕٕٓٔ ع

 ممارسة مينة وتشريعات   ٕٓٗٔ ع  أ( -ٕالتصميـ المعماري  ) ٕٔٔٔ ع

 (ٗالتصميـ المعماري ) ٔٔٗٔ ع  ب( -ٕالتصميـ المعماري  ) ٕٕٔٔ ع

 اخمي أسس التصميـ الد ٖٔٗٔ ع  التركيبات الفنية ٕٙٔٔ ع

 (ٕالتصميمات التنفيذية ) ٕٔٗٔ ع  أ( -ٕاإلنشاء المعماري   ) ٕٕٔٔ ع

 (ٕالتصميـ العمراني ) ٔٗٗٔ ع  ب(-ٕاإلنشاء المعماري   ) ٕٕٕٔ ع

 الحاسب االلى فى التصميـ البيئى   ٔ٘ٗٔ ع  أ( -ٕتاريخ ونظريات العمارة ) ٖٕٔٔ ع

 ( ٕتخطيط المدف ) ٔٙٗٔ ع  ب( -ٕتاريخ ونظريات العمارة ) ٕٖٕٔ ع

 ع

  تحكـ بيئي ٕٔ٘ٔ
 ع

ٔٗٙ٘ 
وسائؿ التحميؿ باستخداـ الحاسب اآللى 

 (ٔ)نظـ المعمومات( )

 النقد المعماري ٕٔ٘ٔ ع  (ٔتطبيقات الحاسب ) ٖٕٛٔ ع

 التصميـ الداخمي ٗٔ٘ٔ ع  التقريػػػر الفػػػني ٕٖٓٔ ع

 التشكيؿ والجماليات ٙٔ٘ٔ ع  ميػػػارات شخصػػية ٖٖٓٔ ع

 إدارة المشروعات ٕٕ٘ٔ ع  أ( -ٖالتصميـ المعماري   ) ٖٔٔٔ ع

 كميات ومواصفات ٕٗ٘ٔ ع  ب( -ٖالتصميـ المعماري   ) ٕٖٔٔ ع

 عمارة المجتمعات االسبلمية ٕٖ٘ٔ ع  أ( -ٔالتصميمات التنفيذية ) ٕٖٔٔ ع

 يئػي لممبانينظػـ و معايير تقييـ األثػر الب ٕ٘٘ٔ ع  ب( -ٔالتصميمات التنفيذية ) ٕٕٖٔ ع

 ٕوسائؿ التحميؿ باستخداـ الحاسب االلى  ٕٙ٘ٔ ع  تكنػػولوجيا البناء ٕٖٗٔ ع
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 قائمة المقررات الدراسية متطمبات الجامعة او الكمية طبقا لكود المادة

 
 حقوؽ األنسػػاف ٕٕٔٔ ج

 تشريعػات وعقػػود  ٔٓٗٔ ج

 
 

 عة قائمة المقررات الدراسية التى تدرس تحت اشراف الجام
 

 ) أ (لغة انجليزية فنيــة  1111 ج

 ) ب(لغة انجليزية فنيــة  1111 ج

 لغــة انجليزية   1111 ج
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 قائمة بجداول المقررات الدراسٌة

 
 عاـ  -االعدادية  الفرقة(: مقررات ٔجدوؿ رقـ )
 قسـ اليندسة الميكانيكية - ولىالا الفرقة(: مقررات ٕجدوؿ رقـ )
 قسـ اليندسة الميكانيكية -الثانية  الفرقةات (: مقرر ٖجدوؿ رقـ )
 االنتاج والتصميـ شعبة –قسـ اليندسة الميكانيكية  -الثالثة  الفرقة(: مقررات ٗجدوؿ رقـ )
 االنتاج والتصميـ شعبة –قسـ اليندسة الميكانيكية  -الرابعة  الفرقة(: مقررات ٘جدوؿ رقـ )
 القوى الميكانيكية شعبة –ـ اليندسة الميكانيكية قس -الثالثة  الفرقة(: مقررات ٙجدوؿ رقـ )
 القوى الميكانيكية شعبة -قسـ اليندسة الميكانيكية  -الرابعة  الفرقة(: مقررات ٚجدوؿ رقـ )
 ات ميكاترونيال شعبة –قسـ اليندسة الميكانيكية  -الثالثة  الفرقة(: مقررات ٛجدوؿ رقـ )
 اتميكاترونيال شعبة –قسـ اليندسة الميكانيكية  -الرابعة  الفرقة(: مقررات ٜجدوؿ رقـ )
 قسـ اليندسة الكيربية -األولى الفرقة(: مقررات ٓٔجدوؿ رقـ )
 قسـ اليندسة الكيربية -الثانية  الفرقة(: مقررات ٔٔجدوؿ رقـ )
 والتحكـالكيربية شعبة القوى  -قسـ اليندسة الكيربية -الثالثة  الفرقة(: مقررات ٕٔجدوؿ رقـ )

 والحاسباتاالتصاالت ىندسة شعبة  -ة يقسـ اليندسة الكيرب -الثالثة (: مقررات الفرقة ٖٔرقـ ) جدوؿ
 اليندسة الطبية شعبة  -قسـ اليندسة الكيربية  -الثالثة (: مقررات الفرقة ٗٔجدوؿ رقـ )
 تحكـوالالكيربية شعبة القوى  -قسـ اليندسة الكيربية - الرابعة الفرقة(: مقررات ٘ٔجدوؿ رقـ )
 ىندسة االتصاالت والحاسباتشعبة  -قسـ اليندسة الكيربية  -(: مقررات الفرقة الرابعةٙٔجدوؿ رقـ )
 اليندسة الطبيةشعبة  -قسـ اليندسة الكيربية  -(: مقررات الفرقة الرابعةٚٔجدوؿ رقـ )
 قسـ اليندسة المدنية -االولىمقررات الفرقة  (:ٛٔجدوؿ رقـ )
 قسـ اليندسة المدنية - الثانيةالفرقة  مقررات (:ٜٔجدوؿ رقـ )
 قسـ اليندسة المدنية -الثالثة مقررات الفرقة (: ٕٓجدوؿ رقـ )
 قسـ اليندسة المدنية -الرابعة مقررات الفرقة (: ٕٔجدوؿ رقـ )
 ةعماريقسـ اليندسة الم -االولى(: مقررات الفرقة ٕٕجدوؿ رقـ )
 ةعماريـ اليندسة المقس - الثانية(: مقررات الفرقة ٖٕجدوؿ رقـ )
 ةعماريقسـ اليندسة الم -الثالثة (: مقررات الفرقة ٕٗجدوؿ رقـ )
 ةعماريقسـ اليندسة الم -الرابعة (: مقررات الفرقة ٕ٘جدوؿ رقـ )
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 الميكانيكية ة ـم اليندسـقس رراتجداول مق
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ـٌات ) 1 ( ) أ (2222س ---------75215-5350-31الرٌاض

ـٌات ) 1 ( ) ب (2221س 75215-5350-31---------الرٌاض

---------32253151575215نظرٌة آالت ) أ (2252م

32253151575215---------نظرٌة آالت ) ب (2251م

ـواد2262م ـ ـ ـا الم ـ ك 215---------32253151575215مٌكاٌن

ـواد2261م ـ ـ ـكنولوجٌا هندسة الم ـ 32253151575215215---------ت

ـع ) أ (2222م ـ ـ ـا الموائ ـ ك ---------32253151575215مٌكاٌن

ـع  ) ب (2221م ـ ـ ـا الموائ ـ ك 32253151575215---------مٌكاٌن

---------351151575215-1اساسٌات التصنٌع وورش  ) أ (2272م

351151575215-1---------اساسٌات التصنٌع وورش  ) ب (2271م

ـة2207د ـ ـ ـ 0200--------12243101060200تكنولوجٌا الهندسة المدٌن

ـات الحاسب ) أ (2215ك ـ ـ ـ ---------50-3010-11--تطبٌق

ـات الحاسب ) ب (2216ك ـ ـ ـ 200-6040-44-----------تطبٌق

كٌة ) أ ( 2263م ---------15--15-22--تطبٌقات هندسٌة  مٌكاٌن

*2264م كٌة ) ب (  *-33-----------تطبٌقات هندسٌة  مٌكاٌن 50 +5015-215

ـة انجلٌزٌة 2222ج ـ 050--------3050-11110-- لغ

**2211ج ـان  ـ ـ ـ *5050-110--01--------حقوق أنس *50* *

266213485026523348502700

250

ـوع ـ ـ ـ ـ ـ المجم

* ٌضاف 50 درجة ألعمال السنة من التدرٌب الصٌفى للفرقة االعدادٌة

150

ـات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات وانساٌن ـ ـ ـ ـ ـ ـاب مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـررات اكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ مق

250

* ال تضاف مادة حقوق االنسان الى المجموع *

النهاٌة العظمى للدرجات
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ـٌات ) 3 ( ) أ (2123س ـ ـ ـ ـ 0--------75215-5350-31الرٌاض

ـٌات ) 3 ( ) ب (2124س ـ ـ ـ ـ 75215-5350-031--------الرٌاض

ـرارٌة ) أ (2112م ـ ـ ـا ح ـ ـ ـ ٌنامٌك 0--------32253151575215د

ـرارٌة ) ب (2111م ـ ـ ـا ح ـ ـ ـ ٌنامٌك 032253151575215--------د

ـاس2152م ـ ـ ـ ـزة القٌ ـ ـ 0250--------32163303090250أجه

ـواد 2162م ـ ـ ـا  واختبار الم ـ ـ ك 200---------12243101060200مٌكاٌن

210100100-58380-03-------- تصمٌم أجزاء الماكٌنات2161م

ـع  ) أ (2172م ـ ـ ـ ---------101060200-1224تكنولوجٌا التصنٌ

ـع  ) ب (2171م ـ ـ ـ 012243101060200--------تكنولوجٌا التصنٌ

ة2109ك ة والكتروٌن 0200--------12243101060200دوائر كهرٌب

ة2139ك 011043101060200200--------القوى واألالت الكهرٌب

ـاسب  ) أ (2163م ـاعدة الح ـم بمس 0--------50-3010-11--الرس

ـاسب  ) ب (2164م ـاعدة الح ـم بمس 50-3010-11--0--------الرس

ـة  ) أ (2182م ـ كٌ ـاٌن ـم مٌك ـ ـة نظ ـ 0--------50-3010-11--صٌان

ـة ) ب (2181م ـ كٌ ـاٌن ـم مٌك ـ ـة نظ ـ 200-6040-44--0--------صٌان

ـع2184م ـ ـ ـ ـا التصنٌ ـ ـ ـ 305050-1110--01--------سٌكولوجٌ

ـاعى2183م ـ ـن صن ـ 050--------3050-1110--1أم

277203485025623348502700

ى
هائ

 ن
ع
مو

مج

250

ـوع ـ ـ ـ ـ ـ المجم

ـات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات وانساٌن ـ ـ ـ ـ ـ ـاب مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـررات اكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ مق

200

100

150

150

جدول رقم )3(: مقررات السنة الثانٌة قسم الهندسة المٌكانٌكٌة

ود
ـ

ـ
ـ

 ك
قم

ر

ـرر ـ ـ ـ ـ ـ ـ المق

الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول

عدد الساعات االسبوعٌة

ة(
ع
سا

( 
ن
حا

مت
ة ا

مد

عدد الساعات االسبوعٌةالنهاٌة العظمى للدرجات

ة(
ع
سا

( 
ن
حا

مت
ة ا

مد

النهاٌة العظمى للدرجات

 



 
 
 مرحلة البكالوريوس                    جامعة بنها –كلية الهندسة ببنها  ل الئحة الداخليةال

 

 
59 

 
 

رة
ض

حا
م

ن
رٌ

تم

ى
مل

ع
ى/

ٌق
طب

 ت
ب

رٌ
تد

ع
مو

ج
م

نه
س

ل 
ما

ع
أ

ى
فه

ش
و 

 أ
ى
مل

ع

صل
لف

 ا
ٌة

ها
ن

ع
مو

ج
م

رة
ض

حا
م

ن
رٌ

تم

ى
مل

ع
ى/

ٌق
طب

 ت
ب

رٌ
تد

ع
مو

ج
م

نه
س

ل 
ما

ع
أ

ى
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ش
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 أ
ى
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لف

 ا
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ها
ن
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مو

ج
م

ـى 2362م ـ ـ ـ ـ ك ـم مٌكاٌن ـ ـ 0250--------31263303090250تصمٌ

ـزازات 2352م ـ ـ ٌنامٌكا المنظومات واإلهت 0250--------31263303090250د

ـى2351م ـ ـ ـ ـم اآلل ـ ـ ـ 031263303090250250--------التحك

ـرارة2313م ـ ـ ـ ـال ح ـ ـ 0250--------31263303090250إنتق

ـع2314م ـ ـ ـ 031263303090250250--------آالت حرارٌة وموائ

ـب2363م ـ 0250--------31263303090250تصمٌم مدعم بالحاس

032163303090250250--------تصمٌم وإجراء التجارب2364م

ـادن2372م ـ ـع مع ـ ـة قط 0250--------31263303090250نظرٌ

ـة2371م ـ ـ 031263303090250250--------أسالٌب تصنٌع متقدم

031263303090250250--------هندسة المواد 2361م

ـة2332م ـ ـ ـ ـ ـوث والبٌئ ـ 0200--------12241101060200التل

305050-1110--01--------ادارة انتاج2384م

ـر الفنى 2300م ـ ـ 5050-1030-11--0--------التقرٌ

27226348502798348502700

- شعبة اإلنتاج و التصمٌم جدول رقم )4(: مقررات السنة الثالثة قسم الهندسة المٌكانٌكٌة 

ـوع ـ ـ ـ ـ ـ المجم

ـات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات وانساٌن ـ ـ ـ ـ ـ ـاب مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـررات اكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ مق

ى
ائ
نه

ع 
مو

ج
م

عدد الساعات االسبوعٌة

ة(
ع
سا

( 
ن
حا

مت
 ا
دة

عدد الساعات االسبوعٌةالنهاٌة العظمى للدرجاتم

ة(
ع
سا

( 
ن
حا

مت
 ا
دة

النهاٌة العظمى للدرجاتم

ود
ـ

ـ
ـ

 ك
قم

ر

ـرر ـ ـ ـ ـ ـ ـ المق

الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول
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شف
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الف

ة 
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م

ـات 2482م ـ ـ ـ ـوث عملٌ ـ ـ 0250----0---31263303090250بح

0250----0---31263303090250التصنٌع المدعم بالحاسب2472م

ـات2461م ـ ـ ـروع 031263303090250250----0---إدارة مش

ة2423م وماٌت ـدرة هٌدرولٌكٌة وٌن 0250----0---31263303090250منظومات ق

ـواد2473م ـ ـ ـ ـة الم ـ ـ ـ 0250----0---31263303090250مناول

*25م ـارى )2( * ـ ـ ـ ـ ـ 0200----0---12243101060200مقرر اختٌ

*25م ـارى )1( * ـ ـ ـ ـ ـ 031263303090250250----0---مقرر اختٌ

*25م ـارى )3( * ـ ـ ـ ـ ـ 031263303090250250----0---مقرر اختٌ

*25م ـارى )4( * ـ ـ ـ ـ ـ 031261303090250250----0---مقرر اختٌ

ـروع2500م ـ ـ ـ ـ ـ 50250100-200-66--50-1030-11--المش

ـود 2402ج ـ ـ ـ ـ ـات وعق ـ 050----0---5050--11--1تشرٌع

ـى2481م ـ ـ ـاد الهندس ـ 60200200-01104140----0---االقتص

ـدانى2402م ـ ـ ـدرٌب المٌ ـ 050----0---50-1030-11--الت

269934850242020348502700

2584م2582م

2574م2572م

2586م2581م

2576م2571م

- شعبة االنتاج والتصمٌم جدول رقم )5(: مقررات السنة الرابعة قسم الهندسة المٌكانٌكٌة 

تصمٌم ماكٌنات التشغٌل

ـات متقدمة ـوث عملٌ بح

تصمٌم مساعدات إنتاج

التحكم اإلحصائً فً الجودة

ـارى 1 ـ ـ ـ ـ مقرر إختٌ

االَلٌة الصناعٌة

ـارى 4 ـ ـ ـ ـ مقرر إختٌ

النهاٌة العظمى للدرجات

ود
ـ

ـ
ـ

 ك
قم

ر

تحكم و توكٌد الجوده

تصمٌم وتطوٌر المنتج

اإلنتاجٌة ودراسة الوقت والحركة

ـوع ـ ـ ـ ـ ـ المجم

ـارى 3 ـ ـ ـ ـ مقرر إختٌ ـارى 2 ـ ـ ـ ـ مقرر إختٌ

ـرر ـ ـ ـ ـ ـ ـ المق

الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول

ـات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات وانساٌن ـ ـ ـ ـ ـ ـاب مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـررات اكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ مق
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ـى 2362م ـ ـ ـ ك ـم مٌكاٌن ـ 0250--------31263303090250تصمٌ

ـزازات 2352م ـ ٌنامٌكا المنظومات واإلهت 0250--------31263303090250د

ـى2351م ـ ـ ـ ـم اآلل ـ ـ ـ 031263303090250250--------التحك

ـرارة وكتلة  ) أ (2312م ـ ـ ـ ـال ح ـ ـ 0--------31263303090250إنتق

ـرارة وكتلة  ) ب (2311م ـ ـ ـ ـال ح ـ ـ 031263303090250--------إنتق

ـف الهواء ) أ (2342م ـ ـ ـ ـد وتكٌٌ ـ ـ 0--------31263303090250تبرٌ

ـف الهواء  ) ب (2341م ـ ـ ـ ـد وتكٌٌ ـ ـ 031263303090250--------تبرٌ

ـع2322م ـ ـ ـوائ ـا الم ـ ٌنامٌك 0250--------31263303090250د

ـى2331م ـراق الداخل ـ ـ 031263303090250250--------آالت اإلحت

ـة2381م ـ ـ ـة صناعٌ ـ 031263303090250250--------هندس

ـة2332م ـ ـ ـ ـوث والبٌئ ـ 0200--------12241101060200التل

305050-1110--01--------ادارة انتاج2384م

ـر2300م ـ ـ ـ ـ ـ 305050-10-11--0--------تقرٌ

272263485027207348502700 ـوع ـ ـ ـ ـ ـ المجم

300

300

ـات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات وانساٌن ـ ـ ـ ـ ـ ـاب مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـررات اكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ مق

ود
ـ

ـ
ـ

 ك
قم

ر

ـرر ـ ـ ـ ـ ـ ـ المق

الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول

- شعبة القوى المٌكانٌكٌة - قسم الهندسة المٌكانٌكٌة  جدول رقم )6(: مقررات السنة الثالثة 

ى
ائ
نه

ع 
مو

ج
م

عدد الساعات االسبوعٌة

ة(
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مت
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عدد الساعات االسبوعٌةالنهاٌة العظمى للدرجاتم
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دة

النهاٌة العظمى للدرجاتم
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ة 
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ـة 2412م ـ ـ ـ 0250--------31263303090250مكونات نظم الطاق

ـٌنات2422م ـرب 0250--------31263303090250آالت هٌدرولٌكة وت

ـم2451م ـ ـات التحك ـ ـ 031263303090250250--------تطبٌق

ـراق2432م ـ ـا اإلحت ـ ـ 0250--------31263303090250تكنولوجٌ

ـات القوى2413م ـ ـ 0250--------31263303090250محط

*25م ـارى )2( * ـ ـ ـ ـ ـ 0200--------12243101060200مقرر اختٌ

*25م ـارى )1( * ـ ـ ـ ـ ـ 031263303090250250--------مقرر اختٌ

*25م ـارى )3( * ـ ـ ـ ـ ـ 031263303090250250--------مقرر اختٌ

*25م ـارى )4( * ـ ـ ـ ـ ـ 031263303090250250--------مقرر اختٌ

ـروع2500م ـ ـ ـ 200250100-50-56-502--50-21-2المش

ـود 2402ج ـ ـ ـ ـ ـات وعق ـ 050--------3050-1110--1تشرٌع

ـى2481م ـ ـ ـاد الهندس ـ 60200200-4140-011--------االقتص

ـدانى2402م ـ ـ ـ ـ ـدرٌب المٌ ـ 050--------50-1030-11--الت

27983485025209348502700

2544م2542م

2511م2515م

2521م2541م

2514م2534م

- شعبة القوى المٌكانٌكٌة - قسم الهندسة المٌكانٌكٌة  جدول رقم )7(: مقررات السنة الرابعة 

ٌد وتكٌٌف الهواء معدات التبر

تطبٌقات الحاسب فى نظم الطاقةمركبات ومعدات

ـارى 1 ـ ـ ـ ـ ـارى 4مقرر إختٌ ـ ـ ـ ـ مقرر إختٌ

نظم الحرٌق وتوزٌع المٌاهنظم تكٌٌف الهواء

محطات نووٌةطاقة غٌر تقلٌدٌة

ـات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات وانساٌن ـ ـ ـ ـ ـ ـاب مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـررات اكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ مق

ئى
ها

ع ن
مو

مج عدد الساعات االسبوعٌة

ة(
اع

س
( 

ان
تح

ام
ة 

مد

النهاٌة العظمى للدرجات

ٌد الصناعى التبر

النهاٌة العظمى للدرجات

ود
ـ

ـ
ـ

 ك
قم

ر

ـرر ـ ـ ـ ـ ـ ـ المق

الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول

عدد الساعات االسبوعٌة

ة(
اع

س
( 

ان
تح

ام
ة 

مد

ـوع ـ ـ ـ ـ ـ المجم

ـارى 2 ـ ـ ـ ـ ـارى 3مقرر إختٌ ـ ـ ـ ـ مقرر إختٌ
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ـى 2362م ـ ـ ـ ك ـم مٌكاٌن ـ 0250--------31263303090250تصمٌ

ـزازات 2352م ـ ٌنامٌكا المنظومات واإلهت 0250--------31263303090250د

ـى2351م ـ ـ ـ ـم اآلل ـ 031263303090250250--------التحك

ـرارة2313م ـ ـ ـ ـ ـال ح ـ 0250--------31263303090250إنتق

ـع2314م ـ 031263303090250250--------آالت حرارٌة وموائ

ـب2363م ـ 0250--------31263303090250تصمٌم مدعم بالحاس

031263303090250250--------تصمٌم وإجراء التجارب2364م

ك2391م 031263303090250250--------مقدمة المٌكاتروٌن

ات القوى2337ك 0--------31263303090250إلكتروٌن

031263303090250--------المعالجات و المتحكمات الدقٌقة2318ك

ـة2332م ـ ـ ـ ـوث والبٌئ ـ 0200--------12241101060200التل

305050-1110--01--------ادارة انتاج2384م

ـر2300م ـ ـ ـ ـ ـ 5050-1030-11--0--------تقرٌ

272263485027207348502700

300

ـات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات وانساٌن ـ ـ ـ ـ ـ ـاب مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـررات اكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ مق

ـوع ـ ـ ـ ـ ـ المجم

- شعبة المٌكاترونٌات - قسم الهندسة المٌكانٌكٌة  جدول رقم )8(: مقررات السنة الثالثة 

ود
ـ
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ة2491م 031263303090250250--------تصمٌم األنظمة المٌكاتروٌن

0250--------31263303090250التصنٌع المدعم بالحاسب2472م

ـات2461م ـ ـ ـروع 031263303090250250--------إدارة المش

ة2423م وماٌت ـدرة هٌدرولٌكٌة وٌن 0250--------31263303090250منظومات ق

0200--------12243101060200التحكم فى العملٌات وتطبٌقاتها2492م

*25م ـارى )2( * ـ ـ ـ ـ ـ 0250--------31263303090250مقرر اختٌ

*25م ـارى )1( * ـ ـ ـ ـ ـ 0250--------31263303090250مقرر اختٌ

*25م ـارى )3( * ـ ـ ـ ـ ـ 031263303090250250--------مقرر اختٌ

*25م ـارى )4( * ـ ـ ـ ـ ـ 031261303090250250--------مقرر اختٌ

ـروع2500م ـ ـ ـ ـ ـ 50250100-200-66--50-1030-11--المش

ـود 2402ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات وعق ـ ـ 050--------5050--11--1تشرٌع

ـى2481م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد الهندس ـ 60200200-01104140--------االقتص

ـدانى2402م ـ ـ ـ ـ ـدرٌب المٌ ـ 050--------50-1030-11--الت

269934850242020348502700

2594م2522ك

2595م2532ك

2592م2571م

2591م2593م

ئى
ها

 ن
وع

جم
م

عدد الساعات االسبوعٌة

ة(
اع

س
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ان
تح

ام
ة 

مد

عدد الساعات االسبوعٌةالنهاٌة العظمى للدرجات

ة(
اع

س
( 

ان
تح

ام
ة 

مد

النهاٌة العظمى للدرجات

ـوع ـ ـ ـ ـ ـ المجم

ـات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات وانساٌن ـ ـ ـ ـ ـ ـاب مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـررات اكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ مق

مقرر اختٌارى 4

- شعبة المٌكاترونٌات - قسم الهندسة المٌكانٌكٌة  جدول رقم )9(: مقررات السنة الرابعة 

الروبوتاتاأللٌة الصناعٌة

ة المطمورة التحكم الهٌدرولٌكى والنٌوماتىاالنظمة المٌكاتروٌن

ود
ـ

ـ
ـ

 ك
قم

ر

ـرر ـ ـ ـ ـ ـ ـ المق

الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول

مقرر اختٌارى 3مقرر اختٌارى 2

معالجة االشارات الرقمٌة

رإٌة الماكٌنة ومحاكاة العملٌات

الذكاء الصناعى

التحكم الرقمى

مقرر اختٌارى 1
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ن
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م

31535075215الرٌاضٌات  )1 ( )أ(2222س

31535075215الرٌاضٌات )1 ( )ب(2221س

ة وتحلٌل الدوائر )أ(2202ك 11043101060200الهندسة الكهرٌب

ة وتحلٌل الدوائر )ب(2201ك 31263303090250الهندسة الكهرٌب

12153151575215الدوائر المنطقٌة )أ(2212ك

12153151575215الدوائر المنطقٌة )ب(2211ك

كٌة2202م 32434060200200تكنولوجٌا الهندسة المٌكاٌن

ٌثة2233س 32163303090250250الفٌزٌاء الحد

ة2208د 32434060200200تكنولوجٌا الهندسة المدٌن

ة )2(2206ك 12243101060200200القٌاسات الكهرٌب

11110305050لغة انجلٌزٌة2222ج

**2211ج *11105050حقوق انسان  *50* *

2346040200برمجة حاسب )أ(2213ك

2346040200برمجة حاسب )ب(2214ك

ة  )أ( 2203ك 2346040200تطبٌقات هندسٌة كهرٌب

*2204ك ة  )ب(  *234تطبٌقات هندسٌة كهرٌب  50 +6040250

257213485027720348502700
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- قسم الهندسة الكهربٌة جدول رقم )20(: مقررات الفرقة األولى

عدد الساعات االسبوعٌةالنهاٌة العظمى للدرجات

* ٌضاف 50 درجة ألعمال السنة من التدرٌب الصٌفً للفرقة اإلعدادٌة

100
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150
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150

* ال تضاف درجة مادة حقوق اإلنسان للمجموع *
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الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول
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ة ) أ (2103ك 12153151575215دوائر الكتروٌن

ة ) ب (2104ك 12153151575215دوائر الكتروٌن

ة ) 1 (2107ك 12153151575215215القٌاسات الكهرٌب

ة2122ك 11434060200200نظرٌة العملٌات العشواٌئ

31053151575215215نظرٌة المجاالت الكهرومغناطٌسٌة2102ك

31535075215الرٌاضٌات ) 4 ( ) أ (2125س

31535075215الرٌاضٌات ) 4 ( )ب(2126س

11434060200200اشارات ونظم2124ك

32253151575215215عمارة الحاسب2111ك

32253151575215215هندسة تحكم ) 2 (2136ك

ة2105ك 2346040200200ورشة صٌانة اآلالت الكهرٌب

2346040200تطبٌقات حاسب هندسٌة ) أ (2113ك

2346040200تطبٌقات حاسب هندسٌة ) ب (2114ك

11110305050أمن صناع2183ًم

ِة 2106ك 2346040200200ورشة صٌانة األجهزة اإللكتروٌن

11110305050سٌكولوجٌا التصنٌع2184م

2678348502568198502700
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ـ
ـ
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قم

ر

ـرر ـ ـ ـ ـ ـ ـ المق

الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول
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150

100

ة(
ع
سا

( 
ن
حا

مت
 ا
دة
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النهاٌة العظمى للدرجاتم

150
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ة  )2(2332ك 32163303090250250ااَلت كهرٌب

ة )أ(2312ك 32163303090250االنظمة المعتمدة على المعالجات المٌكروٌئ

ة )ب(2311ك 32163303090250االنظمة المعتمدة على المعالجات المٌكروٌئ

ات القدرة )أ(2335ك 32163303090250الكتروٌن

ات القدرة )ب(2334ك 32163303090250الكتروٌن

ة )2(2333ك 31263303090250250نظم القوى الكهرٌب

32163303090250250هندسة تحكم )1(2341ك

ة  )1(2338ك 32163303090250250ااَلت كهرٌب

ة )1(2331ك 31263303090250250 نظم القوى الكهرٌب

31263303090250250محطات القوى2313م

1110305050التقرٌر الفن2305ًك

1130105050مهارات العرض والتواصل2310ك

ة2301ك 22110305050االمان فً البٌئة الكهرٌب

22130105050التلوث والبٌئة2333م

26722348502879348502700

-  شعبة هندسة القوى الكهربٌة والتحكم - قسم الهندسة الكهربٌة  جدول رقم )21(: مقررات الفرقة الثالثة

النهاٌة العظمى للدرجات

ـات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات وانساٌن ـ ـ ـ ـ ـ ـاب مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـررات اكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ مق

ى
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ع 
مو

ج
م

300
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الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول
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ة2303ك 32163303090250250تصمٌم دوائر إلكتروٌن

ة )أ(2312ك 32163303090250االنظمة المعتمدة على المعالجات المٌكروٌئ

ة )ب(2311ك 32163303090250االنظمة المعتمدة على المعالجات المٌكروٌئ

32163303090250250شبكات الحاسب 2315ك

32163303090250250تنظٌم الحاسب2317ك

ة2339ك 31263303090250250القوى واآلالت كهرٌب

1110305050التقرٌر الفن2305ًك

32163303090250250خطوط االرسال2321ك

31263303090250250نظم اتصاالت )2(2324ك

32163303090250250هٌاكل البٌانات واللوغارٌتمات 2314ك

31263303090250250نظم المعلومات2316ك

11130105050مهارات العرض والتواصل2310ك

ة2301ك 221110305050االمان فً البٌئة الكهرٌب

221130105050التلوث والبٌئة2333م

26621348502888348502700

- شعبة هندسة االتصاالت و الحاسبات - قسم الهندسة الكهربٌة  جدول رقم )23(: مقررات الفرقة الثالثة 
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 ا
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ها
ن

ع
مو

ج
م

ة2339ك 32163303090250250القوى واآلالت كهرٌب

ة )أ(2312ك 32163303090250االنظمة المعتمدة على المعالجات المٌكروٌئ

ة )ب(2311ك 32163303090250االنظمة المعتمدة على المعالجات المٌكروٌئ

ات2302ك ات وفوق الصوٌت 32163303090250250الصوٌت

ات طبٌة2352ك 32163303090250250الكتروٌن

32163303090250250التشرٌح ووظائف االعضاء2353ك

32163303090250250هندسة تحكم )1(2341ك

ات القدرة2336ك 32163303090250250الكتروٌن

كا الحٌوٌة2351ك 32163303090250250المٌكاٌن

32163303090250250اجهزة التحلٌل والتحلٌل الحٌوي2354ك

1110305050التقرٌر الفن2305ًك

11130105050مهارات العرض والتواصل2310ك

ة2301ك 221110305050االمان فً البٌئة الكهرٌب

221130105050التلوث والبٌئة2333م

265233485028620348502700 ـوع المجم

النهاٌة العظمى للدرجاتعدد الساعات االسبوعٌة
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حا
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عدد الساعات االسبوعٌةالنهاٌة العظمى للدرجاتم
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( 
ن
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مت
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دة

م

- شعبة الهندسة الطبٌة - قسم الهندسة الكهربٌة  جدول رقم )24(: مقررات الفرقة الثالثة

ود
ـ

ـ
ـ

 ك
قم

ر

ـرر ـ ـ ـ ـ ـ ـ المق

الفصل الدراسى الثانىالفصل الدراسى األول
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ى أ

مل
ع

صل
الف

ة 
هاٌ

ن

وع
جم

م

32163303090250250وقاٌة نظم القوى2435ك

32163303090250250تحلٌل نظم القوى 2437ك

ة2439ك 32163303090250250نظم التحرٌك الكهرٌب

32163303090250250نظم التحكم الصناعٌة 2442ك

31263303090250250التحكم الرقم2443ًك

32163303090250250أجهزة التحوٌل واآلالت الخاصة 2438ك

*25ك ـارى )2( * ـ ـ ـ ـ ـ 31263303090250250مقرر اختٌ

*25ك ـارى )1( * ـ ـ ـ ـ ـ 31263303090250250مقرر اختٌ

*25ك ـارى )3( * ـ ـ ـ ـ ـ 31263303090250250مقرر اختٌ

111030506620050100المشروع2500ك

111505050تشرٌعات وعقود 2402ج

11110305050اإلقتصاد الهندس2408ًك

1130105050التدرٌب المٌداًن2402ك

256233485026722347502700

ملحوظة:

2540ك2530كٌتم اختٌار المواد االختٌارٌة )2(,)1(,)3(

2544ك2531ك

2541ك2534ك

2546ك2536ك

2548ك2538ك

- شعبة هندسة القوى الكهربٌة والتحكم - قسم الهندسة الكهربٌة  جدول رقم )25(: مقررات الفرقة الرابعة

مجموعة )ب(

ة(
اع

س
( 

ان
تح

ام
ة 

مد

النهاٌة العظمى للدرجات

ـات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات وانساٌن ـ ـ ـ ـ ـ ـاب مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـررات اكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ مق

ـوع ـ ـ ـ ـ ـ المجم

مجموعة )أ(

ود
ـ

ـ
ـ

 ك
قم

ر

ـرر ـ ـ ـ ـ ـ ـ المق

تقدٌر المتغٌرات والتعرف على النظم

ة المرنة أجهزة نقل الطاقة الكهرٌب

الفصل الدراسى الثانى

ٌدة والمتجددة الطاقة الجد

تصمٌم دوائر التوزٌع

نظم التحكم الصناعٌة المتقدمة  

ة نمذجة االالت الكهرٌب

الروبوتات

المقررات األختٌارٌة

نظم التحكم الذكٌة

 من احدي المجموعتٌن)أ( او )ب( وال ٌجوز 

اإلختٌار من كلٌهما

الفصل الدراسى األول

ئى
ها

 ن
وع

جم
م

عدد الساعات االسبوعٌة

ة(
اع

س
( 

ان
تح

ام
ة 

مد

عدد الساعات االسبوعٌةالنهاٌة العظمى للدرجات

تطبٌقات الحاسب فً نظم القوى

هندسة الضغط العالً
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رة
ض

حا
م

ن
رٌ

تم

ى
مل

ع
ى/

ٌق
طب

ب ت
رٌ

تد

ع
مو

ج
م

نه
س

ل 
ما

أع

ى
فه

ش
و 

ى أ
مل

ع

صل
لف

ة ا
هاٌ

ن

ع
مو

ج
م

رة
ض

حا
م

ن
رٌ

تم

ى
مل

ع
ى/

ٌق
طب

ب ت
رٌ

تد

ع
مو

ج
م

نه
س

ل 
ما

أع

ى
فه

ش
و 

ى أ
مل

ع

صل
لف

ة ا
هاٌ

ن

ع
مو

ج
م

ات )2(2422ك 31263303090250250الموجات والهواٌئ

32163303090250250نظم االتصاالت )1(2425ك

32163303090250250معالجة االشارات الرقمٌة )2(2413ك

31263303090250250الترمٌز وتحلٌل الشفرات2417ك

32163303090250250االنظمة المدمجة فً الزمن الحقٌق2418ًك

*25ك ـارى )2( * ـ ـ ـ ـ ـ 31263303090250250مقرر اختٌ

*25ك ـارى )1( * ـ ـ ـ ـ ـ 31263303090250250مقرر اختٌ

*25ك ـارى )3( * ـ ـ ـ ـ ـ 31263303090250250مقرر اختٌ

*25ك ـارى )4( * ـ ـ ـ ـ ـ 31263303090250250مقرر اختٌ

111030506620050100المشروع2500ك

111505050تشرٌعات وعقود 2402ج

11110305050اإلقتصاد الهندسى 2408ك

1130105050التدرٌب المٌداًن2402ك

257213485026820347502700

ملحوظة:

2510ك2520كٌتم اختٌار المواد االختٌارٌة )2(,)1(,)3(,)4(

2511ك2521ك

 شبكات الحاسب المتقدمة2514كمعالجة االشارات الرقمٌة )1(2524ك

نظم تشغٌل الحاسب2516كنظرٌة الكشف و التقدٌر2526ك

2518ك2528ك

 من احدي المجموعتٌن)أ( او )ب( وال ٌجوز 

اإلختٌار من كلٌهما

النهاٌة العظمى للدرجاتعدد الساعات االسبوعٌة

ـات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات وانساٌن ـ ـ ـ ـ ـ ـاب مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـررات اكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ مق

ـوع ـ ـ ـ ـ ـ المجم

مجموعة )ب(

ود
ـ

ـ
ـ

 ك
قم

ر

دوائر وأجهزة   المٌكروٌف

تحلٌل الصور الرقمٌة والتعرف على النماذج

تؤمٌن البٌانات

الفصل الدراسى الثانى

ة(
اع

س
( 

ان
ح
مت

ة ا
مد

ئى
ها

 ن
وع

جم
م

ات )1( الموجات والهواٌئ

الفصل الدراسى األول

عدد الساعات االسبوعٌة

ة(
اع

س
( 

ان
ح
مت

ة ا
مد

-  شعبة هندسة االتصاالت و الحاسبات - قسم الهندسة الكهربٌة  جدول رقم )26(: مقررات الفرقة الرابعة

المقررات األختٌارٌة

مجموعة )أ(

موضوعات مختارة فً اإلتصاالت

ـرر ـ ـ ـ ـ ـ ـ المق

النهاٌة العظمى للدرجات

عمارة الحاسب المتقدمة 
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م

ٌن
مر

ت

لى
عم

ى/
بٌق

تط
ب 

رٌ
تد

وع
جم

م

نه
س

ل 
ما

أع

هى
شف

و 
ى أ

مل
ع

صل
الف

ة 
هاٌ

ن

وع
جم

م

رة
ض

حا
م

ٌن
مر

ت

لى
عم

ى/
بٌق

تط
ب 

رٌ
تد

وع
جم

م

نه
س

ل 
ما

أع

هى
شف

و 
ى أ

مل
ع

صل
الف

ة 
هاٌ

ن

وع
جم

م

- أ (2222س ـات  )1  ـ 31535075215الرٌاضٌ

- ب (2221س ـات  )1  ـ 31535075215الرٌاضٌ

- أ (2222د 31535075215تحلٌل إنشائً  )2 

- ب (2221د 31535075215تحلٌل إنشائً  )2 

32253151575215215خواص واختبار مواد2212د

32253151575215215تكنولوجٌا مواد البناء2211د

كا الموائع2242د 32253151575215215مٌكاٌن

32253151575215215مساحة مستوٌة2231د

ة2205ك 32434060200200تكنولوجٌا الهندسة الكهرٌب

كٌة2204م 32434060200200تكنولوجٌا الهندسة المٌكاٌن

- أ (2202د 11301050تطبٌقات حاسب )2 

- ب (2201د 11301050تطبٌقات حاسب )2 

213453075رسم مدنً ) أ (2203د

213453075رسم مدنً ) ب (2204د

- أ ( 2205د 213453075تطبٌقات هندسٌة )2 

*2206د - ب (  *213تطبٌقات هندسٌة )2   50 +4530215

11110305050لغة انجلٌزٌة 2222ج

*1115050حقوق إنسان2211ج ** * 50

27720348502978348502700

ٌضاف 50 درجة ألعمال السنة من التدرٌب الصٌفً للفرقة اإلعدادٌة*

ال تضاف درجة مقرر حقوق اإلنسان إلى المجموع**

- قسم الهندسة المدنٌة جدول رقم )28(: مقررات الفرقة األولى 

150

150

ـات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات وإنساٌن ـ ـ ـ ـ ـ ـاب مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـررات إكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ مق

ئى
ها

 ن
وع

جم
م

عدد الساعات االسبوعٌةعدد الساعات االسبوعٌة

ة(
اع

س
( 

ان
تح

ام
ة 

مد

النهاٌة العظمى للدرجات

الفصل الدراسى الثانًالفصل الدراسى األول

ة(
اع

س
( 

ان
تح

ام
ة 

مد

النهاٌة العظمى للدرجات

100

ـوع ـ ـ ـ ـ ـ المجم

200

250

ود
ـ

ـ
ـ

 ك
قم

ر

ـرر ـ ـ ـ ـ ـ ـ المق
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طب

 ت
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رٌ
تد

وع
جم

م

نه
س
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ما

أع

هى
شف

و 
ى أ

مل
ع

صل
لف
ة ا

هاٌ
ن

وع
جم

م

رة
ض

حا
م

ن
رٌ

تم

ى
مل

/ع
ى

ٌق
طب

 ت
ب

رٌ
تد

وع
جم

م

نه
س

ل 
ما

أع

هى
شف

و 
ى أ

مل
ع

صل
لف
ة ا

هاٌ
ن

وع
جم

م

- أ (2127س ـات )5  ـ 31535075215الرٌاضٌ

- ب (2128س ـات )5  ـ 31535075215الرٌاضٌ

- أ (2122د 31535075215تحلٌل إنشائً )1 

- ب (2121د 31535075215تحلٌل إنشائً )1 

31263303090250250تكنولوجٌا الخرسانة 2112د

ة )2(2151د 31535075215215تصمٌم منشآت خرساٌن

32253151575215215هٌدرولٌكا2142د

32253151575215215هٌدرولوج2141ًد

32253151575215215مساحة طبوغرافٌة 2132د

32253151575215215هندسة معمارٌة2103د

- أ (2102د 33453075تطبٌقات حاسب )1 

- ب (2101د 33453075تطبٌقات حاسب )1 

- أ (2105د 213453075تطبٌقات هندسٌة )1 

- ب (2106د 213453075تطبٌقات هندسٌة )1 

1130105050أمن صناع2183ًم

33315507575المهنة والمجتمع 2104د

2888348502987348502700 ـوع ـ ـ ـ ـ ـ المجم

250

250

ـات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات وانساٌن ـ ـ ـ ـ ـ ـاب مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـررات إكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ مق

- قسم الهندسة المدنٌة جدول رقم )29(: مقررات الفرقة الثانٌة 

150

ود
ـ

ـ
ـ

 ك
قم

ر

ـرر ـ ـ ـ ـ ـ ـ المق

ئى
ها

 ن
وع

جم
م

150

النهاٌة العظمى للدرجات

الفصل الدراسى الثانًالفصل الدراسى األول

عدد الساعات االسبوعٌة

ة(
اع

س
( 

ان
ح
مت

ة ا
مد

عدد الساعات االسبوعٌة

ة(
اع

س
( 

ان
ح
مت

ة ا
مد

النهاٌة العظمى للدرجات
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- قسم الهندسة المدنٌة جدول رقم )10(: مقررات الفرقة الثالثة 

رة
ض

حا
م

ن
رٌ

تم

ى
مل

ع
ى/

ٌق
طب

 ت
ب

رٌ
تد

ع
مو

مج

نه
س

ل 
ما

ع
أ

ى
فه

ش
و 

 أ
ى
مل

ع

صل
لف
 ا
ٌة

ها
ن

ع
مو

مج

رة
ض

حا
م

ن
رٌ

تم

ى
مل

ع
ى/

ٌق
طب

 ت
ب

رٌ
تد

ع
مو

مج

نه
س

ل 
ما

ع
أ

ى
فه

ش
و 

 أ
ى
مل

ع

صل
لف
 ا
ٌة

ها
ن

ع
مو

مج

31535075215215تحلٌل إنشائً  )3(2322د

- أ (2352د ة )1  31535075215تصمٌم منشآت خرساٌن

- ب (2351د ة )1  31535075215تصمٌم منشآت خرساٌن

32253151575215هندسة تقنٌة الترٌة ) أ (2362د

32253151575215هندسة تقنٌة الترٌة ) ب (2361د

- أ ( 2372د ة ) 2  31535075215تصمٌم منشآت معدٌن

- ب ( 2371د ة ) 2  31535075215تصمٌم منشآت معدٌن

32253151575215215مساحة جوٌة وجودٌسٌا 2332د

32253151575215215تخطٌط النقل وهندسة المرور2382د

32253151575215215هندسة الطرق 2381د

31263303090250250هندسة الري والصرف2341د

31263303090250250هندسة اإلمداد بالمٌاه2391د

1130105050مهارات شخصٌة2302د

221110305050التلوث والبٌئة2304د

1130105050التقرٌر الفنى 2300د

28973485029205348502700

150

150

150

ى
ائ
نه

ع 
مو

ج
م

عدد الساعات االسبوعٌة

ة(
ع
سا

( 
ن
حا

مت
ة ا

مد

عدد الساعات االسبوعٌةالنهاٌة العظمى للدرجات

ة(
ع
سا

( 
ن
حا

مت
ة ا

مد

النهاٌة العظمى للدرجات

ود
ـ

ـ
ـ

 ك
قم

ر

ـرر ـ ـ ـ ـ ـ ـ المق

الفصل الدراسى الثانًالفصل الدراسى األول

ـوع ـ ـ ـ ـ ـ المجم

ـات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات وانساٌن ـ ـ ـ ـ ـ ـاب مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـررات إكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ مق
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- قسم الهندسة المدنٌة جدول رقم )12(: مقررات الفرقة الرابعة 

رة
ض

حا
م

ٌن
مر

ت

لى
عم

ى/
بٌق

تط
ب 

رٌ
تد

وع
جم

م

نه
 س

ال
عم

أ

هى
شف

و 
ى أ

عمل

صل
الف

ة 
هاٌ

ن

وع
جم

م

رة
ض

حا
م

ٌن
مر

ت

لى
عم

ى/
بٌق

تط
ب 

رٌ
تد

وع
جم

م

نه
 س

ال
عم

أ

هى
شف

و 
ى أ

عمل

صل
الف

ة 
هاٌ

ن

وع
جم

م

ة ) 3 (2452د 31535075215215تصمٌم منشآت خرساٌن

ة ) 1 (2471د 41636090250250تصمٌم منشآت معدٌن

312636090250250هندسة الطرق والمطارات2482د

31535075215تصمٌم اساسات ) أ (2462د

31535075215تصمٌم اساسات ) ب (2461د

31263303090250250هندسة الصرف الصحً 2492د

31535075215215ادارة المشروعات 2401د

41636090250250تصمٌم أعمال الري 2442د

*25د * * 31535075215215مقرر إختٌاري )2( 

*25د * * 31535075215215مقرر إختٌاري )1( 

22150506650200250100المشروع 2500د

111505050تشرٌعات وعقود 2402ج

11110305050اإلقتصاد الهندسً 2408د

1130105050تدرٌب مٌداًن2400د

292053485028206348502700

2531د2521د

2534د2511د

ة2551د 2581دترمٌم وتدعٌم المنشآت الخرساٌن

2584د2554د

2591د2561د

2594د2571د

ٌختار الطالب المقررٌن اإلختٌارٌٌن من مقررات القائمة )أ( أو من مقررات القائمة )ب(   *

ة خاصة  منشآت خرساٌن

هندسة صحٌة متقدمة

نمذجة شبكات المٌاه والصرف الصحً

أساسات خاصة 

نماذج محاكاة النقل والمرور

ة متقدمة  منشآت معدٌن

ود
ــ

كـ
م 

رق

ـرر ـ ـ ـ ـ ـ ـ المق

الفصل الدراسى الثانًالفصل الدراسى األول

150

ئى
ها

ع ن
مو

مج عدد الساعات االسبوعٌة

ة(
اع

)س
ن 

حا
مت

ة ا
مد

عدد الساعات االسبوعٌةالنهاٌة العظمى للدرجات

ة(
اع

)س
ن 

حا
مت

ة ا
مد

النهاٌة العظمى للدرجات

إدارة وضبط جودة مشروعات الطرق 

ٌنامٌكا المنشآت ات باالقمار الصناعٌةهندسة الزالزل ود نظم اإلحداٌث

ـات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات وانساٌن ـ ـ ـ ـ ـ ـاب مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـررات إكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ مق

ـوع ـ ـ ـ ـ ـ المجم

ٌثة اإلستشعار عن بعدمواد اإلنشاء الحد

ـارٌة )قائمة أ( ـ ـ ـارٌة )قائمة ب(مقررات إختٌ ـ ـ مقررات إختٌ
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 م 

 قسم الهندسة المعمارية -مقررات الفرقة األولى ( 22جدول رقم )
 

رة
ض
حا
م

ن
رٌ
تم

ى
مل
ع

ب/
رٌ
تد

ى 
ٌق
طب
ت

ع
و
جم

م

ل
ما
ع
 أ
نه
س

ى
مل
ع

و 
 أ
ى
ه
شف

ٌة
ها
 ن
ل
ص
لف
ا

ع
و
جم

م

رة
ض
حا
م

ن
رٌ
تم

ى
مل
ع

ب/
رٌ
تد

ى 
ٌق
طب
ت

ع
و
جم

م

ل
ما
ع
 أ
نه
س

ى
مل
ع

و 
 أ
ى
ه
شف

ٌة
ها
 ن
ل
ص
لف
ا

ع
و
جم

م

1002575250+35210650 معماري تصمٌم)1-  أ(*1111ع

3521061502575250 معماري تصمٌم)1- ب(1112ع

24649060150 المعماري اإلنشاء)1- أ(1121ع

222649060150 المعماري اإلنشاء)1- ب(1122ع

22434060100 العمارة ونظرٌات تارٌخ)1- أ(1131ع

22434060100 العمارة ونظرٌات تارٌخ)1-ب(1132ع

32535075125125اإلنشاءات نظرٌة1171د

22433070100100المستوٌة المساحة1172د

2243070100100المواد واختبار خواص1174د

257412550175175البصري التدرٌب1101ع

24669060150150والمنظور الظل1102ع

222505050انجلٌزٌة لغة1111ج

50**222االنسان حقوق1122ج

121843485013174348501700

 كود

المقرر
المقرر اسم

الثانً الدراسى الفصلاألول الدراسى الفصل
ع
و
جم

 م
ى
ئــ
ها
ن

 الساعات عدد

ة(
ع
سا

ة)
مد

ن 
حا
مت
 ا

نهاٌة االسبوعٌة الساعات عددللدرجات العظمى ال

ة(
ع
سا

ة)
مد

ن 
حا
مت
 ا

نهاٌة للدرجات العظمى ال

500

المجمــــــــوع

300

200

ــــــات مهـــــــارات إكســـــاب مقـــــــررات وانساٌن

 
 قنظح ألػّاي إٌٍح ِٓ اٌركن٠ة ا١ٌٕفٟ إلػكاقٞ 15* ٠ضاف 

 ّٛع** ال ذضاف قنظح ؼمٛق اإلٍٔاْ اٌٟ اٌّع
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 عماريةقسم الهندسة الم - الثانيةمقررات الفرقة ( 22جدول رقم )
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 م 

 عماريةالم قسم الهندسة - الثالثةمقررات الفرقة ( 22جدول رقم )
 

رة
ض
حا
م

ن
رٌ
تم

ى
مل
ع

ب/
رٌ
تد

ى 
ٌق
طب
ت

ع
مو
مج

ال
عم

ه أ
سن

ى
مل
ع

و 
ى أ

فه
ش

ٌة
ها
 ن
صل

لف
ا

ع
مو
مج

رة
ض
حا
م

ن
رٌ
تم

ى
مل
ع

ب/
رٌ
تد

ى 
ٌق
طب
ت

ع
مو
مج

ال
عم

ه أ
سن

ى
مل
ع

و 
ى أ

فه
ش

ٌة
ها
 ن
صل

لف
ا

ع
مو
مج

3521061502575250   المعماري التصمٌم)3- أ(1311ع

3521061502575250   المعماري التصمٌم)3- ب(1312ع

242861002575200 التنفٌذٌة التصمٌمات)1- أ(1321ع

242861002575200 التنفٌذٌة التصمٌمات)1- ب(1322ع

22434060100 العمارة ونظرٌات تارٌخ)3- أ(1331ع

22434060100 العمارة ونظرٌات تارٌخ)3-ب(1332ع

24649060150150  المدن تخطٌـــط)1(1361ع

24649060150150العمرانً التصمٌم)1(1342ع

22434060100100    اختٌاري مقرر)1(***13ع

22424060100100 الحاسب تطبٌقات)2(1381ع

2220305050الفـــنً التقرٌـــر1302ع

2230205050شخصــٌة مهـــارات1303ع

131743485013174348501700 المجمــــــــوع

ــــــات مهـــــــارات إكســـــاب مقـــــــررات وانساٌن

للدرجات العظمى النهاٌة

500

400

200

 كود

المقرر
المقرر اسم

الثانً الدراسى الفصلاألول الدراسى الفصل

ع
مو
ج
 م
ى
ئــ
ها
ن االسبوعٌة الساعات عدد

ة(
ع
سا

ة)
مد

ن 
حا
مت
 ا

االسبوعٌة الساعات عددللدرجات العظمى النهاٌة

ة(
ع
سا

ة)
مد

ن 
حا
مت
 ا

 
 

 ختُبرَخ ) قبئًخ أ(ايقزرراد 

 تكنــىنىجُب انجنبء 3546 ع

 تصًُى وتنسُق انًىاقغ 3586 ع

 يذخم انً انذراسبد انجُئُخ 3574 ع

 5تطجُقبد حبست    3584 ع

 ( ِٓ اٌمائّح أ٠5فران اٌطاٌة ِمهن اـر١انٞ )*   
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 عماريةقسم الهندسة الم - الرابعةمقررات الفرقة ( 22جدول رقم )
 

رة
ض
حا
م

ن
رٌ
تم

ب
رٌ
تد

 

ى
مل
ع

ى/
ٌق
طب
ت

ع
مو
ج
م

ال
عم

ه أ
سن

ى
مل
ع

و 
ى أ

فه
ش

ٌة
ها
 ن
صل

لف
ا

ع
مو
ج
م

رة
ض
حا
م

ن
رٌ
تم

ب
رٌ
تد

 

ى
مل
ع

ى/
ٌق
طب
ت

ع
مو
ج
م

ال
عم

ه أ
سن

ى
مل
ع

و 
ى أ

فه
ش

ٌة
ها
 ن
صل

لف
ا

ع
مو
ج
م

3521061502575250250 المعماري التصمٌم)4(1411ع

242861002575200200 التنفٌذٌة التصمٌمات)2(1421ع

24639060150150اختٌاري مقرر)2(**14ع

24639060150150اختٌاري مقرر)3(**14ع

24639060150150اختٌاري مقرر)4(**15ع

24639060150150اختٌاري مقرر)5(**15ع

1348020100410216250150400500التخرج مشروع1500ع

2230205050مٌدانً تدرٌب1400ع

22220305050مهنة ممارسة1402ع

222505050وعقود تشرٌعات1400ج

102043485012184348501700

ع
مو

ج
 م
ى
ئــ
ها
ن

 الساعات عدد

االسبوعٌة

ة(
ع
سا

ة)
مد

ن 
حا
مت
 ا

نهاٌة  العظمى ال

للدرجات

 الساعات عدد

االسبوعٌة

ة(
ع
سا

ة)
مد

ن 
حا
مت
 ا

نهاٌة  العظمى ال

للدرجات

المجمــــــــوع

ــــــات مهـــــــارات إكســـــاب مقـــــــررات وانساٌن

 كود

المقرر
المقرر اسم

الثانً الدراسى الفصلاألول الدراسى الفصل

 
 

 (هيقزرراد اختُبرَخ ) قبئًخ  يقزرراد اختُبرَخ ) قبئًخ د( (ةختُبرَخ ) قبئًخ ايقزرراد 

َُز تقُُى األثـز نظـى و يؼب 3774 ع 4وسبئم انتحهُم ثبستخذاو انحبست االنً  3784 ع ( 4تخطُط انًذٌ ) 3683 ع

 انجُئـٍ نهًجبنٍ

 ػًبرح انًجتًؼبد االساليُخ 3754 ع اننقذ انًؼًبرٌ 3734 ع (4انتصًُى انؼًزانٍ ) 3663 ع

 كًُبد ويىاصفبد 3746 ع انتشكُم وانجًبنُبد 3738 ع ختُبرَخ ) قبئًخ ج(ايقزرراد 

 نتصًُى انذاخهً ا 3736 ع إدارح انًشزوػبد  3746 ع  أسس انتصًُى انذاخهً  3635 ع

  انحبست االنً فً انتصًُى انجُئً   3673 ع
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 خ ُُكبنُكقسـى انهنذسـخ انً ًقزرادن انًحتىي انؼهًٍ

 )ثبنهغخ اإلنجهُزَخ ويتزجى ثبنهغخ انؼزثُخ(

Course Content for Mechanical Engineering Department    
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 M 1002 Technology & Society ( 2 – 0 – 0) (0 – 0 – 2التكنولوجيـا والمجتمـــع )  1002م 

)تعريؼ ،  –فيـ التكنولوجيا وتحدياتيا   –تاريخ التكنولوجيا   –مقدمة 
 –االستخداـ ، االصؿ ، الشغؿ ، التغيير ، التكاليؼ والمكاسب ، التقويـ ( 

العوامؿ والمؤثرات االجتماعية ) القيـ  –تنمية االجتماعية تعميـ التكنولوجيا وال
 –دراسة حالة  –واالخبلؽ ، نمط الحياة ، المؤسسات والمجموعات ، الدولية ( 

 التكنولوجيا ومينة اليندسة ) اخبلقيات المينة ، المشاكؿ ، البيئة المستقبمية( . 

Introduction - history of technology - understanding 

technology and its challenges (definition, use, origin, 

work, change, costs and benefits, evaluation) - 

technology, globalization and social development - 

sociological factors and effects (values, ethics, 

lifestyle, institutions and groups, international) - case 

study - technology and engineering profession (ethics, 

problems, practice, future environment). 

 
 

 (3 – 0 – 0) ) أ ( رسم ىندسى  1061 م

 (3 – 0 – 0) )ب( رسم ىندسى  1062 م
M 1061 Eng. Drawing ( a )  ( 0 – 0 –3) 
M 1062 Eng. Drawing  ( b )  ( 0 – 0 – 3)  

االشكاؿ  –رسـ الحروؼ و االبعاد  –ميارات اساسية في الرسـ اليندسي 
االسقاط ثبلثي  –تعامد مف المنظوراالسقاط الم –االسقاط اليندسي  –اليندسية 
االسقاط مع  –اسنتتاج المسقط الثالث  – المنظوري(-المائؿ-االيزومتري(االبعاد

خطوط التقاطع لبلجزاء مع  –خطوط التقاطع لبلجزاء مع المستويات  –المقاطع 
إفرادات االجزاء  -إفرادات االجزاء المتقاطعة مع المستويات  –االجزاء 

الرموز و الدالالت لمدوائر  –التركيبات المعدنية  –الجزاء المتقاطعة مع ا
 الكيربية.

Engineering drawing techniques and skills – 

conventional lettering and dimensioning – geometric 

constructions – theory of view derivation – 

orthographic projection of engineering bodies – 

Pictorial projection – derivation of views from 

isometric drawings and vice versa – derivation of views 

from given views – sections and derivation of sections 

from given views – intersection of bodies and surfaces 

– development of surfaces – steel construction – 

symbols of electrical circuits. 

 

 

 

 

 
 

 (3 – 0 – 2)   ) أ ( ىـندسة انتاج و ورش  1071م 

 (3 – 0 – 0)   )ب( ىـندسة انتاج و ورش  1072م 
M 1071 Production Eng & Workshops ( a )   

 ( 2 – 0 – 3) 

M 1072 Production Eng & Workshops ( b )     

( 0 – 0 – 3) 

 –تصنيؼ ساعة محاضرة ؼ د أوؿ (  مقدمة و  ٕىندسة االنتاج: ) 
اليندسة الصناعية ) مياـ ميندس االنتاج ، النظاـ االنتاجى ، تخطيط 
المصانع ، تخطيط وضبط االنتاج ، تنظيـ  االنتاج ، انواع االنتاج 

المواد اليندسية )   –الصناعى ، انواع الصناعات ، تكاليؼ االنتاج ( 
اصفات المو  –التركيب ، البنية ، الخواص ، االنتاج  ، التطبيقات ( 

التفاوتات واالزواجات   -وضع  االبعاد   –الخاصة والمواصفات القياسية 
طرؽ التصنيع ) السباكة ، مساحيؽ المعادف ، تشكيؿ   -عمـ القياس   -

الببلستؾ ،  عمميات تشكيؿ المعادف ، عمميات وصؿ المعادف ، عمميات 
 قطع المعادف ( .

ؿ و ؼ د ثاف (  ساعة تطبيقات ورش عممية ؼ د أو  ٗالورش: ) 
االشغاؿ االساسية عمى التزجة ) التوصيؼ والتطبيؽ والتماريف العممية 
لعمميات السباكة ، التشكيؿ ، المحاـ ، البرادة والتركيبات ، السمكرة ، 

ماكينات التشغيؿ االساسية  )لتوصيؼ والتطبيؽ   -النجارة ، القياسات ( 
، الثقب ، الكشط ، التفريز ،  والتماريف العممية البسيطة لعمميات الخراطة

 التجميخ ( .
 

Production Engineering: ( 2 lecture hours in 1
st 

semester 

) Introduction and classification – Industrial engineering 

(The role of production engineer, production system, 

factory planning, production planning and control, 

organization for production, production types, types of 

industries, manufacturing costs) – Engineering materials 

(composition, structure, properties, production, and 

applications) – Specifications & standards – 

Dimensioning – Tolerances & fits – Metrology – 

Manufacturing processes (casting, powder metallurgy, 

plastic processing, metal forming processes, joining 

processes, metal removal processes ). 

Workshop: ( 4 workshop practice hours in 1
st & 2

nd
 

semesters ) Basic bench work (description, application 

and exercises on casting, forming, welding, fitting, sheet 

metal working, wood working, measurements) – Basic 

machine tools (description, applications, simple 

exercises on turning, drilling, shaping, milling, and 

grinding). 
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 M 1111 Fluid Mechanics ( a )   ( 3 – 1 – 1) (1 – 1 – 3)  ( ) أ ميكانيكا الموائع  1111م 

خصائص الموائع )الكتمة والوزف ، المزوجة ، قابمية الموائع لئلنضغاط ، 
ميكانيكا الموائع السكونية ) الضغط  -ضغط التشبع ، التوتر السطحى( 

عند نقطة ، المعادلة العامة لمجاؿ الضغط ، الضغط الجوى ، قياس 
ط ، المانومترات ، قوة الضغط الناشئة مف السوائؿ عمى األسطح الضغ

كينامتيكا  –اتزاف االجساـ المغمورة والطافية(  -المستوية والمنحنية ، الطفو
احادى وثنائى وثبلثى االبعاد(  –منتظـ  -أنواع السرياف )مستقر –الموائع 

موائع ) المعادالت األساسية لحركة ال –معادلة برنولى وتطبيقاتيا  -
 معادلة االستمرارية ، معادلة كمية الحركة ، معادلة الطاقة (

The physical properties of gases and liquids. Importance 

of fluid viscosity, compressibility, and surface tension 

on practical problems. Fluid static forces on surfaces 

and buoyancy (stability of immersed and floating 

bodies). Fluid in rigid body motion. Fluid kinematics. 

Types of fluid flows (steady, uniform, potential, one, 

two, and three dimensional flows). Bernoulli equations 

and its applications. Basic Equations governing the fluid 

motion (continuity, momentum, and energy equations). 

 

 
 M 1112 Fluid Mechanics ( b )  ( 3 – 1 – 1) (1 – 1 – 3)  )ب( ميكانيكا الموائع  1112م 

معادلة الطاقة لمسرياف  –معادلة الحركة لمسرياف المستقر وتطبيقاتو 
السرياف  –السرياف المزج بيف المستويات المتوازية  –المستقر وتطبيقاتيا 

اخؿ األنابيب ، السرياف المزج داخؿ األنابيب ) خصائص السرياف د
انواع المفاقيد فى السرياف داخؿ  –الرقائقى والسرياف المضطرب( 

نظرية الطبقة  –تطبيقات معادلة برنولى لشبكات المواسير  –االنابيب 
السرياف الرقائقى والسرياف  –المتاخمة )انواع الطبقة المتاخمة 

ؿ ) التحميؿ التحميؿ البعدى والتماثضطرب عمى السطح المستوى( الم
التحميؿ البعدى لمسرياف  -البعدى ، التماثؿ ، نظرية باى ، النمذجة 

 داخؿ األنابيب ، تطبيقات السرياف داخؿ األنابيب(

Momentum equation governing steady flow and some 

applications. Energy equation governing steady flow 

and some applications. Viscous fluid flow (flow 

between parallel plates). Flow in pipes (fully developed 

laminar and turbulent flow in pipes). types of losses in 

pipe flow. Applying the energy equation for pipe line 

networks. Boundary layer theory (types of boundary 

layers, laminar and turbulent flow over flat plate). 

Dimensional analysis and similarity (Buckingham  

theorem, physical similarity, modeling and similitude). 

Application of pi theorem for flow in pipes and 

boundary layer flow. 

 

 M 1151 Theory of  Machines ( a )   ( 3 – 1 – 1) (1 – 1 – 3)   ) أ ( الت أنظرية  1151م 

 –ديناميكا االجساـ الجاسئة  –القصور الذاتي لمكتمة  –اساسيات 
دراسة الوضع، السرعة، و  –أنواع و دراسة اآلليات  –االزواج الحركية 

تطبيقات  –أخرى  العجمة  لآلليات ىندسيا باالضافة إلى عدة طرؽ
 الحاسب اآللي في اآلليات الحركية .  

Fundamental concepts – Moment of inertia – 

Kinematics and Kinetics of rigid bodies – Mobility and 

pairing elements – Types and analysis of linkages – 
Instantaneous center of rotation  - Kinematics of 

mechanisms (displacement, velocity and acceleration 

analysis( - Computer applications in kinematics  of 

mechanisms 

 

 M 1152 Theory of Machines ( b )   ( 3 – 1 – 1) (1 – 1 – 3)  )ب( الت أنظرية  1152م 

تحميؿ االزاحة الناشئة مف  –تصميـ الكامات  –الكامات و اآلالت 
تحميؿ العجمة الناشئة مف  –تحميؿ السرعة الناشئة مف الكامة  –الكامة 
القوي  –المجوعات الترسية  –المسننات و انماطيا المختمفة  –الكامة 

موازنات طاقة  –دراسة االحتكاؾ في اآلليات  –الناشئة في اآلليات 
 االتزاف. –الحركة 

Cams (types, follower types and motion, construction 

of cam profile, cam displacement, velocity and 

acceleration diagrams) – Gears – Gear trains – Static 

force analysis – friction considerations – inertia forces 

in mechanisms – flywheels – gyroscopic forces – 
Balancing. 
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 M 1161 Mechanics of Materials   ( 3 – 1 – 1) (1 – 1 – 3)     ميكانيكا المواد 1161 م

منحنيات توزيع القوى  –اتزاف األجساـ القابمة لمتشوه  –مقدمة 
 –تعريؼ االجياد وأنواعو  –العمودية والقص وعـز االنحناء 

 –االنفعاؿ  –االجيادت العمودية واجيادات القص المتوسطة 
قانوف  –االمواد المطيمة والقصيفة  –منحنيات االجياد واإلنفعاؿ 

المى و  –األحماؿ العمودية  –ىوؾ وطاقة اإلنفعاؿ ونسبة بواساف 
 –اإلجيادات المركبة  –القص المستعرض   –اإلنحناء  –االلتواء 

 الصدـ   –المى  –الثنى  –الضغط  –إختبارات المواد المتمفة ) الشد 

Introduction – Equilibrium of deformable bodies – 

Normal shear and bending moment diagrams – Stress 

and types – Average normal  and shear stresses – Strain 

– Stress-strain diagrams – Behavior of ductile and 

brittle metals – Hooke’s law, Strain energy and 

Poisson’s ratio – Axial load – Torsion – Bending – 

Transverse shear – State of stress caused by combined 

loading -  Destructive testing of materials (Tension, 

compression, bending, Torsion, and impact tests).            

 
 

 M 1162 Materials Technology ( 3 – 1 – 1) (1 – 1 – 3) المـــواد ىندسة تــكنولوجيا  1162م 

بنية المعادف مقدمة في ىندسة المواد )المصادر و االختيار(، 
ومنحنيات ؾ و بسات، نظرية الوعيوبيا ، تغير أطوار المعادف 

معادف و لممعادف، المعالجة الحرارية لم التشكيؿ المدف ، االتزاف
التدىور التركيبي لممعادف، إختيار السبائؾ، المواد ػ السبائؾ، 

 اليندسية غير المعدنية

Introduction to engineering materials (Sources, 

Selection) – Structure and structural defects of metals – 

Phase transformation of metals – Theory of alloying 

and constitutional diagrams – Plastic deformation 

machine of metals – Strengthening mechanisms – Heat 

treatment of metals and alloys – Deterioration of 

metallic materials – selection of alloys – Non-metallic 

materials. 

 
 

 (1 – 0 – 0)  ) أ ( تطبيقات ىندسية ميكانيكية  1163م 
 ( 3_ 0_ 0  )  )ب( تطبيقات ىندسية ميكانيكية  1164م 

M 1163 Mechanical Engineering Applications 

 ( a )    ( 0 – 0 – 1) 

M 1164 Mechanical Engineering Applications 

 ( b )    ( 0 – 0 – 3) 
 –اساليب اخذ وتسجيؿ النتئج المعممية  - تسجيؿ التجارب والقياس

اعداد  –تمثيؿ النتائج فى منحنيات  –ثيؿ النتائج فى جداوؿ تم
 التقارير اليندسية.

اربعة اسابيع تتضمف ميارات : التدريب الصيفى لمسنة االعدادية
رسـ  - رسـ وانشاء المكنات -  ورش ورسـ ىندسى وتطبيقات حاسب

الرسوـ  –المثبتات القياسية  –اليايات  - وتمثيؿ المسامير المقموظة
الموصبلت  –الروافع  –تجميعية لؤلجزاء الميكانيكية )االمطات ال

الرسوـ  –كراسي المحور ...(  –القوابض و النوابض  –الميكانيكية 
 خشونة االسطح(. –التفاوتات  –التشغيمية )رموز 

Testing & Measurement Recording, Technique of 

laboratory procedure – Tabular representation - 

Graphical representation – Engineering report 

Preparation. 

Preparatory Year Summer Training: Four weeks during 

summer including workshop practice, engineering 

drawing and computer applications.   Drawing and 

Machine Construction. Representation of riveted and 

welded joints – Threads and screws – Springs – 

Standard fasteners – Assembly drawings of mechanical 

and machine parts (clamps, jacks, joints, couplings, 

clutches, bearings, valves, …etc) – Working drawings 

(Fits, tolerances and surface finish notations. 
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 (3 – 0 – 2)  ) أ ( أساسيات التصنيع وورش  1171م 
 (3  – 0 – 2)  )ب( أساسيات التصنيع وورش  1172م 

M 1171 Principles of Manufacturing & 

Workshop( a )  ( 2 – 0 – 3) 

M 1172 Principles of Manufacturing & 

Workshop ( b )   ( 2 – 0 – 3) 

: عمـ القياس ) وضع االبعاد ، التجاوزات ، اساسيات التصنيع 
االزواجات ، قياسات االطواؿ واالسطح ، اجيزة القياس المباشر 

عمميات  –اساسيات التشغيؿ عمى الماكينات  –وغير المباشر ( 
التشغيؿ االساسية ) الخراطة ، الثقب ، الكشط ، التفريز ، التجميخ ( 

 –عوامؿ القطع   -والعدة طرؽ تثبيت الشغمة  –مواد عدد القطع  –
معدؿ ازالة المعدف والقدرة المستيمكة فى عمميات  –زمف التشغيؿ 

القطع  ) خراطة ، ثقب ، كشط ، تفريز ، تخميؽ ، تجميخ ( .  
تكنولوجيا  السباكة  )عمميات  الصير و الصب و التجميد ، 

التشكيؿ  –تكنولوجيا التشكيؿ   -التنظيؼ ، العيوب ، التفتيش (  
عمميات التشكيؿ ) الدرفمة ، السحب ،  –مى الساخف وعمى البارد ع

تكنولوجيا الوصؿ ) الربط ، البرشمة ، لحاـ   -البثؽ ، الرحو ( 
 المونة ، المحاـ ، المصؽ (

 –الورش : تدريبات عمى التصنيع والتجميع لمقطع متعددة االجزاء 
 النجارة.االستخداـ المكثؼ لماكينات التشغيؿ بما فييا ماكينات 

Principles of manufacturing: Metrology (dimensioning, 

tolerances, fits, length and surface measurements, 

direct and indirect measuring instruments) – Principles 

of machining – Basic machining operations (Turning, 

Drilling, Shaping and planning, Milling, Grinding– 

materials of cutting tools –Methods of tools and work 

piece fixation – cutting parameters – machining time – 

Rate of metal removal and power consumed in cutting 

process (turning, drilling, shaping, planning milling, 

broaching and grinding). Casting technology (melting, 

pouring, solidification, processes, cleaning, defects  

and inspection)– Forming technology – Hot and cold 

working – Forming processes (rolling,  drawing, 

extrusion, spinning) Joining technology (fastening , 

riveting, soldering and prazing, welding , adhesive 

bonding) 

Workshop: Training exercises based on manufacturing 

and assembling of multi-part components – Intensive 

use of machine tools including wood working 

machines. 

 
 

 M 1221 Thermodynamics ( a )    ( 3 – 1 – 1) (1 – 1 – 3)  ) أ ( حرارية ديناميكا  1221م 

مبادئ وتعريفات )منظومة الديناميكا الحرارية، خواص وحالة المادة، 
خواص المادة النقية )المادة النقية، إجراء  –اإلجراءات والدورات( 

الشغؿ  –تغيير الطور، جداوؿ ومنحنيات البخار، الغاز المثالى( 
الحرارية )القانوف األوؿ لممنظومة  القانوف األوؿ لمديناميكا –والحرارة 

المغمقة، القانوف األوؿ لمدورة الحرارية، القانوف األوؿ لممنظومة 
القانوف  –المفتوحة المستقرة والغير مستقرة، تطبيقات القانوف األوؿ( 

الثانى لمديناميكا الحرارية )المحركات الحرارية والمبردات، األجراء 
رة كارنو، القانوف الثانى لمديناميكا اإلنعكاسى والغير إنعكاسى، دو 

اإلنتروبى )متباينة كبلويس، األنتروبى، مبدأ زيادة  –الحرارية( 
األنتروبى، تغير األنتروبى لممواد النقية ولممواد الصمبة ولمسوائؿ و 

 لمغاز المثالى، كفائة األجراء(.

Definitions and basic concepts (thermodynamic 

systems, properties and state, process and cycles)  – 

Properties of pure substances (pure substance, phase 

change process, properties diagram and tables, ideal 

gas) – Work and Heat - First law of thermodynamics 

(closed system, unsteady and steady flow open 

systems, applications) – Second law of 

thermodynamics (Heat engines and refrigerators, 

reversible and irreversible process, Carnot cycle) – 

Entropy (Clausis inequality, entropy, increase of 

entropy principles, entropy change of pure substances, 

solids and liquids, entropy changes of ideal gases, 

adiabatic efficiency of process). 
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 M 1222 Thermodynamics ( b )   ( 3 – 1 – 1) (1 – 1 – 3)  )ب( حرارية ديناميكا  1222م 

  Ott- Diesel –Dual- (striling -Ericssonالدورات الميثالية )
دورة  ٌٌbrayton حسػػػػػاب الكفائػػػػػة  –ة حسػػػػاب نسػػػػػبة اإلنضػػػػػغاط الميثاليػػػػػ

 -الميثاليػػة  Rankineإعػػادة التبريػػد.ٌ دورة  -إعػػادة التسػػخيف  -الميثاليػػة
الػػػػػػػػػػػدورات الحقيقيػػػػػػػػػػػة. دورات  -إعػػػػػػػػػػػادة التبريػػػػػػػػػػػد  -إعػػػػػػػػػػػادة التسػػػػػػػػػػػخيف 

دورات التبريػد بإسػتخداـ  -دورات التبريد بإستخداـ اليػواء -التبريدالميثالية 
حسػػاب الخػػواص الحراريػػة  –مخػػاليط الغػػازات الميثاليػػة  -مخػػاليط البخػػار

  –لمخػػػاليط الغػػػػازات الميثاليػػػة حسػػػػاب النسػػػػب الحجميػػػة والنسػػػػب الوزنيػػػػة 
 –مخػػػػػاليط البخػػػػار والغػػػػػازات  –حسػػػػاب درجػػػػػة حػػػػرارة مخػػػػػاليط الغػػػػازات 

أساسػػػػػيات  -حسػػػػػاب درجػػػػػة تكثيػػػػػؼ البخػػػػػار -حسػػػػػاب الرطوبػػػػػة النسػػػػػبية
 حسػػػاب نػػػواتج -نسػػػبة الوقػػػود واليػػػواء فػػػي عمميػػػات اإلحتػػػراؽ -اإلحتػػػراؽ
 .حساب حرارة اإلحتراؽ  -اإلحتراؽ

Gas power cycles (air standard assumptions; Otto 

and Diesel cycles; Striling and Ericsson cycles; 

Brayton cycle; Brayton cycle with intercooling, 

reheating and regeneration; ideal jet prolusion cycle; 

second law analysis of gas power cycles)- Vapor and 

combined power cycles (Carnot vapor cycles; 

Rankine cycle; deviation of actual vapor cycles; 

reheat Rankine cycle; regeneration Rankine cycle; 

second law analysis of vapor power cycles)- Gas 

mixtures (composition of gas mixtures: mass and 

mole fraction; properties of gas mixtures: ideal and 

real gases). Air fuel ratio, Heat of combustion,. 

 

 M 1251 Measurement Devices ( 3 – 1 – 2) (2 – 1 – 3أجيزة القياس )  1251م 

الخصائص االستاتيكية والديناميكية ألجيزة  –مقدمة ألجيزة القياس 
 –التحميؿ األحصائى لمبيانات  -أسس اختيار أجيزة القياس  –القياس 

تدفؽ قياسات معدؿ ال –قياسات ضغط الموائع  –قياسات درجة الحرارة 
قياسات العـز والسرعة والقدرة الميكانيكية  –قياسات الجيد واألجياد  –
مقدمة عف أجيزة تجميع ومعالجة  –أجيزة قياس الموضع والمنسوب  –

 .المعمومات 

Introduction – operating principles of sensors and 

transducers – general considerations for selection and 

evaluation of measurement equipments – statistical 

treatment of data – temperature sensors – pressure 

transducers – fluid transducers – strain gauges – load 

cells and force measurement – position and level 

measurement – uncertainty analysis of complete 

measurement systems – introduction to signal 

conditioning and data processing – Opto-electronics. 
 

  M 1261 Mechanics and Testing of Materials (1 – 1 – 2ميكانيكـا  واختبار المــواد )  1261م 
( 2 – 1 – 1) 

 –مقاييس اإلنفعاؿ  –تحويؿ اإلنفعاالت  –تحويؿ اإلجيادات  –مقدمة 
تصميـ القضباف  –نظريات اإلنييار  –عبلقات المواد وخصائصيا 

زأعمدة الدوراف الغير قابمة لمحؿ  معالجة القضباف –وأعمدة الدوراف 
رات المواد اختبا –الحؿ باساليب الطاقة  –تحدب األعمدة  –استاتيكيا 

الصبلدة والمرونة الضوئية واالشعة والصوتيات بالطرؽ الغير متمفة )
 انييار المواد نتيجة الزحؽ و الكمؿ.   –ومقاييس اإلنفعاؿ ( 

Introduction – Stress transformation – Strain 

transformation – Strain gages - Material property 

relationships – Theories of failure – Design of beams 

and shafts – Deflection of beams and shafts – 

Statically indeterminate beams and shafts – Buckling 

of columns – Energy methods – Non-destructive tests 

of materials ( Hardness, Photo elasticity, X-ray, 

Acoustics, and Stain gages )   – Failure of materials 

due to creep and Fatigue.     

 

  M 1262 Design of Machine Elements (5 – 0 – 3ات ) اكينتصميم أجزاء الم 1262م  

( 3 – 0 – 5) 

أختيار المواد المناسبة  –عناصر و اساسيات التصميـ الميكانيكي 
الوصبلت الدائمة  –نظريات النييار الساكف و الكبللي  -لمتصميـ الكفؤ

اعمدة نقؿ الحركة و   - الوصبلت المؤقتة البلوولب كناقؿ لمحركة –
موصبلت  –مثبتات أجزاء نقؿ الحركة عمى االعمدة  –الحركة  محاور

 اليايات.   –الفرامؿ  –القدرة الثابتو و المؤقتة 

Aspects and fundamentals of the design process – 
Materials selection for efficient design – Static and 

fatigue failure theories & effects of impact loading on 

components design – pressure vessels – standard 

fasteners and bolted joints – Riveted and welded 

connections –  power screws – shafts and axles – key 

connections – couplings – clutches and brakes – 

springs  
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   M 1263 Computer-Aided Drafting ( a ) ( 2 – 0 – 0) ) أ ( اعدة الحاسببمسم الرس 1263م 

( 0 – 0 – 2)  

معاينة القوائـ  –مقدمة لمرسـ بمساعدة الحاسب ،تاريخ ،مميزات وحدود 
عمؿ رسومات  –   توليد االشكاؿ االساسية   –واشرطة االدوات 

 –وضع االبعاد  –التخطيط و التظميؿ  –تعديؿ االشكاؿ  –بسيطة 
 رسـ و تعديؿ االشكاؿ الثبلثية االبعاد –التحكـ بالطبقات 

Introduction to computer aided drafting, history, 

advantages and limitations – overview of menus and 

toolbars – entities creation – creating simple 2D 

drawings – modifying objects – hatching and Patterns 

– Adding dimensions – Layer control – creating 

surfaces and solids – solid editing – solid features – 

layout and plotting. 

 

 

   M 1264 Computer-Aided Drafting ( b ) (2 – 0 – 0)  )ب( اعدة الحاسبم بمسالرس 1264م 

( 0 – 0 – 2) 

أستخداـ االجزاء القياسية في توليد االجساـ  –التشغيمية توليد الرسومات 
توليد  –توليد الخصائص لمرسومات  –تجميع االجزاء  –المركبة 

 الشبكة لؤلجزاء المتناىية

Generating working drwings - Using standard 

libraries – Solid modeling of parts – Combining parts 

– Generating properties – Meshing and exporting data   

 

 

   M 1271 Manufacturing Technology( a ) (1 – 1 – 2)  ) أ (  تكنولوجيا التصنيـع 1271م 

( 2 – 1 – 1) 

المعادف السائمة  –عممية التجميد  –تكنولوجيا سباكة المعادف : مقدمة 
انتاج  –خاـ انتاج المعادف ال –المعادف والسبائؾ  –السباكة االولية  –

السباكة فى الرمؿ ) عمؿ القوالب ، الصير ، الصب ،  –المسبوكات 
عمميات السباكة االخرى )  –التجميد ف التنظيؼ ، العيوب والفحص ( 

القوالب المعدنية ، الخبث الكيربى ، السباكة الدقيقة وسباكة الطرد 
 ضبط جودة المسبوكات –اعتبارات  تصميـ المسبوكات  –المركزى ( 

 

تكنولوجيا تشكيؿ المعادف :  التشكيؿ عمى الساخف وعمى البارد لممعادف 
عمميات تشكيؿ المعادف ) الدرفمة ، الطرؽ ، السحب ، البثؽ ،  –

تكنولوجيا الوصؿ )الربط ،  –صناعة االنابيب والمواسير  –الرحو ( 
 –مساحيؽ المعادف  –البرشمة ، لحاـ المونة ، المحاـ ، المصؽ( 

المحاـ ) لحاـ القوس الكيربى  –تشكيؿ الببلستؾ  –ا التشكيؿ تكنولوجي
المحاـ  –المحاـ بالببلزما  –لحاـ المقاومة الكيربية ) النقطة والخط (  –

 اختبار المحامات –المصؽ  –بالكبس عمى البارد 

Metal Casting Technology: Introduction – 

solidification process – liquid metals –primary 

(wrought) casting, metals and alloys – production of 

primary metals – production of shaped casting – sand 

casting (moulding, melting, pouring, solidification, 

cleaning, defects and inspection)– contemporary 

casting processes (metallic mould, electro-slag, 

precision and centrifugal casting) – design 

considerations – quality control in casting 

Metal Forming Technology: Hot and cold working of 

metals – metal forming processes (rolling, forging, 

drawing, extrusion and spinning)– pipe and tube 

manufacturing – joining technology (fastening, 

riveting, soldering and brazing, welding and adhesive 

bonding) – powder metallurgy – forming technology – 

processing of plastics - welding – submerged arc 

welding- spot and seam welding – plasma welding – 

cold pressure welding – adhesive welding – testing of 

welded joints. 
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   M 1272 Manufacturing Technology ( b ) (1 – 1 – 2)  )ب( ع تكنولوجيا التصني 1272م 

( 2 – 1 – 1) 

تكنولوجيا قطع المعادف :  عدد القطع ) ىندسة الشكؿ ، االنواع و 
مكابس التشكيؿ ) االنواع ، التركيبات الميكانيكية  –التصميـ ( 

) الخراطة ، الثقب ، ماكينات تشغيؿ المعادف  -والتطبيقات (  
التجويؼ ، التفريز ، الكشط ، التخميؽ ، التجميخ ، ذات الغرض الواحد 

نقؿ   -قاطعات التروس والموالب ، ماكينات التشطيب الدقيؽ (  –
مقدمة عف الدالئؿ  –الممحقات  –القدرة والحركة فى ماكينات التشغيؿ 

 والمثبتات.
 –ت لحاـ المعادف الحديدية تكنولوجيا لحاـ المعادف :  تصنيؼ عمميا

لحاـ القوس الكيربى  –لحاـ االوكسى اسيتيميف  –المحاـ الحرارى 
 ولحاـ المقاومة الكيربية.

Metal cutting technology: Cutting tools (materials, 

geometry, types and design)– forming presses (types, 

mechanisms and Applications)– metal cutting 

machine tools (turning, drilling, boring, milling, 

shaping, planning, broaching, grinding, special 

purpose, gear and thread cutting and super finishing 

machine tools)– power and motion transmission in 

machine tools – machine tools attachments – 

introduction to jigs and fixtures. 

Metal welding technology: classification of welding 

operations for ferrous metals – thermal welding – 

Oxy-acy welding – arc welding v resistance 

 

   M 1281 Mechanical Systems Maintenance ( a ) (2 – 0 – 0) ) أ ( ة نظم ميكانيكيةصيان 1281م 

 ( 0 – 0 – 2) 

 التخطيط لمصيانة   –انواع طرؽ الصيانة –
تطبيقات عمى صيانة المعدات –الصيانة بمساعدة الحاسب    

،ماكينات A/C)ماكينات الورش ،المركبات،المحركات، المضخات،  
 لتبريد          ا

Philosophy of maintenance – types of maintenance 

operations – maintenance planning – failure Analysis 

and troubleshooting – tribology – preventive and 

corrective maintenance – fault Diagnosis – computer-

aided maintenance – machine maintaining 

applications (workshop machinery, vehicles, engines, 

pumps, A/C and refrigeration machines). 

 

   M 1282 Mechanical Systems Maintenance ( b ) (4 – 0 – 0)  )ب( ميكانيكية مصيانـة نظ 1282م 

 ( 0 – 0 – 4) 

ف ، تحسيف تشخيص األعطاؿ في المعدات الدوارة ، والتناسؽ والتواز 
األداء بالحصوؿ عمى بيانات تشغيؿ  تحميؿ األخطاء بإستخداـ التحميؿ 
الشجري  أستخداـ الميزر في تحديد األعطاؿ وضبط المحاور لؤلجزاء 
الميكانيكية :أثر الصيانة في زيادة عمر األجزاء الميكانيكية أثر 

رصد ، استخداـ الشحـو عمي زيادة عمر األجزاء الميكانيكية. تقنيات ال
والتناسؽ ، وتحقيؽ التوازف في الصيانة. إستكشاؼ االخطاء واصبلحيا 

إستخداـ االىتزازات وأجيزة االنذار  -عف طريؽ تحميؿ االجيادات 
واالصبلح. دراسات حاالت عممية )محرؾ االحتراؽ الداخمي ، صيانة 

 التوربينات الغاز والمراجؿ البخارية وصيانة المضخات والضاغط

Diagnosis of rotating equipment failures, alignment 

and balancing, failure diagnosis, performance using 

data acquisition boards, fault tree (FT) definition, 

origin of the FT, developing the fault tree (FT),  FT 

quantitative structure significance, Laser shaft 

alignment improves: pump reliability, increases seal 

life, increases bearing life. Bearing lubrication, 

bearing monitoring techniques, alignment and 

balancing, premature bearing loss due to excessive 

force, lubrication failure due to heat and moisture, 

spectrographic analysis for lubricant failure diagnosis. 

Troubleshooting, coupling strain and shaft deflection 

symptoms of mis-alignment, laser shaft alignment 

cuts, vibration alarms and reduces repair incidence, 

Laser shaft alignment analysis for lubricant failure 

diagnosis. Case studies (Internal combustion engine 

maintenance, Gas turbine maintenance, Boiler 

maintenance, pump and compressor maintenance, 

work shop machines maintenance 
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 M 1283 Industrial Safety ( 2 – 0 – 0) (0 – 0 – 2أمن صناعى )  1283م 

مصادر الخطر ومتطمبات األماف  –اساسيات األمف الصناعى  –مقدمة 
 –أمراض المينو والصحة المينية  –)اشعاعات وغازات واتربو وحريؽ( 

الحماية والتحكـ فى المخاطر  –تعميمات األماف لممنشاءآت الصناعية 
تحسيف األمف  –اجراءآت األماف واإلنقاذ واألخبلء  –لحوادث والحريؽ وا

 تقييـ األداء األمنى.  –الصناعى 

Introduction -  Principles of Industrial safety – Risk 

sources safety requirements ( Gases, Dust and Fire} – 

Occupational diseases and occupational health – 

Safety regulations for industrial facilities – 

Prevention and control of industrial risks , accidents 

and fire – Safety procedures, rescue and evacuation – 

Safety improvement – Performance evaluation. 

 

 M 1284 Psychology in Industry  ( 2 – 0 – 0) (0 –0 – 2سيكولوجيا التصنيع )  1284م 

الضوضاء  –)تصميـ الى ،مكينات والتحكـ ، تخطيط موضع العمؿ( 
التدفئة و التيوية ) تكييؼ اليواء ، طرؽ  –)القياسات و االحتياطات( 

فعالية  –األضاءة )القياسات ، كمية ، النوع ، تمريف (  –التسخيف ( 
جية األ نساف ، تصميـ األنساف ) اساسيات فى ىندسة الصناعية ، انتا
 –العمؿ ، األجر و ادارة األجور، تقيـ الوظيفة ( 

Ergonomics (instrument design, machines and 

controls, layout of workplace) – noise (measurement 

and precautions) – heating and ventilating (air–

conditioning, heating methods) – lighting 

(measurement, amount, type, practice) – human 

effectiveness (principles for the industrial engineer, 

human productivity and work design, wage and 

salary administration, job evaluation) – industry as 

environment 

 

 

 M 1300 Technical Report ( 0 – 0 – 2) (2 – 0 – 0) الفنىتقرير ال  1300م 

يكمؼ الطالب بمشكمة تطبيقية لدراستيا واعداد تقرير دقيؽ يغطى جميع 
جوانب الموضوع. وينتظر مف الطالب أف بستخدـ أحد أو كؿ ما يمى: 
جمع المعمومات أو البيانات و فحص المراجع القياـ بالتحميؿ أو 

 بيا.اإلختبارات بيدؼ الوصوؿ الى تنائج وحموؿ موثوؽ 

The student is assigned a practical problem to study 

and write a though report covering all its aspects. He 

is expected to do one or all of the following: gather 

information, collect data, review literature, analyze or 

test in pursue of reliable results and solutions.    

 

 

 M 1311 Fluid Dynamics (3-2-1) (1-2-3ديناميكا الموائع ) 1311م 

المبادئ األساسية لمسرياف االنضغاطى. معادالت السرياف االنضغاطى 
احادى األبعاد)السرياف األمثؿ المنعزؿ فى األنابيب االنسيابية، سرعة 

وديو. السرياف الصوت، موجات الماخ(. الموجات الصدميو العم
االنضغاطى األمثؿ المنعزؿ فى األنابيب متغيرة مساحة المقطع األبواؽ 
المتناقصة والمزايدة فى مساحة المقطع . السرياف احادى األبعاد مع 
انتقاؿ الحرارة )سرياف رالي(. السرياف احادى األبعاد المنعزؿ مع وجود 

)انعكاس و تقاطع  االحتكاؾ ) سرياف فانو(. الموجات الصدميو المائمة
، رسـ الضغط مع انحناء السرياف(. shock polarالموجات الصدمية، 

الموجات التمددية.  السرياف االنضغاطى ثنائى األبعاد )معادلة 
velocity potential  ػ الحؿ الخطى لمسرياف األبطأ واألسرع مف ،

 (characteristics)الصوت طريقة 

Fundamental aspects of compressible flow. Equations 

of steady one-dimensional compressible flow 

(isentropic flow in stream tube, speed of sound, Mach 

waves). Normal shock waves.  One dimensional 

isentropic flow in a variable area duct (converging 

diverging nozzles). One Dimensional flow with heat 

transfer (Raleigh flow). One Dimensional adiabatic 

flow with friction (Fanno flow). Oblique shock 

waves (reflection and intersection of waves, shock 

polar, and pressure deflection diagram). Expansion 

waves. Two dimensional compressible flow (velocity 

potential equation, linearized solution for subsonic 

and supersonic flow, method of characteristics) 
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 M 1321 Heat and Mass Transfer ( a )  (3-2-1) (1-2-3) ) أ ( إنتقال حرارة وكتمة  1321م 

المعادالت  – انماط انتقاؿ الحرارة –مقدمة عف انتقاؿ الخرارة والكتمة 
المستقر بالتوصيؿ أحادى  اإلنتقاؿ –العامة إلنتقاؿ الحرارة بالتوصيؿ 

 -المستقر بالتوصيؿ متعدد األبعاد وتطبيقاتو  اإلنتقاؿ -البعد وتطبيقاتو 
الحموؿ العددية إلنتقاؿ  –المستقر بالتوصيؿ وتطبيقاتو  اإلنتقاؿ الغير 

ارى فى تشغيؿ وتشكيؿ تطبيقات انتقاؿ الحر   -الحرارة بالتوصيؿ 
 –اسموب انتقاؿ الحرارة باإلشعاع و خواص األسطح المشعة  -المعادة 

 انتقاؿ الكتمة باإلنتشار. –تبادؿ الحرارة باإلشعاع بيف األسطح 

Introduction to heat and mass transfer – heat transfer 

modes – General equation of conduction – One-

dimensional steady state conduction and applications 

– Multiple dimensions steady state conduction and 

applications – Transient conduction - Numerical 

solution to conduction problems  - heat transfer in 

manufacturing and material processing – Radiation 

processes and properties – Radiation exchange 

between surfaces – Mass transfer by diffusion.  

 
 M 1322 Heat and Mass Transfer ( b )   (3-2-1) (1-2-3) )ب( إنتقال حرارة وكتمة  1322م 

  السرياف الصفائحى والمطرب –أساسيات انتقاؿ الحرارة بالحمؿ 
الحمؿ  –الحمؿ عمى األسطح الخارجية   -والحمؿ فى الطبقة الجدارية 

معادالت  –رى المعادالت الوضعية لمحمؿ القص –فى السرياف الداخمى 
 –مقدمة لممبادالت الحرارية  –الغمياف والتكثؼ  –الحمؿ الطبيعى 

–انتقاؿ الحرارة مف المعدات الكيربية  –تنشيط انتقاؿ الحرارة بالحمؿ 
العبلقات الحاكمة لظواىر االنتقاؿ  –انتقاؿ الكتمة  –انابيب الحرارة 

 )انتقاؿ كمية الحركة والحرارة والكتمة (.

Principles of convection – Laminar and turbulent 

boundary layers - External flow – Internal flow – 

Empirical and practical relations for forced 

convection heat transfer – Natural convection systems 

–Condensation and boiling heat transfer – 

Introduction to heat exchangers–– Heat transfer 

enhancement – Heat transfer in electronic equipment 

– Heat pipes –  Mass transfer operation – The relation 

between  momentum heat and mass transfer. 

 

 M 1323 Heat Transfer ( 3 – 2 – 1) (1 – 2 – 3انتقال حرارة )  1323م 

انتقاؿ الحرارة  –المعادالت العامة إلنتقاؿ الحرارة بالتوصيؿ   -مقدمة 
معادالت  –األسطح الممتدة  –المستقر بالتوصيؿ احادى البعد 

التطبيؽ عمى المعالجة الحرارية والحدادة  –التوصيؿ غير المستقر 
المبادالت  –انتقاؿ الحرارة بالحمؿ ) الجبرى والحر (  –محاـ وال

 تطبيقات عمى األفراف الصناعية. –انتقاؿ الحرارة باإلشعاع  –الحرارية 

Introduction – General equation of conduction – One 

dimensional steady heat conduction – Extended 

surfaces – Transient heat conduction – Application to 

heat treatment, forging and welding processes – 

Convection heat transfer (Free and forced) – Heat 

exchangers – Radiation heat transfer – Applications to 

furnaces.  

 

 M 1324 Thermo-Fluid Machines  ( 3 – 2 – 1) (1 – 2 – 3آالت حرارية وموائع )   1324م 

 –المراوح والضاغطات  –الطممبات أنواعيا واختيارىا  –مقدمة 
نبذة   –نظـ التيوية والتكييؼ الصناعى  –محركات اإلحتراؽ الداخمى 

نبذة عف الطاقة الجديدة والمتجددة ) الطاقة  –عف محطات القوى 
 الشمسية و طاقة الرياح و الطاقة الحيوية ... الخ(

Introduction – Pump types and selection - Fans and 

compressors – Internal combustion engines –

Industrial ventilation and air conditioning systems –  
Introduction to Power stations - Introduction to 

renewable energy sources (Solar energy, wind energy, 

 ًٌ bio-mass ..etc.). 
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M 1331 Environment (1 – 1 – 2التموث والبيئة )  1331م    & Pollution 
( 2 – 1 – 1) 

أوؿ  -أنواع المموثات )أكاسيد النيتروجيف -مقدمة عف أثر المموثات
ثاني أكسيد الكربوف  -الدخاف -أكاسيد الكبريت -أكسيد الكربوف

طرؽ  –فة طرؽ تكويف المموثات المختم -مصادر المموثات -اليباب( 
المواد الصمبة   -طرؽ حساب المموثات -التحكـ وتقميؿ المموثات

طرؽ المختمفة لمتخمص مف المواد  -الناتجة مف المنشآت الصناعية
متصاص المواد الصمبة(  -الصمبة مف الننشآت الصناعية )الفبلتر وا 

أثر الحياح عمي  -حساب وتصميـ أنظمة العوادـ لممنشآت الصناعية
طرؽ التخمص  –العناصر المموثة لممياه  -وثات إنتشار المم
 -طرؽ التحكـ وتقميؿ المموثات السمعية -المموثات الصوتية -والمعالجة

 اإلشتراتات البيئية لممنشآت الصناعية

Introduction, Emission effects, Type of emission 

(Nitric oxides, carbon monoxide, Unburned 

hydrocarbon, sulfur oxides, smoke, soot) - sources of 

emission, emission formation mechanism, emission 

control, emission models, solid particulate, separation 

method of solid particulates, filters for solid 

particulates separations, exhaust chimney design, 

sound emission, sound emission control, emission 

recommendations for industrial engineering.       

 

 M 1332 Internal Combustion Engines (1-2-3داخمى )الحتراق اإلآالت  1332م 

(3-2-1) 

دورة الوقود واليواء ، الدوره الفعمية ، اإلحتراؽ في محركات اإلحتراؽ 
المحركات الغازية( –محركات الديزؿ  -الداخمي )محركات البنزيف 

المحركات اإلحتراؽ المصاحب لمدؽ داخؿ  -اإلشتعاؿ غير الطبيعي
نظـ  –قياس أداء محركات اإلحتراؽ الداخمي  –اإلحتراؽ الداخمي 

الشحف  –نظـ الوقود في محركات الديزؿ  –الوقود في محركات البنزيف 
حساب فواقد التبريد في  –الجبري في محركات اإلحتراؽ الداخمي 

حساب فواقد التزييت في محركات  -محركات اإلحتراؽ الداخمي 
اخمي. حساب فواقد األحتكاؾ في محركات اإلحتراؽ اإلحتراؽ الد

   الداخمي. أنتقاؿ الحرارة خبلؿ في محركات اإلحتراؽ الداخمى

Fuel- air cycle, Actual cycle, combustion in spark 

ignition engine, combustion in compression ignition 

engine, combustion in gas engine, abnormal 

combustion (diesel knock and detonation phenomena) 

– engine performance- carburetor – fuel injection for 

diesel and spark ignition engine. Supercharge- engine 

fraction, engine lubrications, engine cooling 

 

   M 1341 Refrigeration & Air Conditioning ( a) (1-2-3) اليواء) أ ( تبريد وتكييف  1341م 

 (3-2-1) 

الدورة المثالية و الحقيقية لمتبريد  –مقدمة التبريد و ماكينات التبريد 
دورات التبريد البخارية )أحادية  –موائع التبريد  –بانضغاط الغاز 

دورات التبريد الغازية   -المراحؿ، متعددة المراحؿ، متعددة المبخرات( 
مقدمة  –نظـ التبريد الكيروحرارية  –اص البخار التبريد بامتص –

خواص  –نظاـ تكييؼ اليواء المركزى األساسى  –لتكييؼ اليواء 
 –أجرءات تكييؼ اليواء  –اليواء الرطب وجداوؿ وخرائط السيكرومترى 

 دورات تكييؼ اليواء فى فصمى الصيؼ والشتاء.

Introduction to refrigeration and Refrigeration 

machines –Ideal and actual Vapour-compression 

refrigeration cycle – Refrigerants – Vapour 

refrigeration cycles  (Single and multi stage) – Gas 

refrigeration cycles – Vapour absorption systems – 

Thermoelectric refrigeration systems – Introduction to 

air conditioning – Basic central air conditioning 

system – Psychrometry and moist air properties – air 

conditioning processes – Summer and winter air 

conditioning cycles. 
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  M 1342 Refrigeration & Air Conditioning ( b ) (1 - 2 – 3) اليواء )ب(  تبريد وتكييف 1342م 

(3-2-1) 

حمؿ التبريد لمثبلجات  –حمؿ التبريد والتدفئة فى تكييؼ اليواء 
 –نظـ توزيع اليواء فى نظـ التكيييؼ و التبريد  –ومخازف التبريد 

المياه المثمجة وطرؽ  شبكات  -مجارى اليواء وطرؽ تصميميا 
الزيوت فى نظـ  –مواسير موائع التبريد وطرؽ تصميميا  –تصميميا 
 –نظـ التحكـ فى دوائر التبريد  –وسائؿ التمدد واألنتشار  –التبريد 

 نظـ التحكـ فى نظـ تكييؼ اليواء. 

Heating and cooling Load calculations – Refrigeration 

load calculations with applications- Air distribution 

system– Air ducts design – Chilled water piping 

network and piping design – Refrigerant piping and 

design – Lubricants in refrigeration systems – 

Expansion devices – Control of refrigeration and air 

conditioning systems. 

 

  M 1351 System Dynamics & Vibrations (1 – 2 – 3ديناميكا المنظومات واإلىتزازات  )  1351م 

(3-2-1) 

نمذجة  –نمذجة المكونات المجمعة  –مقدمة لديناميكا المنظومات 
المنظومات الفيزيقية المختمفة ) الميكانيكية ، الييدروليكية ، الحرارية ، 

الزمنية لمنظومات الدرجة االولى منحنيات اإلستجابة  –الكيربية( 
منحنيات اإلستجابة الترددية لمنظومات الدرجة االولى  –والثانية 
اإلىتزازات الميكانيكة لممنظومات الميكانيكة ) درجة حرية  –والثانية 

قياس  –دراسةاإلنتقالية وعزؿ اإلىتزازات  –واحدة ، درجتاف حرية( 
شكا -اإلىتزازات  لممنظومات ذات    ؿ الحركةمنحنيات اإلستجابة وا 

 درجات حرية متعددة. 

Introduction to system dynamics concepts – 

Modelling of lumped elements – Dynamic modelling 

of physical systems (Mechanical, fluid, thermal and 

electrical systems) – Analogy among Mechanical, 

fluid, thermal and electrical systems – Dynamic 

response (transient response of first and second order 

systems)– Frequency response (first and second order 

systems) – Single, two and multi-degree of freedom 

vibration of mechanical systems (free and forced 

vibration, transmissibility, vibration isolation, 

vibration measurements) – Response of multi-degree 

of freedom system and modes of vibrations. 
 

 M 1352 Automatic Control  ( 3 – 2 – 1) (1 – 2 – 3التحكم اآللى ) 1352م 

مقدمة لنظرية التحكـ اآللى واألساليب واألنماط المختمفة لممنظومات 
نمذجة المنظومات بإستخداـ األشكاؿ التخطيطية  –ذات التغذية المرتدة 

تخداـ أساليب الحؿ الرقمية وبإس –فراغ الحاالت  –دواؿ التحوؿ  –
اإلستجابة المرحمية الزمنية واإلستجابة عند اإلستقرار  –طريقة "الببلس" 

 –دراسة الخطأ فى حالة الثبات ومعدالت الخطأ  –شروط اإلستقرار  –
تحميؿ المنظومات بطريقة المحؿ اليندسى لمجذور و منحنيات 

قاعدة نايكست. نظرية  –اإلستجابة الترددية )مخططات نايكست وبود( 
 حكـ الرقمى واستخداـ الحاسوب فى تحميؿ وتصميـ نظـ التحكـ. الت

Introduction (definitions, control terminology, control 

system configuration, classification of control system, 

feedback control theory) – block diagram 

representation  –  transfer functions – state space 

modeling of continuous systems – solution methods 

(Laplace transform and numerical integrations) – 

transient response – stability –  steady State error  –  

error indices  –  system analysis (root loci,  frequency 

response: bode plot and polar plot) – Nyquist stability  

– digital control.  

 
 M 1361 Mechanical Design (3- 2- 1) (1 – 2 – 3تصميم ميكانيكى )  1361م 

التفكير االبداعي  –طرؽ و نظـ تحميؿ وتصميـ االنظمة الميكانيكية 
 –تصميـ انظمة نقؿ القدرة الميكانيكية )السيور  –في عممية التصميـ 

   - كرسي المحور ذو الجمبة –االعمدة(  –التروس بأنواعيا المختمفة 
مشروع مصغر  -أختيار المحركات الكيربية –كرسي المحور ذو البمية 
 لتصميـ نظاـ ميكانيكي.

problem solving methodology in the design, analysis 

of alternatives, and synthesis of mechanical elements 

– emphasis on creative thinking and the engineering 

design process – Belt and chain drives – rolling 

element bearing – lubrication and journal bearings – 

design (static and dynamic) of spur, helical, worm and 

bevel gears – rolling bearings – mechanical design 

computer software – mini-projects are used to 

introduce engineering design procedures.,  
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 M 1368 Computer-Aided Design (CAD) ( 1 – 2 – 3)    تصميم مدعم بالحاسب 1368م 

( 3 – 2 – 1 ) 
 –مقدمة في استخدامات الحاسب في التصميـ و التطبيقات اليندسية 

 –الجسمي(  -السطحي -التوصيؼ الجيومتري بأنواعة )السمكي
قتطاعات و النوافذ اال  -التحوالت ثنائية و ثبلثية االبعاد  –المنحنيات 

مقدمة في االجزاء  –الوصوؿ لؤلفضؿ لمتغير أو أكثر مف متغير  –
 مثاؿ لتطبيقات برمجية في التصميـ المدعـ بالحاسب. –المتناىية 

Introduction to basic concepts of CAD/CAE – role of 

computers in synthesis and analysis – geometry 

description – parametric and feature-based design – 

geometric modeling: wireframe, surface and solid 

modeling (CSG & B-Rep) – curves and surfaces in 

modeling (Bezier and Splines interpolation curves) – 

computer graphics; transformations; constraints; 

clipping and windowing – design optimization – 

introduction to finite element method – application of 

FEA to stress analysis – applications of CAD – 

Individual projects – The laboratory uses commercial 

CAD/CAE software packages for mechanical design. 

 
 M 1362  Material Engineering ( 3 – 2 – 1) (1 – 2 – 3ىندسة المواد )  1362م  

المواد الخزفية ػ المواد المولفة ػ االختبار الكمىمممواد ػ المواد المناسبة 
لمتطبيقات عند درجات الحرارة المنخفضة ػ اختيار المواد لتحقيؽ 

لطبيعية لممعادف ػ الغرض الميكانيكى ػ الطرؽ المعممية لبلختيارات ا
ػ االنتشار ػ الترسيب ػ التحوؿ  التشكيؿ المدف والتصمب وكسر المعادف

 المارتنسيتى ػ االتجاىات الحديثة فى تكنولوجيا المواد النانو 
 

Ceramics – composite materials – polymeric materials 

– quantitative material selection – materials for low 

temperature applications – selection of materials to 

satisfy mechanical requirements including the concept 

of cost per unit property – experimental methods for 

physical examination of metals – plastic deformation, 

work hardening and fracture – diffusion – 

precipitation – martensitic transformation  – new 

trends in materials technology (Nano-materials). 

 
 

جراء التجارب  )  1364م   M 1364 Design of Experiments  ( 3 – 1 – 2) (2 – 1 – 3تصميم وا 

االخطاء المتعمقة  –الخمفية النظرية و العممية لؤلجراءات التجريبية 
تصميـ طرؽ جمع البيانات المعممية و   -تنامي االخطاء  –بالقياسات 

التمثيؿ الرياضي  –زيقية تحميميا و استقرائيا لمداللة عمي النظـ الفي
 –االشارات الصادرة و الواردة مف النظـ الفيزيقية  –لمدالالت البيانية 

إستخداـ الحاسب اآللي في السيطرة عمي و قياس المتغيرات لمنظـ 
 الفيزيقية. 

The theory and practical considerations associated 

with contemporary experimental procedures, methods 

and design strategies. - measurement error and its 

propagation -  method of design data collection and 

data analysis and physical interpretation. equation 

fitting and plotting, signal acquisition and validation, 

instrument response and elements of experimental 

design. Emphasis includes computer aided data 

reduction, modeling of a system and report writing. 

Application of experimental design to engineering 

problem. 

 
 M 1371 Metal Cutting Theory ( 3 – 2 – 1) (1 – 2 – 3نظريـة قطــع معــادن ) 1371م 

ميكانيكا عممية  –طريقة تكوف الرايش  –تحميؿ عمميات قطع المعادف 
 –تعييف قوى القطع بالطرؽ الحسابية والتجريبية  –قطع المعادف 
ة التشغيؿ قابمي –العوامؿ الحرارية فى قطع المعادف  –مقياس القوة 

 –ميكانيكا التجميخ  –وعبلقتيا بمادة العدة وتآكميا وعمر استخداميا 
 اقتصاديات التشغيؿ –ضبط جودة السطح واالبعاد 

Analysis of metal cutting, mechanism of chip 

formation, mechanics of metal cutting, experimental 

and theoretical determination of cutting forces, 

dynamometer, thermal aspects of metal cutting –  tool 

materials, tool wear, tool life and machinability – 

mechanics of grinding, surface quality and 

dimensional control – Economics of machining. 
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 M 1372 Advanced Machining Processes (1 – 2 – 3أساليب تصنيع متقدمة )  1372م 

( 3 – 2 – 1) 

التشغيؿ ساليب الحرارية غير التقميدية )اال –تصنيؼ الطرؽ  –مقدمة 
بالشرارة الكيربائية ، التشغيؿ بالحـز االلكترونية ، القطع بقوس الببلزما ( 
الطرؽ الميكانيكية  ) التشغيؿ باالجيزة فوؽ الصوتية ، التشغيؿ بالتيار 

الطرؽ  –اء ، التشغيؿ بالتيار النفاث لحبيبات صمدة ( النفاث لمم
الكيروكيميائية ) التشغيؿ الكيروكيميائى ، التجميخ الكيروكيميائى ، الثقب 

االستخدامات الصناعية لميزر )  –التشغيؿ الكيميائى  –الكيروكيميائى ( 
 استخداـ مجموعات مركبة مف طرؽ –القطع ، المحاـ ، المعالجة الحرارية ( 

النمذجة  –التنافسية واقتصاديات التصنيع  –اختيار الطريقة  –مختمفة 
 واالستخداـ االمثؿ لمتشغيؿ بالطرؽ غير التقميدية

Introduction – processes classification – thermal 

nontraditional techniques (EDM, EBM & PAC) 

– mechanical processes (USM, WJM & AJM) – 

electrochemical machining (ECM, ECG & ECD) 

– chemical machining – laser industrial 

applications (cutting, welding & heat treatment) 

– combinations of various processes – process 

selection – competitive aspects and economics of 

manufacturing – modeling and optimization of 

non-traditional machining processes. 

 

 M 1382 Industrial Engineering (3-2-1) (1-2-3ىندسة صناعية ) 1382م 

تداوؿ مناولة و  –طرؽ فحص المواد  –نتج طرؽ بحث وتطوير الم
مقدمة فى تخطيط وتصميـ  -مقدمة الساليب ضبط الجودة –المواد 

 المصانع

Research and product development – materials 

handling – materials inspection – time and motion 

study – workplace layout and design – quality control 

– Standardization of tools and work methods – 

industrial management 

 

 M 1384 Production Management  ( 2 - 0 – 0) (0 – 0 – 2ادارة انتاج )  1384م 

 -خطط االنتاج القصيرالمدى -لتنبؤا -نظرية اتخاذ القرارت  -مقدمة
تخطيط االحتياجات مف  -التخطيط و التحكـ فى المخزوف

دراسة  -CRP)تخطيط االحتياجات مف الموارد) -( MRPالمواد)
دراسة  -دراسة استراجيات العمميات االنتاجية  -استراجيات المنتج 

قياس معدالت  –استراجيات العوامؿ البشرية وعبلقتيا باالنتاج 
 ادارة عمميات الصيانة-النتاجا

Introduction – decision theory – forecasting – 

aggregate production planning – short term 

scheduling – inventory planning and control –

Resource requirement planning systems( Material 

requirement planning[MRP] ,Capacity requirement 

planning[CRP])- product strategy – process strategy 

– human resource strategy – work measurement – 

learning curves – maintenance  management and 

reliability. 
 

 M 1391 Introduction to Mechatronics (3 – 2 – 1) (1-2-3) مقدمة الميكاترونيات 1391م 

 –المنطؽ الرقمى  –أنظمة التشغيؿ الكيربية  –يكاترونيات ما ىى الم
المعالجات الدقيقة  –الدوائر المنطقية المتسمسمة والمجمعة 

دوائر تحويؿ اإلشارات  –نظـ عرض البيانات  –والمتحكمات الدقيقة 
نمذجة  –إنتقاؿ وجمع البيانات  –الرقمية إلى إشارات متصمة والعكس 

طرؽ التوصيؿ  –كية والتحكـ فييا وتطبيقاتيا المنظومات الكيروميكاني
تكنولوجيا المجسات  –اإللكترونية ومتحكمات األجيزة الميكانيكية 

مجسات األلياؼ  –المجسات الكيروضوئية  –)مفاتيح التقارب 
 –توصيبلت األجيزة  –جمع اإلشارات وتنقيتيا وتكييفيا  –الضوئية( 

 وتطبيقاتيا(.المجسات والمشغبلت )إختيارىا وتركيبيا 

What is Mechatronics – Electrical actuation systems 

– Digital logic, combinational and sequential logic 

circuits – Microprocessors & Microcontrollers – 

Data presentation systems – AD/DA converters, data 

transmission and acquisition – Electromechanical 

system modeling, control and applications – 

Electronic interfaces and controllers for mechanical 

devices – Sensor technology (Proximity switches, 

Photoelectric sensors, Fiber optic sensors), signal 

acquisition, filtering, and conditioning – Device 

communications – Sensors and actuators (selection, 

installation, and application strategies). 
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 M  1400 Field Training (0-0-2) (2-0-0التدريب الميدانى )  1400م  

اسابيع فى الصيؼ فى منشاءة صناعية تعمؿ   ٙيقضى الطالب 
فى مجاؿ إىتمامو. ويتعرض الطالب خبلؿ الفترة لظروؼ العمؿ 
الحقبقية و التعرض لعبلقات العمؿ التطيبقى عف قرب. وعمى 

 خبراتو المكتسبة خبلؿ التدريب.الطالب تقديـ تقرير فنى يوضح 

The student is to spend six weeks in summer in an 

industrial facility related to his main field of interest. 

During this period he is exposed to typical work 

environment. He is expected to hand a technical report 

concerning the benefits he gained during this period. 

 
 

 M 1411 Hydraulic and Turbomachines (3-2-1) (1-2-3آالت ىيدروليكية وتربينات ) 1411م 

المعادالت األساسية ،  –االالت التربينية ) مفاىيـ أساسية  –مقدمة 
 –السرياف أحادى األتجاه خبلؿ االالت التربينية  –التماثؿ ( 

 –السرياف ثبلثى األبعاد  –ف ثنائى االتجاه خبلؿ التربينات السريا
 الضواغط والطممبات   –التربينات الييدرلوكية والغازية 

Introduction – turbomachines (definitions ,  basic 

equations, similarity)– one dimensional fluid flow in 

turbomachinery - two dimensional cascades in 

turbomachinery -  three dimensional flow – hydraulic 

and gas turbines – compressors and pumps design and 

operation . 

 
 

 منظومات قدرة ىيدروليكية ونيوماتية 1413م 
 (3-2-1) 

M 1413 Hydraulic & Pneumatic Power Systems 

(3-2-1) 

المضخات  –ظومات الييدروليكية مقدمة عف األجزاء الرئيسية لممن
 –المضخات الترسية  –المضخات الريشية  –موجبة اإلزاحة 

الزيوت  -المضخات الكباسية واالنواع المختمفة لكؿ منيا 
مثبتات  –المرشحات  –المصافى  –الخزانات  –الييدروليكية 

 –الضغط .  المحركات الييدروليكية ) الخطية والدورانية( 
 –السرياف –روليكية ) صمامات التحكـ فى اإلتجاه الصمامات الييد

انابيب الضغط والمثبتات وموانع  –الضغط(  –الصمامات المؤازرة 
تصميـ الدوائر  –مخططات الدوائر الييدروليكية  –التيريب 

والمحاكاة النمذجة  –انتقاؿ القدرة الييدروستايكى  –الييدروليكية 
قياس  –يوماتية: الصمامات األنظمة الن - لمدوائر الييدروليكية

تصميـ الدوائر  -صمامات األماف  –منظمات الضغط  –الضغط 
 انتقاؿ القدرة الييدروستايكى . –النيوماتية 

Hydraulic  system: Basic and components of hydraulic 

system – Hydraulic Pumps (constant displacement 

pumps, outer and inner vane pumps, outer and inner 

gear pumps, variable displacement pumps, piston 

pumps, eccentric plate pumps) – Hydraulic Fluids, 

Reservoirs, Strainers, Filters, and Accumulators – 

Actuators (Axial and Rotary) – Hydraulic Valves 

(Directional Control valves, Flow control Valves, 

Servo-Valves, Pressure Valves) – Lines, Fittings, and 

Seals – Basic Diagrams and Systems –Hydraulic 

circuits design – Hydrostatic transmission Dynamic 

Modelling  and simulation. 

Pneumatic system: Air valves – Pressure measurements 

valves – Air pressure regulators – safety valves – Air 

drying – Pneumatic circuits design – Pneumatic 

transmission.  
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 M 1421 Power Systems Components (3-2-1) (1-2-3مكونات نظم الطاقة ) 1421م 

 –مقدمة لممبادالت الحرارية  –تصنيؼ محطات القوى ومكوناتيا 
ر )غبليات مواسير الميب ، غبليات مواسير المياه ، مولدات البخا

االتزاف الحرارى لمولدات  –نظاـ المياه والبخار ، نظاـ اليواء والغازات 
التحكـ فى مولدات  –البخار ، التصميـ الحرارى لمولدات البخار 

التربينات البخارية ) تصنيؼ اسطوانات البخار ، األجزاء  –البخار( 
الضغط والسرعة المركبة ، نظاـ تزييت التربينة ، الدوارة ،  مرحمة 

 -نظاـ العزؿ لمتربينة ، التمدد النسبى واالجيادات الحرارية(  
المكثفات  –الطممبات )الطممبات متعددة المراحؿ ، قرص األتزاف( 

وسخانات المياه )المكثفات ذات التبلمس المباشر ، المكثفات 
 أبراج التبريد –ور( الدياريت –سخانات المياه  –السطحية 

Power plant arrangement and components –

introduction to heat exchangers - steam generators 

(fire tube boiler, water tube steam generators, water 

and steam system, air and flue gas system, heat 

balance for the steam generators, thermal design of 

steam generators, control of steam generators)- steam 

turbine components (turbine cylinder arrangements, 

rotors of steam turbines, velocity and pressure 

compounded stages, steam turbine seal system, 

lubricating oil system, differential expansion and 

thermal stress) – pumps (multistage pumps, 

balancing desk), condensers and feedwater heaters 

(direct contact condensers, surface condensers, 

feedwater heaters, dearerators) – cooling towers,  

 

 M 1423 Power Stations (3-2-1) (1-2-3)  القوىمحطات  1423م 

المحطات البخارية )دورة البخار ، كفاءة  –نظـ توليد الطاقة  –مقدمة 
الدورة ، طرؽ تحسيف كفاءة الدورة ،  النظـ األساسية والمساعدة 

محطات التوليد الغازية )دورة التربينة الغازية ،  –لممحطات البخارية( 
الشغؿ والكفاءة ، أجزاء التربينات الغازية ،  تطبيقات التربينات  زيادة

محطات التوليد  –التوليد المشترؾ  –المحطات المركبة  -الغازية(  
 اقتصاديات المحطات –تخزيف الطاقة  –الييدروليكية 

Introduction – classification of power stations – 

steam power stations (Improvement of Rankine 

cycle efficiency, main and auxiliary systems) – gas 

turbine power stations (theory, components, 

applications, water injection) – combined cycle 

power stations – cogeneration – hydraulic power 

stations – diesel stations – energy storage – 

economics of power stations. 

 

 M 1431 Combustion Technology (3-2-1) (1-2-3تكنولوجيا اإلحتراق ) 1431م 

الخواص الحراريو لغازات اإلحتراؽ )نسبةالوقود/اليواء حساب نسبة 
حساب القيمة الحرارية  –حساب حرارة األحتراؽ  –نواتج اإلحتراؽ 

لموقود عند األحتراؽ تحت حجـ ثابت وتحت ضغط ثابت(. حساب 
حساب معدؿ اإلحتراؽ بإستخداـ اإلتزاف الحراري  –وىولمز دالة جبس 

حساب حدود  –حساب كفائة اإلحتراؽ  –والنظرية الحركية لئلحتراؽ 
حساب  –حساب سرعة اإلحتراؽ  -حساب سرعة الميب  –اإلحتراؽ 

دراسة خواص وتركيب األنواع المختمفة  –التركيب ومكونات الميب 
اإلحتراؽ –راؽ في المراجؿ البخارية تطيقات عمي نظـ اإلحت -لموقود 

اإلحتراؽ داخؿ  –اإلحتراؽ سابؽ لمخمط  –داخؿ التربينات الغازية 
 دراسة تصميـ غرؼ اإلحتراؽ. –األفراف 

Thermal properties of combustable gases( Air/fuel 

ratio, product of combustion, heat of combustion, 

fuel heating values) constant volume combustion 

constant pressure combustion, Hillums and Gibbs 

functions,  combustion equilibrium, kinetic theory of 

combustion, flammability limit, combustion 

efficiency, flame velocity, burning velocity, flame 

stability, flame structure- premixed flame- diffusion 

flame- furnaces- gas turbine combustion- fuel 

properties ( gas fuel-Liquid fuel gaseous fuel)- fuel 

nozzles design(gaseous, liquid fuel) - combustion in 

boiler- design of combustion chamber 
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 M 1452 Control Applications (3-2-1) (1-2-3تطبيقات التحكم ) 1452م 

الحساسات  –دراسة المكونات االساسية ألنظمة التحكـ فى العمميات 
أنماط التحكـ المختمفة )المتقطع ، التناسبي ، التكاممى  –والمحركات 
تصميـ انظمة التحكـ فى العمميات وتصميـ الحاكمات  –والتفاضمى( 

  -واعيا المختمفة )الييدروليكية ، النيوماتية ، الكيربية واإللكترونية(بأن
انظمة التحكـ  –التفاضمية -التكاممية-تنغيـ الحاكمات التناسبية

 – zالبيانات المتقطعة والتحوؿ لفراغ  –التحكـ الرقمى  –القصوى 
دراسة  - zالى الفراغ  sالتحوؿ مف الفراغ –دالة التحوؿ الرقمية 

 –تصميـ الحاكمات الرقمية   -قرار فى انظمة التحكـ الرقمية االست
الحاكمات المصغرة )التنسيؽ الداخمى  –الحاكمات المنطقية المبرمجة 

حاالت تطبيقية  -تصميـ الماكينات الخفيفة  –وطرؽ البرمجة( 
 لمدراسة .

Basic components of process control loops – Sensors 

and actuators – control modes (Discrete, 

proportional, integral and derivative control) – 

Design of process control system and controller 

hardware(hydraulicpneumatic – electric/electronic 

controller) – tuning of PID controllers – optimal 

control system – Digital control system – Sampled 

Data Systems and the z-Transform - Pulse Transfer 

Function - Mapping the s-Plane into the z-Plane – 

Digital system stability – Digital Controller Design - 

Programmable logic controllers with applications – 

Microcontroll (layout,  assembly programming)- 

Embedded system design - Case studies. 

 
 M 1462 Projects Management (3-2-1) (1-2-3إدارة مشروعات )  1462م 

تخطيط المشروعات  –مقدمة عف اساليب تخطيط المشروعات 
طرؽ التنبؤء بقيمة الزمف  -(AOA- AONباستخدـ  الشبكية )
لممشروع باستخداـ المسار ى التخطيط االساس–ومتطمبات كؿ عممية 

والبيرت وتحديد زمف انتياء المشروع وزمف المرونة  , CPM الحرج
ادارة  –طرؽ تقميؿ  زمف المشروع مع زيادة التكاليؼ  –لكؿ عممية 

طرؽ التحكـ فى زمف وتكاليؼ  –المشروع طبقا لبلمكانيات المتاحة 
 المشروع

Development of the network plan concept-Project 

planning (developing the networks)- Time and 

resorce estimation(three time estimation method) – 

Basic scheduling( using CPM and PERT)- Time cost 

trade-offs – Resource allocation – Project control 

(time and cost). 

 
 M 1471 Computer-Aided Manufacturing (1-2-3التصنيع المدعم بالحاسب ) 1471م 

(CAM) (3-2-1) 

مقدمة عف ماكينات التحكـ  –أساسيات التصنيع المدعـ بالحاسب 
 –أنظمة التصنيع المؤتمتة )التحكـ العددى  –مواصفاتيا  –العددى 

 –التحكـ العددى المتعدد بالحاسب الواحد  –التحكـ العددى بالحاسب 
البرمجة اليدوية  –اكينات التحكـ العددى تصنيؼ م –التحكـ الذكى( 

 –المعالجات البعدية  –البرمجة اآللية باستخداـ الحاسب  –لمقطع 
أساسيات النمذجة السريعة والتصنيع  –تصميـ المسارات المختمفة 

تقنيات التصميـ  –إستخداـ الحاسب فى تخطيط العمميات  –اآللى 
ريؽ كتابة برامج قابمة التطبيؽ عف ط –لمتجميع والتصميـ لمتصنيع 

عمؿ مشاريع لمطبلب لتصنيع قطع معينة  –لمتطبيؽ عمى أى برنامج 
باستخداـ برامج التصميـ والتصنيع بالحاسب وتنفيذىا عمى ماكينة 

 تحكـ عددى.

Fundamentals of CAM – Introduction to NC Machine 

Tools – Specifications – Automated manufacturing 

Systems (NC, CNC, DNC, AC) – Classification of 

NC Machine Systems – Manual part Programming – 

Computer-Aided Part Programming & post-

processors – trajectory interpolators – fundamentals 

of rapid prototyping and automated fabrication – 

CAPP – DFA & DFM – Applications programs will 

be written and interfaced to the CAD/CAM database 

– Students participate in a manufacturing project 

which utilizes CAD/CAM software to design and 

manufacture a component using CNC machining 

equipment. 
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 M 1473 Materials Handling (3-2-1) (1-2-3مناولة المواد ) 1473م 

التروس -الطنابير–السبلسؿ  –اساليب رفع وتداوؿ المواد )الحباؿ 
تصميـ  –الييدروليكى واالوناش( –القابضة( االت الرفع )المولبى 

تصميـ وسائؿ المناولة طبقا  -وسائؿ المناولة طبقا لتصميـ المخازف
 الروبت(  –الدرفيؿ  –)السيور  المناولة -رشةلتصميـ الو 

Material handling (principles, equipments, and 

systems) – Material handling systems design – Plant 

site selection -– Material handling  in Warehousing.- 

Robot 

 

 

 M 1481 Operations Researches (3-2-1) (1-2-3بحوث عمميات ) 1481م 

استخداـ الرسـ  فى حؿ مشاكؿ البرمجة -البرمجة الخطية  –مقدمة 
 ؿمشاك -حؿ مشاكؿ البرمجة الخطية باستخداـ السمبمكس -الخطية 

تخطيط  –مسائؿ اقصر طريؽ  –مشاكؿ التخصيص  -النقؿ
البرمجة  –تحميؿ الحساسية  – بيرت–المسار الحرج  -المشروعات
 رامج الجاىزة.استخداـ الب –الصحيحة 

An introduction to the philosophy of operations 

research – Formulation of linear programming models 

and their solution (graphical and simplex methods) – 

Duality theory – Transportation model – assignment – 

network models – critical path methods, projects 

evaluation review technique (PERT) – Sensitivity 

analysis – Integer programming, branch-and-bound – 

Use of LP and IP computer software programs. 

 
 M 1482 Engineering Economy (2-2-0) ( 0 - 2 – 2االقتصاد اليندسى  )  1482 م

معدؿ  -التحميؿ االقتصادى لمبدائؿ –مة السنوية القي –القيمة الحالية 
 –االىبلؾ حساب قيمة االىبلؾ نماذج االحبلؿ -الفئدة وفترة االسترداد

 حساب.

Basic concept of engineering economics – Cash flow 

– Compound interest formula – Time value of money 

– Nominal and effective interest – Equivalence – 

Present worth value – Benefit/Cost ratio – Annual 

cost – Economic analysis of engineering alternative – 

Rate of return – Depreciation – Income taxes. 

 

 M 1491 Process Control with Applications (1-1-2)التحكم فى العمميات وتطبيقاتيا  1491م 

(2 – 1 – 1) 

تصميـ الحاكمات المتناسبة، المتناسبة المتكاممة، المتناسبة المتفاضمة، 
أساليب  –تصميـ األنظمة المؤازرة  –والمتناسبة المتفاضمة والمتكاممة 

التحكـ  –أتمتة الحاسب المعاصرة مثؿ )الحاكمات المبرمجة المنطقية 
وب لمتحكـ األنظمة المعتمدة عمى الحاس –التوجييى و تجميع البيانات 

الموضوعات مثؿ التحكـ بالحاكمات المبرمجة  –فى العمميات( 
ستخداـ الحاسوب فى جمع البيانات تقدـ معمميًا مف خبلؿ  المنطقية وا 
ستخداـ  تنفيذ الطبلب ألنظمة معينة والتحكـ فييا بيذه األساليب أوا 

 أنظمة موجودة بالفعؿ وتقييـ الطبلب يتـ مف خبلؿ إختبارات ومشاريع.

Design of (PI, PD, PID) controllers – Design of servo 

systems – Presents computer automation including 

PLCs, SCADA, and PC-based systems to control 

processes. Topics such as PLC control and computer 

data acquisition are introduced where students will 

use existing systems or build systems and control 

these systems with PLCs and computer data 

acquisition systems. Assesses students through test 

and project evaluations and the course will be 

assessed by graduate feedback. 

 

  M 1492 Design of Mechatronics Systems (1-2-3)تصميم األنظمة الميكاترونية  1492م 

(3 – 2 – 1) 

ختيارالعناصر )المحركات  –التصميـ التصورى   –التصميـ وا 
قرارات التحكـ  –أنظمة اإلتصاالت(  –الحاكمات  –المجسات 

ت تصميـ المقاببلت اإللكترونية والحاكما –ودراسات المحاكاة 
 .لؤلدوات الميكانيكية

Conceptual design – Design and component selection 

(drives, sensors, controller hardware, and 

communication system) – Control decisions and 

simulation studies – Design of electronic interfaces and 

controllers for mechanical devices. 
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 M 1512 Fire Fighting & Water Distribution (1-2-3نظم الحريق وتوزيع المياه ) 1512م 

Systems (3-2-1) 

تصنيؼ نظاـ مكافحة الحرائؽ. نظاـ استخداـ  -نظاـ مكافحة الحرائؽ 
مكافحة الحريؽ باستخداـ الوسائط  –الرشاشات في مكافحة الحريؽ 

استخداـ  –صة لمكافحة الحريؽ أستخداـ انظمة وأكواد خا – النقية 
شبكة المياه البارة والساخنة في مقاومة الحريؽ. استخداـ انظمة التيوية 
في مكافة الحريؽ. نظاـ الصرؼ الصحي )االنابيب منظومة واحدة ، 
وىما نظاـ االنابيب ، والثابت مف وحدات السباكو والتركيبات ، وحجـ 

نظاـ  -المضخات(ارة والحفر و مياه الصرؼ األنابيب نظاـ القرارة القر 
 ر ػ نظاـ التيوية لصرؼ مياه االمطا

Fire Fighting System: Introduction and Classification 

of fire fighting system. Sprinklers system – Fire Hose 

Cabinet – clean agents 200 suppression system – 

Special fire fighting systems- NFPA and fire fighting 

codes.   

Hydronic system: Domestic cold and hot water system 

(Demand – systems of circulations – sizing of domestic 

water piping system – heating capacity) – Sanitary 

Drainage system (single pipe system, two pipes system, 

fixture units of plumbing fixtures, sizing of drainage 

water piping system, sump pits and sump pumps) – 

Rainwater drainage system – Ventilation system. 

 

 M 1522 Nuclear Power Stations (3-2-1) (1-2-3محطات نووية ) 1522م 

محطات  –األنواع المختمفة لمحطات الطاقة النووية )ذات الغمياف 
المبردة بالغاز( ، حسابات األنواع المختمفة  –المياه الضغوطة 

 –قواعد أختيار محطات الطاقة النووية  –لمحطات الطاقة النووية 
 اد المستخدمة فى المفاعبلت النووية.أختيار المو 

Different types of nuclear power stations (boiling 

water, pressurized water, gas-cooled, fast-breeders) – 

simulation of different types – methods of choosing 

nuclear power Station type – choosing the materials 

used in different reactors. 

 

 M 1524 Computer Applications in Energy (1-2-3تطبيقات الحاسب فى نظم الطاقة ) 1524م 

Systems, (3-2-1) 

معادالت  –نمذجة االنتقاؿ الحراري في األجزاء الصمبة  –مدخؿ 
مدخؿ لمطرؽ  –االجزاء المنتيية  –الطرؽ العددية  –ستوكس"  -"نافيير

 –البرمجة في التبريد و تكييؼ اليواء  –ناميكا الموائع الحسابية في دي
حاالت  –تطبيقات في الطممبات  –تطبيقات في نمذجة االحتراؽ 

 لمدراسة و مشروع.

Introduction – modeling of conduction heat transfer – 

Navier-Stokes equations – numerical methods – finite 

element and finite volume methods – Introduction to 

computational fluid dynamics – software - 

applications in refrigeration and air conditioning – 

applications in combustion modeling – applications in 

turbomachinery – case studies and projects. 
 

 M 1525 Non-Conventional Energy (2-1-1) (1-1-2طاقة غير تقميدية ) 1525م 

الطاقة الشمسية ) شدة االشعاع  –مقدمة عف مصادر الطاقة المتجددة 
المجمعات  –نظـ الطاقة الشمسية  –و زواياه وطرؽ الحساب والقياس( 

البرؾ الشمسية  –توليد الطاقة مف الطاقة الحرارية الشمسية  –الشمسية 
 تخزيف الطاقة الشمسية .  –

 –الطاقة النووية ) الوفود النووى و النشاط االشعاعى والتفاعؿ النووى( 
المفاعبلت والمحطات  النووية.الطاقة الحيوية )تحويؿ المخمفات الى 

توليد الطاقة مف المخمفات الزراعية والمواد    –محروقات غازية( 
قة طاقة الرياح ) اسس توليد الطا نظـ توليد الطاقة الحيوية -العضوية  

 –مف الرياح ، منحنيات القدرة والسرعة ، ظروؼ موقع المحطات ( 
تصميـ توربينات  –المراوح افقية المحور  –المراوح راسية المحور 

 –الطاقة الجيو حرارية  –طاقة المحيطات  –محطات الرياح   -اليواء 
  المصادر األخرى لمطاقات المتجددة.

Introduction to renewable energy sources - Solar 

energy (solar radiation intensity, angles, estimation 

and measurement) – Solar energy systems – Solar 

collectors – Power generation by thermal solar energy 

– Solar ponds – Energy storage . Nuclear energy 

(nuclear fuel, radiation activity, nuclear reaction, 

nuclear reactors) – Biomass energy (conversion of 

biomass( - Energy generation from agriculture wastes 

and organic materials - Systems of biogas generation. 

Wind energy ( Principles of wind energy generation, 

curves of power and speed, site conditions ) – Vertical 

axis machines – Horizontal axis machines – Wind 

turbine design – Ocean energy – Geothermal energy – 
 Energy storage - Other sources of renewable energy. 
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 M 1534 Automotive Engineering (3-2-1) (1-2-3مركبات ومعدات ) 1534م 

اساسيات  -تقسيـ المركبات طبقا لجسميا  –قسيـ المركبات مقدمة ، ت
أنواع األنظـ الييدروليكية  -انواع اإلطارات لممركبات  –نظـ الفرامؿ 

أنظمة نقؿ  -أنظمة الفرامؿ –أنظمة التعميؽ  –أمظمة التوجيو  –
قياس أداء المركبات  –انواع الوقود والزيوت  –انواع الفبلتر  –الحركة 

  عمي الطريؽ

Introduction, Automotives calcifications, automotive 

body calcifications, Basic of brake system, type and 

theory hydraulic power system, steering system, Tires 

and support systems, vehicles body supports, 

suspension   and aliments, power transmutation 

systems, filters basics and types, automotive fuel and 

lubrication systems, automotive road performance test 

analysis 

 
 

 M 1541 Industrial Refrigeration (2-1-1) (1-1-2صناعى )التبريد ال 1541م 

تخزيف الطعاـ ومعداتو )الخواص الحرارية لؤلغذية، زمف التبريد 
والتجميد ، متطمبات التخزيف، ميكروبيولجى الطعاـ والتبريد، حمؿ 

ت( التبريد، تصميـ وحدات التبريد، التبريد األبتدائى لمفواكو والخضروا
تبريد األغذية ) نظـ تجميد األغذية، منتجات المحوـ، منتجات  –

تطبيقات التبريد فى الصناعة ) تصنيع  –الدواجف، منتجات األسماؾ( 
تطبيقات التبريد منخفضة  –الثمج، التبريد فى الصناعات الكيميائية( 

درجات الحرارة ) التبريد الفائؽ، التبريد ذات درجات الحرارة المنخفضة 
 دا، التبريد الفائؽ فى التطبيقات الطبية(.ج

Food Storage and Equipments (Thermal properties of 

foods, cooling and freezing time of foods, commodity 

storage requirements, Food microbiology and 

refrigeration, refrigeration load, refrigerated facility 

design, methods of precooling fruits, vegetables and 

cut flowers) – Food refrigeration (Industrial food 

freezing systems, meat products, poultry products, 

fishery products, others products) – Industrial 

applications ( Ice manufacture ice rinks, refrigeration 

in the chemical industries) – Low temperature 

applications (Cryogenics, Ultralow temperature 

refrigeration, biomedical applications of cryogenic 

refrigeration). 

 
 

 M 1542 Air-Conditioning Systems (3-2-1) (1-2-3نظم تكييف اليواء ) 1542م 

 –تحميؿ وأختيار نظـ تكييؼ اليواء  –تصنيؼ نظـ تكييؼ اليواء 
تكييؼ اليواء  –الوحدات الداخمية بالغرؼ  –توزيع اليواء بالمبانى 

تصميـ نظـ المياه فى تكييؼ   -تكييؼ اليواء عف بعد  –المركزى 
نظـ تكييؼ اليواء فى التطبيقات  –رجاع الطاقة ستنظـ ا –واء الي

المختمفة ) المبانى السكنية، المبانى التجارية، الفنادؽ واليوتبلت، 
المسارح والسينما، المبانى التعميمية،المبانى المكتبية، المستشفيات 

نظـ تكييؼ اليواء الصناعية )نظـ التجفيؼ  –ومبانى العناية الصحية( 
نظـ تكييؼ  –صناعة، تيوية األجواء الصناعية، تيوية المطابخ( فى ال

 اليواء فى المناطؽ النظيفة.

HVAC system classification – HVAC system analysis 

and selection – Building air distribution – In-room 

terminal system – Central cooling and heating – 

Decentralized cooling and heating – District heating 

and cooling – Hydronic heating and cooling system 

design – Applied heat pumps and heat recovery 

systems – Air conditioning system comfort 

application (Residences, retail facilities, commercial 

and public system, hotels, motels and dormitories, 

educational spaces, health care facilities) – Industrial 

air conditioning system (industrial drying system, 

ventilation of the industrial environment, kitchen 

ventilation) – Air conditioning systems for clean 

spaces  
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 M 1544 Refrigeration & Air Conditioning (1-2-3)اليواء  تبريد وتكييف المعدات  1544م 

Equipment (3-2-1) 

وحدات مناولة اليواء ) معدات توزيع اليواء بالغرؼ، المراوح، معدات 
تبريد اليواء بالتبخير، مرطبات اليواء، ممفات تيريد وتجفيؼ اليواء، 

األجيزة  –تسخيف اليواء، فبلتر اليواء(  التجفيؼ باألمتصاص، ممفات
الرئيسية فى نظـ التبريد والتكييؼ )الضواغط، المكثفات، المبخرات، 
أبراج التبريد، مبردات المياه، نظـ تسقيع المياه، معدات أستعادة الطاقو 
 –مف ىواء ليواء، وسائؿ التمدد، المواسير، المحابس والوصبلت( 

تكييؼ  –تكييؼ اليواء المنفصمة وحدات تكييؼ الغرؼ ) وحدات 
 الوحدات المجمعة(. -المضخات الحرارية –الشباؾ 

Air handling equipment (duct construction, room air 

distribution equipment, fans, evaporative air cooling 

equipment, humidifiers, air-cooling and 

dehumidifying coils, desiccant dehumidification, air 

heating coils, air cleaners for particulate 

contaminants) – General equipment (compressors, 

condensers, evaporators, cooling towers, liquid 

coolers, liquid-chilling systems, air to air energy 

recovery system, expansion devices, pipes, valves and 

fittings)  – Unitary equipment (unitary air conditioners 

and heat pumps, room air conditioner, packaged 

terminal air conditioner). 
 

 

  M 1571 Product Design & Development (1-1-2تصميم وتطوير المنتج ) 1571م 

(2-1-1) 

إختيار المشروع  –تحديد متطمبات العميؿ  –التخطيط لمنتج  –مقدمة 
 –التصميـ الصناعي  –توليد و تحديد المنتج  –مواصفات المنتج  –

التصميـ مع  –أقتصاديات المنتج  –االنتاج االولي   -التعبير المرئي 
التصميـ مع  –الممكية الفكرية  –التصميـ الجاسئ  –مراعاة األنتاج 

تصميـ السمسمة  –تنظيـ المستندات اليندسية  –مراعاة البعد البيئي 
 المغذية. 

Introduction – Product planning – Identifying 

customer needs – Project selection – Product 

specifications – Concept generation selection – 

Industrial design – Visual expression – Prototyping – 

Product architecture – Concept review – Product 

development economics – Design for Manufacturing 

– Robust design – Concept testing – Intellectual 

property – Design for environment – Organizing 

concurrent engineering – Supply chain design.   

 

 

 

 

 M 1572 Industrial Automation (3-2-1) (1-2-3األلية الصناعية ) 1572م 

آليػػػة  –المكونات األساسية لمظومة اآللية  –مدخؿ لآللية الصناعية 
القياس والرؤية  –التخزيف (  –المناولة  –عمميات التصنيع ) التجميع 

زمة المعدات البل –التحكـ المدمج مع العمميات  –باستخداـ الحاسب 
 لعمميات اآللية المرنة .

تحميؿ وتصميـ الروبوتات )تشمؿ األذرع والمركبات  –مقدمة لمروبوتات 
الديناميكا لمروبوتات الثابتة  –(. الكينماتيكا و الكينماتيكا العكسية 

 والمتحركة.
الخوارزميات البلزمة لتوصيؼ وترسيـ الحدود وارساؿ األوامر لمروبوت 

الروبوت )التحكـ فى اإلزاحة والسرعة والقوة ( منظومات التحكـ فى  -
 امثمة عمى تطبيقات الروبوتات فى اآللية. –

تصميـ الدوائر الييدروليكية والنيوماتية والكيربية البلزمة لعمميات اآللية 
 ( .PLCالحاكـ المنطقى المبرمج ) –المخططات الٌسممية  -

Introduction of industrial automation - Automation 

system components- Automated manufacturing 

systems (assembly, material handling and storage 

systems) – Computerized instrumentation – Computer 

vision, on-line computer control – Equipments for 

flexible automation. Basics of robotics, Analysis and 

design of robotic systems including arms and 

vehicles. Kinematics, Inverse kinematics and 

dynamics of robotics (stationary and mobile robotics), 

Algorithms for describing, planning and commanding, 

Robotic control systems, Position, speed and force 

control of robot grippers, Examples on various 

practical applications of robotics and automation. 

Design of pneumatic, hydraulic, and electrical 

systems for automation. Ladder diagrams-

Programmable logic controller. 
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 M 1574 Design of Jigs & Fixtures (3-2-1) (1-2-3تصميم مساعدات إنتاج ) 1574م 

االنواع االساسية لمساعدات االنتاج  –مقدمة عف مساعدات االنتاج 
التثبيت و التموقع و  –التشغيؿ(  –المحاـ  –التجميع  –)المنمذجة 

االنواع  –التصميـ االولي لمساعدات االنتاج  –التثبيت االمثؿ 
اع المكابس و لوازميا انو  –خطوات تصميـ القوالب  –المختمفة لمقوالب 

 اقتصاديات مساعدات االنتاج.  –المختمفة 

Introduction to tool & die design – Basic types and 

functions of jigs and fixtures (modular, assembly, 

welding, inspection, and machining fixtures) – Proper 

supporting, locating principles, and clamping features 

of jigs and fixtures – Conceptual design of jigs and 

fixtures (for drilling, reaming, milling, turning, boring 

etc.) – Different types of dies and their purpose – The 

steps to design a die – Different types of presses and 

press accessories – Considerations of design 

economics.   

 
 M 1576 Machine Tool Design (3-2-1) ( 1-2-3تصميم ماكينات التشغيل ) 1576م 

المتطمبات االساسية لماكينات التشغيؿ  و منحنيات و جداوؿ التشغيؿ 
توزيع تغيير  –التوحيد القياسي لسرعات التشغيؿ ومعدالت التغذية  –

مية تصميـ األجزاء الييك –السرعات بيف التروس في صندوؽ التروس 
تزييت و  –االدارة الييدروليكية   -و أعمدة االدارة لماكينات التشغيؿ 
االىتزازات الميكانيكية الناشئة في  –تشحيـ االجزاء المنزلقة و الدوارة 

 ماكينات التشغيؿ.

General requirements of machine tools and 

performance nomograms – Standardization of spindle 

speeds and feet rates – Layout of speed change gears 

(application for design of machine tools gear boxes) – 

Design of constructional elements (Frames, Sideways, 

Spindles and bearings, Cutting, Feed and Control 

drives) - Hydraulic drives – Vibrations in machine 

tools. 

 
 M 1581 Quality Control & Assurance (2-1-1) (1-2-3تحكم وتوكيد الجودة ) 1581م 

جودة العممية  –النمذجة  –طرؽ أخذ العينات و التقدير االحصائي 
 –طرؽ قبوؿ العينات  –القدرة  اإلنتاجية لمعممية  –خرائط التحكـ  –

ب األسالي –طريقة مضاعفة معامؿ االنتشار الطبيعى األحصائي 
المتقدمة في التوكيد اإلحصائى لمجودة بما فى ذلؾ خرائط التحكـ 

التصميـ  –نظاـ التحميؿ لممكونات األساسية  –متعددة المتغيرات 
أخطاء الفحص  –االقتصادي لخطط قبوؿ العينات و خرائط التحكـ 

 واإلختيار مف األبحاث السابقة.

Techniques of sampling and statistical estimation – 

Modeling, process quality, control charts, process 

capability, acceptance sampling methods, Six Sigma, 

and Lean Enterprise – Advanced techniques for 

statistical quality assurance, including multivariate 

control charting, principal components analysis, 

economic design of acceptance sampling plans and 

control charts, inspection errors, and select papers from 

the recent literature. 

 
 

 M 1582 Statistical Quality Control (3-2-1) (1-2-3حصائى فى الجودة )إلالتحكم ا 1582م 

مقاييس  –الكشؼ اإلحصائى بأسموب عصا الحساب  –تعريفات 
والنمط  –النزعة المركزية والتشتت )إستخداـ المتوسط والعدد األوسط 

تقطعة التوزيعات اإلحتمالية الم –والمدى(  –واإلنحراؼ المعيارى 
التوزيع  –اليندسى الزائدى...(  –والمتصمة بأنواعيـ )بواسوف 

إختبار تى  –إختبارات الفرضية  –نظريات اإلحتماؿ  –الطبيعى 
 –توافؽ المنحنيات باستخداـ المربعات الصغرى  –واإلختبار المربع 

 مقدمة عف التحكـ فى الجودة. –اإلرتباط واإلنحدار 

Definitions – Tally sheet – Measures of central 

tendency and measures of dispersion (uses of averages, 

medians, modes, standard deviations, ranges) – Discrete 

probability distributions (Binomial, Poisson, 

Hypergeometric) – Continuous probability distributions 

(Normal distributions) – Probability theorems – Tests of 

hypotheses – The t-test and chi-squared test – Curve 

fitting by least squares – Correlation and regression – 

Introduction to Statistical Quality Control. 
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  M 1584 Advanced Operations Researches (1-2-3بحوث عمميات متقدمة ) 1584م 

(3-2-1) 

البرمجة البلخطية نظرية صفوؼ  –مراجعة عمى البرمجة الخطية 
توليد —البرمجة الدناميكية وانواع البرمجة الديناميكية -االنتظار

 تصميـ نظـ المحاكاه -المحاكاه  -االعداد العشوائية

Overview of the linear programming models-Nonlinear 

programming models-types of nonlinear programming 

problems- queuing theory- application of queuing 

theory –dynamic programming- characteristics of 

dynamic programming –deterministic dynamic 

programming-probabilistic dynamic programming –

simulation- some common types of applications of 

simulation –outline of a major simulation study-

performing simulations on spreadsheets. 

 

 M 1586 Productivity, motion & time study (1-2-3نتاجية ودراسة الوقت والحركة )إل ا 1586م 

(3-2-1) 

أساسيات  –اإلنتاجية: العوامؿ المؤثرة عمى اإلنتاجية ودور اإلدارة 
عداد  –دراسة الحركة  تحسيف العمؿ مف خبلؿ تحميؿ الحركة وا 
إختبار  –دراسة الوقت أساسيات  –خرائط العمميات  –معايير األداء 

 دفع األجور وتخطيط الحوافز. –العمؿ والمنظومات المحددة سابقًا 

Productivity: Factors affecting productivity and role of 

management – Principles of motion study – Work 

improvement through motion analysis and setting of 

performance standard – Process charting – Principle of 

time study, work sampling and predetermined system – 

Wage payment and incentive planning. 

 
 M 1591  Robotics (3-2-1) ( 1-2-3الروبوتات ) 1591 م

الروبوتات الصناعية  –تصنيؼ الروبوتات  –مقدمة عف الروبوتات 
 –بالحاسب: التشييد ، البرمجة، التحكـ، والتطبيؽ والتصنيع المتكامؿ 

الروبوتات المستقمة: تخطيط الحركة وتصميميا، الكينماتيكا، المجسات 
األجزاء الصمبة والبرامج  –المستخدمة، اإلرشاد، وتشييد أنظمة التحكـ 

دراسات حالة عف تطبيقات الروبوت  –اإللكترونية الخاصة بالروبوتات 
 وتنفيذىا.

Introduction to robotics – Classification of robots – 

Industrial robots and computer integrated 

manufacture: architecture, programming, control and 

application areas – Autonomous robots: motion 

planning motion design, kinematics, sensors, 

guidance, and control architecture – Hardware and 

software aspects of robots – Case studies for robot 

implementation, navigation and guidance. 

 
  M 1592 Hydraulic & Pneumatic Control ( 1-2-3التحكم الييدروليكى والنيوماتى ) 1592م 

(3-2-1) 

األنظمة  –مقدمة عف أنظمة التحكـ الييدروليكى والنيوماتى 
القوة العممية فى صمامات التحكـ  –الييدروليكية والنيوماتية المؤازرة 

كية ألنظمة التحكـ النمذجة اإلستاتيكية والدينامي –والمشغبلت 
األداء الديناميكي واإلستقرار لمتحكـ  –الييدروليكية والنيوماتية وأجزائيا 

سمات التحكـ  –فى المحركات ذات الدوائر المفتوحة والمغمقة المؤازرة 
 –التحكـ فى الضغط والسرعة  –فى األجزاء الييدروليكية والنيوماتية 
التحكـ الكيربى فى دوائر  –ماتية األنظمة اإللكتروىيدرولية واإللكترونيو 

التحكـ المنطقى فى قدرة  –التحكـ التناسبى والمؤازر  –القدرة المائعية 
تشخيص األعطاؿ وصيانة األنظمة  –المكبرات الييدروليكية  –الموائع 

 الييدروليكية والنيوماتية.

Introduction to pneumatic and hydraulic control 

systems – Pneumatic and hydraulic servo systems  – 

Operating forces on control valves and actuators – 

Static and dynamic modeling of hydraulic and 

pneumatic control systems and components – 

Dynamic performance and stability of open- and 

closed-loop servo drives – Control characteristics of 

hydraulic and pneumatic components – Control of 

speed and pressure – Electro-pneumatic and electro-

hydraulic systems, electrical controls for fluid power 

circuits – Proportional and servo control – Fluid logic 

control – fluid amplifiers – Fault diagnosis and 

maintenance of pneumatic and hydraulic systems. 
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 M 1593 Mechatronics Embedded Systems ( 1-2-3األنظمة الميكاترونية المطمورة )  1593م 

 (3-2-1) 

تنفيذ التحكـ باألنظمة  –مقدمة عف األنظمة الميكاترونية المطمورة 
أنظمة اإلتصاؿ فى الزمف  –ة الموزعة مقدمة عف األنظم –المطمورة 
نمذجة وتصميـ  –نمذجة وتصميـ األنظمة المطمورة  –الحقيقي 

 تطور األنظمة المطمورة. –األنظمة الموزعة 

Introduction to embedded mechatronic systems – 

Control implementation in embedded systems – 

Introduction to distributed systems – Real-time 

communication systems – Modeling and design of 

embedded systems – Modeling and design of 

distributed systems – Development of ECS systems. 
 

 M 1594  Machine Vision and Image ( 1-2-3رؤية الماكينة ومحاكاة العمميات ) 1594م  

Processing (3-2-1) 

معالجة الصور:  –مقدمة عف رؤية الماكينات ومحاكاة العمميات 
تقنيات المعالجة  –نماذج الكاميرات  –تمثيؿ الصورة  –تقنيات التعزيز 

معالجة  –عمـ التشكؿ  –التقسيـ والتمثيؿ  –ضغط الصور  –القبمية 
تطبيقات رؤية  –التعرؼ وذكاء اآللة  –الصور الممونة وترميميا 

 الماكينات.

Introduction to machine Vision and Image Processing 

– Image Processing: enhancement technique – Image 

Representation – Camera Models – Preprocessing 

Techniques – Image compression – Segmentation and 

Representation – Morphology – Color image 

processing and restoration – Recognition and Machine 

Intelligence – Machine Vision Applications. 
 

 

 M 1595 Artificial Intelligence (3-2-1) ( 1-2-3الذكاء االصطناعى ) 1595م  

الشبكات العصبية  –مقدمة عف تقنيات الذكاء اإلصطناعى 
التعميـ  –التعميـ المعزز  –الجينات الموغاريتمية  –اإلصطناعية 

 –التعميـ العصبى الغامض  –المنطؽ الغامض  –المعزز الغامض 
ت العصبية اإلصطناعية والمنطؽ الغامض والجينات إستخداـ الشبكا

الموغاريتمية فى التحكـ والتخمييف والتخطيط والتشخيص والتصور 
النماذج البلتأكيدية وتمثيؿ  –وطرؽ البحث الكشفية والموجيو 
تعمـ  –أساليب التحكـ الذكى  –المعمومات: أنواع البلتأكيدية وقياساتيا 

التحكـ العصبى  –تحكـ العصبى ال –التحكـ الغامض  –التحكـ 
األنظمة المؤسسة معرفيًا: األنظمة الخبيرة المعتمدة عمى  –الغامض 

موضوعات متقدمة: الشبكات المصدقة، طرؽ  –القاعدة، تعميـ اآللة 
 التعميـ المراقبة، الشبكات المفظية، الطرؽ التحولية والتطورية.

Introduction to following artificial intelligence 

technique – Artificial Neural Networks (ANN) – 

Genetics Algorithms (GA) – Reinforcement learning 

– Fuzzy reinforcement learning – Fuzzy logic (FL) & 

Fuzzy neural learning – The use of ANN, FL and GA 

in control, estimation, planning, diagnosis, imaging, 

and heuristic search methods – Uncertainty models 

and information representation: types of uncertainties 

and uncertainty measures – Intelligent control 

methodologies, learning control, fuzzy control, 

neurocontrol, neuro-fuzzy control – Knowledge-

Based Systems: Rule-based Expert Systems, Machine 

Learning – Advanced Topics: Belief networks, 

Supervised learning methods, Semantic Nets, 

Evolutionary methods. 
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 ليندسة الكيربيةا اليندسة الميكانيكية والتى تدرس لطالب المقررات الدراسية بقسمقائمة 

 (0-1-3) يا الهندسة الميكانيكيةتكنولوج 1101م  
 ) كيرباء(

M 1101 Mechanical Engineering Technology 

(3 – 1 - 0) (Elecrical) 

ميكانيكا الموائع  -ميكانيكا الموائع: خصائص الموائع ومبادئ أساسية 
السكونية ) الضغط عند نقطة ، المعادلة العامة لمجاؿ الضغط، قياس 

 مائع وقانوف بقاء الكتمة.معدؿ سرياف ال –الضغط( 
خواص المادة النقية )المادة النقية،  –ديناميكا حرارية: مبادئ وتعريفات 

القانوف األوؿ  –إجراء تغيير الطور، جداوؿ البخار، الغاز المثالى( 
لمديناميكا الحرارية )القانوف األوؿ لممنظومة المغمقة، القانوف األوؿ 

القانوف الثانى لمديناميكا  –نوف األوؿ( لممنظومة المفتوحة، تطبيقات القا
 الحرارية )المحركات الحرارية والمبردات والمكيفات والمضخة الحرارية(.

انتقاؿ الحرارة المستقر   -انتقاؿ حرارة: مقدمة عف طرؽ انتقاؿ الحرارة 
مقدمة عف انتقاؿ الحرارة  –األسطح الممتدة  –بالتوصيؿ احادى البعد 

 المبادالت الحرارية. –لحر ( بالحمؿ ) الجبرى وا

Fluid Mechanics: Fluid properties and basic concepts 

- Fluid static (pressure at a point, basic equation for 

pressure field, measurement of pressure) - fluid flow 

rate and mass conservation. 

Thermodynamics: Definitions and basic concepts – 

Properties of pure substances (pure substance, phase 

change process, properties diagram and tables, ideal 

gas) - First law of thermodynamics (closed system, 

open systems, applications) – Second law of 

thermodynamics (Heat engines, heat pump air 

conditioning and refrigerators). 

Heat Transfer: Introduction to Heat Transfer – Modes 

of heat transfer (conduction, convection, radiation) - 

One dimensional steady heat conduction – Extended 

surfaces - Introduction to convection heat transfer 

(Free and forced) – Heat exchangers. 
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 ليندسة المدنيةا اليندسة الميكانيكية والتى تدرس لطالب المقررات الدراسية بقسمقائمة 
 

 (0-1-3) تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية 1104م  
 ) مدنى(

M 1104 Mechanical Engineering Technology 

(Civil) (3 – 1 - 0) 

 
خواص المادة النقية )المادة النقية،  –رية: مبادئ وتعريفات ديناميكا حرا

القانوف األوؿ  –إجراء تغيير الطور، جداوؿ البخار، الغاز المثالى( 
لمديناميكا الحرارية )القانوف األوؿ لممنظومة المغمقة، القانوف األوؿ 

ا القانوف الثانى لمديناميك –لممنظومة المفتوحة، تطبيقات القانوف األوؿ( 
 الحرارية )المحركات الحرارية والمبردات والمكيفات والمضخة الحرارية(.

انتقاؿ الحرارة المستقر   -انتقاؿ حرارة: مقدمة عف طرؽ انتقاؿ الحرارة 
مقدمة عف انتقاؿ الحرارة  –األسطح الممتدة  –بالتوصيؿ احادى البعد 

 المبادالت الحرارية. –بالحمؿ ) الجبرى والحر ( 

Applications of mechanical engineering in civil 

engineering - Thermodynamics: Definitions and basic 

concepts – Properties of pure substances (pure 

substance, phase change process, properties diagram 

and tables, ideal gas) - First law of thermodynamics 

(closed system, open systems, applications) – Second 

law of thermodynamics (Heat engines, heat pump air 

conditioning and refrigerators). 

Heat Transfer: Introduction to Heat Transfer – Modes 

of heat transfer (conduction, convection, radiation) - 

One dimensional steady heat conduction – Extended 

surfaces - Introduction to convection heat transfer 

(Free and forced) – Applications on civil work 

equipment 
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  انكهزثُخ ًقزراد قسـى انهنذسـخن نًحتىي انؼهًٍا

 )ثبنهغخ اإلنجهُزَخ ويتزجى ثبنهغخ انؼزثُخ(

Course Content for Electrical Engineering Department
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   Preparatory Year الفرقة اإلعدادية
 

 E1021 Computer Fundamentals and (2-0-0)) أ ( أساسيات وبرمجة الحاسب  1021ك 

Programming ( a )  (0-0-2) 

مقدمة تاريخية عف الحاسبات، تصنيؼ الحاسبات و انواعيا، 
ت الحاسبات الصمبة ) مف الخارج و الحاسبات و المجتمع، مكونا

الداخؿ مثؿ المعالج ، الذاكرة، القرص الصمب، الكروت المختمفة 
و الكاببلت( الشاشة، لوحة المفاتيح، الماوس، محرؾ االقراص 
الصمبة، محرؾ االقراص الضوئية، الطابعات، المودـ، الماسحات 

نظـ تمثيؿ البيانات و  –اجيزة الحاسب المحيطية  –الضوئية( 
مقدمة  –نظـ التشغيؿ  –االرقاـ . اساسيات البرامج و انواعيا 

نظاـ النوافذ ) التاريخ، سطح  –عف الدوس و اوامر الدوس 
المكتب، ادارة الممفات و المجمدات ، الموضوعات الميمة مثؿ 
موضوعات لوحة التحكـ و ادوات النظاـ(. موضوعات مختارة 

عف قواعد البيانات، حسب سماحية الوقت: معمومات مختصرة 
 الشبكات، االنترنت، الفيروسات و اساليب التأميف

Historical introduction, computer classification and 

types, computer and society, computer components 

(Console outside and inside including Processors, 

Memory, Hard disks, Cards and Cables - Monitor, 

Keyboard, Mouse, Floppy drive, CD Rom, Printers, 

Modems, Scanners) – computer peripherals- data 

representation, number Systems - Software basics and 

types - operating systems-  Introduction to DOS and 

DOS instructions – Windows (History, disk top, 

managing files and directories- important topics in 

windows such as control panel topics and system tools - 

Optional Topics as time permits: Notes about database, 

networks, Internet, Viruses, Security 

 
 E1022 Computer Fundamentals and (2-0-0) ( ب)  أساسيات وبرمجة الحاسب 1022ك 

Programming ( b )    (0-0-2) 

انواع لغات البرمجة، طرؽ حؿ المشكبلت مثؿ التدفؽ االنسيابي 
و الخوارزميات. التطبيؽ باستخداـ لغات البرمجة االجرائية او 

لمرئي( لحؿ المشكبلت المرئية )مثؿ لغة البيسيؾ و البيسيؾ ا
ية مع التركيز عمى البيانات الرقمية، تحميؿ االخطاء في ساليند

 ىيكؿ الحسابات الرقمية، عمميات االدخاؿ و االخراج. اختيار
التحكـ، الحمقات و التكرار. االجراءات و الدواؿ و عمميات 

 المصفوفات.

Types of programming languages, Problem solving 

methods: flowcharts, algorithms, structured 

programming. Application on a procedural structured 

and/or visual programming language (such as basic and 

visual basic) for solving engineering problems with 

emphasis on assignments of numeric data types, 

Analysis of errors in numerical computations, Input and 

output. Selection control structures, Loops and iteration 

structures, Procedures and functions, Modular program 

design, Array processing. 
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 First Year Electrical Engineering ىندسة كيربية  الفرقة األولى
 

 E1101 Electrical Engineering and Circuit Analysis (0-2-2)  ) أ (اليندسة الكيربية وتحميل الدوائر  1101ك

 ( a )    (2-2-0) 

قنطرة  –دوائر مقاومة بسيطة  -قوانيف كيرشوؼ  –متغّيرات دائرِة 
طريقة جيد العقدَة والمصادَر   -Yالدوائر المتكافئة –ويتستوف 
ثيفنف  مكافئ –والمصادَر التابعَة  الحمقةَ  طريقة تيار -التابعَة 
 -طريقة التركيب في تحميِؿ الدائرِة  –نقؿ القدرة القصوى  –ونورتوف 

االستجابة  –المحاّثة والسعة الكيربية  -دوائر مكبر العمميات 
 –مقاومة والمكثؼ ودوائر المقاومة والممؼ الطبيعية لدوائر ال

لدوائر المقاومة والمكثؼ ودوائر  خطوةال الطبيعية واستجابة ستجابةاال
االستجابة  –المقاومة والمكثؼ والممؼ و دوائر  المقاومة والممؼ

العناصر  –المخطط الوجيي  –المستقرة مع مصادر الجيد الجيبي 
في النطاؽ  قوانيف الدوائرريات و نظ –الغير فعالة لمدائرة الكيربية 

 حسابات القدرة الكيربية لؤلجيزة. –الجيبي  االستقرارحالة  -الترددي

Circuit Variables - Kirchhoff’s Laws - Simple Resistive 

Circuits - The Wheatstone Bridge -  to-Y (or -to-T) 

Equivalent Circuits - The Node-Voltage Method and 

Dependent Sources - The Mesh-Current Method and 

Dependent Sources - Thevenin and Norton Equivalents - 

Maximum Power Transfer - Superposition, Topology in 

Circuit Analysis - The Operational Amplifier circuits - 

Inductance and Capacitance - The Natural Response of RL 

and RC Circuits - Step Response of First-Order RL and 

RC Circuits - Natural and Step Responses of RLC Circuits 

- Sinusoidal Steady-State Analysis  - The Phasor - The 

Passive Circuit Elements – circuit theorems and Laws in 

the Frequency Domain - Sinusoidal Steady-State Power 

Calculations Appliance Ratings.  

 

 E1102 Electrical Engineering  and  Circuit Analysis  ( b (1-2-3)  ( ب) اليندسة الكيربية وتحميل الدوائر   1102ك 

)  (3-2-1) 

 –الحث المتبادؿ  –حسابات القدرة  –األوجو المتزنة  ةالدوائر ثبلثي
المحوؿ الخطي  –حسابات الطاقة  –ة النقطة لتجديد القطبية قاعد

دالة  –تحويبلت الببلس  –رنيف التوالي والتوازي  –والمحوؿ المثالي 
تحويبلت  –التحويبلت الوظيفية والتشغيمية  –ودالة النبضة  خطوةال

تحميؿ  – Sالدوائر في نطاؽ و عناصر تحميؿ ال –الببلس العكسية 
تحويبلت  –متسمسمة فورير  –دالة االنتقاؿ  – Sؽ الدوائر في النطا

محاكاة وتحميؿ الدوائر باستخداـ  –الدوائر ثنائية المداخؿ  –فورير 
 حـز البرمجيات

Balanced Three-Phase Circuits - Power Calculations - 

Mutual Inductance - The Dot Convention - Energy 

Calculations - The Linear and Ideal Transformer - Series 

and Parallel Resonance - The Laplace Transform - The 

Step and Impulse Functions - Functional and Operational 

Transforms - The Inverse Laplace Transform - Circuit 

Elements and Circuit Analysis in the s-Domain - The 

Transfer Function - Fourier Series -The Fourier Transform 

- Two-Port Circuits - Circuit Simulation and Analysis 

using software packages  

 

  E1103 Electrical Engineering Applications (3-0-1) ( ) أ ( 1) تطبيقات ىندسية كيربية  1103ك
 ( 1 ) ( a )  (1-0-3) 

ميارات  -إجراءات أماِف األفراد واألجيزة  -السبلمة في المختبرات 
بالمكونات  االلماـ-استعماؿ األدوات اليدويِة والمحاـ  :أساسية

   –موحدات   –ممفات -مكثّفات   –اتاإللكترونيِة )مقاوم
رسـو ومخططات كيربائية  -دوائر متكاممة ... الخ    –ترانزستورات

رسـ الدائرة    –مخطط تجميعي  -مخطط صندوقي  –رسـ تخطيطي
تصنيع الموحة المطبوعة. مقدمة لبرامج التصميـ   طرؽالمطبوعة. 

لؼ بأجيزة تآ -رزمة(  Or Cadبالحاسب  )في تصميـِ الكيربائِي 
تماريف عممية بسيطة باستعماؿ لوحِة  -القياس وراسـ الذبذبات 

مشاريع بسيطة باستعماؿ الدائرة المطبوعة اليدوية  -   –المشروعات
 تجميع مشروع متكامؿ.  –
 
 
 

Laboratory Personal and equipment safety procedures - 

Basic skills: using hand tools - soldering skills - 

Familiarization with electronic components (resistors, 

capacitors, inductors, Diodes, Transistors, ICs, ..etc - 

Electrical Drawings and Diagrams: Schematic diagram - 

Block diagram - Assembly diagram, PCB Layout diagram. 

Printed circuit board fabrication methods - Introduction to 

CAD (in electrical design OrCad package) - 

Familiarization with measuring instruments and 

Oscilloscope - Simple practical electronic projects  using 

Project Board - Simple Projects using hand made PCB- 

Assembly of a complete project . 
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   E1104 Electrical Engineering Applications (3-0-1) (     ب( )  1) تطبيقات ىندسية كيربية  1104ك
( 1 ) ( b ) (1-0-3) 

 –مصيرات–التعرؼ عمى عناصر الدائرة الكيربائية )مفاتيح سكيف 
 ريبلي –قواطع الدوائر الكيربائية    –والمبلمسات  –ومفاتيح الحمؿ 

 –الخ ومفاتيح القرب مف ..  المؤقت –الحمؿ الحراري  زيادة -
دوائر قدرة وتحكـ  بسيطة أمثمة )لوحة   –ومفاتيح نياية المشوار( 

التحقؽ مف العبلقات المنطقية لمبوابات باستخداـ – توزيع بسيطة 
بدء وقؼ  – أساسيات الرسـ السممي  – المبلمسات والريبلي 

بادئ المحركات نجمة / – تالمحركا وعكس سرعة  – المحركات 
 دلتا.

Familiarization with Electrical Circuit elements (Knife 

switches, Fuses, Load switches, Contactors, Circuit 

breakers, Relays, Thermal overloads, Timer etc, proximity 

switches, limit switches) - Simple electrical power and 

control circuits. examples (Simple Distribution board - 

Verification of simple logic gates using contactors and 

relays – Basics of ladder diagram - Motor start stop - 

Motors speed reversal – Star/Delta motor starter. 

 

 E1121 Logic Circuits ( a )     (2-1-2) (2-1-2)  ) أ (الدوائر المنطقية  1121ك

 -الدواؿ المنطقية  -منطقي الالجبر  -أنظمة األعداد والشفرات
المنطِقية  و اختصار التعبيراتتبسيط  -األنماط القياسية 

 - HDLتقديـ لغة  -وطرؽ الجدولة  ؼباستعماؿ خريطة كارنو 
قيِة تحميؿ وتصميـ الدوائر المنط -البوابات المنطقية الرقمية 

الدوائر  -دوائر الوحدات البنائية المنطقية اآلنية -اآلنية 
تحميؿ وتصميـ الدوائر  -النطاط  –المتسمسمة المتزامنة 

عدادات النبضات.  -العدادات المتزامنة  -المتسمسمة المتزامنة
 – RAM – ROM الذاكرة والدوائر المنطقية القابمة لمبرمجة

PLA - PAL  - قابمة لمبرمجةال متسمسمةالدوات األ 
معمؿ متدرج يحتوي عمى البوابات المنطقية األساسية وتصميـ 

ـَ الذي َيستعمُؿ  -الدوائر المنطقية اآلنية  أمثمة التحميَؿ والتصمي
تصميـ الدوائِر المتسمسمِة المتزامنِة  - HDLلغَة وصؼ األجيزِة 

 البسيطِة مثؿ السجبلت والعدادات.

Number Systems and Codes - Boolean algebra - Boolean 

functions - standard forms – simplification and 

minimization of logic expressions using k-map and tabular 

methods - Hardware Description Language (HDL) - Digital 

logic gates - Analysis and Design of combinational logic 

circuits – combinational logic circuits building blocks - 

Synchronous sequential circuits -flip-flops - Analysis and 

design of clocked sequential circuits - synchronous counters 

- ripple counters. Memory and Programmable Logic; RAM 

– ROM – PLA - PAL and sequential programmable devices 

A self-paced laboratory involving basic logic gates 

functions and design of combinational logic circuits - 

Design and analysis examples using HDL - design of simple 

synchronous sequential circuits such as registers, counters. 

 

 E1122 Logic Circuits ( b )  (2-1-2) (2-1-2)  ( ب)   لدوائر المنطقيةا 1122ك 

 – RAM – ROM الذاكرة والدوائر المنطقية القابمة لمبرمجة

PLA - PAL  -  تمحّوال  -أدوات قابمة لمبرمجة متسمسمة 
D/A ، A/D –  منطؽ انتقاؿ المسجؿRTL –  آلة الحالة

 تخفيض –ارب الثنائي الموغاريتمية . منطؽ التحكـ في الض
تحميؿ وتصميـ الدوائر المنطقية  –التدفؽَ  و جداوؿَت حاالال

الرقمية عائبلت الدوائر المنطقية  -المتسمسمة والغير متزامنة 
   CMOS)  ،(RTL, DTL, TTL, ECL, MOSالمتكاممة   

ـَ الذي َيستعمُؿ لغَة وصؼ األجيزِة  معمؿ متدرج يحتوي التصمي
HDL -  ائِر المتسمسمِة المتزامنِة البسيطِة مثؿ تصميـ الدو

 السجبلت والعدادات باستخداـ العناصر الرقمية القابمة لمبرمجة.
 .ROM, ADC, DACتطبيقات بسيطة َتستعمؿ 

Memory and Programmable Logic; RAM – ROM – PLA - 

PAL and sequential programmable devices - D/A and A/D 

converters - Register Transfer Level - Notation, RTL in 

HDL - Algorithmic State Machine -Binary Multiplier 

control logic. Asynchronous sequential logic; analysis and 

design procedure - reduction of states and flow tables - 

Digital integrated circuits logic families (RTL, DTL, TTL, 

ECL, MOS and CMOS) 

A self-paced laboratory and HDL design and analysis 

examples, involving the design of combinational and 

clocked sequential using programmable devices - Simple 

application examples using ROM, ADC and DAC. 
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 E1123 Computer Programming   ( a )       (1-0-3) (3-0-1)  ) أ (برمجة الحاسب  1123 ك

بنية  –البرمجة باستخداـ ىيكمة البيانات. تمثيؿ و أنواع البيانات 
الصفوؼ  –المصفوفات  –بنية القوائـ  –البنية الخطية  –الممفات 

ات تمثيؿ البيانات في وحد –شجر البيانات –الكومات   -
عمميات عمى شجر البيانات و القوائـ في وحدات  –التخزيف 

الذاكرة و التخزيف. التمثيؿ بالرسومات، مقدمة عف أساليب 
المؤشرات و  -الشجرة البحث، و الترتيب و خوارزميات بحث 

 المراجع و خوارزميات التكرار.
 مثؿ السي ++ ةالمعمؿ: التطبيؽ باستخداـ لغة برمجة مناسب

Programming with data structure. Data types and 

representation - file structures – linear structure – lists 

structures - arrays - queues - stacks - trees - data structures 

representation in storage media - operations on trees and 

lists in memory and storage media - Graph representation- 

introduction to searching, sorting and tree searching 

algorithms - pointers and references - Recursive algorithms 

Laboratory: Application using appropriate programming 

language such as C++ 

 
 

 E1124 Computer Programming  ( b )      (1-0-3) (3-0-1)      ( ب) برمجة الحاسب  1124ك 

        التصميـ الموجو لميدؼ: عناصر البرمجة الموجية لميدؼ 
حفظ و  –) الدواؿ، الطبقات، األىداؼ، الرسائؿ، و التوارث( 

دواؿ إخفاء المعمومات، الفصؿ بيف السموؾ و التطبيؽ، استدعاء ال
 و تمرير المعامبلت. حؿ المشكبلت باألىداؼ.

المعمؿ: التطبيؽ باستخداـ لغة برمجة موجية لميدؼ مثؿ السي 
 و الجافاا++ و السي # 

Object-oriented design: Elements of object oriented 

programming (functions, classes, subclasses, objects, 

messages, and inheritance)- encapsulation and information 

hiding; separation of behavior and Implementation; 

Function calls and argument passing. Problem solving with 

objects.  

Laboratory: Application using an object oriented 

programming language such as C++, C sharp or Java. 

 
 E1106 Electrical Measurements (1) (2-1-1) (1-1-2) (1) القياسات الكيربية 1106ك  

والتحميؿ   – أخطاء القياس والدقة   – القياسات الكيربائية 
االستجابة   –االنحبلؿ والدقة   –المعايرة  الساكنة  –اإلحصائي

أجيزة الممؼ  -األبعاد والمعايير   –الديناميكية نظـ الوحدات 
األجيزة   –المتحركة   التقميديةجيزة األ  –متحرؾ  ال

قنطرة  –قياس التيار والجيد –األجيزة الحثية   –ديناميكية و الكير 
  - وقياس الطاقة والشحنة  –وقياس القدرة   - التيار المستمر

تعييف أماكف   –قياس المقاومة والسعو    –قنطرة التيار المتردد  
وقياس   –ردد ومعامؿ القدرة  قياس الت - أخطاء الكاببلت

 .الكميات الغير كيربيو

Electrical measurements - Measurement errors Accuracy - 

Statistical analysis - Static calibration - Resolution and 

precision - Dynamic response – Units Systems - Dimensions 

and standards - Moving-coil instruments - Moving iron 

instruments, Electro-dynamic instruments - Induction.-type 

instruments - Current and voltage measurements - Dc 

bridges -  Measurement of power - Measurement of energy 

and charge -  Ac bridges - Resistance and capacitance 

measurement - Allocation of cable faults - Measurement of 

frequency and power factor - Measurement of non-electrical 

variables.   
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  ىندسة كيربية الفرقة الثانية

Second Year Electrical Engineering 

 

 E1201 Electromagnetic Field Theory   (3-2-0) (0-2-3نظرية المجاالت الكيرومغناطيسية) 1201ك 

المجاالت  -والتحويبلت  االحداثيات نظـ –تحميؿ المتجيات 
 -تيا المطردة. المواد العازلة المغناطيسية والكيربية الساكنة وتيارا

مسألة الحدود القيمة. العبلقة بيف نظريات  -وشروط الحدود 
الدوائر والمجاالت. معادالت ماكسويؿ في الصورة التفاضمية 

 المواد المغناطيسية الحديدية. -رسـ خرائط المجاؿ  -والتكاممية 

Vector analysis - coordinate systems and transformations - 

static electric and magnetic fields and their steady currents 

- Dielectric materials - Boundary conditions - Boundary-

value problems - Relationship between field and circuit 

theory - Maxwell s equations in differential and integral 

forms - Field mapping and ferromagnetic materials. 

 

   E  1207 Electrical Measurements (2) (2-1-2) (2-1-2) (2) القياسات الكيربية 1207ك  

( : المخطط CROأنبوبة أشعو الميبط ) ذوراسـ الذبذبات  
 –دائرة اإلنحراؼ األفقي  –دائرة اإلنحراؼ الرأسي  –الصندوقي 

راسـ االشارات  –راسـ االشارات متعدد الرسـ  –دوائر القدح 
قنطرة قياس –راسـ االشارات المخزف التماثمي.  –زف الرقمي المخ

مبدالت القوة و  –المبدالت الحرارية والسرعة و العجمة  – االنفعاؿ
محوالت اإلشارات:   –محوالت البيانات مبدالت الضوء  –الضغط 

 والعكس  التناظرية إلى رقمية محوالت االشارة –الجيد إلى التردد  

جياز قياس   – يةالزمنالقاعدة قياس الرقمية: اساسيات اجيزة ال –
أجيزة   - لقياس الجيد أجيزة القياس الرقمية  - التيار الثابت المكبر

 .لقياس التردد القياس الرقمية

Cathode ray-oscilloscope (CRO): Block diagram - vertical 

deflection circuit - horizontal deflection circuit – 

Triggering circuits - Multiple trace oscilloscopes – Digital 

storage oscilloscope – Analog storage oscilloscope. - 

Strain gauges - Temperature transducers – Displacement - 

Velocity and acceleration transducers - Force and pressure 

transducers - Light transducers - Data converters -Voltage-

to- frequency converters – A/D, D/A converters – Basics 

of digital instruments: time base - amplified DC meter -  
Digital voltmeters - Digital frequency meters. 

 
 

  E1211 Random and Stochastic  Processes (0-2-2)  نظرية العمميات العشوائية  1211ك 

(2-2-0) 

المتغيرات  –المتغيرات العشوائية المنفصمة  –نظرية االحتماالت 
العمميات عمى  –دالة الكثافة االحتمالية  –العشوائية المتصمة 
المتوسطات  –ئية العمميات العشوا –العزـو  –المتغيرات العشوائية 

العمميات  –دواؿ العمميات العشوائية  –الزمنية و االحصائية 
 نظرية الحدود المتوسطة. –العشوائية الساكنة 

Probability Theory – Discrete Random Variables – 

Continuous Random Variables – Probability Density 

Functions –  Operations on random variables, Moments – 

Random Processes – Time averages and Statistical 

averages – Functions of Random Processes – Stationary 

Random Processes – Central Limit Theorem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مرحلة البكالوريوس              جامعة بنها  –الالئحة الداخلية لكلية الهندسة ببنها  
 

 
;5 
 

 

 E1205 Maintenance workshop of Electrical (3-0-1)    صيانة اآلالت الكيربيةورشة  1205ك 

Machines  (1-0-3) 

محّركات حثّية  –)محّرؾ أحادي حّثي :التعرؼ عمى المحّركاِت الكيربائيةِ 
اختبارات المحّركات كيربائية(.    –المحّرؾ العاـ –ثبلثية األوجو

وممفات  النتاجمخططات المؼ لممحّركاِت الكيربائيِة )ممفات عضو ا
المحركات الحثية  -محّرؾ العاـ األقطاب في محرؾ التيار المستمر وال

وأحادية الوجو. نظرية   -السرعة  متعددةالمحركات الحثية  -ثبلثية الوجو 
واكتشاؼ األعطاؿ الكيربائِية في األجيزة  االختبارتقنياُت  العمِؿ و

انات المياه الكيربية  -المنزلية : المكواة الكيربية   –خبلطات  –سخَّ
 –الغّساالت األوتوماتيكية  –س الكيربائية المكان -المراوح  –المفاـر 

 مكّيفات اليواء. -الثبلجات 

Familiarization with Electrical motors: single-phase 

induction motors – three-phase induction motors - 

Universal motors -Electrical motors testing - Winding 

schemes of electrical motors: armature windings and 

pole windings of DC and universal motors - 3-Phase 

stator winding – Multi-speed induction motor - 1-Phase 

stator winding. Theory of operation, Testing and 

troubleshooting techniques of electrical house held 

appliances: Electric iron - Water heaters – Mixers – 

Blinders - Fans, blowers - Vacuum cleaners - Automatic 

washing machines – Refrigerators - Air conditioners.  

 

 E1206 Maintenance workshop of Electronic (3-0-1) صيانة األجيزة اإللكترونية   ورشة 1206ك 

Devices (1-0-3) 

 –وصيانة وتصميح األجيزة اإللكترونيِة )راديو اصبلح االعطاؿنظرية 
المبادئ األساسية لئلرساِؿ تعديؿ السعة   –فيديو(  –تمفزيوف –مسجؿ

تُتابُع  –دائرًة إيضاح الراديو  –سمعي البسيِط والمرسؿ ال –راديو السمعيِ 
مصدر التغذية  –اإلشارَة الُمسَتَممَة َتْبدُأ ِمْف اليوائي وحتى إلى السماعات 

 سنتراؿال –و السنتراالت تطبيؽ الياتِؼ )مراجعة تاريخية لمياتؼِ  .)الثابت
جياز  الحديثِة(. ميفونات و السنتراالِت المبادئ األساسية لمت –اإللكتروني

تكويف آلة تصوير    –صورةالتمفزيوف )المبادئ األساسية إلشارِة ال
 –)أسود / أبيض وألوف( صورةال اشارة إيضاح بسيط إلرساؿ –الفيديو

عمؿ  –الدائرة األساسية لمتمفزيوفِ  -التمفزيوِف المخطط الصندوقي لجياز 
ُمسَتَممَة تَْبدُأ ِمْف تُتابُع اإلشارَة ال –مبادئ أنظمِة تمفزيوفِ  –دائرِة تمفزيوفِ 

 اليوائي إلى السماعة والشاشِة بالتمفزيوِف(.
تصميـ وبناء دائرِة اختيار مجموعة مف الدوائر ومحاولة المسايرة والتعرؼ 

 عمى احدث التكنولوجيا.

Theory, Troubleshooting, Maintenance and Repair of 

Electronic Appliances (Radio, Tape recorder, TV, Video 

Cassette). 

AM Radio set applications (basic princeples of audio 

signal transmission and simple AM transmitter, AM 

radio set circuit, illustration, follow up the received 

signal starting from the antenna up to the loud speaker, 

regulated power supply). Telephone application 

(historical review for the telephone set and exchanges, 

the electronic exchange and telephone, the basic 

principles of the up to date sets and exchanges). TV set 

(the basic principles of video signal, construction using 

the video camera, simple illustration of video 

transmission (black/white and color), TV-receiver block 

diagram, the basic circuit of TV, TV- circuit operation, 

TV-systems principles, follow up the received signal 

starting from antenna to the loud speaker and TV 

screen). Circuit design and construction (selected sets 

and their schematics must be regularly updated to track 

last used technology). 

 

 E1203 Electronic Circuits ( a )    (2-1-2) (2-1-2)     ) أ (لكترونية ادوائر  1203ك 

نموذج اإلشارة الصغيرة  –ترانزستورات الوصمة الثنائية : النموذج الساكف 
الوصمة بيف المعدف والمادة  – Hبارمترات  –نموذج اإلشارة الكبيرة  –

نموذج    –رات تأثير المجاؿ  ترانزستو    –ديود شوتكي  -شبو الموصمة 
ترانزستورات تأثير المجاؿ  أكسيد المعدف  - و الصغيرة اإلشارة الكبيرة

 DC ACترانزستور : التحميؿ الالدوائر األساسية لمكبر  -)موسفت( 
توصيمة دارلينجتوف    – CE, CB, CC, CS, CG , CDلدوائر 

وتطبيقاتو. تحميؿ  JFETترانزستور    –التتابعية والتوصيبلت  المركبة 
-DTL, TTL, ECL, P-MOS, Nالبوابات المنطقية األساسية : 

MOS and CMOS .ومحاكاتيا   

Bipolar junction transistors: static models, small-signal 

models, large-signal model, H-parameters, the M-S 

contacts, the Schottky diode, the Field-effect transistors, 

large signal and small signal models - Metal oxide 

semiconductor Field-Effect transistors (MOSFET) - 
Basic transistor amplifier circuits: dc and ac analysis for 

the CE, CB, CC, CS, CG and CD connections. The 

Darlington cascade and composite configurations, 

Junction Field Effect Transistor (JFET) and its 

applications. Analysis of the basic logic gates: the DTL, 

TTL, ECL, P-MOS, N-MOS and CMOS gates Circuit 

simulation. 
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 E1204 Electronic Circuits   ( b )   (2-1-2) (2-1-2)      ( ب)  دوائر الكترونية  1204ك

عممية –لقطبيةاعمميات الدوائر المتكاممة: العممية ثنائية 
CMOS:عناصر الدوائر المتكاممة .R,C,L,BJT, 

MOSFET –   لبنات البناء األساسية لمدوائر المتكاممة ؛
 –مرايا التيار    –در مصارؼ التيارمصا   –األحماؿ النشطة

ومكبرات   – العمميات  المكبرات: مكبر -مراجع الجيد والتيار  
المكبرات  - عممياتمكبر ال تطبيقات   – اتالمقارن   –الفرؽ 

 -معالجة اإلشارات التناظرية   -الخطية وغير الخطية  
 مرشحات توصيؿ وفصؿ المكثؼ.   – A/Dو  D/Aالمحوالت 

The IC process: the bipolar process, C-MOS process. The 

elements of integrated circuits: R, C, L, BJT and MOSFET. 

The basic integrated circuit building blocks; active loads, 

current sources and sinks, current mirrors, voltage and 

current references. Amplifiers: operational amplifiers, 

difference amplifiers, comparators, op-amp applications; 

linear and non-linear op-amp circuits; analog signal 

processing. D/A and A/D converters, switched capacitor 

filters. 

 
 E1214 Signals and Systems  (2-2- 0 ) (0-2-2نظم  )و إشارات  1214ك 

 –إشارات ونظـ : إشارات الزمف المتواصؿ والزمف المتقطع 

  –ة والخطوة  نبضال دواؿ –اإلشارات الجيبية واألسية 
النظـ الخطية الغير معتمدة عمى  –الخصائص األساسية لمنظاـ 

انظمة   -: الجمع اإللتفافي  LTIانظمة الزمف المتقطع  :الزمف
توصيؼ سببية  – LTIخواص انظمة  – LTIالزمف المتواصؿ 

 –باستخداـ المعادالت التفاضمية  و التباعدية  LTIانظمة 
توصيؼ المرشحات باستخداـ المعادالت التفاضمية  و باستخداـ 

الكثافة  –تحميؿ فورير لمزمف المتواصؿ  –المعادالت  التباعدية 
 لمطاقة و لمقدرة.الطيفية 

Signals and systems: Continuous time and discrete-time 

signals - Exponential and sinusoidal signals - The unit 

Impulse and unit step functions - Basic system properties -

Linear time invariant systems: Discrete-time LTI systems: 

The convolution sum - Continuous-time LTI systems - 

Properties of LTI systems - Causal LTI systems described 

by differential and difference equations - Filters described 

by differential equations and filters described by difference 

equations - The continuous-time Fourier Analysis – Energy 

and power spectral densities. 

 
 
 E 1222 Computer Architecture  (3-1-1) (1-1-3)     الحاسب عمارة1222ك 

تمثيؿ البيانات، أنظمة األرقاـ  -مراجعة المكونات الرقمية األساسية 
. اليدؼ حسابات النقطة العائمة و النقطة الثابتة  -وأكواد الكومبيوتر 

(. محتويات مف المادة ىو تعريؼ العمارة الداخمية لمكمبيوتر )المعالج
ما ىي اليندسة المعمارية لمحاسوب ،  -المادة كما يمي: مقدمة 

،  نقؿ المسجبلت والعمميات الدقيقةوالمكونات الخمسة لجياز كمبيوتر، 
وتصميـ المعمار الداخمي لحاسوب  أساسي وبرمجة ىذا الحاسوب،  
وحدة المعالجة المركزية ذات البرمجة الدقيقة، مقدمة إلى لغات وصؼ 

، لمحة عامة و التخميؽ (، وعممية التصميـ، المحاكاةVHDLلعتاد )ا
، والتصاميـ اإلنشائية ALUعف الحساب في الكمبيوتر وكيفية تصميـ 

المعالج بسيطة؛ مقدمة إلى  datapath، وتنفيذ VHDLفي 
  R3000 MIPS( المحدوده ؛ مثاؿ ISAالمعالجات ذات األوامر )

برمجة وحدات  - MIPSإلى أوامر الرفيع المستوى  Cترجمة بنيات 
 .HDLالتحكـ عتاديًا أو عف طريؽ البرمجة السموكية باستخداـ 

وبطبيعة الحاؿ معامؿ ومشاريع تنطوي عمى البرمجة في لغة التجميع 
MIPS  باستخداـ جياز محاكاةSPIM وحؿ المشاكؿ في ىندسة ،

. جميع VHDLالكمبيوتر والتصميـ باستخداـ لغة وصؼ العتاد 

Revision of basic digital components, Data 

representation - Number Systems and Computer Codes 

– fixed point and floating point arithmetic. The 

objective of the course is to introduce the internal 

architecture of a computer (processor). The course 

contents include: What is Computer Architecture, The 

five components of a computer; Register transfer and 

micro-operations; Design of  basic computer 

architecture and  Programming of basic computer; 

Microprogrammed control; Central Processing Unit; 

Hardware Description Languages (VHDL) Design, 

Simulation, and Synthesis processes; Overview of 

Computer Arithmetic and ALU Design; Structural 

Designs in VHDL; implementation of simple processor 

datapath; Introduction to Instruction Set Architecture 

(ISA) Design; RISC ISA for example MIPS R3000; 

Translation of High-Level C Constructs into MIPS; 

Assemblers, and Object Code Generation; Single-Cycle 

datapath and Control; Multi-cycle datapath and 

Control; Micro-programming and Hard-wired Control 

Units; Behavioral HDL Description of Systems. 

Course labs and projects will involve programming in 

MIPS assembly language using for example the SPIM 
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-Windowsبرمجيات البلزمة لممعمؿ  تعمؿ عمى أنظمة التشغيؿ ال
PC. 

simulator, and solving problems in computer 

architecture and design using the VHDL hardware 

description language. All tools run on departmental 

Windows-PC systems. 

 
 

 E1223 Computer Engineering   Applications (3-0-1) ) أ (تطبيقات حاسب ىندسية  1223ك 

 ( a )   (1-0-3) 

البرامج المستخدمة في انشاء و محاكاة و رسـ الدوائر المطبوعة مثؿ 
ج اوركاد اوبرنامج  سطح العمؿ االلكتروني : احضار المكونات برنام

ضبط خصائص المكونات و البيئة المحيطة كما بالدائرة  –لرسـ الدوائر 
 –محاكاة الدائرة  –اختبار التوصيبلت و دقة رسـ الدائرة  –الحقيقية 

 رسـ الدائرة المطبوعة.
ادوات سطح  –بلب البرمجة باستخداـ برنامج الماتبلب: مقدمة عف المات

جمؿ البرمجة   -استخداـ ممفات الماتبلب  –تمثيؿ البيانات  –المكتب 
الدواؿ ) قواعد كتابة الدواؿ ، معامبلت  –مثؿ جمؿ التحكـ و الحمقات 

تصدير و  –الدواؿ، دواؿ الماتبلب ، اكتشاؼ و ازالة اخطاء البرنامج( 
 الحصوؿ عمى المساعدة -استيراد المعمومات 

CAD Program for creating, simulating and drawing 

PCBs (such as OrCAD, Electronic WorkBench) with 

emphasis on getting components for drawing the 

circuits, adjust properties and environment for the 

component to match the real circuit, testing 

connections and circuit quality, simulating the circuit, 

drawing the PCB. 

Computer Programming with Matlab: Introduction to 

Matlab – Matlab Descktop tools - Data Representation 

- M files- Control Statements – Loops – Functions 

(Rules for writing a function , function arguments, 

Matlab functions, Debugging) – importing and 

exporting Data- Getting Help 

 
 

   E1224 Computer Engineering   Applications (3-0-1) ( ب) تطبيقات حاسب ىندسية  1224ك 

( b )  (1-0-3) 

المتجيات و المصفوفات ) العمميات و  –الجبر باستخداـ الماتبلب: 
ة مع المتجيات و المصفوفات مثؿ قوى المصفوفات و الدواؿ المستخدم

حؿ المعادالت الخطية  -اسس المصفوفات و القيمة الذاتية لممصفوفة(
   "رتحميؿ و تحويؿ "فوريي –المعادالت التفاضمية  –متعددات الحدود  –

رسومات الماتبلب: )الرسـ ثنائي االبعاد، الرسـ ثبلثي االبعاد، رسـ 
لصور، ضبط خصائاص الصور و االلواف و ، اوالحمقات االسطح
واجية المستخدـ الرسومية: )تصميـ الواجية ثبلثية االطوار ،   الشفافية(

عناصر تحكـ واجية المستخدـ مثؿ االنماط و االزرار و االطارات و 
البرمجة المتقدمة و  –خصائص التحكـ في واجية المستخدـ  –... 

 المنخفضة لواجية المستخدـ الرسومية(

Matlab and algebra: Vectors and Matrices (operations  

and functions: matrix power, matrix exponential, 

eigenvalues) – Solving Linear Equations – 

Polynomials- differential equations- Fourier analysis 

and Transform) 

Matlab Graphic: (Plotting In Two Dimensions, Plotting 

in Three Dimensions, plotting meshes and surfaces,   

image graphics, handling graphics properties, color , 

transparency) 

Matlab GUI: (Three phase interface design, UI Control 

Elements: styles, check box, buttons, frames, …- UI 

control Properties- GUI low and high level 

programming) 
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 E1331 Electrical Machines  (1)  (3-1-1) (1-1-3)   (1)  آالت كيربية  1331 ك 

-شكؿ الممفات ووضع الفرش -المستمر: االالت الكيربيو ذات التيار 
تنظيـ  -مولدات التيار الثابت-تحويؿ التيار المتردد الي ثابت ميكانيكيا

الموتور ذو -العـز المتنامي-االنتقاؿ مف الموالدات الي الموتور–يد الج
-بدء حركو الموتور-ممفات التعويض-تنظيـ السرعو -التيار الثابت

 -ووتطبيقات التيار المستمر موتور خصائص-المفاقيد و الكفاءة
 -الموتور ذو الممفات التوالي -خصائص الموتور ذو المؼ المتداخؿ

 –أنظمو تثبيت السرعو -ذو التيار المستمر لموتورالتحكـ في سرعو ا
خاصيو تنامي -ص مولدات التيار الثابتئخصا-الفرامؿ المتحركو

 -مبادئ المحوالت الكيربية -خصائص التحميؿ الكيربي -الجيد
 -المفاقيد و الكفاءة - الدائرة المكافئة -مخطط الطور-التركيب الداخمي
 –محوؿ الجيد  –محوؿ التيار  –المحوؿ الذاتي  -اختبارات المحوؿ

    محوالت ثبلثية األوجو
 المعمؿ : التجارب االساسية الالت التيار المستمر والمحوالت 

 

DC machines: Construction - DC windings layout and 

brushes position – Commutation - DC generator - 

Voltage regulation - Generator to motor transition - 

Developed Torque - DC motor-Speed regulation - 

Armature reaction - Interpoles and compensating 

winding - Starting DC motor - Losses and efficiency - 

DC motor characteristics and application - Compound 

DC motor characteristics - Series motors - Speed 

control of DC motors - Adjustable-speed drive systems 

- Dynamic braking, Plugging and Jogging -  DC 

generator characteristics – self excited DC-generator – 

Voltage build-up– Compound generators – Load 

characteristics. 

Transformers Principles – Construction - Phasor 

diagrams - Equivalent circuits - Transformer losses and 

efficiency - Transformer tests - Inrush current - Auto 

transformer - Parallel operation of transformers - 3-hase 

transformer and connection groups - Current 

transformer - Voltage transformer. 

Lab. : Basic  experiments of DC mahines and 

transformers 

 

 
 
 
 E1338 Electrical Machines (  2 )  (3-1-2) (2-1-3)  ( 2)  الكيربية  َاالت 1338ك 

المخطط  –مبادئ التشغيؿ  -التركيب الداخميالمحركات الحثية )
 .ر( الدائرة المكافئة الخاصة بالعضو الثابت والعضو الدواالوجيي

أداء المحرؾ واستخداـ الدائرة المكافئة الحقيقية و 
 الكفاءة. العزـو وحسابات القدرة ومفاقيد ة.معادالت التقريبي

تصنيؼ المحركات الحثية ذو القفص السنجابي وخصائص 
المولدات الحثية  المحرؾ ذو العضو الدوار الممفوؼ.

 المحركات التزامنية وتكوينيا والدوائر المكافئة و وخصائصيا.
و معادالت القدرة . الخاص بالمحرؾ التزامني المخطط الوجيي

تأثير المجاؿ المغذي عمى  –بدء المحركات التزامنية  -العزـو 
تحسيف معامؿ القدرة في النظاـ . معامؿ القدرة في المحرؾ

معادالت القدرةػ المولد التزامني.  –باستخداـ المحركات التزامنية 
التحميؿ والعـز العكسي ػ المولدات المتوازية واألحماؿ الفعالة 

ػ خواص آلة   األحماؿ بيف المولدات المتوازيةومشاركة  غيرفعالةوال
 اإلدارة الميكانيكية

 تحديد معامبلت المحرؾ التزامني والفقد والكفاءة
 المعمؿ : التجارب األساسية لآلالت الميكانيكية  الحثية والمتزامنة  

Induction machines: Construction- principles of operation – 

phasor diagram -  Rotor and stator equivalent circuit -  

Motor performance using exact and approximate equivalent 

circuit -  expressions of power and torque -  losses and 

efficiency calculations -  Classification of squirrel cage 

induction motors -  Wound rotor characteristics -  Induction 

generator and its characteristics -  Synchronous machines -  

construction -  Equivalent circuits and phasor diagram of 

synchronous machine -  Torque and power equations -  

Starting of Synchronous motors – Effect of field Excitation 

on motor power factor – System power factor correction 

using Synchronous motor -  Synchronous generator – 

Power equation – loading and counter torque – paralleling 

alternators – active and reactive load sharing between 

generators in parallel – Prime mover characteristics – 

Determination of synchronous machine parameters – losses 

and efficiency of synchronous machines.   

Lap : Basic Experiments of induction and -  Synchronous 

machines 
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 E1339 Electrical Power and Machines     (3-1-2) (2-1-3)   كيربية  الاآلالت القوى و  1339ك 

خطوط  –نظرة عامة عمى توليد ونقؿ وتوزيع الطاقة الكيربية
تأريض المعدات  –الكببلت األرضية – القصيرة النقؿ اليوائية

ت آال –ة يالمولدات الكيربالمحركات و  –المحوالت  – الكيربية
 -المحركات الحثية –اآلالت المتزامنة  -التيار المستمر

    اآلالت الخاصة . –الكسرية  المحركات

An Overview on generation, transmission and distribution of 

electrical energy-Overhead short transmission lines - 

Underground cables - Earthing of electrical equipments, 

Transformers -Electric generators and motors - Dc machines 

-Synchronous machines - Induction motors - Fractional 

horsepower motors – Special Machines.  
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 Third Year – Major: Communications and حاسباتىندسة اإلتصاالت و ال شعبة  – ةلثالفرقة الثا

Computers  Engineering 
 

 E1303 Design of Electronic Circuits  (3-1-2) (2-1-3)    دوائر اإللكترونيةال تصميم  1303ك 

مكبرات - ةالعالي مكبرات الترددات -المكبرات:مكبرات الترددات المتوسطة 
-مولؼالمولؼ و غير ال مذبذب الصورة. مؿ ضوضاء منخفضاذات مع

. حمقة متابعة تغير الطور-يد معتمد عمى الجذو التردد ال مذبذبال
و ثنائي  أحادى النطاؽالسعوي )القياسي و  معدؿال :ت التماثميةالمعدال

 -. المعدالت الرقميةنبضيال معدؿال – تردديالمعدؿ ال-النطاؽ و المتوازف(
دوائر اإلرساؿ و -دوائر الكشؼ– طوريوترددي و  سعويالتعديؿ:  فؾ

 ة و المختمطةو الرقمي ةدوائر: التناظريال اةمحاك -االستقباؿ 

Amplifiers : RF IF Power, LNA and video 

oscillators: Tuned and untuned oscillators stability, 

VCO, Phase locked loop, Modulators: AM ,SSB 

balanced, FM, PM, Pulse modulators, Digital 

modulators, Demodulators: AM, FM and PM 

detectors, Transmitter and receiver circuits, Circuit 

simulators, Digital, Analog and mixed 

 

 E1314 Communication Systems ( 1 ) (3-2-1) (1-2-3) (  1) نظم  االتصاالت   1314ك 

التعبير  –تحويؿ ىيمبرت  –ثمية و الرقمية امقدمة فى أنظمة االتصاالت التم
واالنظمة المحددة  شاراتالتعبير عف اال –الطار االشارات المركب 

عمى التعديؿ السعوى  ةعتمدمتصاالت النظـ اال –النطاقات الترددية 
)القياسي واحادي النطاؽ و ثنائي النطاؽ و احادي النطاؽ ذو األثر و 

تطبيقات عمى أنظمة التعديؿ – ازالة التعديؿوطرؽ التعديؿ و المتعامد( 
زاوي مقدمة فى أنظمة االتصاالت المعتمدة عمى التعديؿ ال  -السعوى 

دائرة  –نظاـ التعديؿ الترددى ضيؽ النطاؽ الترددى  – )الترددي و الطوري(
 –تطبيقات عمى نظاـ التعديؿ الترددى  –التحكـ فى الطور المغمقة متابعة و 

 ثمية فى وجود الشوشرة.ادراسة أداء انظمة التعديؿ التم

Introduction to analog and digital communication 

systems. The Hilbert transform: complex envelopes 

and representation of band-pass signals and 

systems. Amplitude modulation (AM) systems: 

modulators and demodulators for AM, DSB-SC, 

quadrature-carrier multiplexing, SSB-SC, and VSB 

modulated signals. AM applications- Introduction 

to angle modulation systems (FM and PM) and 

discussion of narrow-band FM (NBFM) modulated 

signals. Phase-locked loops. FM applications. 

Performance of Analog Modulation in presence of 

noise. 
 

 
 E1324 Data Structures and Algorithms (3-1-2) (2-1-3)   الموغاريتماتو  كل البياناتاىي 1324ك 

تطبيؽ و اداء ىيكمة البيانات. تقنيات تصميـ الخوارزميات 
متضمنا اساليب العد ، الجمع ، التكرار و العبلقات المتقاربة، 

تسد و  تقنيات تصميـ الخوارزميات الفعالة مثؿ طرؽ الطمع، فرؽ
الحد االقصى لتعقيدات  -تحميؿ التعقيدات -البرمجة الديناميكية  

 المشاكؿ االساسية. مشاكؿ الرسومات و المشاكؿ التوافقية.
المعمؿ: يركز عمى العبلقة بيف اداء الخوارزميات العممية و 
النظرية. يفضؿ استخداـ لغات البرمجة الموجية مثؿ السي # و 

    الجافا

Data structures implementation and performance. 

Techniques for designing algorithms including counting, 

summation, recurrences, and asymptotic relations; 

techniques for the design of efficient algorithms, including 

greedy methods, divide and conquer, and dynamic 

programming..- analysis of complexity - complexity bounds 

of fundamental problems, graph problems and 

combinatorial problems.   

Laboratory: emphasize the relationship between 

experimental and theoretical performance of algorithms. 

These labs strongly encourage the use object-oriented 

programming languages as C sharp or Java. 
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 E1321 Microprocessor Based Systems ( a ) (3-1-2) (2-1-3االنظمة المعتمدة عمى المعالجات الميكروئية )أ( ) 1321ك

 –الذاكرة  – وحدة المعالجة المركزيةأساسيات الكومبيوتر المصغر: 
 –لمكومبيوتر المصغر : شكؿ األمر  الساسيةالبنية ا – جالدخؿ/الخر 

مخططات  –نظاـ البرمجة  –تعريؼ مشاكؿ البرامج  –أنماط العنونة 
البرمجة : العمميات  .مستويات لغة البرمجة و المترجمات  –الدفؽ 

البرامج  –التفرع  –نقؿ البيانات  –العمميات المنطقية  –الحسابية 
ذاكرة القراءة و  –ذاكرة القراءة فقط  :ؽ التعامؿ معطر  –التدوير -الفرعية
الغير  الدخؿ/الخرج –استخداـ المعترضات -  الدخؿ/الخرج  -الكتابة 
تركيب  –و ضبط التأخير  تنظيـال –تكويد العنواف اعادة –متزامف 

 –أمثمة برمجة  –بت  ٛاختيار بنية لمعالج دقيؽ  –المسارات القياسية 
 .رقائؽ معتمدة 

Microcomputer Fundamentals: CPU- Memory - I/O - 

Basic Architecture of Microprocessor : Instruction 

format - Addressing Modes. Software: problem 

definition – Algorithm – flowcharts - Programming 

language levels and translators. Programming: 

arithmetic operations - logic operations - data transfer 

– branching - subroutines – looping – Interfacing: 

with ROM - with RAM - I/O interfacing - using 

interrupts - asynchronous I/O - Address decoding - 

buffering and delays adjustment - standard bus 

structures. Selected Architectures of 8-bit 

microprocessors - programming examples - support 

chips. 

 

-1-3) ( ب) االنظمة المعتمدة عمى المعالجات الميكروئية  1322ك
2) 

E1322 Microprocessor Based Systems ( b ) (3-1-2) 

مجموعة  –محددة: البنية  ت(ب) رقـ ثنائي ٕٖو  ٙٔمعالجات دقيقة 
رقائؽ االتصاؿ المعتمدة  – I/Oاالتصاؿ بالذاكرة و  –البرمجة  – االمر

الرئيسية ) المعزولة و الذاكرة المخططة(  I/Oتوصيبلت  (8255-8254)
معالج العمميات : بينية البرمجة و االتصاؿ  .معالج الحسابات المعاوف –
. 

قابؿ  مثاؿ لمعالج دقيؽ –وحدة تحكـ البرمجة  –البرمجة الدقيقة: االفكار 
  .و عائمتو مف الرقائؽ المنطقية المعتمدة  AM2910/2903لمبرمجة مثؿ 

 أنظمة عمؿ  الكومبيوتر الدقيؽ: أدوات عمؿ لغة البرمجة 

كمية مخزنة  –المترجمات (  –المحمبلت  –الموصبلت  –) المحررات 
و نظاـ  متبوع/تابعبينية عمؿ األنظمة :   .مف أنظمة عمؿ المعالج الدقيؽ

اكتشاؼ  األخطاء  –اكتشاؼ االخطاء بواسطو المحاكاة  -ج مفرد معال
تصميـ أمثمة   .أمثمة لبعض أنظمة العمؿ الشائعة  –في الوقت الفعمي 

 لؤلنظمة المعتمده عمي المعالج الدقيؽ :

تصميـ لنظاـ ذكي يقوـ بتشغيؿ و اطفاء ثمانية قيـ بتتابع محدد -ٔ
 .ثانية ٕومعطي في فترة 

لنظاـ مستقؿ بذاتو معتمد عمي المعالج الدقيؽ الذي يقوـ  عمؿ متكامؿ-ٕ
  (RMS)بقياس و حساب و عرض لقيمة الجذر المتوسط التربيعي 

 .لفولت جيبي

Typical 16 and 32 bit microprocessors: Architecture - 

Instruction Set - Programming - Interfacing to 

Memory and I/O - Interface Support Chips (8255 and 

8254) - Basic I/O Interface (isolated and memory 

mapped) -  The Arithmetic Coprocessors. 

Microcontrollers: architecture - programming and 

interfacing. Microprogramming: Concepts - Micro-

programmed Control Unit - example of micro-

programmable microprocessors such as 

AM2901/2903 and its family of support logical 

chips. Microcomputer Development Systems: 

Software development tools (editors, linkers, loaders, 

interpreters ) - mass storage for microcomputer 

development systems.  Development System 

Architecture: master/slave and single processor 

system -Debugging with Emulation - Debugging in 

Real Time - Examples of some popular development 

systems. Design Examples of Microprocessor Based 

Systems: 
1. Design of an intelligent system that will turn On 

and OFF eight values in a given specific sequence in 

intervals of 2 sec.  
2. Complete development of a stand Alone 

microprocessor based system which would measure, 

compute and display the Root Mean Square (RMS) 

value of a sinusoidal voltage. 
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 E1327 Computer Organization   (3-1- 2) ( 2 -1-3)     الحاسب تنظيم 1327ك 

ىو تقديـ مفيوـ أداء جياز الكمبيوتر وكيفية اإلرتقاء بو.  نيجاليدؼ مف الم
: مقاييس األداء لجياز كمبيوتر، فكرة خطوط تتضمف اآلتي محتويات المادة

ر الناجمة عف استخداـ فكرة األنابيب وتأثيرىا عمى أداء الكمبيوتر؛ المخاط
خطوط األنابيب، وتقنيات العتاد والبرمجيات لمتعامؿ مع بعض ىذة المخاطر 
)تقنيات عتاد: تقديـ بيانات لممراحؿ التالية مباشرة،وتقنيات برمجية: إدراج 

 Endianفقاعة(؛ التسمسؿ اليرمي لمذاكرة وأثره عمى أداء الكمبيوتر؛ اسموب 
، مقدمة إلى تقنيات Mappingكرة المخبأة، وتقنيات القميؿ والكبير؛ الذا

 استبداؿ البيانات بالذاكرة المخبأة، ونظـ إدخاؿ / إخراج البيانات بالكمبيوتر.
 datapathوبطبيعة الحاؿ معامؿ ومشاريع تنطوي عمى تصميـ وتنفيذ 

لغة، وباستخداـ جياز محاكاة  VHDLالمتوالية باستخداـ األجيزة وصؼ 
يف المؤقت. جميع البرمجيات المطموبة تعمؿ عمى أنظمة التشغيؿ ذاكرة التخز 

Windows-PC 

The objective of the course is to introduce the 

concept of performance of a computer. The course 

contents include: Performance measures of a 

computer; Intro to pipelining; Pipelining hazards; 

HW and SW techniques to handle some pipelining 

hazards (i.e HW: Data forwarding, SW: Bubble 

insert); Memory hierarchy and its effect to 

computer performance; Big vs Little Endian 

memory; Cache memories; Mapping techniques (i.e 

Direct, Full associative, and Set associative 

mapping); intro to cache replacement techniques, 

and input/output organization. 

Course labs and projects will involve designing and 

implementing a pipelined datapath using the VHDL 

hardware description language; Utilizing Cache 

memory simulator. All tools run on departmental 

Windows-PC systems. 

 
 E1312 Transmission Lines  (3-1-2) (2-1-3خطوط اإلرسال  ) 1312ك 

 – المنتييالخط  –الخط الغير محدود  –النظرية العامة لخطوط اإلرساؿ 
 –انتشار الموجو  –سرعة المجموعة وسرعة الطور  –تحويؿ المعاوقو 

موجيات  –المعاوقة  ربط –و خريطة سمث  الواقفةض وظاىرة الموجة رف
 الخطوط الشريطية المتناىية الصغر –الموجو 

General transmission lines theory – Infinite line – 

Terminated line – Impedance transformation – 

Group and Phase velocity – Wave propagation – 

Rejection and Standing wave phenomena, Smith 

chart – Impedance matching, waveguides – 

microstrip lines. 

 
 E1325 Computer Networks    (3-1- 2) ( 2 -1-3)     شبكات الحاسب 1325ك 

طبقات  - أنواع البروتوكوؿ -ىندسة شبكة الحاسوب
 -التشفيرونظـ  -برمجة الشبكو. وسائط النقؿ -البروتوكوالت

وتعدد الوصوؿ.  مسارات الشبكة ،  -تبديؿ الدوائر والحزيمات 
والتحكـ في االزدحاـ ، والتحكـ في التدفؽ. بروتوكوالت النقؿ ،  

 الوقت الحقيقي ، والتراسؿ ، وأمف الشبكات.
المعمؿ : تصميـ وتطبيؽ وتحميؿ وتقييـ شبكة االتصاالت في  

. التركيز NTتشغيؿ ويندوز اطار بروتوكوالت لينكس او انظمة ال
عمى تحديد المشاكؿ واقتراح حموؿ بديمة ، تنفيذ النماذج باستخداـ 

 بروتوكوالت الشبكو المتاحة وتقييـ النتائج

Computer network architectures, protocol types (e.g. 

TCP/IP and OSI), Protocols Layers, network 

programmsing. Transmission media, encoding systems, 

circuit and packet switching, multiple access arbitration. 

Network routing, congestion control, flow control. 

Transport protocols, real-time, multicast, network security. 

Laboratory: Design, apply, analyze, and evaluate 

communication network protocols under Linux or Windows 

NT operating systems. Emphasis on identifying problems, 

proposing alternative solutions, implementing prototypes 

using available network protocols and evaluating results. 
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 E1326 Information systems   (3-2-1) (1-2-3)     المعمومات نظم 1326ك 

المحتوى المعموماتى لمصادر  –مقدمة فى نظرية المعمومات 
لتشفير  ىشانوف االول نظرية –البيانات المنفصمة الغير مرتبطة 

كود  –االكواد المحظية الغير متشابة البداية  –مصادر البيانات 
القنوات المنفصمة التى التحتوى  –لمؿ زيؼ  ـخوارز  ف وافماى

نظرية شانوف  –قناة نقؿ البيانات الثناائية المتماثمة   -عمى ذاكرة 
نظرية شانوف الثالثة: نظرية  –الثانية : نظرية تشفير القنوات 

مناقشة المحتوى  –السعة المعموماتية لقنوات نقؿ البيانات 
المصفوفة  –واد الخطية مقدمة فى االك –المعموماتى المتبادؿ 

فؾ تشفير االكواد الدائرية عف  –مسافات ىامنج  –القياسية 
دراسة النواع مختمفة لبلكواد  –طريؼ حسابات أعراض االخطاء 

مقدمة ودراسة فى مبدء الكسب  – جالواسأكواد  –خطية  مختمفة 
 –لوغارتـ فيتربى  –الكواد االلتوائية  –المتاح مف اكواد القنوات 

 روؽ بيف فؾ التشفير الحاد و المرف لبلكواد.الف

Introduction to information theory – The entropy of discrete 

memory-less sources – Shannon’s 1st theory: the source 

coding theory – Prefix and instantaneous codes: Huffman 

coding and the Lempel-Ziv algorithm – Discrete memory-

less channels and the binary symmetric channel (BSC) – 

Shannon’s 2nd theory: the channel coding theory – 

Shannon’s 3rd theory: the information capacity theorem – 

preceded by a discussion to mutual information and 

differential entropy – Fundamentals of linear block codes: 

standard arrays – Hamming distance – and syndrome 

decoding. Cyclic codes: detailed discussion to Hamming 

codes – brief discussion to BCH, RS, LFSR, and Galoas 

codes – and introducing the concept of coding gain, 

Introduction to – convolutional codes –  the Viterbi 

algorithm – and the difference between hard and soft-

decision decoding.  
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 Third Year – Major: Biomedical Engineering شعبة اليندسة الطبية –الثالثة الفرقة 

 

 E1301 Acoustics and Ultrasound   (3-1-2) (2-1-3)   الصوتيات وفوق الصوتيات 1301ك 

ظواىر  –الموجات الصوتية   معادالت –االىتزازات والموجات 
  مبدالت -اإلرساؿ واالستقباؿ إلشعاع الموجات الصوتية 

الطبية لمموجات الفوؽ  لتطبيقاتا-الموجات فوؽ الصوتية 
انظمة عرض  – أجيزه الموجات الصوتية السطحية –صوتية 

اجيزة الموجات فوؽ الصوتية  – اشارات الموجات فوؽ الصوتية
    ثنائية وثبلثية ورباعية االبعاد.

Vibrations and Waves-The Acoustic Wave Equations-

Transmission Phenomena-Radiation and Reception of 

Acoustic Waves-Ultrasonic Transducers – Medical 

applications of ultrasound - Surface Acoustics wave Devices 

– Modes of signal representation – 2D , 3D and 4D 

Ultrasound deveices. 

 

 E1336 Power Electronics  (3-1-2) (2-1 -3إلكترونيات القدرة     ) 1336ك 

 -الثايريستور -مكونات إلكترونيات القدرة: موحدات القدرة
MOSFETs –IGBTs – GTO – ومة دوائر التوحيد المحك

مبدالت الوجو  –مصدر التغذية النبضي  –ذات الوجو الواحد 
تقميؿ التوافقيات ومطابقة قيود التوافؽ  –الواحد واألوجو الثبلثة 

 اإللكترومغناطيسي

Power Electronic Devices: Power diodes – Thyristors-: 

MOSFETs –IGBTs - GTO.  1- Phase Controlled Converters. 

Switched mode power supplies -  Single phase and 3-phase 

inverters - PWM inverters- Harmonic Reduction and 

Electromagnetic compatibility 

 

 E1351 Biomedical Electronics    (3-1-2) (2-1 -3اإللكترونيات الطبية   ) 1351ك 

المنخفضة  الدوائر ذات استيبلؾ القدرة -األجيزة البيوحيوية 
معالجة اإلشارات الرقمية  -خاصة الممحقة في زراعة األعضاء 

األجيزة  –التصميمات الدقيقة   -التطبيقات الطبية  –
 اإللكتروميكانيكية الخاصة

Biological instrumentation, low power consuming circuits 

especially for implantable pass members, digital signal 

processing, biomedical applications, micro miniaturization, 

special electromechanical devices.  

 

 E1352 Biomechanics    (3-1-2) (2-1-3الميكانيكا الحيوية   ) 1352ك 

الميكانيكا الحيوية لمنظاـ العضمي العظمي : مبادئ قواـ المواد 
الميكانيكا الحيوية  --المطبقة عمى نظاـ الييكؿ العظمي 

الميكانيكا  -لميياكؿ واألنسجة في النظاـ العضمي العظمي 
 -مفصؿ الفخذ(    –الحيوية لممفاصؿ المختارة )العمود الفقري 

مواضيع مختارة في الميكانيكا الحيوية لمعظاـ )العظاـ كوحدة  
والتكيؼ الوظيفي    –كسور العظاـ    –المواد  -مركبة 
تصميـ المعرجة العموية  -الفخذ االصطناعي مفصؿ  –لمعظاـ( 
الميكانيكا الحيوية لمدورة الدموية : نموذج غير خطي  -البديؿ 

 لتشوىات األوعية الدموية.

 

Biomechanics of the musculoskeletal system:  Principles of 

strength of materials applied to the skeletal system - 

Biomechanics of structures and tissues of the 

musculoskeletal system- Biomechanics of selected joints 

(Spine, Hip joint)-Selected topics in biomechanics of bone 

(Bone as a composite - material, bone fracture, functional 

adaptation of bone) -Artificial Hip Joint-Design of Upper-

Limp Prosthesis- Biomechanics of the circulatory system: 

Nonlinear model of blood vessel deformation. 

 

 
 

 
 
 

 



 مرحلة البكالوريوس              جامعة بنها  –الالئحة الداخلية لكلية الهندسة ببنها  
 

 
445 
 

 

 E1353 Anatomy and Physiology    (3-1-2) (2-1-3التشريح ووظائف األعضاء   ) 1353ك 

   –الفسيولوجيا : نظاـ القمب واألوعية الدموية : نظاـ القمب 
متابعة والتحكـ في    –الدورة الدموية  --تنظيمو وديناميكيتو 

 والتبادؿ   –الجياز التنفسي : النقؿ الرئوي --مخرجات القمب 
والسيطرة عمى الجياز التنفسي    –ميكانيكية التنفس    –الغازي 

   –وتبادؿ السوائؿ    –النظاـ الكموي : عمميات النقؿ  –
الجياز اليضمي : عممية  --والتنظيـ الحامضي والقاعدي 

وأيض الدىوف  –واليضـ واالمتصاص    –اإلفرازات 
تنظيـ درجة و  –عمـ الطاقة   –وظائؼ الكبد  –والكربوىيدرات 

 وعمميات.   –النظاـ الغددي : مقدمة  -الحرارة 

Physiology: Cardiovascular system:  cardiac system, 

regulation, hemodynamics - Circulatory system, cardiac 

output and control - Respiratory system:  pulmonary 

transport, gas exchange, ventilatory mechanics, respiratory 

control - Renal system:  transport processes, fluid exchange, 

regulation, acid, base regulation - Gastrointestinal system: 

secretory function, digestion and absorption, carbohydrate 

and lipid metabolism, liver function, energetics, temperature 

regulation - Endocrine system: introduction, processes. 

 

  E1354 Analytical Instruments and Bio-analysis (2-1-3يل الحيوي )ميل والتحماجيزة التح 1354ك 

(3-1-2) 

القياس  –أساليب القياس الكيربي )مثؿ قياسات المقاومات 
الطبقات  –كروماتوغرافي  –الخ  ..القياس المونية  –الحثي 
السائؿ وبيف القياسات البينية بيف الغاز و  –الورقي  –الرقيقة 

التطبيقات البيولوجية لمقياس الطيفي والموني  –السائؿ والسائؿ 
 والقياسات الفوؽ بنفسجية والتحت الحمراء.

Electrometric methods (e.g. potentiometry, conductometry, 

colorography...etc - Chromatography, thin-layer, paper, gas-

liquid and liquid-liquid - Spectroscopy, colorimetry, 

ultraviolet, Infrared, applications in biomedical. 
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 Third Year – Major: Electrical  Power and شعبة القوى الكيربية والتحكم –الثالثة الفرقة 

Control 
 

 E1302 Safety in Electrical Environment (1-1-0) (0-1-1) األمان في البيئة الكيربية 1302ك 

القتؿ بالصدمةالكيربائية  –المخاطر الكيربائيو : الصدمات الكيربائيو 
 التفجيرات. معايير السبلمة لمنظـ الكيربائيو : دوائر -حرائؽ  --

 --الخزانات  --الموصبلت  --حباؿ و االسبلؾ الكيربية  –الكيربية 
تعريؼ  --وتركيب واستخداـ المعدات   --التركيبات  -الصناديؽ 

اماكف العمؿ المخصصو لممعدات  --معنى االنفصاؿ والدوائر 
قطبية  –تحديد الموصبلت  --حراسة االجزاء الحية  --الكيربائيو 

تأريض المعدات  --مسار االرضي  -االرضي  –التوصيبلت 
 --قواطع الدائرة لمخطأ مع األرضي  –المتصمو بالسمؾ و الفيشة 

 .المرنو وصبلتالكاببلت و ال

Electrical hazards:  Electric shock – Electrocution – 

Fires – Explosions.  Safety Standards for Electrical 

Systems: Circuits -  Cords – Conductors – Cabinets - 

Boxes –Fittings – Examination,  Installation and Use 

of Equipment - Identification of Disconnecting Means 

and Circuits - Working Space for Electrical Equipment 

- Guarding of Live Parts - Identification of Conductors 

- Polarity of Connections – Grounding - Grounding 

Path - Grounding of Equipment Connected by Cord 

and Plug - Ground Fault Circuit Interrupters - - 

Flexible Cords and Cables. 

 
 

  E1332 Electrical Power Systems  ( 2 )  (1-2-3)  ( 2) نظم القوى الكيربية   1332ك 

 (3-2-1) 

رسـ منحنى دائرة القدرة لنياية وبداية  –أداء خطوط النقؿ الطويمة 
عمى  الجيود العابرة  -عازالت خطوط النقؿ  -التفريغ اليالى –الخط 

خطوط نقؿ الجيد الفائؽ   -فصؿ التيارات السعوية والحثية  -الشبكات
 المستمر

Performance of Long Transmission Lines and Power 

Circle Diagram – Corona , Overhead transmission line 

insulators,  - Transients in power systems ( Travelling 

waves, capacitive and inductive current switching), DC 

Power Transmission. 

 

 
 E 1305 Technical Report ( 0 – 0 – 2) (2 – 0 – 0) الفنىتقرير ال  1305 ك

يكمؼ الطالب بمشكمة تطبيقية لدراستيا واعداد تقرير دقيؽ يغطى 
جميع جوانب الموضوع. وينتظر مف الطالب أف بستخدـ أحد أو كؿ ما 

المعمومات أو البيانات و فحص المراجع القياـ بالتحميؿ أو يمى: جمع 
 اإلختبارات بيدؼ الوصوؿ الى تنائج وحموؿ موثوؽ بيا.

The student is assigned a practical problem to study and 

write a though report covering all its aspects. He is 

expected to do one or all of the following: gather 

information, collect data, review literature, analyze or 

test in pursue of reliable results and solutions.    
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 E1331 Electrical Machines (2)    (3-1-2) (2-1-3)(   2)  الكيربية َاالت 1331ك 

الرسـ التوضيحي  – مبادئ التشغيؿ -المحركات الحثية )تكويف
 التوجييي( الدائرة المكافئة الخاصة بالعضو الثابت والعضو الدوار.

 أداء المحرؾ واستخداـ الدائرة المكافئة الحقيقية و التقريبية.
 معادالت القدرة و العزوـ وحسابات فقد القدرة والكفاءة.

تصنيؼ المحركات الحثية ذو القفص السنجابي وخصائص المحرؾ ذو 
 الدوار الممفوؼ.المولدات الحثية وخصائصيا. العضو

المحركات التزامنية وتكوينيا والدوائر المكافئة والرسـ التوضيحي 
بدء المحركات  -معادالت القدرة و العزوـ . الخاص بالمحرؾ التزامني 

 مفيـو القضباف البلنيائية –التزامنية 
 تأثير المجاؿ المغذي عمى معامؿ القدرة في المحرؾ

 –ف معامؿ القدرة في النظاـ باستخداـ المحركات التزامنية تحسي
معادالت القدرة والعـز  ػ التحميؿ والعـز العكسي ػ المولدات المتوازية 

ػ   واألحماؿ الفعالة والمتفاعمة ومشاركة األحماؿ بيف المولدات المتوازية
 خواص آلة اإلدارة الميكانيكية

 قد والكفاءةتحديد معامبلت المحرؾ التزامني والف
 المعمؿ : التجارب األساسية لآلالت الميكانيكية  الحثية والمتزامنة  

Induction machines: Construction- principles of 

operation – phasor diagram -  Rotor and stator 

equivalent circuit -  Motor performance using exact and 

approximate equivalent circuit -  expressions of power 

and torque -  losses and efficiency calculations -  

Classification of squirrel cage induction motors -  

Wound rotor characteristics -  Induction generator and 

its characteristics -  Synchronous machines -  

construction -  Equivalent circuits and phasor diagram 

of synchronous machine -  Torque and power equations 

-  Starting of Synchronous motors – Effect of field 

Excitation on motor power factor – System power 

factor correction using Synchronous motor -  

Synchronous generator – Power equation – loading and 

counter torque – paralleling alternators – active and 

reactive load sharing between generators in parallel – 

Prime mover characteristics – Determination of 

synchronous machine parameters – losses and 

efficiency of synchronous machines.   

Lap : Basic Experiments of induction and -  

Synchronous machines 

 

 E1333 Electrical Power Systems  ( 1 ) (3-2-1) (1-2-3) (1) الكيربية نظم القوى 1333ك 

التصميـ  –ثوابت خطوط النقؿ  –عناصر نظـ القوى الكيربية 
الكيربي وأداء خطوط النقؿ لكؿ مف الخطوط قصيرة الطوؿ 

  -التصميـ الميكانيكى لخطوط النقؿ –ومتوسطة الطوؿ 
التوزيع الكيربي لمجيود المنخفضة النظمة  -الكاببلت األرضية

 التيار المستمر والمتردد. التغذية المحورية و التغذية الحمقية

 

Power system elements (prime movers, alternators, power 

transformers, transmission lines,...etc), Power elements 

(O.H.T. lines: parameters, performance, electrical design, 

representation of  short and medium),  Mechanical design of 

T.L transmission lines, Underground cables (construction, 

laying, performance), Low voltage distribution 

systems:(A.C., and D.C. systems, radial feeders, ring feeders 

 

 
 E1335 Power Electronics ( a )    (3-1-2) (2-1-3)  ) أ (كترونيات القدرة إل 1335ك 

دوائر  -التايرستور  -أجيزة إلكترونيات القدرة: موحدات القدرة
التوحيد غير المتحكمة. مغايرات التحكـ في الطور.المغايرات 
الثنائية. مغايرات التوالي والتوازي. تصميـ مغايرات التيار 

متايرستور. دوائر ل اءفاالط دوائر مات الجيد المتردد.الثابت.متحك
 القطع. تقميؿ التوافقيات . التطبيقات العمميو

Power Electronic Devices: Power diodes - Thyristors. 

Uncontrolled Rectifying Circuits - Phase Controlled 

Converters - Dual Converters - Series and Parallel 

converters - Design of dc Converters - AC Voltage 

Controllers. Commutation Techniques - Chopper Circuits. 

Harmonic Reduction - Practical Applications. (Small Power 

Electronic Projects).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مرحلة البكالوريوس              جامعة بنها  –الالئحة الداخلية لكلية الهندسة ببنها  
 

 
448 
 

 

 E1334 Power Electronics  ( b )   (3-1-2) (2-1-3)   ( ب) إلكترونيات القدرة   1334

– MOSFETs: أجيزة الكترونيات القدره ذات التحكـ في البوابة

IGBTs – GTO .مغايرات  -المغايرات أحاديو وثبلثيو  الطور
تقميؿ  -تصميـ مغايرات الجيد المتردد -تعديؿ عرض النبضات

دوائر االشعاؿ  -التوافقيات وتداخبلت المجاالت الكيرومغناطسيو
الجديد في دوائر  –ة أجيزة الكترونيات القدره حماي -والقيادة

 الكترونيات القدرة واالنظمة المعتمدة عمبيا

Gate on/off controlled Power Electronic Devices: 

MOSFETs –IGBTs - GTO. Single phase and 3-phase 

inverters - PWM inverters -PWM converters - Design of ac 

Converters - Harmonic Reduction and Electromagnetic 

compatibility - Firing and gating circuits - Protection of 

Power Electronic devices and systems – Updates in power 

electronic devices and systems. 

 

 E1236 Control Engineering  ( 1 )   (3-1-2) (1-1-3)  ( 1)  ىندسة تحكم  1236ك 

 

 -المعادالت التفاضميو -أساس رياضى: مجمع مفيـو متغير
اشارة تدفؽ  -مجمع الرسـو البيانيو -دالة األداء -تحويؿ الببلس

حالةالرسـ البياني.النمذجو الرياضية لمنظـ -الرسـو البيانيو
أجيزة االستشعار وآالت  -عناصر النظاـ الميكانيكيو الماديو:
 مستمر الخطية والغير خطية.مواتير التيار ال-التشفير

مصفوفو  -تحميؿ متغير الحالة: مصفوفو المعادالت لتمثيؿ الحالة
العبلقة بيف معادلة الحالة  -معادلة تحوؿ الحالة-إنتقاؿ الحالة

 ودالة التحويؿ  خاصيو المعادلو.
استقرار نظـ  -استقرار نظـ التحكـ الخطي: طرؽ تحديد االستقرار

تحميؿ نظـ التحكـ فى الفراغ  -ستقراراال -البيانات المنفصمة
 الزمنى النظمة التحكـ

Mathematical foundation: complex-variable concept - 

differential equations - Laplace transform - 

Transfer function - Block diagrams - Signal-flow graphs - 

State diagram -  

Mathematical modeling of physical systems: mechanical 

system elements - sensors and encoders - DC motors - 

linearization of nonlinear systems. 

State-variable analysis: Matrix representation of state 

equations, state-transition matrix - state-transition equation 

- relationship between state equations and transfer functions 

- characteristic equation  

Stability of linear control systems: methods of determining 

stability - Stability of discrete-data systems - stability. 

Time-domain analysis of control systems. 

 

 

 E1342 Control Engineering ( 2 ) (3-1-1) (1-1-3)   ( 2) ىندسة تحكم  1342ك 

متحكـ -التصميـ فى الفراغ الزمنى ؿ :متناسب وتكامؿ وتفاضؿ
 -   متحكـ الوجو المتأخر إلغاء القطب والزيرو -الوجو المتقدـ  

إعادة وضع –تصميـ نظـ التحكـ القوية:الحاالت الخمفية 
طريقة نيكوست الستقرار ومعيارة نظاـ  -ذ الرقمىالتنفي-االقطاب

انظمة التحكـ الخطيو مع تأخر  -التحكـ: متعدد حمقة النظاـ
الثابت مع التكامؿ مع -الثابت والتكامؿالمتحكـ  -الوقت

-المتقدـ المتأخر-الطور المتأخر-الطور المتقدـ-التفاضؿ
 -سعةتصميـ المتحكـ باستخداـ طرؽ تحسيف ال -المتأخر المتقدـ

تصميـ  -ضبط المتحكـ باستخداـ طرؽ زيجمر و نيكولز 
 المتحكـ باستخداـ طرؽ متقدمة أخرى.

Time-domain design: PID – phase-lead controller – phase-

lag controller. Lead-lag controller. Pole- zero-cancellation. 

Design of robust control systems. State-feedback – Pole-

placement – Digital implementation -  Nyquist stability 

criterion: multi-loop systems – linear control systems with 

time delays – data control systems: PI – PID – Phase-Lead – 

Phase-Lag, Lead-Lag (Lag-Lead) – PID controller design 

using amplitude optimization methods -  PID controller 

design using Ziegler and Nichols tuning methods. PID 

controller design using   other advanced techniques. 
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 Fourth Year – Major: Communications and ىندسة الحاسباتشعبة اإلتصاالت و  –الرابعة الفرقة 

Computers  Engineering 

 
 E1423 Digital Signal Processing (1)  (3-1-2) (2-1-3)( 1) معالجة اإلشارات  الرقمية 1423ك 

راة التناظرية إلي مقدمو في أنظمة معالجة االشاراة الرقمية و محوالت االشا
أساسيات عف االشاراة واألنظمة المنفصمة في  –رقمية والرقمية إلي تناظرية 

. نظرية اخذ العينات  DTFT –الوقت .تمثيؿ اإلشارة في المجاؿ الترددي 
تصميـ لممرشحات  –وتحقيؽ لبلنظمو المنفصمة في الوقت  zمحوؿ  –

باستخداـ سمسمة فورير و   FIRتصميـ لممرشحات الرقمية  -  FIRالرقمية 
 –: التعريفات والخصائص والتطبيقات  FFTو  DFTاؿ  -بطرؽ أخري

 –ومقارنتيا بالمعالجات الميكرؤيو  DSPمقدمو في بناء رقائؽ اؿ 
يأخذ عشر  –اخذ العينات بسرعة  –موضوعات متقدمو : اخذ العينات ببطء 

 –دود لممسجؿ تأثير الطوؿ المح –استخداـ االضطراب  –التوليد  –شئ 
 وموضوعات جديدة أخرى  

Introduction to DSP systems and A/D and D/A 

converters - Fundamentals of discrete-time signals 

and systems. Frequency domain representation - the 

DTFT. Sampling theory - The Z-transform and 

realization of discrete-time systems - Design of 

digital FIR filters - Design of Digital FIR filters 

using Fourier series and other methods - The DFT 

and The FFT: definitions, properties, and 

applications - Introduction to the architecture of 

DSP chips and comparing it to microprocessors - 

Advanced topics: under-sampling - over-sampling 

– decimation – interpolation - the use of dithering - 

the effect of finite register lengths - and other 

recent topics. 

 
 E1411 Waves and Antennas ( 1 )     (3-2-1) (1-2-3)     ( 1) الموجات واليوائيات  1411ك 

اإلشعاع مف  –متجو الجيد وحؿ معادالت الموجو  –معادالت ماكسويؿ 
تأثير  –ىوائيات السمؾ الخطي   -عناصر اليوائي  –عنصر تيار بسيط 

 س اليوائي .   ىوائيات متسمسمة وقيا –ىوائيات الحمقة  –األرض 

Maxwell s equations – vector potentials and solution 

of wave equations – radiation from elementary 

current elements – antenna parameters – linear wire 

antennas – ground effects – loop antenna – antenna 

arrays and antenna measurements.  

 
 

-E1427 Cryptography and Cryptanalysis  (3 (2-1-3)    الترميز وتحميل الشفرات 1427ك 

1-2) 

مقدمة تفصيلية لعلم التشفري احلديث وحتليل الشفرات. مقدمة يف علم 
احلقول  -تقنيات التشفري الكالسيكي  -التشفري ادلتماثل  -التشفري 
الرتميز بادلفتاح  -عداد نظرية األ -معيار التشفري ادلتقدم  -احملدودة 

 -حتليل الشفرات الكالسيكية  -العمومي مقدمة يف حتليل وكسر الشفرات 
 حتليل الشفرات التفاضلية. -حتليل الشفرات احلديثة 

The objective of the course is to provide an 

introduction to the basic concepts of computer 

security. The course contents include: security 

concepts, such as confidentiality, integrity, 

authenticity, availability etc.; the course features a 

rigorous introduction to modern cryptography and 

cryptanalysis. Introduction to cryptography – 

Symmetric Ciphers - Classical Encryption 

Techniques -  Block Ciphers and DES – Finite Fields 

- Advanced Encryption Standard - Number Theory - 

Public-Key Cryptography and RSA – Introduction to 

Cryptanalysis - Classical cryptanalysis - Modern 

Cryptanalysis - Differential Cryptanalysis 

Practical Work: Training the student on 

implementing the different encryption-

techniques/cryptanalysis-techniques using software 

coding and hardware implementation. 
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 E1415 Communication System ( 2 )  (3-1-2) (2-1-3)    ( 2 )  نظم االتصاالت 1415ك 

 -التعديؿ النبضى السعوى :ثمىامتالالنبضي ديؿ مقدمة فى التع
 –تعديؿ موقع النبضة( –)تعديؿ عرض النبضة  تعديؿ النبضىال

نظاـ الكشؼ النموذجى  –الغير معدلة ة قمىر الاالشارات ارساؿ 
في وجود ضوضاء المعتمد عمى المرشخ المتماثؿ لشكؿ النبضة 

كشؼ  –كودى نظاـ التعديؿ النبضى ال –جاوس ذات النطاؽ العريض
المرشح  – ةجىذالنمو  المستقببلت –االشارات فى وجود شوشرة 

في وجود موجة انظمة االتصاالت الرقمية  –المتماثؿ لبلشارات 
 –طرؽ الكشؼ المتناغمة و الغير متناغمة لمموجة الحاممة   - حاممة

نظـ التعديؿ  -أطياؼ القدرة و التمثيؿ الفراغى لبلشارات المعدلة رقميا
قياس أداء انظمة  –التردد والطور و  دة عمى السعةممى المعتالرق

 االتصاالت الرقمبة فى وجود شوشرة

Introduction to analog pulse modulation: PAM and the 

TDM system; PM and PDM. Digital baseband 

transmission: the matched filter as an optimum detector 

for arbitrary pulse shapes in AWGN environment; and 

the PCM and M-array  PCM systems. Signal Detection 

in noise – Optimum Receivers – Matched Filters Digital 

passband communication systems: coherent and non-

coherent detection and power spectra, and signal space 

presentation of  BPSK, BFSK, BASK – Performance of 

binary modulation schemes in noise. 

 
 االنظمة المدمجة في الزمن الحقيقي 1428ك 
    (3-1-2) 

E1428 Embedded and Real Time Systems  (3-1-

2) 

يف ىذه ادلادة القائمو على ادلشاريع، سيقوم الطالب بتصميم وتطوير 
تطبيق للنظم ادلدرلة، والتحقيق يف ضبط و حتسني األداء على مستوى 

ن رلاالت ىندسة منخفض. ىذا بالطبع يشمل موضوعات م
الربرليات، نظم التشغيل، وىندسة الكمبيوتر، ويوفر للطالب اخللفية 

العلمية اليت حيتاجون إليها للتصدي لبواعث القلق احلقيقي من األنظمة 
 ادلدرلة.

ىذا بالطبع جيب، تقدمي ادلبادئ ادلنهجية يف التصميم اليت تؤكد على 
تيار األمثل دلعمار ادلعاجل.  إعادة استخدام، الربرليات احملسنة، واإلخ

زلتوى ادلادة يشمل:  أساسيات أجهزة النظام جزءا ال يتجزأ من تصميم 
تقسيم التصميم يب العتاد الثابت  -الربامج الثابتة، اختيار ادلعاجل 

وبررليات ادلعاجلات ؛ دوائر االلتوصيل، وأدوات التحقق من كفاءة 
التعامل يف الوقت احلقيقي  -وتصحيح األخطاء  -التصميم للربرليات 

لو قيود مثل التوقيت واستهالك الطاقة وسعة الذاكرة. ال بد من تنفيذ 
الربامج الثابتة باستخدام لغة متوسطة  ادلستوى مثل لغة سي.  مقدمة 

 .ARMإىل ادلعاجلات ادلتقدمة مثل معاجل 

In this project-based course, students will design and 

develop an application for an embedded system, and 

then investigate low-level performance tuning and 

optimization. This course incorporates topics from the 

domains of software engineering, operating systems, and 

computer architecture, and provides students with the 

foundation they will need for addressing the concerns of 

developing real-world embedded systems. 
This course, shall present the principles of a 

methodology that favors design re-use, formal 

verification, software design and optimized architecture 

selection. The content of the course include: the 

fundamentals of embedded system hardware and 

firmware design;  embedded processor selection;  

hardware/firmware partitioning; glue logic; development 

tools; firmware architecture; firmware design, and 

firmware debugging; handling real time constrains i.e. 

timing, power and memory constrains. The firmware 

must be implemented using mid-level language such as 

C language. A course project should be assigned to 

students (in groups); Intro to advanced embedded 

systems processors such as ARM processor. 
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 E1420 Presentation and Communication (0-0-2ميارات العرض والتواصل ) 1420ك 

skills (2-0-0) 

تيدؼ المادة إلى تقديـ بعض الميارات الخاصة بالعرض والتواصؿ الفعاؿ. 
نشيط ت  -ويشمؿ المحتوى الموضوعات اآلتية:    فيـ كيفية عمؿ اتصاالت 

رؤية األشياء مف وجيات   -المستمعيف لموصوؿ إلى أعمى معدؿ استجابة  
فيـ نقاط القوة   -إدارة الفروض عمى نحو أكثر فعالية   -النظر األخرى 
زيادة   -اإلىتماـ بمغة الجسد   -كيؼ قد يراؾ اآلخروف  -الخاصة بؾ 

 الثقة .
التؾ، وكيفية إعداد ميارات العرض: تعمـ وممارسة أفضؿ وسيمة إليصاؿ رس

عرض المحتوى بسرعة، وطرؽ تصميـ العرض التقديمي، والتعامؿ مع 
 األسئمة وكيفية اإلجابة، وأخيرا االستخداـ السميـ لمفكاىة.

This course aims to introduce the skills of 

presentation and  communication required for an 

Engineer. The course content includes: 
 Understanding how communications work -  

Verbal Communication Skills : Gaining active 

listening and responding skills -  Seeing things 

from other points of view -  Managing your 

assumption more effectively - Understanding your 

own strengths -  How others may see you.  Non-

Verbal Communication Skills: Looking at body 

language -  Increasing confidence -  Difficult 

people or situations. 
Presentation Skills : learn and practice the best 

method for delivering your message, how to 

prepare quickly presentation Content, Presentation 

Design methods, handling Questions and Answers, 

and finally the proper use of Humor 
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شعبة اإلتصاالت وىندسة الحاسبات  –الرابعة الفرقة 

 )المقررات االختيارية (
Fourth Year – Major: Communications and 

Computers  Engineering (Elective Courses) 

 المجموعة )أ(
 

 موضوعات مختارة في االتصاالت 1510ك 
(3-2-1) 

E1510 Selected Topics in Communications 

 (3-2-1) 

موضوعات مختارة مف موضوعات التطوير فى أنظمة االتصاالت 
 االتصاالت و معالجة االشارات. –نظـ الكشؼ الدارى  –الحديثة 

Selected topics related to current development in 

communication systems. Radar systems data, 

Communications and signal processing. 

 
   E1512 Microwave Circuits and Devices (1-2-3الميكروويف   ) ةدوائر وأجيز  1512ك 

(3-2-1) 

،  مكونات الميكروويؼ ) التجويؼ ، دوائر ىجيف ، رابط االتجاه
الترانزستور والصماـ الثنائي في الميكروويؼ  –المدورات و العوازؿ ( 

– FET  أجيزة انتقاؿ اإللكتروف ، أجيزة إنياء وقت  -الميكروويؼ
أنبوبة تعارض مجاؿ  –االنتقاؿ ، أنبوبة شعاع خطي ميكروويؼ 

 دوائر ميكروويؼ متكاممة أحاديو الحجر.     –ميكروويؼ 

Microwave components (cavities, hybrid circuits, 

directional couplers, circulators and isolators) – 

microwave transistors and diodes – microwave FETs 

Transferred electron devices; Avalanche transit-time 

devices, MW linear beam tubes – MW crossed-field 

tubes – Monolithic MW integrated circuits. 

 
 (2) معالجة اإلشارات  الرقمية 1514ك 
(3-2-1) 

E15142 Digital Signal Processing (2) 

(3-2-1) 

تنفيذ األنظمة الرقمية في الزمف الحقيقي باستخداـ المعالجات مف 
والتعرؼ عمى العمارة الداخمية لمثؿ ىذه المعالجات.  DSPنوعية 

عمى اإلشارات  برمجة ىذه المعالجات باستخداـ لغة اؿ سي. التعرؼ
تصميـ  -التناظرية ذات معدؿ أخذ العينات في المستوى السمعي. 

. التعديؿ الرقمي في أنظمة IIRو   FIRلمرشحات الرقمية وتنفيذ ا
 اإلتصاالت. تطبيقات تحويؿ فورير المنفصؿ.

العممي يتـ عف طريؽ عمؿ بعض التصاميـ التي تدخؿ في نظـ 
 ولغة السي. DSPاإلتصاالت باستخداـ معالجات 

 

Development of real-time digital signal processing 

(DSP) systems using a DSP microprocessor;  

Architecture of DSP microprocessor. C-language 

programming of DSP microprocessor. Audio-rate 

sampling of analog signals. Design and implementation 

of FIR and IIR filters. Digital modulation for 

communications. Application of the discrete Fourier 

transform. 

 

Practical work: doing  some designs that go into 

communication systems using DSP processors using the 

C language. 
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 E1516 Detection  and Estimation Theory  (3-2-1) (1-2-3)  لتقديرنظرية الكشف و ا 1516ك 

 فاىيـالمفاىيـ األساسية لنظرية القرار اإلحصائية: الم
و  Bayesian الرئيسية؛ مفاىيـ المثالية )نيج

minimax .)ختبار ثنائي الفرض: قواعد قرار ا
Bayesian  وقواعد قرار ،minimax  قواعد القرار ،
Neyman- Pearson  رادار(؛اختبار الفرضيةال)مشكمة 

نماذج  الزمف المتقطع متضمنةشارة في اإل. كشؼ المركبة
وتقييـ األداء؛ حدود تشيرنوؼ  لكشؼ،اوىياكؿ 

تسمسمي، أسرع كشؼ تغير، الكشؼ الواالنحرافات الكبيرة؛ 
تقدير المتغيرات : متغيرات. تقدير الالمستقروالكشؼ 

شارة في اإل. تقدير االكثر تشابونظرية تقدير البلعشوائية، 
 المتسمسؿ بايزيتقدير كالماف؛ مرشح : زمف المتقطعال

 .االكثر تشابو المتسمسؿوتقدير 

Basic concepts of statistical decision theory: Main 

ingredients; concepts of optimality (Bayesian and 

minimax approaches). Binary hypothesis testing: 

Bayesian decision rules; minimax decision rules; 

Neyman-Pearson decision rules (the radar 

problem); composite hypothesis testing. Signal 

detection in discrete time: models and detector 

structures; performance evaluation; Chernoff 

bounds and large deviations; sequential detection, 

quickest change detection, robust detection. 

Parameter estimation: Bayesian estimation; 

nonrandom parameter estimation; maximum 

likelihood estimation, robust estimation. Signal 

estimation in discrete time: Kalman filter; recursive 

Bayesian and ML estimation. 

 
 E1518 Waves and Antennas  ( 2 )   (3-2-1) (1-2-3)   ( 2) الموجات واليوائيات  1518ك 

ىوائي  –ىوائي العدسة  –ىوائيات البوؽ  –نظريو ىوائي السطح 
 –انتشار الموجات االرضيو  –اليوائي العاكس  –ميكروسترب 

موجات الفضاء و بعثرة الخطوط  –يو انتشار الموجات االيونوسفير 
 قياس اليوائي وخصائص اإلشعاع . –

Aperture antenna theory – horn antennas – lens antenna 

– microstrip antennas – reflector antennas – ground 

wave propagation – ionospheric wave propagation – 

space wave and scattering lines – Antenna 

measurements and radiation characteristics.  

 

 المجموعة )ب(
 

 E1520 Advanced Computer Architecture (3-2-1) (1-2-3)  عمارة الحاسبات المتقدمة 1520ك 

مفاىيـ متقدمة في عمارة الحاسب؛ مقدمة إلى الحوسبة المتوازية 
لجات ذات وحدات تنفيذ التركيب الداخمي لممعا :نظاـ فميف لمتصنيؼ.

التركيب الداخمي لممعالجات ذات األوامر فائقة الطوؿ  -متعددة 
(VLIW) –   قانوفAhdmal -  التركيب الداخمي لممعالجات

المعالجات -مشكمة الترابط المنطقي لمذاكرة المخفية  ، القموبمتعددة 
 مقدمة عف أداء المعالجات متعددة القموب. ذات األغراض الخاصة.

Advanced concepts in computer architecture; 

Introduction to Parallel Computing: Flynn's 

classification scheme.  

Superscaler processor architecture – VLIW processor 

architecture – Ahdmal’s low -  Multicore processor 

Architecture ,  Cache coherence problem ; special 

purpose processors. Introduction to performance of multi 

core processors. 
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 E1522 Data Security   (3-2-1) (1-2-3تأمين البيانات    ) 1522ك 

تقنيات لتحقيؽ األمف في أنظمة الكمبيوتر متعدد المستخدميف 
الخاص، المفتاح وأنظمة الحاسب اآللي الموزعة؛ التشفير:المفتاح 

العاـ، والتوقيعات الرقمية؛ طرؽ التحقؽ مف اليوية؛ كشؼ 
التسمؿ: الفيروسات؛ النماذج الرسمية ألمف الكمبيوتر، ونظـ 
التشغيؿ اآلمنة، وحماية البرمجيات ؛ أمف البريد االلكتروني 
وشبكة ويب العالمية، التجارة اإللكترونية: بروتوكوالت الدفع 

 جدراف النارية، وتقييـ المخاطروالصراؼ اآللي، ال

Techniques for achieving security in multi-user computer 

systems and distributed computer systems;  Cryptography: 

symmetric and asymmetric cryptography and their uses; 

secret-key, public-key, digital signatures; Authentication 

and identification schemes; Intrusion detection: viruses; 

Formal models of computer security; Secure operating 

systems; software security, Systems and protocols for 

providing security services that may include secure remote 

login, secure email, virtual private networks, and web and 

email security; Electronic commerce: payment protocols, 

electronic cash; Firewalls; Risk assessment; Advanced topic 

in security such as: data hiding techniques as watermarking 

and steganography. 

Practical Work: Training the student on implementing the 

different encryption-techniques, virus/intrusion detection, 

firewall using software coding and hardware 

implementation. 

 
 E1524 Advanced Computer Networks  (3-2-1) (1-2-3)     شبكات الحاسب المتقدمة 1524ك 

شبكات الحاسب ذات موضوعات مختارة مف موضوعات 
 . تكتبلت الحاسبات.السرعات العالية

Selected topics related to High speed computer networks. 

Computer Clusters. 

 
 E1526 Computer Operating Systems  (3-2-1) (1-2-3نظم تشغيل الحاسب    ) 1526ك 

جو الدخؿ المفاىيـ األساسية لمنظـ التشغيؿ ، العمميات ،  برم
تحديد  –إدارة الذاكرة  -بنيو اآللة  -برمجو االنتربت  –والخرج 

 -تخصيص المصادر وشرح الطرؽ المختمفة إلدارة الذاكرة 
تحديد  –الذاكرة الظاىرية. إدارة المعالج : نموذج حالو العممية 

 - أنظمة متعدد المعالج -البرمجة المتعددة  -وقت تنفيذ العممية 
خصائص القنوات وحدات  -تقنيات إدارة اآللة  - عممية التزامف
إدارة المعمومات  -منع الجمود  -تخصيص اآللة  -التحكـ لآللة 

انظمة التشغيؿ الموزعو والشبكيو ،  -استراتيجية التخصيص  -
استدعاء عف بعد ، والعمميات ذات الوزف االقؿ. عينة مف 

 تصميـ نظاـ التشغيؿ.
  

 ونكس ، نظـ التشغيؿ ويندوزنظاـ التشغيؿ الي :المعمؿ

Basic Concepts of Operating Systems, Processes, 

Interprocess communication,  -I/O Programming - Interrupt 

Programming - Machine Structure - Memory Management - 

partitioned allocation, paged and segmented memory 

management- virtual memory. Processor management: State 

model - Job and Process Scheduling - Multi programming - 

Multiprocessor systems - Process synchronization - Device 

Management techniques ,Device characteristics channels 

and control units - Device allocation - deadlock prevention- 

Information Management - Allocation strategy - network 

and distributed operating systems, Remote procedure call, 

Threads. Design of a sample operating system. 
Lab: Unix operating system, Windows operating systems 
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-2-3الرقمية والتعرف عمى النماذج ) تحميل الصور 1528ك 
1) 

E1528  Image Processing   & Pattern 

Recognition  (3-2-1) 

الخطوات     –التحويؿ بيف اإلشارات الرقمية والتماثمية   –مقدمة 
   –عناصر اإلدراؾ البصري    –األساسية في معالجة الصور الرقمية 

   –المدرج اإلحصائي وتجييز    –تحديد العينات وتكميـ الصور 
نمذجة الصور    –معالجة اإلشارات الرقمية وتصميـ المرشحات الرقمية 

تدىور الصور ونماذج مف إعادة    –بطريقة فوريير ثنائي األبعاد 
النمذجة     –الحد مف الضوضاء الدورية في مجاؿ الترددات    –تكوينيا
القرار ومعالجة الصور والموجات المتعددة    –وتعزيز الموف    –المونية 

ومعالجة الصور    –طرؽ ضغط اإلشارة    –طرؽ ضغط الصور   –
 أنظمة التصوير الطبية   –تجزئة الصور   –المورفولوجيو 

Introduction, A/D and D/A Conversion,  Fundamental 

steps in Digital Image Processing, Elements of Visual 

Perception, Image sampling and quantization, 

Histogram Processing, DSP and Digital Filter Design, 

Two-dimensional Fourier transform, Image 

degradation models and Restoration, Periodic noise 

reduction in frequency domain, Color transformation, 

Color Enhancement, Wavelet and Multi-resolution 

image Processing, Image Compression Models, Signal 

Compression, Morphological Image Processing, Image 

Segmentation, Medical Imaging Systems, 
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 Fourth year – Major: Biomedical Engineering يندسة الطبيةشعبة ال –الرابعة الفرقة 

 
 

 E1452 Management of Medical Equipments  (3-1-2) (2-1-3األجيزة الطبية     ) إدارة 1452ك 

 -مراقبة الوثائؽ والتدريب  -تكنولوجياالصيانة -المعايير الدولية 
تصميـ وادارة  -شراء معدات طبية  -نظاـ ادارة المعمومات 

 واصبلح المعدات المختبريو)المعممية(.

International standards - maintenance technology - 

documentation  control, training - Management information 

system - Procurement of medical equipment - Design and 

management of an equipment repair laboratory.  

 

 E1451 Biomedical Statistics    (3-1-2) (2-1-3اإلحصاء الحيوي    )1451 ك

االحتماالت المشروطة  –نظرية االحتماالت : االحتماؿ 
المتغيرات  –واحتماالت عمميات توزيع الكثافة  –والمشتركة 

 –المتغيرات العشوائية    –العشوائية  الثابتة وغير الثابتة 
إحصاءات : المتوسط  --االرتباط واالرتباط التقاطعي 

الفرضية  –حصائي التدرج اإل   –واالنحراؼ المعياري والتبايف 
 –اتخاذ القرارات  –التحميؿ التمييزي    –وتحميؿ التبايف  –

 وتحميؿ االنحدار ومناسبة المنحنيات.

 

Probability Theory:  probability, conditional and joint 

probability, probability density distribution functions, 

stationary and non-stationary random variables, erotic 

random variables, auto and cross correlation-Statistics:  

mean and variance, histograms, hypothesis, analysis of 

variance, discriminate analysis, decision making, regression 

analysis and curve fitting. 

 

 

 E1454 Life Aid Equipments     (3-2-1) (1-2-3لحياة     )األجيزة المعاونة عمى ا 1454ك 

   –الناحية النظرية والعممية لؤلجيزة التالية: تقنيات إنعاش القمب
اإلنعاش بالصدمات    –وآالت الشفط   –والرئة االصطناعية

وأجيزة   –الكبد االصطناعي الحيوي  –ضبط النبض   –الكيربية
 التنفس

Theory and operation for the next devices: cardio-pulmonary 

resuscitation techniques  – artificial lungs, suction 

machines– defibrillators – pacemakers –bio-artificial liver –  
Ventilators 

 

 

  E1425 Biomedical Electronics and Instruments (1-2-3اإللكترونيات واألجيزة الحيوية  ) 1425ك 

(3-2-1) 

مقدمة عامة لمنظـ الحيويو الطبية. مبادئ وتصاميـ مختمفة مف 
االجيزة اليامة مثؿ جياز ضبط نبضات القمب ، جياز رسـ 
المخ ، جياز رسـ القمب ، جياز اختبار الخبليا العصبية وقوة 
العضبلت ، واجيزة وحدة العناية المركزة ، المعدات التشخيصيو 

ؿ مراقبة بنؾ الدـ ، األشعة المقطعية وتصوير واجيزة تصوير مث
الرنيف المغنطيسي ، تصوير الثدي باالشعو السينية ، والتصوير 
بالموجات فوؽ الصوتيو ، االنابيب الضوئية ، المجير متحد 

 البؤرة ، مجيرالفموريسنت متعدد الفوتوف

General introduction of biomedical systems. The principle 

and designs of various important biomedical instruments 

such as pacemaker, EEG, ECG, EMG, and ICU equipment; 

diagnostic imaging devices such as blood bank monitor, CT, 

MRI, mammography, ultrasound, endoscope, con-focal 

microscope, multi-photon fluorescent microscope. 
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 E1453 Hospital Equipments   (3-2-1) (1-2-3)   أجيزة المستشفيات  1453ك 

تصوير طبي:   –وعممية المعايرة والصيانة  –نظرية العمؿ 
تصوير رنيِف   –أشعة سينية   –األشعة الفوؽ السمعية

  –منّظمات قمب   – مغناطيسِي. أجيزة:جياز الصدمة الكيربية
 ِة منّبيات مثان

أدوات   –أجيزة اختبار الوظيفِة الرئويِة    –مقياس ضغِط دـّ 
 –آالت لمجراحةِ    –جياز غسيؿ الكمى  –أجيزة تخدير   –ليزرِ 

جياز اختبار   –جياز رسـ أشارة القمب    –حضانة األطفاؿ    
  –جياز رسـ إشارة المخ    –الخبليا العصبية وقوة العضبلت 

 ةِ أنظمة عرِض ومعالجِة بياناتمراقبة العنايِة المرّكز 

theory of operation, calibration and maintenance – Medical 

imaging: Ultrasound, X-rays, magnetic resonance imaging 

(MRI), devices: defibrillators, pacemakers, bladder 

stimulators, blood pressure measurement - Pulmonary 

function testing equipment - Laser devices - Anesthesia 

equipment, hemodialysis machine, instruments for surgery, 

incubator, ECG, EMG, EEG, intensive care monitoring,  
display systems and data processing. 

 

 

 E1456 Biomedical Modeling and (1-2-3) نمذجة ومحاكاة االجيزة الطبية  1456ك 

 Simulation (3-2-1) 

 --مقدمة : التعاريؼ واالغراض مف النماذج ، وانواع النماذج 
النمذجو الرياضية : األغراض ، انواع ، والنمذجو المنيجيو 
)تحديد المشكمة ، وبناء نموذج تحميؿ النموذج ، والمصادقو ، 

النماذج  –حنيات مناسبة المن –وتفسير النتائج ، وتنفيذ النموذج( 
النموذج الرياضي لمثقافة  -نماذج ديناميكية السكاف  -االمقارنة 

مبادئ الحفظ والتماثؿ )االنظمة  -المستمرة لمكائنات المجيريو 
 –الميكانيكيو والكيربائيو والسوائؿ ، والنظـ الحراريو( وتطبيقاتيا 

مبادئ  -نموذج االتزاف الحراري لبلنساف  –النموذج العضمي 
 المحاكاه.

Introduction: definitions, purposes of models, and types of 

models - Mathematical modeling: purposes, types, and 

modeling methodology (problem definition, model 

construction and model analysis, validation, interpretation of 

results, and implementation) – Curve fitting - 

Compartmental models - Population dynamics models - 

Mathematical model of continuous culture of 

microorganisms - The principles of conservation and 

analogy (mechanical, electrical, fluid, and thermal systems) 

& applications - Muscle model - Human thermoregulation 

model - The principles of simulation. 

 

 E1500 Project ( 0 – 0 – 8 )  ( 8 - 0 - 0) المشروع 1500 ك

يقـو الطالب بعمؿ التحميؿ والتصميـ البلـز لمشروع ىندسػي كامػؿ 
مستعينًا باألساسيات والمباديء والميارات التي اكتسبيا خبلؿ فتػرة 

سػػػتو. يجػػػب أف يشػػػمؿ تقريػػػر المشػػػروع عمػػػى تفاصػػػيؿ التحميػػػؿ درا
والتصػػػػميـ التػػػػي يجػػػػب أف تتفػػػػػؽ مػػػػع متطمبػػػػات األكػػػػواد المتعمقػػػػػة 
بموضوع المشروع، كما يشمؿ تطبيقات الحاسب اآللي المسػتخدمة 
، وكػػػذلؾ الجػػػزء العممػػػي لممشػػػروع فػػػي حالػػػة وجػػػود ضػػػرورة لػػػذلؾ، 

 باإلضافة لمرسومات اليندسية ألعماؿ التصميـ.
يقدـ الطالب تقرير المشروع وينػاقش فيػو مػع نيايػة الفتػرة المحػددة  

لممشػػػروع، ويجػػػب أف يبػػػرىف الطالػػػب عمػػػى فيمػػػو الكامػػػؿ لعناصػػػر 
مكانية تطبيقو خبلؿ مستقبمو اليندسي.  المشروع وا 

The student deals with the analysis and design of a complete 

engineering project using the fundamentals, principles and 

skills he gained during his study. The project report presented 

by the student should include the details of the analysis and 

design satisfying the concerned codes requirements, the 

computer applications as well as the experimental work when 

necessary, in addition to the technical engineering drawing of 

his design. The project report is to be submitted and discussed 

by the end of the project. The student should prove his 

complete understanding of the elements of the project and his 

capability to apply them in his future engineering. 

 

 

 

 

 
 
 

 



 مرحلة البكالوريوس              جامعة بنها  –الالئحة الداخلية لكلية الهندسة ببنها  
 

 
448 
 

 

Elective Courses  
 

 E1553 Optical Electronics    (3-2-1) (1-2-3اإللكترونيات الضوئية    ) 1553ك 

نظرية المذبذب -التفاعبلت بيف االشعاع و االنظية الذرية
ردد و الطاقة بروت الميزرى:التذبذب والت-الميزرى:مذبذب فابرى

المعدالت الميزرية مف الكيربية  -بعض انظمة المميزر-الخارجة
 اشباة الموصبلت الضوئية االلكترونية  -الى الضوئية

–دراسة الخصائص الكيربية فى التيار المستمر و المتردد 
التطبيقات:انواع العوازاؿ  -الموحدات الفوتونية االنييارية

الخبليا -لدوائر التطبيقيةا-المواصفات و الخصائص-الضوئية
 شاشات البممورية-الشمسية

Interaction of radiation and atomic systems - Theory of laser 

oscillation: Fabry- perot laser – Oscillation, Frequency, 

Power output - Some laser system - Electro-optic 

modulation of laser - OPTO-electronic semiconductor 

devices - DC and AC characteristics - PIN and avalanche 

photodiodes - Applications: OPTO isolator types - 

Parameters and characteristics - Circuit applications, Solar 

cells - LCD's.  

 

-E1551 Nuclear and Radiological equipments (3-2 (1-2-3األجيزة النووية واإلشعاعية  ) 1551ك 

1) 

عمـ القوى  --النشاط االشعاعي  -االشعاع  -المادة والطاقة 
 --التفاعؿ بيف المادة واالشعاع  --المحركو لمنشاط االشعاعي 

 –أجيزة التصوير المعتمدة عمى اشعة اكس  -واجيزة التصوير 
س قيا -طرؽ ادراؾ العناصر ، مع المصادر الغير حيادية  

ظاىرة الرنيف  –بيانات االسقاطات. طرؽ اعادة التكويف الجبري 
 سبلمة المرضى والموظفيف. -تكويف الصور  -المغناطيسي 

Matter and energy - Radiation - Radioactive decay - 

Kinetics of Radioactive decay - Interaction of radiation 

with matter - Imaging devices Tomographic imaging 

devices - Algoriths for object reconstruction, with 

nondiffracting sources - Measurement of projection data 

Algebraic reconstruction algorithms - Magnetic resonance 

phenomena - Image formation - Safety of patients and 

personnel. 

 
 

 E1554 Artificial Intelligence   (3-2-1) (1-2-3ناعي   )طصذكاء االال 1554ك  

مفاىيـ و تقنيات الذكاء االصطناعي، متضمنا اساليب تمثيؿ 
المشاكؿ و كيفية الحؿ مستخدما طرؽ البحث و االستدالؿ، 
المعرفة و التخطيط. االنظمة المعتمدة عمى المعرفة. تطبيقات 

كتشافي، االنتشار المقيد، البحث عمى تسمسؿ القواعد، البحث اال
المقيد، التوارث و مشاكؿ اخرى. تطبيقات في اليندسة الكيربية و 
ىندسة الحاسبات مع التأكيد عمى التصميـ و الصيانة. مقدمة عف 

 النظـ الخبيرة
موضوعات اختيارية عمى حسب الوقت: تطبيقات عمى الشبكات 

 تعمـ االخرىالعصبية و الخوارزميات الجينية و نماذج ال
المعمؿ: عمؿ برامج باستخداـ لغات الذكاء االصطناعي مثؿ 

 الميسب و البرولوج

Artificial intelligence concepts and techniques, including 

problem representation and solving using search methods, 

inference, knowledge representation and planning. 

Knowledge-based systems. Applications of rule chaining, 

heuristic search, constraint propagation, constrained search, 

inheritance, and other problem. Applications in electrical 

and computer engineering with emphasis on design and 

maintenance. Introduction to Expert System. Optional 

topics as time permits: Applications of identification trees, 

neural nets, genetic algorithms, and other learning 

paradigms 

Laboratory: assignments will require programming in some 

AI programming language (Such as LISP, or PROLOG). 
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 Fourth year – Major: Electrical Power and شعبة القوى الكيربية والتحكم –الرابعة الفرقة 

Control 

 

 E1443 Digital Control   (3-1-2) (2-1-3)  التحكم الرقمي 1443ك 

اعادة بناء اإلشارة .  –مقدمة: التحميؿ الطيفي لعممية اخذ العينات 
 Z. معادلت التحويؿ في المدى Zدى التحويؿ الى الم –معادلة الفروؽ 

 – Zو مخطط المدى  Sرسـ المخططات مابيف مخطط المدى  –
 – Zتحميؿ اإلستقرار اللنظاـ ذو الحمقة المغمقة فى مخطط المدى 

التصميـ المبني  –تحميؿ اإلستجابة فى الحالة العبرة والحالة المستمرة 
طرؽ إستجابة التصميـ المبني عمى  –عمى المحؿ اليندسي لمجزور 

 اختبارات قابمية التحكـ وقابمية المبلحظة .     –التردد 

Introduction: Spectrum analysis of sampling process - 
Signal reconstruction. Difference equation - The Z-

transform. The Z transfer function - Mapping between 

the S-plane and the Z-plane -Stability analysis of closed 

loop systems in the Z-plane - Transient and steady state 

response analysis - Design based on root locus - Design 

based on the frequency response methods - 

Controllability and observability tests. 

 

 

  E1437 Power System Analysis (2-1-3) تحميل نظم القوى  1437ك  

 )3-1-2) 

 
 -الدوائر المكافئة لشبكات نظـ القوى-تمثيؿ شبكات القوى الكيربية

 –مصفوفات الشبكة : مصفوفات سماحية النظاـ و معاوقة النظاـ 
التشغيؿ  -حموؿ والتحكـ في سرياف الحمؿ: معادالت سرياف الحمؿ

المتناسقة  ناسقة و االخطاءالمركبات المت -اإلقتصادى لنظـ القوى
وسائؿ  -إستقرار شبكات نظـ القوى  – لنظـ القوىالغير المتناسقة و 

 تحسيف اإلستقرار المتزامف لمشبكات

  Representation of power systems – Network equations 

and solutions – Power Flow Solutions – Economic 

operation of power system - Symmetrical Faults - 

Symmetrical Components and Sequence Networks - 

Unsymmetrical Faults - Power System Stability - 

Means of Synchronous Stability improvement.              
 

 

 

(       E1435 Power Systems Protection (2-1-3)  وقاية نظم القوى 1435 ك  3-1-2) 

المتممات  –متممات الحمايو  ––صر االساسية لمعدات الوقايو العنا
انواع  -محوالت التيار و الجيد -الكيروميكانيكية ، والساكنة والرقمية 

 -الحمايو في نظـ القدرة الكيربائيو. الحمايو التفاضميةلنظـ القدرة : 
حماية محوالت  –حمايو قضباف التوزيع  --حمايو المغذيات المتوازية 

 –النقؿ  وطحمايو المحركات. حمايو خط -- اتحمايو المولد --وىقال
مصيرات التمزؽ  :المصيرات -حماية المغذيات وتنسيؽ الحماية بيا

-تنسيؽ و ترتيب المصيرات  --المصيرات المحددة لمتيار  –العالية 
 -تنسيؽ و ترتيب وسائؿ الحمايو.  –قواطع الدوائر الكيربائيو -

 زائد  .الحمايو مف الجيد ال

 

Protective relaying in electrical power systems, Static 

and digital relays, Over current protection, Differential 

protection, Distance protection, Protection of 

generators, Protection of power transformers, 

Protection of bus bars, Protection of overhead 

transmission lines, Protection coordination of feeders, 

Protection of induction motors, Circuit breakers,  

Fuses: High rupture fuses - current limiting fuses – 

protection schemes using fuses – Coordination of fuses, 

Current and Potential transformers, Over voltage 

protection. 
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 (E1439 Electrical Drive Systems )3-1-2 (2-1-3)  نظم التحريك الكيربية 1439ك 

معايير اختيار  -اعتبارات ميكانيكية  -انواع األحماؿ الميكانيكية 
اعتبارات بيئية :  -صيغ تشغيؿ المحركات الكيربية  -المحرؾ 

شفرة حماية الدخوؿ. اجيزة تحريؾ  –الرطوبة  –درجة الحرارة 
امثمة صناعية. اجيزة  -القابؿ لمضبط  المستمر االت التيار 

تحريؾ محركات التيار المتردد باستخداـ تغيير التردد مع ثبات 
اجيزة تحريؾ محركات التيار المتردد  –التردد( /نسبة )الجيد

ريؾ اجيزة تح –باستخداـ التحكـ المتجيي و تحكـ العـز المباشر 
 –المحرؾ التزامني ذو المغناطيس الثابت  –المحرؾ التزامني 

اجيزة التحريؾ المحرؾ  –محرؾ الممانعة المغناطيسية المتغيرة 
 ذو الخطوات

Types of mechanical loads - Mechanical considerations - 

Criteria for selecting motor - Modes of operation of 

electrical motors –Environmental considerations: 

Temperature – Humidity - Ingression protection code.  

Adjustable speed dc drives - Industrial examples.  Variable 

frequency fixed V/f ac motor drives – Vector control and 

Direct torque control of ac-motor drives - Synchronous 

motor drives – Permanent magnet synchronous motor - 

Switched reluctance motor - Stepper motor drives. 

 

 E1438 Transducers and Special Machines (3-1-2) (2-1-3أجيزة التحويل واآلالت الخاصة ) 1438ك 

مجسات وحساسات الدخؿ الخاصة بقراءة االزاحة ،العجمة 
القوة ،العـز ،الضغط، معدؿ السرياف، المستوى ودرجة ،السرعة ،
 الحرارة.

محركات التيار المستمر والمتردد عديمة  -المحركات الخطية
مباديء تشغيؿ ونظرية العمؿ لممحركات ذات الوجييف  -الفرش

وذات الوجة الواحد والمحركات الحثيو ومحركات الخطوة 
 حوب.ومحركات التيار الستمر ومحركات الكأس المس

 تطبيقات المحركات في الصناعة.  

Input transducers: displacement; acceleration – speed – 

force – torque – pressure – flow – level - temperature 

transducers. Linear motors - Brushless AC & DC motors - 

Principles of operation and analysis of: Two phase motors - 

Single phase induction motors - Reluctance motors - 

Stepper motors – DC motors. Synchros and Resolvers - the 

Drag-cup motors - Application of control motors in 

industry. 

 

 

 
 E1441 Industrial Control Systems ( 1 )   (3-1-2) (2-1-3)  نظم التحكم الصناعية 1441ك 

جياز التحكـ القابؿ لمبرمجة في قمِب النظاـِ اآللِي. دراسة 
 – مجموعِة البرامج المختمفِة المستعممْة في المجاِؿ الصناعيِ 

   –العّدادات   –التصميـ بمغة الرسـ السّممي )التحكـ المنطقيِ 
مدخبلت تناظرية ومخرجات  – وظائؼ خاّصة  – المؤّقتات
   –بمغة الرسـ المتسمسؿ )وظائؼ متسمسمة التصميـ  – تناظرية(

التصميـ بمغة   –. . (  –عمميات بديمة وعمميات متزامنة
  – الصناديؽ الوظيفيِة )البرمجيات  والتطبيقات المشتركة(

تطبيقات التحكـ الموزع والتحكـ  – التصميـ بمغة قائمة األوامر 
 .SCADAاإلشرافي 

The programmable controller at the heart of the automated 

system - Study of different software package used in 

industrial field - Ladder diagram Lang: (bit logic, counter, 

timer, special functions, analog input and analog output), 

graph-set Lang - (sequential functions, alternative processes 

and exclusive processes,..) - functional blocks Language 

(PLC software and common  applications) - statement list -  

DCS and SCADA Applications. 
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شعبة القوى الكيربية والتحكم )المقررات  –الرابعة الفرقة 
 االختيارية (

Fourth Year – Major: Electrical power and 

Control (Elective Courses) 

 المجموعة )أ(
 

 (E1530 High Voltage Engineering  )3-2-1 (1-2-3ىندسة الضغط العالي ) 1530ك 

-توليد موجات النبضة -وقياس الجيد العالى مف أجؿ االختبار توليد
 - مولدات التيار المتردد والمستمر ذات الجيد العالى -مولدات النبضة

-تايف ومعامبلت الحجز -اختبارات انييار العزؿ الكيربائي في الغازات
انييار العازؿ الكيربى فى السوائؿ – التفريغ اليالى -والغازات السمبيو

 نظاـ التأريض.-–الصمبة   والمواد
وانتشار الموجات  -الكيربائيو قوىفى شبكات ال الزائدة ظاىرة الجيود

 .البرؽ البرؽ والحماية مف-خطوط الفوؽ 

Generation and measurement of high voltage for 

testing, Generation of dc, ac and impulse waves, The 

impulse generators- Electrical breakdown in gases, 

Ionization and attachment coefficients, Electro-

negative gases, corona discharge, Electrical breakdown 

in liquids and solids.-  Earthing systems .Phenomenon 

of over-voltages in power systems, traveling waves 

Lightning and lightning protection,  

 

 

 

 

 وىتطبيقات الحاسب في نظم الق 1532ك 
(3-2-1) 

E1532 Computer Applications in Power 

Systems (3-2-1) 

مصفوفات  -مصفوفات الدخؿ و النقؿ  –ت نظاـ القدرة مصفوفا
تمثيؿ  –مصفوفات المعاوقو الكيربائيو  –الدخوؿ لقضباف التوزيع 

الدراسات والمفاىيـ  --المحاكاه والبرمجو لمنظاـ الكبير  --الدائرة 
اساليب الفصؿ  –الطرؽ السريعو والتقريبية  --والمناىج لتدفؽ الطاقة 

 -توليد التحكـ  –األداء األمثؿ  -وسائؿ النقؿ  -عوامؿ التوزيع  -
 امثمة تطبيقية. –محاكاة عناصر نظاـ القدرة  -تحميؿ األخطاء 

 

Power system matrices – Input and transfer matrices – 

Admittance matrices of the bus bars – Impedance 

matrices – Circuit representation – Large system 

simulation and programming – Power flow studies 

concepts and methods – Approximate and fast methods 

– Separation methods – Distribution factors – Transfer 

methods – Optimal performance – Generation control – 

Error analysis – Simulation of power system 

components – Application examples. 

 

 E1534 New and Renewable Energy  (3-2-1) (1-2-3الطاقة الجديدة والمتجددة   ) 1534ك 

الطاقة  -طاقة الرياح -مصادر الطاقة المتجدده: الطاقة الشمسيو
طاقة  -طاقة الكتمة الحيويو -الطاقة الحراريو االرضيو -الييدروليكيو

 المد والجزر .
ضبط  -النظاـ الوحيد -الفوتوفولطية )الكيروضوئية(:الحجـ ياخبل

 التكامؿ و العكس فى ىذا النظاـ. -وتنظيـ
 -المعالـ التي تتميز بيا -طاقة الرياح: استخراج الطاقة مف الرياح

توليد الطاقة  -تقدير بيانات الرياح والطاقة -مراقبة الجوانب االساسية
 الكيربائيو

Renewable Sources: Solar Energy – Wind Energy – 

Hydraulic Energy – Geothermal Energy – Biomass 

Energy – Tidal Energy. Photo Voltaic (PV) Cells: 

Sizing of PV Stand-Alone System – Control and 

Regulation – Accumulators and Inverters for PV 

Systems. Wind Energy: The Extraction of Power from 

Wind –Wind Turbine Aerodynamics – Characterizing 

Parameters of WECS – Basic Control Aspects – Wind 

Data and Energy Estimation – Electric Power 

Generation. 
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 E1536 Design of Distribution Systems (3-2-1) (1-2-3تصميم دوائر  التوزيع   ) 1536ك 

 –محطات الجيد المتوسط  –تخطيط نظـ التوزيع االبتدائية 
خطوط الضغط المتوسط  –الجيد المتوسط في  أشكاؿ الموزعات

تأثير تيار الشحف السعوي  –كاببلت الضغط المتوسط  –اليوائية 
الحماية الكيربية لشبكة التوزيع  –عمى المغذي خفيؼ التحميؿ 

أمثمة واقعية  –كة التوزيع الثانوي الحماية الكيربية لشب -االبتدائي 
برمجيات الحاسب  –لشبكات التوزيع االبتدائي والثانوي 

 المستخدمة في تخطيط وتصميـ نظـ التوزيع.

Primary Distribution planning – Medium voltage 

substations – Topologies of Medium voltage feeders – 

Medium-voltage Overhead lines – Medium-voltage cables – 

Effects of charging current of light loaded feeders – 

Protection in Primary Distribution – Protection in 

Secondary Distribution – Real examples of primary and 

secondary distribution networks – Computer software used 

in distribution planning and design. 

 

 المرنة الطاقة الكيربيةأجيزة نقل  1538ك 
(3-2-1) 

E1538 Flexible AC Transmission  

(3-2-1) 

 - الكيربيةاعتبارات النظـ و مفيـو أجيزة نقؿ التيار المتردد المرنة 
معوضات التوازى  -تيار المصدر مغيرات -جيد المصدر مغيرات
الغرض ذات متحكمات ال -ثابتة معوضات التوالى ال-الثابتة

الجيد الثابت ومنظـ  -أجيزة نقؿ التيار المتردد المرنة فيالخاص 
 أمثمة تطبيقية -المعوضات المجمعة-زاوية الوجو

FACTS Concept and General System Considerations - 

Voltage-Sourced Converters - Self- and Line- Commutated 

Current-Sourced Converters - Static Shunt Compensators - 

Static Series Compensators - Special Purpose FACTS 

Controllers - Static Voltage and Phase Angle Regulator - 

Combined Compensators - Application Examples. 

 

 المجموعة )ب(
 

 تقدير المتغيرات والتعرف عمى النظم 1546ك 
(3-2-1) 

E1546 Parameters Estimation and Systems 

Identification (3-2-1) 

مشاكؿ    –العمميات عشوائية. النماذج والتصنيؼ النموذجي
تطبيقات. الطرؽ الكبلسيكية لتعريِؼ النظـ باستخداـ    –التعريؼَ 

طريقة توقع  -تقنيات النموذج اَلتعّميمُي   –طريقة النبضةِّ 
يقة المربعات الصغرى استخداـ مرِشِح كالمف المعامبلت بطر 

 لمتعريؼ البلخّطي.

Stochastic processes. Models & model classification, the 

identification problems, applications. Classical methods of 

identification of impulse response, model learning 

techniques, linear least square parameter estimation using 

extended Kalman filter. Non-linear identification. 
 

 

 E1548 Intelligent Control Systems  (3-2-1) (1-2-3)  نظم التحكم الذكية 1548ك 

نظـ التحكـ الذكي و   -مقدمة عمى النظـ الذكية و تطبيقاتيا 
 –د المشوش عبلقات المشوش و قواع –والمنطؽ المشوش 

التحكـ المنطقي  –عبلقات المشوش و قواعد االستنتاج المركبة 
طبولوجية الشبكة  –النظـ الذكية و الشبكات العصبية  –المشوش 

الشبكات العصبية المشوشة و تطبيقاتيا في  –و تقنيات التعمـ 
 نظـ التحكـ .

Introduction to intelligent systems and their applications – 

Intelligent control  systems and fuzzy logic – Fuzzy 

relations and fuzzy rules – Fuzzy relations and 

Compositional rule of inference – Fuzzy logic control – 

Intelligent systems and neural networks – Network 

topology and learning techniques - Fuzzy neural networks 

and its applications to control systems. 
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 E1540 Advanced  Industrial Control Systems  ( 2  ) (1-2-3) (2المتقدمة )نظم التحكم الصناعية  1540ك 

(3-2-1) 

الحساسات و محوالت الطاقة : درجة الحرارة ، االزاحة ، القوة ، 
بلت : ىيدروليكية ، ىوائية المشغ –حساسات االزاحة  –الضغط 

 – PI,PIDالمتحكـ الرقمي مف النوع  –غبلت الكيربية شو الم
امثمة عمى التحكـ في العمميات الصناعية: عممية لؼ البكر ، 

 عممية لؼ و نزع المؼ ، عممية السحب ، عممية الخمط

Sensors and transducers: Temperature, displacement, force, 

pressure, displacement sensors – Actuators: Hydraulic, 

Pneumatic, and Electric actuators – Digital PI, PID 

controller – Industrial Process Control examples: 

Continuous Casting process, Rolling process, Winding and 

unwinding process, Drawing process, Mixing Process. 

 

 

 E1544 Modeling of Electrical Machines (3-2-1) (1-2-3نمذجة اآلالت الكيربية    ) 1544ك 

ىيكؿ إسناد ثابت  -البلتغير في القدرة –التحويبلت الخطّية 
التحويؿ بيف  -ىيكؿ إسناد لممحاور الدوارة  -ثبلثى األوجو 

 ماكينات متزامنة -معادالت العـز  -ىياكؿ اإلسناد المختمفة 
 -الماكينات المتزامنة ذات المغناطيِس الدائـ  -متعّددة األوجو 

 -أنماط خاّصة ِمف التشغيؿ -ماكينات حث متعّددة األوجو  
محاكاة ال -نظرية المجاالت الدوارة  -محّركات أحادية الوجو

الدوائر  محاكاة  لعناصرال -باستخداـ برامج الحاسب المتاحة
ظمة الميكانيكية باستخداـ برامج تطبيؽ عمى األن -الميكانيكية 

آليات  -محاكاة األنظمة الكيروميكانيكية  -الحاسب المتاحة 
تطبيؽ عمى أنظمة التغذية  - A.Cو D.C الدافع المؤزرة 
نمذجة ومحاكاة ألمثمة طبيعية :نظـ الديناميكة  –العكسية الحقيقية

 النظـ الييدروليكية.. الخ -الحرارية 

Linear transformations - Power invariance - Three phase 

stationary reference frame– Rotating axes reference frame - 

Transformation between different reference frames - 

Torque equations - Polyphase synchronous machines - 

Permanent magnet synchronous machines - Polyphase 

induction machines - Special modes of operation - Single 

phase motors - Revolving field theory- Simulation using 

available software packages - modeling of mechanical 

elements - application on mechanical systems using 

available packages - Modeling and simulation of electro -

mechanical systems - D.C. and A.C servo-drive mechanism 

- application on typical feedback systems - Modeling and 

simulation of other physical problems: hydraulic- 

thermodynamic- etc 

 
 

 E 1542  Robotics     (3-2-1) (1-2-3الروبوتات       )  1542ك 

تصميـ لممتحكمات الرقمية. تجميع لممتحكمات الرقمية . 
الميكانيكية والكيربية ألجيزة االستشعار. محوالت ، المحركات ، 

 و تنفيذ مخططات التحكـ. 
الكينماتيكا ودينامكيو معادالت الروبوتات.التحكـ في معامبلت 

 الروبوت. مجموعة مف الخوارزميات 
بما فييا الشبكات العصبية ، ونظـ ، واألدوات وتطوير البيئات ، 

التحكـ ، ورؤية الحاسب ، وبرمجة النظـ الرقمية التي تتيح لمنظـ 
 المتطورة لزيادة التطوير ، والتنفيذ في الوقت الحقيقي. التطبيقات

Design of compensating digital controller. Synthesis of 

digital controllers .Electric and mechanical sensors. 

Transducers, Actuators. Implementation of control 

schemes.- kinematics and dynamic equations of robots. 

control of robot manipulators. A range of algorithms, tools 

and development environments are covered, including 

neural networks, control systems, computer vision, and 

programmable digital systems, which enable sophisticated 

systems to be developed, and implemented in real-time. 

Applications 
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 مواد تدرس لألقسام األخرى

 قسم اليندسة الميكانيكية:مواد تدرس ل -أواًل:
 

 E1125 Computer Applications ( a)    (0-0-2) (2-0-0)      (أ  ) تطبيقات الحاسب 1125 ك

بنية  –البرمجة باستخداـ ىيكمة البيانات. تمثيؿ و أنواع البيانات 
 –المصفوفات  –بنية القوائـ  –البنية الخطية  –الممفات 
تمثيؿ البيانات في  –شجر البيانات –الكومات   -الصفوؼ 

جر البيانات و القوائـ في عمميات عمى ش –وحدات التخزيف 
وحدات الذاكرة و التخزيف. التمثيؿ بالرسومات، مقدمة عف 

 -الشجرة أساليب البحث، و الترتيب و خوارزميات بحث 
 المؤشرات و المراجع و خوارزميات التكرار.
 مثؿ السي ++ ةالمعمؿ: التطبيؽ باستخداـ لغة برمجة مناسب

Programming with data structure. Data types and 

representation - file structures – linear structure – lists 

structures - arrays - queues - stacks - trees - data structures 

representation in storage media - operations on trees and 

lists in memory and storage media - Graph representation- 

introduction to searching, sorting and tree searching 

algorithms - pointers and references - Recursive algorithms 

Laboratory: Application using appropriate programming 

language such as C++ 

 

 

 E1126  Computer Applications ( b )   (0-0-2) (2-0-0)      ) ) بتطبيقات الحاسب  1126 ك

        التصميـ الموجو لميدؼ: عناصر البرمجة الموجية لميدؼ 
حفظ و  –) الدواؿ، الطبقات، األىداؼ، الرسائؿ، و التوارث( 

إخفاء المعمومات، الفصؿ بيف السموؾ و التطبيؽ، استدعاء 
 الدواؿ و تمرير المعامبلت. حؿ المشكبلت باألىداؼ.

داـ لغة برمجة موجية لميدؼ مثؿ السي المعمؿ: التطبيؽ باستخ
 و الجافاا++ و السي # 

Object-oriented design: Elements of object oriented 

programming (functions, classes, subclasses, objects, 

messages, and inheritance)- encapsulation and information 

hiding; separation of behavior and Implementation; Function 

calls and argument passing. Problem solving with objects.  

Laboratory: Application using an object oriented 

programming language such as C++, C sharp or Java. 

 

 
لكترونية  ) 1209ك   E1209 Electrical and Electronic Circuits (4-1-1) (1-1-4دوائر كيربية وا 

 -الدوائر مفاىيـ -الدوائر الخطية  –عناصر الدوائر الكيربية 
الممفات –الشبكات الكيربية نظريات  ودوائر التيار المستمر 

  -دوائر التيار المتردد الجيبي في حالة االستقرار  –والمكثفات 
 الدوائر ثبلثية األوجو المتوازنة وحسابات القدرة.

 -دوائر  الترانزستور  -كترونية: دوائر الموحد الثنائي الدوائر اإلل
 الدوائر المتكاممة. –دوائر مكبر العمميات 

 

Elements of electrical circuits - Linear circuits- circuits 

concepts - DC circuits and network theorems - Capacitance- 

inductance - Sinusoidal alternating current circuits at steady 

state - Balanced 3-phase circuits and power calculations –

Electronics: diode circuits – transistors – Op-amplifiers 

circuits - integrated circuits.   

 

 
 E1339 Electrical Power and Machines     (3-2-1) (1-2-3)   اآلالت كيربية  القوى و  1339ك 

خطوط النقؿ  –نظرة عامة عمى توليد ونقؿ وتوزيع الطاقة الكيربية
 تأريض المعدات الكيربية –الكببلت األرضية – القصيرة اليوائية

اآلالت –المحوالت  -آالت التيار المستمر –المولدات الكيربة -
اآلالت  –الكسرية  المحركات -المحركات الحثية –المتزامنة 
    الخاصة .

An Overview on generation, transmission and distribution 

of electrical energy-Overhead short transmission lines - 

Underground cables - Earthing of electrical equipments, 

Transformers -Electric generators and motors - Dc 

machines -Synchronous machines - Induction motors - 

Fractional horsepower motors – Special Machines.  
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 E1529  Real-Time Operation     (4-1-1) (1-1-4)   التشغيل في الزمن الحقيقي  1529ك 

الرسـ الصندوقي الوظيفي  –تعريفات التشغيؿ في الزمف الحقيقي 
لخواص ا –األجزاء الرئيسية  –لنظـ التشغيؿ في الزمف الحقيقي 

برمجة الزمف  –المطموبة ألنظمة التشغيؿ في الزمف الحقيقي 
العوامؿ المؤثرة  –تشغيؿ البيانات في الزمف الحقيقي  –الحقيقي 

الييكؿ البنائي لحاسبات الزمف  –عمى حسابات الزمف الحقيقي 
أمثمة لكروت استخبلص  –دوائر استخبلص البيانات  –الحقيقي 

دوائر التوائـ ألنظمة  –رات الرقمية البيانات  ومعالجات اإلشا
نقؿ البيانات  –عمميات إلدخاؿ واإلخراج  –الزمف الحقيقي 

مسارات االتصاؿ  –أولويات المقاطعة  –المعتمد عمى المقاطعة 
(IEEE 488 ) –  مسار االتصاؿ التسمسمي القياسي(RS232 ) 

 –ة دوائر التوائـ مع الذاكر  –بروتوكوالت االتصاؿ في الشبكات  –
دراسة أمثمة ألنظمة  –برمجة الزمف الحقيقي  –العبلقات الزمنية 

نظاـ التحكـ في  –الزمف الحقيقي: نظاـ التحكـ في درجة الحرارة 
 PIDنظاـ التحكـ  –التحكـ في سرعة المحركات  –السرياف 

 

Definitions of real-Time (RT) systems - block diagram of 

RT - main components, functions of RT - required 

properties of real-time operating systems - real-time 

programming - real-time data processing - factors affecting 

computing for RT applications - architecture of computer-

controlled RT control system  - Data-Acquisition Systems 

(DAS) - examples of DAS cards and digital signal 

processing chips (DSP) - Real-Time Interfacing - I/O 

operations - programmed data transfer - interrupt-driven 

data transfer - priority interrupts - data communication 

buses (IEEE 488 ) - serial data communication standards 

(RS232 ) - network communications protocol - memory 

system interfacing - time relations and constraints - RT 

programming - case studies of real-time process control: 

temperature control system - Flow-control - motor speed 

controller - PID controllers. 
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(1-2-3إلكترونيات القوى    ) 1337ك   E1337 Power Electronics  (3-2-1) 

حاكمات  -الثايريستور –موحدات القدرة  –مقدمة إللكترونيات القدرة 
الموحدات ثبلثية  –موحدات الوجو الواحد المحكومة  –التيار المتردد 

 GTO, IGBT –طرؽ إطفاء الثايريستور  –األوجو المحكومة 

MOSFE-  مبدؿ الوجو  –المبدالت  –مقطعات التيار المستمر
التيار المستمر متغيرة لمواتير  نظـ التحريؾ –مبدالت القنطرة  –الواحد 
شروط  –التيار المتردد متغيرة السرعة لمواتير  نظـ التحريؾ –السرعة 
محركات التيار المستمر ذات  –لتحريؾنظـ ا مكوناتاختيار 

نظـ  –محركات المؤازرة العاممة بالتيار المستمر  –الدائـ  المغناطيس
 لتحريؾ المعتمدة عمى الحاسوب.نظـ ا –الخطوة  لموتورلتحريؾ ا

Introduction to power electronics - Power diodes – 

Thyristors - Ac voltage controllers - Single phase 

converters - Three phase converters - Thyristor 

commutation techniques – GTO, IGBT and MOSFET - 

dc choppers  – Inverters - Single phase Inverters, Bridge 

inverter Inverters. Adjustable speed dc drive systems - 

Adjustable speed ac drive systems - Criteria for 

selecting drive components - Permanent magnet dc 

motors - dc servomotors - Stepper motor drive systems - 

Computer controlled drive systems.  

 

 المعالجات والمتحكمات الدقيقة 1328ك 
 (3-2-1) 

E 1328 Microprocessor and Microcontrollers 

(3-2-1) 

ية البن – I/O –الذاكرة  – CPUأساسيات الكومبيوتر المصغر: 
تعريؼ  –أنماط العنونة  –المبدئية لمكومبيوتر المصغر : شكؿ األمر 

مستويات لغة  –مخططات الدفؽ  –نظاـ البرمجة  –مشاكؿ البرامج 
العمميات  –البرمجة : العمميات الحسابية  .البرمجة و المترجمات 

السطح  –التدوير -subroutines –التفرع  –نقؿ البيانات  –المنطقية 
 I/O –استخداـ المعترضات -  ROM – RAM – I/Oالبيني: 

تركيب  –المصد و ضبط التأخير  –تكويد العنواف –الغير متزامف 
 .المسارات القياسية 

بيئة تطوير البرامج  –دوائر الربط  –البرمجة  –المعالج الدقيؽ: البنية 
اختبار التطبيقات في الزمف الحقيقي  -اختبار التطبيقات بالمحاكاة  –
 مثمة لبعض نظـ التطوير الشائعة.أ –

Microcomputer Fundamentals: CPU- Memory - I/O - 

Basic Architecture of Microprocessor: Instruction 

format - Addressing Modes. Software: problem 

definition – Algorithm – flowcharts - Programming 

language levels and translators. Programming: 

arithmetic operations - logic operations - data transfer – 

branching - subroutines – looping – Interfacing: with 

ROM - with RAM - I/O interfacing - using interrupts - 

asynchronous I/O - Address decoding - buffering and 

delays adjustment - standard bus structures.  

Microcontrollers: architecture - programming and 

interfacing. - programming examples - Development 

Systems: Software development tools (editors, linkers, 

loaders, interpreters ) - Debugging with Emulation - 

Debugging in Real Time - Examples of some popular 

development systems.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مرحلة البكالوريوس              جامعة بنها  –الالئحة الداخلية لكلية الهندسة ببنها  
 

 
447 
 

 

 مواد تدرس لقسم تكنولوجيا اليندسة المدنية  -ثانيًا:

  E1105 Electrical Engineering (1-1-4)   تكنولوجيا اليندسة الكيربية 1105ك 

Technology (4-1-1) 

ائر مفاىيـ الدو   -الدوائر الخطية  –عناصر الدوائر الكيربية 
–نظريات الشبكات الكيربية  و التيار المستمر دوائر  -الكيربية

  -دوائر التيار المتردد الجيبي في حالة االستقرار  –الممفات والمكثفات 
الدوائر اإللكترونية:  الدوائر ثبلثية األوجو المتوازنة وحسابات القدرة.

 –العمميات دوائر مكبر  -دوائر  الترانزستور  -دوائر الموحد الثنائي 
 –الكاببلت  –أسس التوزيع الكيربي: خطوط النقؿ  الدوائر المتكاممة.

 التركيبات الكيربية في المباني

Elements of electrical circuits - Linear circuits- circuit 

concepts - DC circuits and network theorems. 

Capacitance- inductance - Sinusoidal alternating current 

circuits at steady state - Balanced 3-phase circuits and 

power calculations –Electronics: diode circuits - 

transistors Op-amplifiers circuits - integrated circuits - 

Basics of Electrical distribution: Transmission lines – 

underground cables - electrical installations in 

buildings. 
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  ذنُخًقزراد قسـى انهنذسـخ انًن نًحتىي انؼهًٍا

 )ثبنهغخ اإلنجهُزَخ ويتزجى ثبنهغخ انؼزثُخ(

Course Content for Civil Engineering Department
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 ,Code - Course name (Lecture, Tutorial ، تطبيق( اسم المقرر )محاضرة ، تمرين - الكود

Practice) 

 Course Contents المحتوى العممي لممقرر

 

 مقررارت الفرقة األولى
 ( 0،  2،  3)  أ (   -1تحميل انشائي ) 1111 د
 

C 1111 Structural Analysis (1  - a) ( 3 , 2 , 0 )  

 -إتػػزاف المنشػػآت  -األحمػػاؿ وردود األفعػػاؿ  -أساسػػيات اإلسػػتاتيكا المسػػتوية 
القػوى العموديػة وقػوى  –العمودية وقوى القص وعزـو اإلنحناء لمكمػرات القوى 

 العقود. –الجمالونات  –القص وعزـو االنحناء لئلطارات 

Principals of plane statics - Loads and reactions - 

Stability of structures - Normal force, shear force 

and bending moment for beams - Normal force, 

shear force and bending moment for frames - 

Trusses - Arches. 
 

 ( 0،  2،  3)  ب (   -1)تحميل انشائي  1112 د
 

C 1112 Structural Analysis (1  - b) ( 3 , 2 , 0 )  

خصػػػػػائص القطاعػػػػػات  –خطػػػػػوط التػػػػػأثير لمكمػػػػػرات واالطػػػػػارات والجمالونػػػػػات 
 –إجيػػػػادات المػػػػي  –إجيػػػػادات القػػػػص  –يػػػػة اإلجيػػػػادات العمود –المسػػػػتوية 

 اإلجيادات المركبة.

Influence lines for beams, Frames and Trusses - 

Properties of cross sections - Normal stresses - 

Shear stresses - Torsional Stresses - Combined 

stresses. 

 

 C 1121  Properties and Testing of  Materials ( 1،  1،  3) خواص واختبار مواد  1121 د

( 3 , 1 , 1 ) 

أجيػػػزة قيػػػاس  –مكنػػػات االختبػػػار  –أنػػػواع االختبػػػارات  -نفعػػػاؿ إلجيػػػاد واإلا
اختبػػار  –سػػتاتيكي إلاختبػػار الضػػغط ا -سػػتاتيكي إلاختبػػار الشػػد ا –نفعػػاؿ إلا
اختبػػػار  –اختبػػػار الصػػػبلدة  -لتػػػواء إلاختبػػػار ا –اختبػػػار القػػػص  –نحنػػػاء إلا

 اختبار الزحؼ لممعادف.  -اختبار الصدـ  -الكبلؿ 

Stress and strain - Types of tests - Testing machines 

- Strain gauge devices - Static tension test - Static 

compression test - Bending test - Shear test - 

Torsion test - Hardness test - Fatigue test - Impact 

test - Metals creep test. 

 

  C 1122 Technology of Building Materials ( 1،  1،  3)  تكنولوجيا مواد البناء 1122 د

( 3 , 1 , 1 )  

الخػػػػواص األساسػػػػية  –المواصػػػػفات والموصػػػػفات القياسػػػػية لممػػػػواد والمنتجػػػػات 
الجيػػر والجػػبس {المػػواد البلحمػػة المعدنيػػة  –أحجػػار البنػػاء  –لممػػواد اليندسػػية 

 - الطػػػػوب – األخشػػػاب – صػػػػمب التسػػػميح – ركػػػاـ الخرسػػػانة - }األسػػػمنتو 
 .المواد المركبة – األلياؼ

Specifications and standard specifications of 

materials and products - Main properties of 

engineering materials - Building Rocks - Mineral 

binding materials {Lime, Gypsum   & Cement} - 

Concrete aggregates - Steel reinforcement - Timber 

- Bricks - Fiber - Composite materials. 

 

 ( 1،  1،  3)  مستوية مساحة 1132 د
 

C 1132 Plane Surveying ( 3 , 1 , 1 )  

تصػػػنيؼ  -تعريفػػػات  –نبػػػذة تاريخيػػػة  -مقدمػػػة عػػػف عمػػػـ المسػػػاحة والخػػػرائط 
أنػػػػػواع الخػػػػػػرائط  -مقػػػػػاييس الرسػػػػػـ  -وحػػػػػدات القيػػػػػػاس  -ة العمػػػػػـو المسػػػػػاحي

 -المسػػػاحية  تاالستكشػػػاؼ ورسػػػـ الكروكيػػػا -نظػػػـ اإلحػػػداثيات  -المسػػػاحية 
طػػػػػػػرؽ قيػػػػػػػاس الزوايػػػػػػػا   -القيػػػػػػػاس االلكترونػػػػػػػى  -طػػػػػػػرؽ قيػػػػػػػاس المسػػػػػػػافات 

طػػػػػػػػرؽ  -تصػػػػػػػػميـ الترفرسػػػػػػػػات  -الترافػػػػػػػػرس  –التيودوليػػػػػػػػت  –واالتجاىػػػػػػػات 
 اب المساحات وتقسيـ االراضى.حس -الحسابات وضبط الترافرس 

Introduction to surveying and mapping - History - 

Definitions - Classifications - Units - Scales - 

Coordinates - Reconnaissance - Sketch drawing - 

Distance measurement - Electronic distance 

measurement - Angle and direction measurement - 

Theodolites - Vertical angle measurements - 

Horizontal angle measurements - Traverse - 

Traverse adjustment -  Area measurements. 
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  C 1141 Fluid Mechanics ( 3 , 1 , 1 )   ( 1،  1،  3)  ميكانيكا الموائع 1141د 

أنػػػػواع  –إسػػػػتاتيكا السػػػػوائؿ  –خصػػػػائص الميػػػػاه  –األبعػػػػاد والوحػػػػدات 
معادلػػة  –التػػدفؽ خػػبلؿ الفتحػػات  –التػػدفؽ أعمػػى اليػػدارات  –الجريػػاف 

 الفواقد. –معادلة قوة الدفع  –معادلة برنولى  –االستمرارية 

Dimension and units - Properties of liquids - Fluid 

statics - Type of flow - Flow over weirs - Flow 

through orifices - Continuity equation - Bernoulli's 

equation - Momentum equation - Losses. 

 

 C 1101 Computer Applications (1 - a) ( 2،  0،  0 ) أ (  -1) تطبيقات حاسب 1101 د

( 0 , 0 , 2 ) 

تطبيػػػؽ عمػػػى  –)اوتوكػػػاد(  لمرسػػػـ اليندسػػػيالحاسػػػب لتطبيقػػػات مػػػدخؿ 
 .لخ(إ ... -المضمع  –الدائرة  –)الخطوط  ةالمختمفعناصر رسـ ال

Introduction to AutoCAD - Drawing Elements 

(Line - Circle - Polygon - …etc.). 

 ( ٕ،  ٓ،   ٓ) ب (  -ٔ) تطبيقات حاسب ٕٓٔٔ د
C 1102 Computer Applications (1 - b) 

 ( 0 , 0 , 2 ) 

في رسػـ المنشػآت توكاد( )او الحاسب لمرسـ اليندسي  تطبيقاتاستخداـ 
 –المنشػػػػآت الخرسػػػػػانية  -)منشػػػػآت الػػػػري اليندسػػػػة المدنيػػػػة المختمفػػػػة 

 لغة برمجة بالحاسب اآللي. - المنشآت المعدنية(

Application of AutoCAD in drawing different types 

of civil structures (Irrigation structures - Reinforced 

conrete structures - Steel structures) - Selected 

Computer Language. 

 

 C 1103 Civil Drawing (a) ( 1 , 0 , 2 )  ( 2،  0،  1) ) أ ( رسم مدني  1103 د

سػػقاطيا  –المصػػطمحات الفنيػػة لمرسػػـ المػػدني   –األعمػػاؿ الترابيػػػة وا 

إسػػػػقاط األنػػػػواع المختمفػػػػة مػػػػػف  –أنػػػػواع الحػػػػوائط السػػػػاندة والػػػػػدعامات 
 قاط المنشأت الري عند تقاطعات المجاري المائية.إس –الكباري 

Technical expressions in civil drawing - Earth 

works and their projection - Types of retaining 

walls and abutments - Projection of different kinds 

of bridges - Projection of irrigation structures at 

water way intersections.  
 

 C 1104 Civil Drawing (b) ( 1 , 0 , 2 )  ( 2،  0،  1)  ) ب (رسم مدني  1104 د

إسػػقاط قطاعػػات الخرسػػانة  –المصػػطمحات الفنيػػة لممنشػػأت الخرسػػانية 
 -المعدنيػػػة  المصػػػطمحات الفنيػػػة لممنشػػػأت –المسػػػمحة  والوصػػػبلت 

 إسقاط القطاعات المعدنية والوصبلت.

Technical expressions of reinforced concrete 

structures - Projection of RC sections and joints - 

Technical expressions of steel structures - 

Projection of steel sections and joints. 

 

 C 1105 Engineering Applications (1 - a)  ( 2 ، 0 ، 1) أ ( -1) تطبيقات ىندسية 1105 د

( 1 , 0 , 2 )  

 –البنػػػاء بػػػالطوب  –نشػػػاء إلتقنيػػػات ا –العناصػػػر األساسػػػية لممنشػػػآت 
أعمػاؿ الحفػر  –أعماؿ سػند التربػة  –أنواع األساسات  –أبحاث التربة 

 أعماؿ الردـ. –تخطيط األساسات  –

The main elements of structures - Construction 

techniques - Building by bricks - Soil investigation 

- Types of foundations - Retaining works - 

Excavation works - Foundation planning - Filling 

works.  
 

 C 1106 Engineering Applications (1 - b)  ( 2،  0 ، 1)ب (  -1 ) تطبيقات ىندسية 1106 د

( 1 , 0 , 2 )  

 –الشػػػػػدات المعدنيػػػػػة  –أنػػػػػواع الشػػػػػدات المختمفػػػػػة )الشػػػػػدات الخشػػػػػبية 
نظػػػػػػاـ  –الشػػػػػػدات المنزلقػػػػػػة  -الشػػػػػػدات المتسػػػػػػمقة  –الشػػػػػػدات النفقيػػػػػػة 

صػناعة  -صػمب التسػميح  –مكونات الخرسانة  -الببلطات المرفوعة( 
 أمثمة عممية لتنفيذ المنشآت. –الخرسانة 

Different types of shuttering (wooden shuttering - 

metallic shuttering - tunnel forms - climbing forms 

- slip forms - lift slabs system) - Concrete 

components - Steel reinforcement - Concrete 

manufacturing - Practical examples of 

constructions. 

 
 
\ 
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 الثانيةمقررارت الفرقة 
 ( 0،  2،  3) أ (   -2تحميل انشائي ) 1211 د
 

C 1211 Structural Analysis (2 - a) ( 3 , 2 , 0 )  

حساب التشكؿ فػي الكمػرات باسػتخداـ طريقػة التكامػؿ المػزدوج وطريقػة 
حسػاب التشػكؿ فػي الكمػرات باسػتخداـ طريقػة الشػغؿ  -الكمرة المرافقة 
اسػػػػػػػتخداـ طريقػػػػػػػة العػػػػػػػزـو الثبلثػػػػػػػة لتحميػػػػػػػؿ الكمػػػػػػػرات  –االفتراضػػػػػػػي 

 واالطارات الغير محددة استاتيكيًا.

Determination of deflection by double Integration 

and conjugate beam methods  - Determination of 

deflections by virtual work method - Method of 

three moments equation for analyzing statically 

indeterminate beams and frames. 

 

 ( 0،  2،  3) ب (  - 2تحميل انشائي ) 1212 د
 

C 1212 Structural Analysis (2 - b) ( 3 , 2 , 0 ) 

تحميػػػػػػؿ المنشػػػػػػآت الغيػػػػػػر محػػػػػػددة إسػػػػػػتاتيكيًا بػػػػػػالطرؽ اآلتيػػػػػػة: طريقػػػػػػة 
طريقػػػة ميػػػؿ الممػػػاس  –طريقػػػة المركػػػز المػػػرف  –التشػػػكبلت المتوافقػػػة 

خطػػوط التػػأثير لمكمػػرات واالطػػارات  –طريػػؽ توزيػػع العػػزـو  –والتػػرخيـ 
 الغير محددة استاتيكيًا.

Consistent deformation method - Elastic center 

method - Slope deflection method - Moment 

distribution method - Influence line for 

indeterminate beams and frames. 

 

 ( 1،  2،  3تكنولوجيا الخرسانة )  1221 د
 

C 1221 Concrete Technology ( 3 , 2 , 1 )  

 –المميػزات والعيػوب  -سانة كمادة إنشائية )مقدمة تاريخية مقدمة لمخر 
صػػػػػناعة الخرسػػػػػانة  –مػػػػػاء الخمػػػػػط  –جػػػػػودة الخرسػػػػػانة(  -المكونػػػػػات 

تسػوية  -الػدمؾ  –الصػب  –النقػؿ  –الخمػط  –)تجييز المواد المكّونػة 
 –خػواص الخرسػانة الطازجػة )القػواـ  –المعالجػة(  –الترميـ  –السطح 

خػػػػػػواص الخرسػػػػػػانة  –النضػػػػػػح(  –لحبيبػػػػػػي االنفصػػػػػػاؿ ا -التشػػػػػػغيمية 
تحمميػػػػػة  –الزحػػػػػؼ(  –المرونػػػػة  –االنكمػػػػػاش  –المتصػػػػمدة )المقاومػػػػػة 

الطػػرؽ الحسػػابية(  -تصػػميـ الخمطػػات )الطػػرؽ الوضػػعية  –الخرسػػانة 
سػػػرعة النبضػػػات فػػػوؽ  -االختبػػػارات الغيػػػر متمفػػػة )مطرقػػػة االرتػػػداد  –

دة الخرسػػانة التحميػػؿ اإلحصػػائي لمحكػػـ عمػػى جػػو  -القمػػب(  -الصػػوتية 
 الخرسانات الخاصة. –إضافات الخرسانة  –

Introduction to concrete as a structural material 

(History - Advantages - Disadvantages - 

Components - Quality of concrete) - Mixing water - 

Concrete manufacture (Batching - Mixing - 

Transportation - Placing - Compacting - Surface 

finishing, Repair and curing) - Properties of fresh 

concrete (Consistency - Workability - Segregation 

and bleeding) - Properties of hardened concrete 

(Strength - Shrinkage - Elasticity - creep) - 

Durability of concrete - Mix design (Empirical 

methods - Engineered methods) - Non-destructive 

testing (Rebound hammer - Ultrasonic Pulse 

velocity and core) - Statistical analysis to judge 

concrete quality - Concrete admixtures - Special 

concretes. 
 

 ( 0 ، 2،  3) (1) ةيخرسان تصميم منشآت 1252 د
 

C 1252 Design of Concrete Structures (1)  

( 3 , 2 , 0 )  

 –التصػػػػػميـ بطريقػػػػػة حػػػػػاالت الحػػػػػدود  –خػػػػػواص مكونػػػػػات الخرسػػػػػانة 
قطاعػػػات مسػػػتطيمة (تصػػميـ القطاعػػػات تحػػػت تػػأثير عػػػـز إنحنػػػاء فقػػط 

باسػػتخداـ طريقػػة حػػاالت ) وبشػػفة ضػػغط ناقصػػة وبشػػفة ضػػغط كاممػػة
الكمػػػػػرات  –إجيػػػػػادات القػػػػػص حسػػػػػاب  –توزيػػػػػع األحمػػػػػاؿ  –الحػػػػػدود 

تصػميـ الببلطػات المصػمتة ذات االتجػاه  -بسيطة االرتكاز والمسػتمرة 
 تصميـ األعمدة القصيرة. -الواحد واالتجاىيف 

Properties of concrete materials - Ultimate limit 

states design method - Design of section under pure 

bending moment (Rectangular, L & T - sections) 

using ultimate limit state method - Load distribution 

- Check of shear - Simple and continuous beams - 

Design of one-way and two-ways solid slabs - 

Design of short columns. 
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  C 1241 Hydraulics ( 3 , 1 , 1 ) ( 1،  1،  3)  ىيدروليكا 1241 د

التػػدفؽ المنػػتظـ فػػى  –المبػػادئ االساسػػية لمتػػدفؽ فػػى القنػػوات المكشػػوفة 
التػػػدفؽ  –توزيػػػع السػػػرعات وطػػػرؽ قيػػػاس التػػػدفؽ  –القنػػػوات المكشػػػوفة 

التػػػدفؽ  –القفػػػزة الييدروليكيػػػة  -غيػػػر المنػػػتظـ فػػػى القنػػػوات المكشػػػوفة 
 –التوربينػػػػػػػات  -النمذجػػػػػػػة  –التحميػػػػػػػؿ البعػػػػػػػدى  –المتغيػػػػػػػر تػػػػػػػدريجيا 

 .لمضخاتا

Basic concepts of open channel flow - Uniform 

flow in open channel - Velocity distribution and 

flow measurements - Non-uniform flow in open 

channel - Hydraulic jump - Gradually varied flow -

Dimensional analysis - Modeling - Hydraulic 

turbines - Pumps. 

 

 ( 1 ، 1 ، 3 ) ىيدرولوجي 1242 د
 

C 1242 Hydrology ( 3 , 1 , 1 ) 

أىميػػػػػػػة  – الييػػػػػػػدرولوجيا والبيئػػػػػػػة – مقدمػػػػػػػة: ) الػػػػػػػدورة الييدرولوجيػػػػػػػة
درجػة الحػرارة  –الييدروميتمورجي: )اإلشعاع الشمسػي  - الييدرولوجيا(

 –التسػػػػاقط  –البخػػػػر والنػػػػتح(  –الريػػػػاح  –الرطوبػػػػة  –بخػػػػار المػػػػاء  –
 –الييػػػدومورفولوجي: )خصػػػائص المسػػػتجمعات  –الرشػػػح  –مطػػػار األ

نحػر  – الجريػاف السػطحى -العوامػؿ الزمنيػة(  –العوامؿ المورفولوجية 
ىيػػدرولوجيا الميػػاه  –أعمػػاؿ الحمايػػة ضػػد السػػيوؿ  –التربػػة والترسػػيب 
مقدمػػة لتطبيػػؽ  –نوعيػػة الميػػاه والػػتحكـ فػػي التمػػوث  –تحػػت السػػطحية 

أنظمػػة المعمومػػات الجغرافيػػة فػػي دراسػػات الميػػاه اإلستشػػعار عػػف بعػػد و 
 الجوفية.

Introduction: (Hydrologic cycle – Environment  and 

hydrology – Importance of hydrology) – 

Hydrometeorology: (Solar energy – Temperature – 

Vapor pressure – Humidity – Wind – Evaporation – 

evapotranspiration) – Precipitaion – Rainfall – 

Infiltration – Hydromorphlogy: (Wastershed – 

Characteristics – Morphological parameters – Time 

parameters) – Surface runoff – Soil erosion and 

sedimentation - Protection works against flash 

floods – Subsurface hydrology – Water quality and 

pollution control – Introduction to application of 

remote sensing and GIS in hydrological studies. 

 

 ( 1،  1،  3)  طبوغرافيةمساحة  1231 د
 

C 1231 Topographic Surveying ( 3 , 1 , 1 ) 

طػػػػػرؽ تعيػػػػػيف فػػػػػرؽ  -تعريفػػػػات  –الميزانيػػػػػة  –نظػػػػاـ الػػػػػتحكـ الرأسػػػػػي 
 -تػػدويف الميزانيػػة  -االخطػػاء فػػى الميزانيػػة  -الروبيػػرات  –لمنسػػوب ا

الميزانيػػػػة  -خطػػػػوط الكنتػػػػور وطػػػػرؽ رسػػػػميا  -الخػػػػرائط الطبوغرافيػػػػة 
الميزانيػة  -حسػاب كميػات الحفػر والػردـ  -الميزانيػة الشػبكية  -الدقيقة 
 التقاطع االمامى والعكسى. -المنحنيات االفقية والراسية  -المثمثية 

Vertical control – Leveling - Definitions -  Methods 

of determining relative heights - Bench marks - 

Errors - Profile level notes - Topographic maps - 

contours - Ordinary level - Precise leveling - Grid 

leveling - Contour lines and volume computations - 

Trigonometric leveling - Horizontal and vertical 

curves - Intersection and Resection. 

 

 ( 2،  0،  3)  ىندسة معمارية 1203 د
 

C 1203 Architectural Engineering ( 3 , 0 , 2 ) 

 –مػػواد البنػػاء(  –التشػػطيبات  –العناصػػر المعماريػػة لممبػػاني )وظيفتيػػا 
عناصػػر  –قبػػاب(  -أسػػقؼ مائمػػة  – أنػػواع التغطيػػات )أسػػقؼ مسػػتوية

 –الشػػػػػبابيؾ  –الفتحػػػػػات )األبػػػػػوب  –المصػػػػػاعد(  -الخدمػػػػة )السػػػػػبللـ 
مػػػدخؿ لمرسػػػـ المعمػػػاري  –مػػػواد التنفيػػػذ(  –المقاسػػػات طبقػػػًا لوظيفتيػػػا 

 جداوؿ التشطيبات(. –المقاسات الداخمية والخارجية  –)المحاور 

The architectural elements of buildings (Function - 
Finishes - Building materials) - Types of covering 

(Plan roofs - Inclined roofs - Domes) - Service 

elements (Stairs - Elevators) - Openings (Doors - 
Windows - Dimensions according to their function - 
Construction materials) - Introduction to 

architectural drawings (Axes - Interior and exterior 

dimensions - Finishes tables). 
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 C 1201 Computer Applications (2 - a) ( 3،  0 ،  0 )أ (  - 2 ) تطبيقات حاسب 1201 د

 (0 , 0 , 3  ) 

تطبيقػػػػػات الحاسػػػػػب اآللػػػػػي فػػػػػي التحميػػػػػؿ االنشػػػػػائي: تحميػػػػػؿ المنشػػػػػآت 
 –جمالونػػػات(  -اطػػػارات  –دة اسػػػتاتيكيا )كمػػػرات المحػػػددة وغيػػػر محػػػد

 التأثير الحراري عمى المنشآت. -حساب التشكبلت بالمنشآت 

Computer Applications for Structural Analysis: 

Determination of internal forces in statically 

determinate and indeterminate structures (beams, 

frames & trusses) - Structural deformations - 

Thermal effect on structures.  
 

 C 1202 Computer Applications (2 - b) ( 3،  0،   0) ب (  - 2 ) تطبيقات حاسب 1202 د

 (0, 0 , 3 ) 

تطبيقػػػػات الحاسػػػػب اآللػػػػي فػػػػي تصػػػػميـ المنشػػػػأت الخرسػػػػانية )تصػػػػميـ 
الرسػػػػػومات البيانيػػػػػة  –إنشػػػػػاء قواعػػػػػد البيانػػػػػات  –االعمػػػػػدة والكمػػػػػرات( 

 ية.مثماأل –والمنحنيات 

Computer Applications for Design of Reinforced 

Concrete Structures (Design of columns and beams) 

- Data Base Forming - Curves and Charts Drawing - 

Optimization. 
 

 C 1205 Engineering Applications (2 - a) ( 2،  0،  1) أ (  - 2) تطبيقات ىندسية 1205د 

( 1 , 0 , 2 )  

األرضػػيات  –الػػدىانات  -البيػػاض  -العػػزؿ المػػائي  -العػػزؿ الحػػراري 
 األعماؿ الصحية. –أبواب والشبابيؾ  –

Thermal insulation - Water proofing - Plastering - 

Painting - Flooring - Doors and windows - Sanitary 

works. 
 

 ( 2،  0،  1) ب (   -2) تطبيقات ىندسية 1206د 
 

C 1206 Engineering Applications (2 - b) 

 ( 1 , 0 , 2)  

 –المحػػػػاـ  –التشػػػػكيؿ  –الثقػػػػب  –تنفيػػػػذ المنشػػػػآت المعدنيػػػػة )التقطيػػػػع 
 التكسيات(.   –التركيب  –المسامير 

Construction of Steel Structures (Cutting - Drilling 

- Shaping - Welding - Bolts - Erection – Clading). 

 

 C 1204 Profession and Society ( 3 , 0 , 0 ) ( 0،  0،  3المينة والمجتمع )  1204د 

القػوى العاممػة  –المباديء األساسية لدراسة السموؾ اإلجتماعى البشري 
 – العبلقة بػيف المينػة والمجتمػع  -الييكؿ اإلجتماعي لموقع العمؿ  –

المشػكبلت اإلجتماعيػػة ذات العبلقػة باليندسػػة  – دور المينػدس المػػدني
 –النقػػػؿ والمػػػرور  –الصػػػرؼ الصػػػحي  –الميػػػاه  - المدنيػػػة )اإلسػػػكاف

 المجتمعات العمرانية الجديدة(.

Basic concepts in the study of human social 

behavior  - The labor force - Social structures of the 

work Place - Relation between profession and 

society - The role of civil engineer - The society 

problems with respect to the field of Civil 

engineering )Housing - Water - Sewage - Traffic 

and transportation - New communities(. 
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 الثالثةة مقررارت الفرق
  C 1311 Structural Analysis  (3)  ( 3 , 2 , 0 ) ( 0،  2،  3)  (3تحميل انشائي ) 1311 د

طريقة المصفوفات لتحميؿ المنشآت المستوية والفراغية )طريقػة الكػزازة( 
 استخداـ الحاسب اآللي لتحميؿ المنشآت المستوية والفراغية. –

Matrix Structural Analysis for 2D and 3D structures 

(Stiffness method) - Using computers to perform 

2D and 3D analysis of structures. 
 

 ( 0 ، 2،  3 ) أ (   -2) ةيخرسان تصميم منشآت 1351 د
 

C 1351 Design of Concrete Structures (2 -  a) 

 ( 3 , 2 , 0 )  

ـ الكمػػرات المتقاطعػػة تصػػمي -تصػػميـ الببلطػػات ذات القوالػػب المفرغػػة 
تصػػميـ القطاعػػات  -إجيػػادات المػػي  -تصػػميـ الببلطػػات البلكمريػػة  –

حسػػػاب اإلجيػػػادات تحػػػت  -تحػػػت تػػػأثير عػػػـز إنحنػػػاء وقػػػوى محوريػػػة 
 -تصػػػميـ السػػػبللـ  -اإلطػػػارات  -تػػػأثير عػػػـز إنحنػػػاء وقػػػوى محوريػػػة 

 تصميـ الكوابيؿ القصيرة. -تصميـ الكمرات العميقة 

Design of hollow block slabs - Design of paneled 

beams - Design of flat slabs - Torsion - Design of 

sections subjected to bending moment and axial 

force - Check stresses for sections under bending 

moment and axial force - Frames - Desigh of stairs 

- Design of deep beams - Design of short cantilever. 

 

 C 1352 Design of Concrete Structures (2 - b) (0 ، 2،  3 )ب (   -2) ةيخرسان تصميم منشآت 1352 د

 ( 3 , 2 , 0 )  

أسػػقؼ االضػػاءة  –تغطيػة القاعػػات  –حػػوائط القػػص  –تحميػؿ األعمػػدة 
 - إطػػار(  -العقػػود )ببلطػػة  -غيػػر المباشػػرة )شػػكؿ أسػػناف المنشػػار( 

الخرسػػػػانة سػػػػابقة  –الجمالونػػػػات بػػػػدوف أعضػػػػاء مائمػػػػة  –الجمالونػػػػات 
حػاالت حػدود التشػغيؿ )التػرخيـ  –اإلجياد )الكمرات بسػيطة اإلرتكػاز( 

 التمدد(.  –اإلنكماش  –أنواع الفواصؿ )الصب  –عرض الشروخ(  –

Analysis of columns - Shear walls - Halls - Indirect 

lighting roofs (saw-tooth) - Arched systems (slab - 

girder) - Trusses - Vierendeel - Prestressed beams 

)simple beams) - Serviceability limit states 

(deflection - crack width) - Types of joints 

(construction - shrinkage - expansion). 
 

 ( 1،  1،  3 ) ) أ ( ىندسة تقنية الترية  1361 د
 

C 1361 Geotechnical Engineering (a) 

 ( 3 , 1 , 1 )  

العوامػػؿ المصػػنفة  –تعػػاريؼ وعبلقػػات  –مقدمػػة لعمػػـ ميكانيكػػا التربػػة 
توزيػػػع  –التسػػرب خػػبلؿ السػػػدود الترابيػػة  –النفاذيػػة والتسػػػرب  –لمتربػػة 

 مقاومة التربة لمقص. –اإلجيادات في التربة 

Introduction to Geotechnical Engineering - 

Definitions and Relationships - Index properties of 

Soil - Permeability and Seepage - Seepage through 

Earth Dams - Stress Distribution in Soil - Shear 

strength of Soil. 
 

 ( 1 ، 1 ، 3 ) ) ب ( ىندسة تقنية الترية  1362 د
 

C 1362 Geotechnical Engineering (b) 

     ( 3 , 1 , 1 )  

ثبػات الميػوؿ  –الضػغط الجػانبي لمتربػة  –تصػمب التربػة  –دمؾ التربة 
تثبيػػػت وتحسػػػيف  –الميػػػاة الجوفيػػػة والػػػتحكـ فييػػػا  –التربػػػة الصػػػعبة  –

 استكشمؼ التربة وأبحاث الموقع. –التربة 

Soil Compaction - Consolidation of So - Lateral 

Earth Pressure - Stability of Slopes - Difficult Soil - 

Ground Water and its Control - Stabilization and 

Improvement - Soil Exploration and Site 

Investigation. 
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 ( 0 ، 2،  3)أ (   -1) منشآت معدنيةتصميم  1371 د
 

C 1371 Design of Steel Structures (1  - a) 

 ( 3 , 2 , 0 )  

 –خػػػواص المػػػادة وقطاعػػػات الصػػػمب المختمفػػػة  –الصػػػمب كمػػػادة بنػػػاء 
تصػػػػميـ  –أكػػػػواد التصػػػػميـ والتصػػػػميـ بطريقػػػػة االجيػػػػادات المسػػػػموحة 

تصػػػػػميـ العناصػػػػػر المعرضػػػػػة لمضػػػػػغط  –العناصػػػػػر المعرضػػػػػة لمشػػػػػد 
 –سػػػػموؾ األعمػػػدة النحيفػػػػة   –سػػػموؾ األعمػػػػدة القصػػػيرة   –المحػػػورى 

مفيػػػػـو  -تصػػػػميـ األعمػػػػدة  –لغيػػػػر مػػػػرف )المػػػػدف( اإلنبعػػػػاج المػػػػرف وا
 –األعمػػػػدة فػػػػى األطػػػػارات الممجمػػػػة والغيػػػػر ممجمػػػػة  -الطػػػػوؿ الفعػػػػاؿ 

أنػػػػػواع وتصػػػػػنيؼ قطاعػػػػػات  –تصػػػػػميـ العناصػػػػػر المعرضػػػػػة لئلنحنػػػػػاء 
 –مقاومػػػػة اإلنحنػػػػاء لمقطاعػػػػات المدمجػػػػة والغيػػػػر مدمجػػػػة  -الكمػػػػرات 

ج عػف اإللتػواء الجػانبى اإلنبعػاج النػات –تصميـ الكمرات المثبتػة جانبيػًا 
تصػػميـ العناصػػر المعرضػػة  –تصػػميـ الكمػػرات الغيػػر مثبتػػة جانبيػػًا  –

وصػػبلت  –تصػػميـ وصػػبلت المسػػامير  –لقػػوى ضػػغط غيػػر محوريػػة 
 –المسػػامير التػػى تعمػػؿ عػػف طريػػؽ التحميػػؿ أو عػػف طريػػؽ اإلحتكػػاؾ 

 تصميـ وصبلت المحاـ.

Steel as a construction material - Material 

properties and steel sections - Steel design codes 

and the Allowable Stress Design method (ASD) - 

Design of tension members. Design of axially 

loaded compression members - Behavior of short 

columns - Behavior of slender columns - Elastic 

and inelastic buckling - Design of columns - 

Effective length concept - Columns in braced and 

unbraced frames - Design of flexure members - 

Types and classification of beam cross sections - 

Bending strength of compact and non-compact 

cross sections - Design of laterally supported beams 

- Lateral-torsional buckling - Design of laterally 

unsupported beams - Design of beam-columns 

(combined axial and flexural forces) - Design of 

bolted connections - Bearing type and friction type 

bolted connections - Design of welded connections. 

 

C 1372 Design of Steel Structures (1 ( 0 ، 2،  3)ب (   -1) منشآت معدنيةتصميم  1372 د -  b) 

( 3 , 2 , 0 )  

تصػػػػػػػميـ كمػػػػػػػرات األسػػػػػػػقؼ المركبػػػػػػػة  –مقدمػػػػػػػة لئلنشػػػػػػػاءات المركبػػػػػػػة 
اسػػتخداـ  –تصػػميـ الوصػػبلت لنقػػؿ قػػوى القػػص  –)متطمبػػات المقاومػػة 

تصػػػػميـ  –عمػػػػدة المركبػػػػة تصػػػػميـ األ –األسػػػػطح المعدنيػػػػة المشػػػػكمة( 
تصػػنيؼ وتصػػميـ الوصػػبلت  –القطاعػػات النحيفػػة المعرضػػة لئلنحنػػاء 

تصػػػميـ ألػػػواح إرتكػػػاز األعمػػػدة  –نصػػػؼ جاسػػػئة(  –جاسػػػئة  –)مرنػػػة 
مقدمػػػػة لمتصػػػػميـ بطريقػػػػػة معػػػػامبلت األحمػػػػاؿ والمقاومػػػػػة  –والجػػػػوايط 
(LRFD) –  التعػػػرؼ عمػػػى حػػػاالت الحػػػدود )حػػػاالت حػػػدود المقاومػػػة

تصػػػميـ العناصػػػر المعرضػػػة لقػػػوى شػػػد أو  –د التشػػػغيؿ( وحػػػاالت حػػػدو 
قػػػػوى ضػػػػغط أو عػػػػزـو انحنػػػػاء باسػػػػتخداـ طريقػػػػة معػػػػامبلت األحمػػػػاؿ 

 .(LRFD) والمقاومة

Introduction to composite construction - Design of 

composite floor beams (Strength requirement - 

Design of shear connectors - Use of formed metal 

deck) - Design of composite columns - Flexure 

design of slender sections - Connection 

classification and design (Flexible - Rigid - Semi-

rigid) - Design of base plates and anchor bolts - 

Introduction to Load and Resistance Factor Design 

(LRFD) - Identification of Limit states (Strength 

limit state and Serviceability limit state) - Design of 

tension, compression and flexure members using 

LRFD approach. 

 

 (1 ، 1،  3 مساحة جوية وجيودسيا ) 1331 د
 

C 1331 Photogrammetry and Geodesy 

( 3 , 1 , 1 )  

اإلزاحػػة فػػى  -أنػػواع التصػػوير الجػػوى  -المسػػاحة الجويػػة  تمااسػػتخدا
تخطػػػػػػيط منطقػػػػػػػة  -اإلبتعػػػػػػاد  –االستريوسػػػػػػكوب  –الصػػػػػػور الراسػػػػػػية 

شبكات المثمثػات الزاويػة والضػمعية وطػرؽ أختبػار االشػكاؿ  -التصوير 
تطبيقػػػات  -نظريػػػة االخطػػػاء  -االرصػػػاد البلزمػػػة لشػػػبكة المثمثػػػات  -

 نظرية االخطاء فى المساحة.

Uses of photogrammetry - Types of Aerial 

photographs - Relief displacement on a vertical 

photograph - Stereoscope  - Parallax - Flight 

planning - Triangulation and Trialteration - Choice 

of figures - Measurements of triangulation - Theory 

of errors and their application in surveying. 
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 C 1381 Transportation Planning  & Traffic ( 1 ، 1،  3 ) المرورىندسة و  تخطيط النقل 1381 د

Engineering ( 3 , 1 , 1 )  

تحديد المشكمة النقمية  -: مقدمة عف تخطيط النقؿ تخطيط النقل
 -المصدر جمع البيانات )استقصاء  –وتعريؼ منطقة الدراسة 

توزيع  –مراحؿ التنبوء بالطمب عمى النقؿ )تولد الرحبلت  –( اليدؼ
تخصيص  –تقسيـ الرحبلت عمى وسائؿ النقؿ المختمفة  –الرحبلت 

 تقييـ مشروعات النقؿ. –الرحبلت عمى وصبلت شبكات الطرؽ( 
: مقدمػػة )خصػػائص مسػػتخدمي الطريػػؽ وقائػػد المركبػػة ىندســة المــرور

كثافػػة  –سػػرعة المػػرور    –حجػػـ المػػرور  –خصػػائص المركبػػة(  –
 –  خصػػائص سػػرياف المػػرور –ازمنػػة الػػرحبلت والتػػأخير   –المػػرور 

دراسػة أمػاكف االنتظػار  - )الطريػؽ المكػوف مػف حػارتيف( سػعة الطريػؽ
الػػػتحكـ فػػػى التقاطعػػػات )نقػػػاط التصػػػادـ  –وسػػػائؿ الػػػتحكـ المػػػرورى  –

 اإلشػارات الضػػوئيةتصػػميـ  -أنػػواع وسػائؿ الػتحكـ(  –عنػد التقاطعػات 
 قطاعات النسج عند التقاطعات وفى الطرؽ الحرة السريعة. –

Transportation Planning: Introduction to 

transportation planning - Transportation problem 

definition and defining study area - Data collection 

(Origin and destination studies) - Travel forecast 

(Trip generation - Trip distribution - Modal split - 

traffic assignment) - Transportation evaluation.  

Traffic Engineering: Introduction (Human 

characteristics and vehicle characteristics)  - Traffic 

volume - Traffic speed - Traffic density - Travel 

time and delay studies - Traffic flow characteristics 

- Highway capacity (Two-lane highway) - Parking 

studies - Traffic control devices - Intersections 

control (Conflict points at intersections, Types of 

intersection control) -  Traffic signals design - 

Weaving for intersections, freeways, and 

expressways. 

 

 C 1382 Highway Engineering ( 3 , 1 , 1 ) ( 1 ، 1،  3 ىندسة الطرق ) 1382 د

تخطػػػيط واختيػػػار  –التصػػػنيؼ الػػػوظيفى لمطػػػرؽ : التصـــميم اليندســـي
 – مسػػػػػػافة الرؤيػػػػػػة – اليندسػػػػػػى معػػػػػػايير التصػػػػػػميـ –مسػػػػػػار الطريػػػػػػؽ 
عناصػػػػر القطػػػػاع العرضػػػػي  –التخطػػػػيط الرأسػػػػي  –التخطػػػػيط األفقػػػػي 

 -التخطػػػػػػيط والتصػػػػػػميـ اليندسػػػػػػى لمتقاطعػػػػػػات السػػػػػػطحية  – لمطريػػػػػػؽ
 .الحرةالتقاطعات و  التقاطع الدائرى تصميـ

تصػػػػنيؼ  –مكونػػػػات طبقػػػػات الرصػػػػؼ أنػػػػواع و : التصــــميم اإلنشــــائي
 –الطبقػػػة الحاممػػػة لمطريػػػؽ ة تحديػػػد مقاومػػػ –الطبقػػػة الحاممػػػة لمطريػػػؽ 

اإلجيػػػادات فػػػي  – االجيػػػادات فػػػي الرصػػػؼ المػػػرف - بػػػةتثبيػػػت التر 
تصػػميـ الرصػػؼ  –اعتبػػارات األحمػػاؿ المروريػػة  – الرصػػؼ الصػػمب

 تصميـ الرصؼ الصمب. –المرف

Geometric design: Road classification - planning 

and road selection - Geometric design criteria -

Sight distance - Horizontal alignment - Vertical 

alignment - Cross section elements - Planning and 

design of  at grade intersections design - 

Roundabout and interchange design. 

Structural design: Pavement types and 

components - Subgrade soil classification - 

Subgrade soil Strength- Soil stabilization - Stresses 

in flexible pavement - Stresses in rigid pavement - 

Traffic loads considerations - Flexible pavement 

design- Rigid pavement design. 
 

 ( 1 ، 2،  3 ) ىندسة الري والصرف 1342 د
 

C 1342 Irrigation & Drainage Engineering  

    ( 3 , 2 , 1 )  

 –التػرع والمصػارؼ  تصػميـتخطيط و  –الصرؼ الري و طرؽ  -مقدمة 
الميػػػػاة  –تبطػػػػيف التػػػػرع  -نظػػػػاـ الػػػػرى بػػػػالتنقيط  –نظػػػػاـ الػػػػرى بػػػػالرش 

 .استصبلح االراضى -الجوفية 

Introduction - Methods of Irrigation and drainage – 

Alignment and design of canals and drains – 

Sprinkler irrigation system - Drip irrigation system 

- Canals lining - Ground water - Reclamation of 

soil. 
 

  C 1392 Water Supply Engineering ( 3 , 2 , 1) ( 1 ، 2،  3 المياه )ب اإلمداد ىندسة 1392 د

 –تقػػدير اسػػتيبلؾ الميػػاه المسػػتقبمى  –مصػػادر وخػػواص ميػػاه الشػػرب 
تعقػػيـ ميػػاه  -الترشػػيح  –الترويػػب  –الترسػػيب  –ميػػاه تصػػميـ مآخػػذ ال

 .توزيع مياه الشرب –تخزيف مياه الشرب  –الشرب 

Sources of water (surface and ground) - Water 

characteristics - Estimation of water consumption in 

the future - Design of water intakes - Sedimentation 

- Coagulation and Flocculation - Filtration - 

Disinfection - Storage - Water distribution system. 
 

 
 

 C 1301 Peronals Skills (0 , 0 , 2 ) ( 2 ، 0،  0  ) ميارات شخصية 1301 د

 –التفػػاوض  –القيػػادة  -التفكيػػر النقػػدي وحػػؿ المشػػكبلت  –اإلتصػػاؿ 
 التعمـ بالتوجيو الذاتي.

Communication - Critical thinking and Problem 

Solving - Leadership - Negotiation - Self Directed 

Learning. 
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  C 1304 Pollution and Environment ( 1،  0،  1التموث والبيئة ) 1304 د

 ( 1 , 0 , 1 )   

مقدمة لمقوانيف الوطنية والدوليػة الخاصػة بالبيئػة  –فمسفة التحكـ البيئى 
اليندسػػػة  –معامػػػؿ األثػػػر البيئػػػى   -الػػػتحكـ فػػػى انبعػػػاث المموثػػػات  –

الخػػػػػػواص (طبيعػػػػػػة ومصػػػػػػادر مموثػػػػػػات اليػػػػػػواء  –الصػػػػػػحية الطبيعيػػػػػػة 
 – )وتأثير مموثات اليػواء عمػى الصػحة والبيئػة –البيولوجية الكيميائية و 

 التحكـ فى مموثات اليواء والحد مف انبعاثيا.

Philosophy of Environmental Controls - 

Introduction to National and International 

Regulatory Structures - Emissions Control - 

Environmental Impact Assessment - Ecological 

Sanitation - Nature and Sources of Air Pollution 

(Chemical and Biological Aspects, Effects on 

Health and Environment) - Air Pollution Control 

and Reduction. 
 

 C 1300 Technical Report (0 , 0 , 2 )  ( 2 ، 0،   0 ) الفنى   التقرير 1300 د

حػػػدد لػػػو فػػػي مجػػػاؿ ؿ طالػػػب بإعػػػداد تقريػػػر عػػػف موضػػػوع مػػػا ييقػػػـو كػػػ
اليندسػػػػة المدنيػػػػة. يقػػػػدـ الطالػػػػب التقريػػػػر فػػػػي نيايػػػػة الفصػػػػؿ الدراسػػػػي 

 ويناقش فيو.

Each student prepares a report about a selected 

topic of civil engineering. The report is submited 

and discussed at the end of the term. 
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 الرابعةمقررارت الفرقة 
 

 C 1408 Engineering Economy (2-0-2) ( 2 - 0 – 2االقتصاد اليندسى  )  1408 د

معدؿ  -التحميؿ االقتصادى لمبدائؿ –القيمة السنوية  –القيمة الحالية 
االىبلؾ حساب قيمة االىبلؾ نماذج االحبلؿ -الفئدة وفترة االسترداد

 حساب. –

Basic concept of engineering economics – Cash 

flow – Compound interest formula – Time value of 

money – Nominal and effective interest – 

Equivalence – Present worth value – Benefit/Cost 

ratio – Annual cost – Economic analysis of 

engineering alternative – Rate of return – 

Depreciation – Income taxes. 

 

 ( 0 ، 2،  3) (3) ةيخرسان تصميم منشآت 1451 د
 

C 1451 Design of Concrete Structures (3)  

  ( 3 , 2 , 0 )  

 –خزانات المياه )دائرية  –التصميـ بطريقة إجيادات التشغيؿ 
المنشآت القشرية  –واسعة(  –تحت األرض  –عموية  –مستطيمة 
 المخروطية(. –)القباب 

Working stresses design method - Design of water 

structures (Circular tank - Rectangular tanks - 

Underground tanks - Elevated tanks - Wide tanks) - 

Design  of shell structures (domes - cones). 
 

 C 1472 Steel Structures Design (2) ( 0 ، 2،  4 ) (2) منشآت معدنيةتصميم  1472 د

 ( 4 , 2 , 0 ) 

مفة لمكبارى مثؿ العقود النظـ المخت –أنواع الكبارى التقميدية 
أحماؿ التصميـ )كبارى السكؾ  –والجمالونات والكبارى المعمقة 

تصميـ  – أحماؿ أخرى عمى الكبارى( –كبارى الطرؽ  -الحديدية 
الوصبلت  –كمرات عرضية  –كمرات األرضيات )كمرات طولية 

إعتبار الكبلؿ فى التصميـ ومبدأ  –الخاصة بكمرات األرضيات( 
 تصميـ الكمرات الرئيسية المكونة مف ألواح –ياد مجاؿ اإلج

التصميـ  –التصميـ لتحمؿ عزـو اإلنحناء  –)التصميـ المبدئى 
 –إنبعاج األلواح  –قوى قص مع عزـو إنحناء  –لتحمؿ قوى القص 

األعصاب المعرضة ألحماؿ مباشرة  –األعصاب الطولية والعرضية 
أنظمة  –إنشائية( تفاصيؿ  –توقؼ ألواح الشفة  –الوصبلت  -

 تصميـ ركائز الكبارى. –شكبلت الرياح 

Classical bridge types - Different bridge systems 

such as arches, trusses and suspension bridges - 

Design loads (Road way loading - Railway loading 

- Other loads on bridges) - Design of floor beams 

systems (Stringer - Cross girders - Floor 

connections) - Design for fatigue and stress range 

concepts - Design of plate girder bridges 

(Preliminary proportioning - Design for bending - 

Design for shear - Combined shear and moment - 

Buckling of plates - Longitudinal and transversal 

stiffeners - Load bearing stiffeners - Splices - 

Curtailment of flange plates - Details) - Wind 

bracing systems - Design of bridge bearings. 
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  C 1481 Highway and Airport Engineering ( 1 ، 2،  3ىندسة الطرق والمطارات ) 1481 د

 ( 3 , 2 , 1 )  

 –المسػػتخدـ فػػى الطػػرؽ الركػػاـ خصػػائص واختبػػارات: ىندســة الطــرق
تصػػميـ الخمطػػات خصػػائص و –المػػواد األسػػفمتية  واختبػػارات خصػػائص
إنشػػػػػاء طبقػػػػػات  -محطػػػػػات الخمػػػػػط األسػػػػػفمتية  - السػػػػػاخنة األسػػػػػفمتية
 صرؼ المياه.   – صيانة الرصؼ  –الرصؼ 

 اتخصػػائص الطػػػائر  -المطػػار ومكوناتػػو تخطػػيط : ىندســة المطــارات
 –أشػػكاؿ المطػػارات  –تصػػنيؼ المطػػارات  -المتعمقػػة بتصػػميـ المطػػار

التصػػػميـ  –سػػػعة المطػػػار  –منػػػاطؽ األمػػػاف  – تحديػػػد اتجػػػاه المػػػدرج
امػاكف  -ممػرات الخػروج  –ممػر االتصػاؿ –)المػدرج  اليندسي لممطار

التصػػػػميـ  – امػػػػاكف انتظػػػػار الطػػػػائرات العموديػػػػة – انتظػػػػار الطػػػػائرات(
 –االضػػػػاءة والعبلمػػػػات والبلفتػػػػات فػػػػى المطػػػػار  – االنشػػػػائي لممطػػػػار

 .صرؼ المياه

Highway Engineering: Testing and specifications 

of road aggregates - Testing and specifications of 

bituminous materials characteristics and tests - Hot 

mix asphalt concrete characteristics and design - 

Asphalt concrete mix planet - Pavement layers 

construction - Pavement maintenance - Drainage.  
Airport Engineering: Airport planning and 

component - Aircraft characteristics related to 

airport design - Airport classification - Airport 

configuration - Runway orientation - Airport 

obstruction clearance surfaces - Airport capacity - 

Geometric design of the airport (runway, taxiway, 

exit taxiway - and apron) - Heliports landing strip - 

Structural design of airports - Airport lighting, 

marking, and sings - Drainage. 

 

 ( 0 ، 2،  3) ) أ (  تصميم اساسات 1461 د
 

C 1461 Design of  Foundation (a) ( 3 , 2 , 0 ) 

اعتبػػػػارات  –األساسػػػػات السػػػػطحية )اعتبػػػػارات التنفيػػػػذ  –قػػػػدرة التحمػػػػؿ 
 –)القواعػػػػد المنفصػػػػمة  تصػػػػميـ األساسػػػػات السػػػػطحية -التصػػػػميـ( 

 -المبشػػػػػة(  –القواعػػػػػد المشػػػػػتركة والكابوليػػػػػة  –األساسػػػػػات الشػػػػػريطية 
 اعتبارات التصميـ(. –األساسات العميقة )اعتبارات التنفيذ 

Bearing capacity - Shallow foundation 

(Construction considerations - Design 

considerations) - Design of shallow foundation 

(Isolated footings - Strip footings - Combined 

footings - Strap beam footings - Rafts) - Deep 

foundations (Construction considerations - Design 

considerations). 
 

 ( 0 ، 2،  3) ) ب (  تصميم اساسات 1462 د
 

C 1462 Design of  Foundation (b) ( 3 , 2 , 0 )  

 –الػػػػػػػدعائـ  –قيػػػػػػػة تصػػػػػػػميـ األساسػػػػػػػات العميقػػػػػػػة )األساسػػػػػػػات الخازو 
تنفيػذ وتصػميـ السػتائر  -تنفيذ وتصميـ الحوائط السػاندة  -القيسونات( 

األساسػػػػات –تنفيػػػػذ وتصػػػػميـ الخزانػػػػات المعدنيػػػػة واألرضػػػػية  – الموحيػػػػة
 عمى التربة الصعبة.

Design of deep foundations  (Piles foundations - 

Piers - Caissons - Construction and design of 

retaining walls - Construction and design of sheet 

pile walls) - Construction and design of ground 

steel tanks - Foundations on difficult soil. 
 

 ( 1 ، 2،  3 ) الصرف الصحي ىندسة 1491 د
 

C 1491 Sewerage ( 3 , 2 , 1 )  

جميع ونقؿ مياه ت –مصادر وأنواع وخواص مياه الصرؼ الصحى 
المعالجة ما قبؿ االبتدائية لمياه الصرؼ الصحى  –الصرؼ الصحى 

المعالجة  – )أحواض إزالة الرماؿ –المصافى  –غرفة التيدئة (
المعالجة الثانوية لمياه الصرؼ  –االبتدائية لمياه الصرؼ الصحى 

األقراص  –المرشح الزلطى  –طريقة الحمأة المنشطة (الصحى 
إزالة   - )البرؾ النباتية –برؾ األكسدة  –البرؾ الميواه  –الدوارة 

 –تكثيفيا (التخمص مف الحمأة  –الميكروبات فى خزاف التبلمس 
 .)تجفيفيا –تثبيتيا 

Sources, types and characteristics of municipal 

wastewater - Municipal wastewater collection and 

transportation - Preliminary treatment of municipal 

Wastewater (Deceleration chamber - Screen and 

Gritchamber) - Primary treatment of municipal 

wastewater - Secondary treatment of municipal 

wastewater (Oxidation pond - Activated sludge 

process - Trickling filter process - Rotating 

biological contactor - Aerated lagoon) - Sludge 

disposal (Thickening - Stabilization - Dewatering). 
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 C 1402 Projects Mangement ( 3 , 2 , 0 ) ( 0 ، 2،  3 دارة المشروعات )إ 1402 د

مراحػؿ  –دورة عمػر المشػروع  –تعريؼ مصطمحات إدارة المشػروعات 
مػػػؿ بالمشػػػروع ومسػػػئوليات كػػػؿ العبلقػػػات بػػػيف أطػػػراؼ الع –المشػػػروع 

 جودة اإلدارة. –اإلنتاجية  –مسئوليات مرحمة التنفيذ  -منيـ 

Definitions used in projects management - The 

project life cycle - Project stages - Relationships 

and responsibilities of the different project parties - 

Execution phase responsibilities - Productivity - 

Quality management. 
 

 

  C 1441 Design of Irrigation Works ( 0 ، 2،  4تصميم أعمال الري ) 1441 د

( 4 , 2 , 0 ) 

تصػػميـ  -تصػػميـ البػػرابخ  –المبػػادئ االساسػػية لتصػػميـ منشػػآت الػػرى 
تصػػػميـ  –الحػػػوائط السػػػاندة تصػػػميـ  –تصػػػميـ البػػػداالت  –السػػػحارات 
دراسػػة الفواقػػد عمػػى  - تصػػميـ اليػػدارات –تصػػميـ الكبػػارى  –الميػارب 
ت المنشػػػػػػآ –أنػػػػػػواع السػػػػػػدود  -تصػػػػػػميـ قنػػػػػػاطر الحجػػػػػػز  –المنشػػػػػػأت 

 المبلحية )األىوسة(.

Basic concept of irrigation structures design - 

Design of culverts - Design of syphon - Design of 

aqueducts - Design of retaining walls - Design of 

tail escapes - Design of bridges - Design of weirs - 

Heading up structure - Head regulator design - 

Types of dams - Navigation structures (locks). 

 

 

 C 1500 Project ( 1 , 0 , 7 )  ( 7 ، 0،  1) المشروع 1500 د

يقػػػـو الطالػػػب بعمػػػؿ التحميػػػؿ والتصػػػميـ الػػػبلـز لمشػػػروع ىندسػػػي كامػػػؿ 
مسػػػتعينًا باألساسػػػيات والمبػػػاديء والميػػػارات التػػػي اكتسػػػبيا خػػػبلؿ فتػػػرة 
دراسػػػػػتو. يجػػػػػػب أف يشػػػػػمؿ تقريػػػػػػر المشػػػػػروع عمػػػػػػى تفاصػػػػػيؿ التحميػػػػػػؿ 
والتصػػميـ التػػي يجػػب أف تتفػػؽ مػػع متطمبػػات األكػػواد المتعمقػػة بموضػػوع 

تطبيقػػػات الحاسػػػب اآللػػػي المسػػػتخدمة ، وكػػػذلؾ  المشػػػروع، كمػػػا يشػػػمؿ
الجػػػػزء العممػػػػي لممشػػػػروع فػػػػي حالػػػػة وجػػػػود ضػػػػرورة لػػػػذلؾ، باإلضػػػػافة 

 لمرسومات اليندسية ألعماؿ التصميـ.
يقػػػدـ الطالػػػب تقريػػػر المشػػػروع وينػػػاقش فيػػػو مػػػع نيايػػػة الفتػػػرة المحػػػددة  

لممشػػػػػروع، ويجػػػػػب أف يبػػػػػرىف الطالػػػػػب عمػػػػػى فيمػػػػػو الكامػػػػػؿ لعناصػػػػػر 
مك  انية تطبيقو خبلؿ مستقبمو اليندسي.المشروع وا 

The student deals with the analysis and design of a 

complete engineering project using the 

fundamentals, principles and skills he gained during 

his study. The project report presented by the 

student should include the details of the analysis 

and design satisfying the concerned codes 

requirements, the computer applications as well as 

the experimental work when necessary, in addition 

to the technical engineering drawing of his design. 

The project report is to be submitted and discussed 

by the end of the project. The student should prove 

his complete understanding of the elements of the 

project and his capability to apply them in his future 

engineering. 
 

 

 C 1400 Field Training (0 , 0 , 2 ) ( 2 ، 0،  0 ) تدريب ميداني 1400 د

سػػتة  لمػػدةـو الطالػػب بالتػػدريب الميػػداني فػػي احػػدى مشػػاريع التشػػييد يقػػ
أسابيع خبلؿ األجػازة الصػيفية. يقػدـ الطالػب التقريػر الخػاص بالتػدريب 

 في نياية األجازة الصيفية ويناقش فيو.

The student should carry out a field training in 

some construction project for a period of six weeks 

during the summer vacation. A report is to be 

submitted and discussed at the end of summer 

vacation. 
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 ( 0 ، 2،  3 )ىندسة الزالزل وديناميكـا المنشـآت  1512 د
 مقرر اختياري )قائمة أ( -

C 1512 Earthquake Engineering and   

   Structural Dynamics ( 3 , 2 , 0 )  

- Elective course (List A) 

التحميػؿ الزلزالػي لممنشػآت باسػتخداـ طريقػة  –مقدمة عامة عف الػزالزؿ 
األحمػػاؿ الجانبيػة وأنظمػػة المقاومػة ليػػا  –الحمػؿ االسػػتاتيكي المكػافيء 

 –طريقػػػػة التجػػػػاوب الطيفػػػػي  –أنظمػػػػة المنشػػػػآت المقاومػػػػة لمػػػػزالزؿ  –
حػػػػػؿ  –أشػػػػػكاؿ االىتػػػػػزاز  –ريػػػػػة المتعػػػػػددة األنظمػػػػػة ذات درجػػػػػات الح

المنشػػػػػآت ذات درجػػػػػات الحريػػػػػة المتعػػػػػددة بإسػػػػػتخداـ طريقػػػػػة التجميػػػػػع 
 تطبيقات باستخداـ أكواد الزالزؿ. -المودى 

Seismological Background - Earthquake analysis 

using equivelent static method - Lateral load 

resisting systems - Configuration of earthquake 

resistant structures - Response spectrum analysis - 

Multi degree of freedom systems - Mode shapes - 

Modal superposition method - Code applications. 

 

  ( 0 ، 2،  3 )مواد اإلنشاء الحديثة  1522 د
 مقرر اختياري )قائمة أ( -

C 1522 New Construction Materials  

( 3 , 2 , 0 )  

- Elective course (List A) 

مكونػػػػػات مػػػػػواد اإلنشػػػػػاء  –األنػػػػػواع المختمفػػػػػة لمػػػػػواد اإلنشػػػػػاء الحديثػػػػػة 
خواص مواد اإلنشػاء الحديثػة )الخػواص الفيزيائيػة والكيمائيػة  –الحديثة 

مقارنػػػػػة مػػػػػع مػػػػػواد اإلنشػػػػػاء  –تكنولوجيػػػػػا الصػػػػػناعة  –والميكانيكيػػػػػة ( 
وجيػػػػػػػة النظػػػػػػػػر  –اإلختبػػػػػػػػارات  –التطبيقػػػػػػػػات اإلنشػػػػػػػائية  –التقميديػػػػػػػة 

 اإلقتصادية.

Different types of new construction materials - 

Constituent materials of the new construction 

materials - Properties of the new construction 

materials (Physical,  Chemical & Mechanical 

properties) - Fabrication technology - Comparison 

with conventional construction materials - 

Structural applications - Testing - Economical point 

of view. 
 
 

 ( 0 ، 2،  3 )ترميم وتدعيم المنشآت الخرسانية  1552 د
 مقرر اختياري )قائمة أ(  -

C 1552 Repair and Strengthening of 

  Concrete Structures ( 3 , 2 , 0 ) 

- Elective course (List A) 

مػواد  –تقيػيـ المنشػآت الخرسػانية  –أسباب تدىور المنشػآت الخرسػانية 
التماسػػػؾ بػػػيف  –المعاممػػػة(  –االختبػػػارات  –التػػػرميـ والتػػػدعيـ )األنػػػواع 

تصػػػػميـ اسػػػػموب التػػػػرميـ  –مػػػػواد التػػػػرميـ والتػػػػدعيـ وسػػػػطح الخرسػػػػانة  
االعمػدة  –ترميـ وتدعيـ العناصر  الخرسػانية )األساسػات   –لتدعيـ وا
تػػػػرميـ وتػػػػدعيـ المنشػػػػآت –حػػػػوائط...الخ(  -الببلطػػػػات  –الكمػػػػرات  -

حمايػػػة وصػػػيانة المنشػػػآت  -الخرسػػػانية فػػػي حػػػاالت الػػػزالزؿ والحريػػػؽ 
 الخرسانية.

Deterioration causes of concrete structur - 

Evaluation of concrete structures - Repair and 

strengthening materials (Types - Testing - 

Handling) - Bond between repair and strengthening 

materials and concrete surface  - Design of repair 

and strengthening systems - Repair and 

strengthening of concrete elements (Foundation - 

Columns - Beams - Slabs…etc.) - Repair and 

strengthening of concrete structures against effect 

of earthquakes and fires - Protection and 

maintenance of concrete structures. 

 

 ( 0 ، 2،  3 ) خاصةمنشآت خرسانية  1554 د
 مقرر اختياري )قائمة أ( -

 C 1554 Special Concrete Structures  

( 3 , 2 , 0 )  

- Elective course (List A) 

تصميـ المنشػآت عاليػة  -الخرسانة سابقة اإلجياد )الكمرات المستمرة( 
تصػػػػػميـ العناصػػػػػػر  –نظػػػػػػـ مقاومػػػػػة األحمػػػػػػاؿ  –اإلرتفػػػػػاع )األحمػػػػػاؿ 

تصػػػميـ  –أنػػػواع الكبػػػاري الخرسػػػانية  -تفاصػػػيؿ التسػػػميح(  –المختمفػػػة 
الصػػػػػػػػػندوؽ  –الكمػػػػػػػػػرات  –سػػػػػػػػػانية )بنظػػػػػػػػػاـ الببلطػػػػػػػػػة الكبػػػػػػػػػاري الخر 

 الخرساني(.

Pre-stressed concrete (Continuous beams) - Design 

of high rise buildings (Loads - Resisting systems - 

Design of structural elements - Reinforcement 

details) - Types of R.C. bridges - Design of R.C. 

bridges (Slab type - Girder type - Box-girder type). 
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 ( 0 ، 2،  3 )اساسات خاصة   1562 د
 مقرر اختياري )قائمة أ( -

C 1562 Special Foundation ( 3 , 2 , 0 ) 

- Elective course (List A) 

 –مقدمػػػة فػػػي التحميػػػؿ العػػػددي لتصػػػميـ األساسػػػات السػػػطحية والعميقػػػة 
 –منشػػػآت التربػػػة المسػػػػمحة  –تنفيػػػذ( التصػػػميـ والثػػػة )األساسػػػات الحدي

مقدمػػػػػة فػػػػػي تنفيػػػػػذ وتصػػػػػميـ األنفػػػػػاؽ  –اساسػػػػػات المنصػػػػػات البحريػػػػػة 
مقدمػػػة فػػػي األساسػػػات المعرضػػػة لؤلحمػػػاؿ  –والمنشػػػآت تحػػػت األرض 

 الديناميكية.

Introduction to numerical analysis of shallow and 

deep foundations - Modern  foundations (design 

and Construction) - Reinforced earth structures - 

Foundations for offshore structures - Introduction to 

construction and design of tunnels and under 

ground structures - Introduction to foundations 

subjected to dynamic loads. 

 

 ( 0 ، 2،  3 )ة متقدمة منشآت معدني 1572 د
 مقرر اختياري )قائمة أ( -

C 1572 Advanced Steel Structures ( 3 , 2 , 0 ) 

- Elective course (List A) 

التحميػػػؿ والتصػػػميـ بطربقػػػة  -تصػػػميـ القطاعػػػات المشػػػكمة عمػػػى البػػػارد 
التحميػػػؿ  –تحديػػػد آليػػػة اإلنييػػػار  –المدونػػػة )مفيػػػـو المفصػػػبلت المدنػػػة 

 -إتػػػػزاف اإلطػػػػارات  –طريقػػػػة المدونػػػػة لئلطػػػػارات الجاسػػػػئة( والتصػػػػميـ ب
تصػػػميـ العػػػوارض الحديديػػػة ذات العصػػػب  –طريقػػػة التحميػػػؿ المباشػػػر 

موضػػػػوعات خاصػػػػة بتصػػػػميـ الكبػػػػارى  -المفتػػػػوح واألسػػػػطح الحديديػػػػة 
 –الكبػارى المركبػػة  –الكبػارى المنحنيػة والمنحرفػة  –)شػبكات الكمػرات 

 تشييد الكبارى(. –التأثير الحرارى عمى الكبارى 

Design of cold formed sections - Plastic analysis 

and design (Plastic hinge concept - Determination 

of collapse mechanism - Plastic analysis and design 

of rigid frames) - Frame stability and second order 

effects - Direct analysis method - Design of open 

web steel joists and steel deck - Topics relevant to 

bridge design (Beam grids - Curved and skew 

bridges - Composite bridges - Temperature effect in 

bridges - Erection of bridges). 

 

 

 

 ( 0 ، 2،  3 ) ظم االحداثيات باالقمـار الصـناعيةن 1532 د
 مقرر اختياري )قائمة ب( –

C 1532 The Global Positioning System 

 (GPS) ( 3 , 2 , 0 )  

- Elective course (List B) 

 -انػػواع مسػػاحة االقمػػار الصػػػناعية  -مقدمػػة عػػف االقمػػار الصػػناعية 
ربػػػط احػػػداثيات  -انػػػواع المعمومػػػات والبيانػػػات المسػػػتخدمة فػػػى النظػػػاـ 

تطبيقػػػػػات االقمػػػػػار  -يات االرضػػػػػية القمػػػػػر الصػػػػػناعى بػػػػػنظـ االحػػػػػداث
البػػػرامج واالجيػػػػزة المسػػػتخدمة فػػػػى  -الصػػػناعية فػػػى اليندسػػػػة المدنيػػػة 

 االقمار الصناعية.

Introduction to GPS - GPS basis and idea - Field 

procedure in GPS surveys - Data types used in GPS 

- Satellite positioning and ground control system - 

Uses of GPS in civil engineering - Hardware and 

software requirements. 

 

  ( 0 ، 2،  3 )االستشعار عن بعد  1534 د
 مقرر اختياري )قائمة ب( -

C 1534 Remote Sensing ( 3 , 2 , 0 ) 

- Elective course (List B) 

 -اقػة مصػادر الط -تعػاريؼ  –أساسيات ومبادئ االستشعار عف بعد 
قراءة وتحميػؿ الصػور  -مميزات وتطبيقات أسموب االستشعار عف بعد 

نظػػػػػـ االسػػػػػتفباؿ واالقمػػػػػار  -الػػػػػتحكـ االرضػػػػػى والتحقيػػػػػؽ المػػػػػوقعى  -
الػػنظـ  -اسػػتخداـ الصػػور فػػى نظػػـ المعمومػػات الجغرافيػػة  -الصػػناعية 

 واالجيزة والبرامج البلزمة لقراءة وتحميؿ الصور.

Basics and principles of remote sensing - 

Definitions - Energy sources - Advantages of 

remote sensing technique - Photo and image 

interpretation - Control points and ground truth 

observations - Field work steps - The use of remote 

sensing in GIS applications - Hardware and 

software required for image processing and 

interpretations. 

 

 

 

 

 

 

 



 مرحلة البكالوريوس              جامعة بنها  –الالئحة الداخلية لكلية الهندسة ببنها  
 

 
464 
 

 

  ( 0 ، 2،  3 ) إدارة وضبط جودة مشروعات الطرق 1582 د
 مقرر اختياري )قائمة ب( -

C 1582 Highway Construction Mangement 

   and Quality control ( 3 , 2 , 0 ) 

- Elective course (List B) 

إدارة  عمػػػػػى تطبيقػػػػػات –إدارة مشػػػػػروعات الطػػػػػرؽ  إجػػػػػراءات ومنيجيػػػػػة
مشػػروعات الطػػرؽ عمػػى ة يػػيندسػػة القيمال تطبيقااات –مشػػروعات الطػػرؽ 

 .ضبط وضماف الجودة –نتاج الخمطات األسفمتية إإدارة  -

Highway project management procedures and 

methodology - Application of highway project 

management - Application of value engineering in 

highway projects - Production management of 

asphalt mixture - Quality control and quality 

assurance.  
 

 ( 0 ، 2،  3 )نماذج محاكاة النقل والمرور  1584 د
 مقرر اختياري )قائمة ب( -

C 1584 Simulation Models of   

   Transportation and Traffic ( 3 , 2 , 0 ) 

- Elective course (List B) 

خطػوات عمػؿ  -منيجيػة المحاكػاة  –تقنيات التحميؿ ونمذجة المحاكػاة 
نمػػػػاذج  –تقيػػػػيـ وتحميػػػػؿ نمػػػػاذج المحاكػػػػاة والنتػػػػائج  –نمػػػػوذج محاكػػػػاة 

نمذجػػػػػة التقاطعػػػػػات المنظمػػػػػة  -المحاكػػػػػاة باسػػػػػتخداـ الحاسػػػػػب اآللػػػػػي 
 .بإشارات ضوئية

Techniques of analytic and simulation modeling - 

Simulation methodology - Steps in developing a 

simulation model - Validation and analysis of 

Simulation modeling and results - Computer 

simulation models – Simulation modeling of 

signalized intersections.  

 

 ( 0 ، 2،  3 )متقدمة ندسة صحية ى 1592 د
 مقرر اختياري )قائمة ب( -

C 1592 Advanced Sanitary Engineering ( 3 , 

2 , 0 ) - Elective course (List B) 

إزالػػة الفسػػفور واستخبلصػػو  -إزالػػة النتػػروجيف واستخبلصػػو مػػف الميػػاه 
  -التبػػػػادؿ األيػػػػونى  –االمتصػػػػاص  –الترشػػػػيح الػػػػدقيؽ   -مػػػػف الميػػػػاه 

 إعادة استخداـ المياه. –إزالة المواد الصمبة بالطفو  –إزالة المموحة 

Nitrogen removal and recovery - Phosphorous 

Removal and recovery - Membrane filtration - 

Adsorption - Ion exchange - Reverse osmosis -  Air 

and flotation - Wastewater reuse. 

 

 (3،2،0)شبكات المياه والصرف الصحي  نمذجة 1594 د
 مقرر اختياري )قائمة ب( -

C 1594 Modeling of Water & Wastewater  

    Networks ( 3 , 2 , 0 )  

- Elective course (List B) 

 
الميػاه بإسػتخداـ  تصػميـ شػبكاتتحميػؿ و  – شػبكات توزيػع الميػاه نمذجة

تحميػؿ   - الصرؼ الصػحيشبكات تجميع مياه  نمذجة - الحاسب اآللى
 - صػػػرؼ الصػػػحى بإسػػػتخداـ الحاسػػػب اآللػػػىتصػػػميـ شػػػبكات الو 

 تطبيقات.

Modeling of water distribution systems - Analysis 

and design of water networks using computer 

applications – Modeling of sewer systems – 

Analysis and design of Sewer Networks using 

computer applications - Applications. 
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 قســم اليندسة الميكانيكية بلفرقة األولى ايقوم قسم اليندسة المدنية بتدريسو لطالب مقرر  -
 C 1107 Civil Engineering Technology ( 0،  1،  3تكنولوجيا اليندسة المدنية )  1107د 

 ( 3 , 1 , 0 ) 

قيػػػػػاس  –لمسػػػػػافات بإسػػػػػتخداـ الشػػػػػريط واألجيػػػػػزة اإللكترونيػػػػػة قيػػػػػاس ا
حسػػابات الترافػػرس  –قيػػاس وحسػػاب المناسػػيب  –الزوايػػاه بالتيودوليػػت 

 –أساسػػيات رصػػؼ الطػػرؽ  –ضػػبط رأسػػية المبػػاني  –وتوقيػػع المبػػاني 
أساسػػػيات المنشػػػآت الخرسػػػانية والمعدنيػػػة )العناصػػػر  –أنػػػواع المبػػػاني 

تقنيػػػات التنفيػػػذ   -تكنولوجيػػػا الخرسػػػانة  –( أسػػػاليب التنقيػػػذ –المختمفػػػة 
تصػػميـ وتنفيػػذ قواعػػد  –إسػػتقرار المنشػػأت   -وثيقػػة الصػػمة بالماكينػػات 

 .تأثير اىتزازات الماكينات الثقيمة عمى المنشآت –المكينات 

Distance measurements by tapes and electronic 

devices - Angle measurements by theodolites - 

Measuring and calculation of levels - Traverse 

calculations and setting out of buildings - Adjusting 

the verticality of building elements - Fundamentals 

of highways pavement - Types of buildings - 

Fundamentales of concrete and steel structures 

)Different elements - construction methods) - 

Concrete technology - Construction techniques 

relevant to machinery - Stability of structures - 

Design and construction of Machines footings - 

Effects of heavy machines vibrations on structures. 
 
 

 قســم اليندسة الكيربائيةبلفرقة األولى ادنية بتدريسو لطالب يقوم قسم اليندسة الممقرر  -
 ( 0،  1،  3تكنولوجيا اليندسة المدنية )  1108د 

 

C 1108 Civil Engineering Technology 

 ( 3 , 1 , 0 )  

قيػػػػػاس  –قيػػػػػاس المسػػػػػافات بإسػػػػػتخداـ الشػػػػػريط واألجيػػػػػزة اإللكترونيػػػػػة 
حسػػابات الترافػػرس  –اسػػيب قيػػاس وحسػػاب المن –الزوايػػاه بالتيودوليػػت 

 –أساسػػيات رصػػؼ الطػػرؽ  –ضػػبط رأسػػية المبػػاني  –وتوقيػػع المبػػاني 
أساسػػػيات المنشػػػآت الخرسػػػانية والمعدنيػػػة )العناصػػػر  –أنػػػواع المبػػػاني 

أساسػػيات تحميػػؿ  –تكنولوجيػػا الخرسػػانة  –أسػػاليب التنقيػػذ(  –المختمفػػة 
 .إستقرار المنشأت( –ردود األفعاؿ  –المنشآت )األحماؿ 

Distance measurements by tapes and electronic 

devices - Angle measurements by theodolites - 

Measuring and calculation of levels - Traverse 

calculations and setting out of buildings - Adjusting 

the verticality of building elements - Fundamentals 

of highways pavement - Types of buildings - 

Fundamentales of concrete and steel structures 

)Different elements - construction methods( - 

Concrete technology - Fundamentales of the theory 

of structures )Loads - Reactions - Stability of 

structures(. 
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 B 1021  Mechanics    (  a  )  )  أ  (  ميكانيكا ال 1021س 

 –في الميكانيكا جبر المتجيات وتطبيقاتو  –أساسيات عامة 
األنظمة المكافئة  –عزم القوى واإلذدواجات  –إستاتيكا الجسيمات 
المراكز المتوسطة  –أتزان األجسام الجاسئة  –من القوى والعزم 
تحميل المنشآت )الجمالونات واإلطارات و  –ومركز الثقل 

عزم القصور الذاتي )لممساحة والكتمة(   -االحتكاك  –الماكينات( 
الداخمية والعزم في الكمر )قوة محورية وقوة القص وعزم  القوة –

 الثني(. 

 تجارب معممية

General principles, Vector algebra and applications to 

mechanics, Statics of particles, Moments of forces and 

couples, Equivalent systems of forces and moments, 

Equilibrium of rigid bodies, Centroides and centers of 

gravity, Analysis of structures (trusses, frames and 

machines), Friction, Moments of Inertia (areas and 

masses), Internal forces and moments in beams (axial 

force – shear force – bending moment).  

Laboratory experiments      

 

 
 B 1022  Mechanics   (  b  )  ) ب (  ميكانيكا ال 1022س 

 –كينماتيكػػػػا الجسػػػػيمات )الحركػػػػة الخطيػػػػة والحركػػػػة فػػػػي منحنػػػػى( 
طريقػػة الشػػغؿ والطاقػػة  -كيناتيكػػا الجسػػيمات )طريقػػة القػػوة والعجمػػة 

الكينماتيكػػػا المسػػػتوية لؤلجسػػػاـ  –طريقػػػة الػػػدفع وكميػػػة الحركػػػة(  -
نتقاليػػػة والػػػدوراف حػػػوؿ محػػػور ثابػػػت والحركػػػة الجاسػػػئة )الحركػػػة اال
الكيناتيكػػا المسػػتوية لؤلجسػػاـ الجاسػػئة )طريقػػة  –المسػػتوية العامػػة( 

طريقػػػػة الػػػػدفع وكميػػػػة  -طريقػػػػة الشػػػػغؿ والطاقػػػػة  -القػػػػوة والعجمػػػػة 
 االىتزاز الميكانيكي.  -الحركة( 

 تجارب معممية

 

Kinematics of particles (rectilinear and curvilinear motion), 

Kinetics of particles (force and acceleration method – work 

and energy method – impulse and momentum method), 

Planar Kinetics of rigid bodies (translation – rotation about 

a fixed axis – general plane motion), planar kinetics of rigid 

bodies (force and acceleration method – work and energy 

method – impulse and momentum method), Mechanical 

vibration.  

Laboratory experiments 

 

 
 B 1011    Mathematics   (  1  )  (  a  ) )  أ  ((    1    (رياضيات ال 1011 س 

اضػػػػػػى المجموعػػػػػػات . مبػػػػػػادىء المنطػػػػػػؽ الري الجبــــــر الحــــــديث :
 –وتطبيقاتػػػػو ، العبلقػػػػػات والرواسػػػػػـ ، والتركيػػػػػب الجبريػػػػػة ) الزمػػػػػرة 

 الحقؿ ( . –الحمقو 
األعػػػػداد الحقيقيػػػػة ، واألعػػػػداد الحقيقيػػػػة  نظػػػػاـحســــاب التفاضــــل : 

الممتػػػػػدة والفتػػػػػرات الحقيقيػػػػػة . الػػػػػدواؿ الحقيقيػػػػػة ) الػػػػػدواؿ الجبريػػػػػة 
والػػػػػػػػػػدواؿ المثمثيػػػػػػػػػػة ومعكوسػػػػػػػػػػاتيا ، والػػػػػػػػػػدواؿ األسػػػػػػػػػػية والزائديػػػػػػػػػػة 
والموغاريتميػػة ( . النيايػػات واالتصػػاؿ وتفاضػػؿ الػػدواؿ الحقيقيػػة فػػى 
متغيػػػػػػر واحػػػػػػد . تطبيقػػػػػػات عمػػػػػػى التفاضػػػػػػؿ ) النيايػػػػػػات العظمػػػػػػى 
والصػػػػػغرى ونقػػػػػط االنقػػػػػػبلب ورسػػػػػـ المنحنيػػػػػػات ومسػػػػػائؿ التعظػػػػػػيـ 
والمعػدالت ( . النظريػػة األولػػى لمقيمػػة المتوسػػطة والتقػػديرات األولػػى 

 لتقريب الدواؿ .
 

Modern Algebra: Sets, Elements of mathematical logic with 

applications, Relations, Mappings, Algebraic structures (Groups-

Rings-Fields). 

Differential Calculus: The real number system, the extended 

real number system, real intervals. Real functions and their graphs 

(Algebraic functions, trigonometric functions and their inverses, 

exponential, hyperbolic and logarithmic functions). Limits and 

continuity. Differentiation of real functions of one variable. 

Applications of differentiation (maxima, minima and inflection 

points, curve tracing, optimization problems, related rates). The 

first mean value theorem and first order approximation of 

functions 
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 B 1012   Mathematics 2 2رياضيات ال 1012 س

جبػػػػر المصػػػػفوفات ونظػػػػـ المعػػػػادالت الجبــــر الخطــــى واليندســــة : 
صفوفة المباريػات ( . الفػراغ االتجػاىى الخطية تطبيقات ) الكود وم

والفػػراغ الجزئػػى االتجػػاىى . فػػراغ الضػػرب الػػداخمى . القػػيـ الذاتيػػة 
والمتجػػػو الػػػذاتى واختػػػزاؿ المصػػػػفوفة إلػػػى مصػػػفوفة قطريػػػة . جبػػػػر 
المتجيػػات واليندسػػة الخطيػػة فػػى ثبلثػػة أبعػػاد . اإلحػػداثيات القطبيػػة 

 . القطاعات المخروطية . األعداد المركبة .
التكامػػػؿ غيػػػػر المحػػػػدود وتطبيقاتػػػػو .  اب التكامــــل والتحميــــل :حســــ

طػػػرؽ التكامػػػؿ . التكامػػػؿ المحػػػدود وتطبيقاتػػػو ) المسػػػاحة والحجػػػـو 
الدورانيػػػة وأطػػػواؿ المنحنيػػػات والتكػػػامبلت السػػػطحية ( . المتتابعػػػات 
والمتسمسػػبلت ومتسمسػػمة القػػوه . ونظريػػة القيمػػة المتوسػػطة ونظريػػة 

 مكموريف لمدواؿ .تايمور ومفكوكات تايمور و 
 

Linear Algebra & Geometry: Matrix algebra and systems of 

linear equations. Applications (codes, matrix games). Vector 

spaces and subspaces. Inner product spaces. Eigenvalues and 

eigenvectors, diagonalization of matrices. Vector algebra and 

linear geometry in three dimensions. Polar coordinates. Conic 

sections. Complex numbers.                                                                  

Integral Calculus and mathematical analysis: Indefinite integrals 

with applications. Methods of integration. Definite integrals with 

applications (areas, volumes of revolution, lengths of curves and 

surface integrals). Sequences and series, power series. Mean 

value theorems and Taylor's theorem, Taylor's and Maclaurin's 

expansions of functions. 

 

 B 1111  Mathematics   (  2  ) (  a  ) )  أ  ((    2)   رياضيات ال 1111 س

تصػػػنيؼ وتكػػػويف المعػػػادالت التفاضػػػمية المعـــادالت التفاضـــمية أ : 
االعتياديػػػػػة . المعػػػػػادالت التفاضػػػػػمية مػػػػػف الرتبػػػػػة األولػػػػػى ) فصػػػػػؿ 
المتغيػػرات ، المتجانسػػة ، والتامػػة ، والخطيػػة ( المسػػارات المتعامػػدة 

لتفاضػػمية الخطيػػة مػػف الرتبػػة النونيػػة ذات المعػػامبلت . المعػػادالت ا
الثابتػػػػػػة . الحمػػػػػػوؿ الخاصػػػػػػة لممعػػػػػػادالت غيػػػػػػر المتجانسػػػػػػة بطػػػػػػرؽ 
المؤثرات وتغيير البارامتر . معادلة أويمر . اختػزاؿ رتبػة المعادلػة . 

 نظاـ المعادالت التفاضمية الخطية . دواؿ جاما وبيتا . 
والمنحنيات فػى ثبلثػة أبعػاد  المساحاتالدوال متعددة المتغيرات أ : 

. الػدواؿ االتجاىيػة فػى متغيػر واحػد . الػدواؿ القياسػية فػى متغيػػرات 
متعػػددة والتفاضػػؿ الجزئػػى . التفاضػػؿ اإلتجػػاىى والتفاضػػؿ الكمػػى . 
التطبيقػػػػات عمػػػػى ) المسػػػػتوى الممػػػػاس والعمػػػػودى عميػػػػو ، مفكػػػػوؾ 

 تايمور والنياية العظمى والصغرى ومضروبات الجرانج ( .
 

Differential Equations (A): Classification, formation and types 

of solutions of ordinary differential equations. First order 

differential equations (separable, homogeneous, exact and linear 

equations). Orthogonal trajectories, nth order linear differential 

equations with constant coefficients. Particular solution of non-

homogeneous equations by operators and variation of parameters 

methods. Euler's equations. Reduction of order. Linear systems of 

differential Equations. Gamma and Beta functions.                    

Multivariable Calculus (A): Surfaces and curves in three 

dimensions. Vector functions of one variable. Scalar functions of 

several variables, partial derivatives. Directional derivatives, total 

derivatives. Applications (tangent planes and normal lines. Taylor 

expansions, maxima and minima, Lagrange's multipliers).          
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 B 1112  Mathematics    (  2  ) (  b  ) ) ب ((    2)    رياضيات ال 1112 س

حػؿ المعػادالت التفاضػمية بالمتسمسػبلت المعـادالت التفاضـمية ب : 
رات حػػػدود الجنػػػدر . الػػػدواؿ الخاصػػػة فػػػى الفيزيػػػاء الرياضػػػية ) كثيػػػ

ودواؿ بسؿ ( . تحػويبلت البػبلس وتطبيقاتيػا ، ومتسمسػبلت فػورير 
وتطبيقاتيػػػػػػا . المعػػػػػػادالت التفاضػػػػػػمية الجزئيػػػػػػة ) تصػػػػػػنيفيا وأنػػػػػػواع 
الحمػػوؿ وحػػؿ المعػػادالت التفاضػػمية الجزئيػػة ذات المعػػامبلت الثابتػػة 
والصػػور القانونيػػة والقياسػػية ليػػا وحػػؿ بعػػض مسػػائؿ القػػيـ االبتدائيػػة 

 الحدية .و 
التكامػؿ الثنػائى وتطبيقاتػو . التكامػؿ  الدوال متعددة المتغيـرات ب :

الثبلثػػػػى وتطبيقاتػػػػو . االحػػػػداثيات األسػػػػطوانية والكرويػػػػة القطبيػػػػة . 
 التكامؿ الخطى والسطحى وتطبيقاتو . تحميؿ المتجو.

 

Differential Equations (B): Series solution of differential 

equations. Special functions of mathematical physics (Legendre 

polynomials and Bessel functions). Laplace transforms with 

applications, Fourier series with applications. Partial Differential 

Equations (Classification and types of solutions, solution of 

linear partial differential equations with constant coefficients, 

canonical and standard forms, solution of some initial-boundary 

value problems)                                                                              . 

Multivariable Calculus (B): Double integrals with applications. 

Triple integrals with applications, cylindrical and spherical polar 

coordinates. Line and surface integrals with applications. Vector 

analysis.                                                                                           

 

 B 1213 Mathematics 5 (for Mechanical Engineering )  أ  ((    3)   رياضيات  1213س 

Specialization)     (  3  ) (  a  ) 

األعػػػػػداد المركبػػػػػة والمسػػػػػتوى المركػػػػػب .  دوال المتغيـــــر المركـــــب :
ريمػػػػاف والػػػػدواؿ التحميميػػػػة . التفاضػػػػؿ المركػػػػب .  –شػػػػروط كوشػػػػى 

لتحػػويبلت األوليػػة ) الػػدواؿ الخطيػػة الراسػػـ الحػػافظ لمزوايػػا . بعػػض ا
= والدالػػة  nzw  والدالػػة الكسػػرية والثنائيػػة الخطيػػة والػػدواؿ غيػػر

القياسػية والدالػػة األسػية والػػدواؿ المثمثيػػة وغيرىػا . والتكامػػؿ المركػػب 
. متسمسػػػبلت تػػػايمور ولورنػػػت . التكامػػػؿ حػػػوؿ الكفػػػاؼ . تطبيقػػػات 

 والمرونة . فى مسائؿ التوزيع الحرارى
الحموؿ البيانية لمبرمجة الخطيػة طريقػة  مسائل البرمجة الرياضية :

 السمبمكس ، تطبيقات فى مسألة النقؿ .
 

Functions of a Complex variable: Complex numbers and the 

complex plane. Cauchy-Riemann conditions and analytic 

functions. Complex differentiation. Conformal transformations. 

Some elementary transformations (linear function, the function 

 = nzw , rational and bilinear functions, irrational functions, 

the exponential function, trigonometric functions, …). Complex 

integration. Taylor's and Laurent's series. Contour integration. 

Applications for steady state heat distribution and elasticity. 

Mathematical Programming Problems: Graphical approach 

of linear programming. The simplex method. Application to the 

transportation problem                                                                 . 
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 B 1214   Mathematics (  3  ) (  b  ) )  ب ((    3)  رياضيات  ال 1214 س

التقريػػػب بالمربعػػػات الصػػػغرى . طػػػرؽ الجػػػرانج  الطـــرق العدديـــة :
كػػػػػوتس وسػػػػػتيفؿ  –ونيػػػػػوتف وىيرميػػػػػت لبلسػػػػػتكماؿ . طػػػػػرؽ نيػػػػػوتف 

العػػددى لنظػػاـ مػػف المعػػادالت الخطيػػة والمعػػادالت لمتكامػػؿ . الحػػؿ 
غيػػػػر الخطيػػػػة . طػػػػرؽ الخطػػػػوة الواحػػػػدة ومتعػػػػددة الخطػػػػوات لحػػػػؿ 
مسػائؿ القػيـ االبتدائيػة فػى المعػادالت التفاضػمية اإلعتياديػة . طػػرؽ 
الفروؽ المحدودة لحؿ مسائؿ القيـ الحدية فى المعػادالت التفاضػمية 

الحديػة فػى المعػادالت التفاضػمية االعتيادية ومسائؿ القػيـ االبتدائيػة 
الجزئيػػة . ميكانيكػػػا الموائػػػع الحسػػػابية ) ميكانيكػػػا الغػػػازات والمرونػػػة 

 وسرياف الحرارة ( .
فػػراغ االحتمػػاالت . االحتمػػاالت الشػػرطية االحتمــاالت واإلحصــاء : 

. دواؿ االحتمػػػػػاالت والتوزيعػػػػػات . نظريػػػػػات أساسػػػػػية . التوزيعػػػػػات 
 ات اإلحصائية . إختبارات الفروض .المتفردة والمتصمة . التقدير 

 

Numerical Methods: Least square approximation. Lagrange, 

Newton and Hermite interpolations. Newton-Cotes and Steifel 

integration methods. Numerical solution of a system of linear 

and nonlinear equations. One step and multi-step methods for the 

solution of initial value problems in ordinary differential 

equations. Finite difference methods for boundary value 

problems in ordinary differential equations and initial-boundary 

value problems for partial differential equations. Computational 

fluid mechanics (gas dynamics, elasticity and heat flow). 

Probability and Statistics: The probability space. Conditional 

probability. Probability functions and distributions. Basic 

theorems. Discrete and continuous distributions. Statistical 

estimation. Tests of hypotheses. 

 

 B 1215 Mathematics (  4  ) (  a  ) )  أ  ((   4)   رياضيات ال  1215 س

األعػػػػػداد المركبػػػػػة والمسػػػػػتوى المركػػػػػب .  دوال المتغيـــــر المركـــــب :
ريمػػػػاف والػػػػدواؿ التحميميػػػػة . التفاضػػػػؿ المركػػػػب .  –شػػػػروط كوشػػػػى 

وليػػة ) الػػدواؿ الخطيػػة الراسػػـ الحػػافظ لمزوايػػا . بعػػض التحػػويبلت األ
= والدالػػة  nzw  والدالػػة الكسػػرية والثنائيػػة الخطيػػة والػػدواؿ غيػػر

القياسػية والدالػػة األسػية والػػدواؿ المثمثيػػة وغيرىػا . والتكامػػؿ المركػػب 
. متسمسػػػبلت تػػػايمور ولورنػػػت . التكامػػػؿ حػػػوؿ الكفػػػاؼ . تطبيقػػػات 

 فى الجيد ونظرية المجاالت .
الحموؿ البيانية لمبرمجة الخطيػة طريقػة  رمجة الرياضية :مسائل الب

 السمبمكس ، تطبيقات فى مسألة النقؿ .
 

Functions of a Complex variable: Complex numbers and the 

complex plane. Cauchy-Riemann conditions and analytic 

functions. Differentiation. Conformal transformations. Some 

elementary transformations (linear function, the function 

 = nzw , rational and bilinear functions, irrational functions, 

the exponential function, trigonometric functions, …). Complex 

and integration. Taylor's and Laurent's series. Contour 

integration. Applications to potential and field theory. 

Mathematical Programming Problems: Graphical approach 

of linear programming. The simplex method. Application to the 

transportation problem.                                                                  
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 B 1216   Mathematics (  4  ) (  b  ) ) ب ((    4)  رياضيات ال 1216س 

التقريػػػب بالمربعػػػات الصػػػغرى . طػػػرؽ الجػػػرانج  الطـــرق العدديـــة :
كػػػػػوتس وسػػػػػتيفؿ  –ونيػػػػػوتف وىيرميػػػػػت لبلسػػػػػتكماؿ . طػػػػػرؽ نيػػػػػوتف 

لمتكامػػؿ . الحػػؿ العػػددى لنظػػاـ مػػف المعػػادالت الخطيػػة والمعػػادالت 
الخطيػػػػة . طػػػػرؽ الخطػػػػوة الواحػػػػدة ومتعػػػػددة الخطػػػػوات لحػػػػؿ  غيػػػػر

مسػائؿ القػيـ االبتدائيػة فػى المعػادالت التفاضػمية اإلعتياديػة . طػػرؽ 
الفروؽ المحدودة لحؿ مسائؿ القيـ الحدية فى المعػادالت التفاضػمية 
االعتيادية ومسائؿ القػيـ االبتدائيػة الحديػة فػى المعػادالت التفاضػمية 

لشػػروط االبتدائيػػة والحديػػة فػػى نظريػػة المجػػاالت الجزئيػػة . مسػػائؿ ا
 الحسابية والصوتيات .

فػػراغ االحتمػػاالت . االحتمػػاالت الشػػرطية االحتمــاالت واإلحصــاء : 
. دواؿ االحتمػػػػػاالت والتوزيعػػػػػات . نظريػػػػػات أساسػػػػػية . التوزيعػػػػػات 

 المتفردة والمتصمة . التقديرات اإلحصائية . إختبارات الفروض .
 

Numerical Methods: Least square approximation. Lagrange, 

Newton and Hermite interpolations. Newton-Cotes and Steifel 

integration methods. Numerical solution of a system of linear 

and nonlinear equations. One step and multi-step methods for the 

solution of initial value problems in ordinary differential 

equations. Finite difference methods for boundary value 

problems in ordinary differential equations and initial-boundary 

value problems for partial differential equations. Computational 

field theory and acoustics.                                                              

Probability and Statistics: The probability space. Conditional 

probability. Probability functions and distributions. Basic 

theorems. Discrete and continuous distributions. Statistical 

estimation. Tests of hypotheses.                                                   

 

 

 

 B 1217  Mathematics (  5  ) (  a  ) )  أ  ((    5)    رياضياتال 1217س 

األعػػػػػداد المركبػػػػػة والمسػػػػػتوى المركػػػػػب .  دوال المتغيـــــر المركـــــب :
ريمػػػػاف والػػػػدواؿ التحميميػػػػة . التفاضػػػػؿ المركػػػػب .  –شػػػػروط كوشػػػػى 

الحػػافظ لمزوايػػا . بعػػض التحػػويبلت األوليػػة ) الػػدواؿ الخطيػػة  الراسػػـ
= والدالػػة  nzw  والدالػػة الكسػػرية والثنائيػػة الخطيػػة والػػدواؿ غيػػر

القياسػية والدالػػة األسػية والػػدواؿ المثمثيػػة وغيرىػا . والتكامػػؿ المركػػب 
. متسمسػػػبلت تػػػايمور ولورنػػػت . التكامػػػؿ حػػػوؿ الكفػػػاؼ . تطبيقػػػات 

 ى ميكانيكا الموائع والتركيبات .ف
الحموؿ البيانية لمبرمجة الخطيػة طريقػة  مسائل البرمجة الرياضية :

 السمبمكس ، تطبيقات فى مسألة النقؿ .
 

Functions of a Complex variable: Complex numbers and the 

complex plane. Cauchy-Riemann conditions and analytic 

functions. Differentiation. Conformal transformations. Some 

elementary transformations (linear function, the function 

 = nzw , rational and bilinear functions, irrational functions, 

the exponential function, trigonometric functions, …). Complex 

and integration. Taylor's and Laurent's series. Contour 

integration. Applications in fluid mechanics and structure. 

Mathematical Programming Problems: Graphical approach 

of linear programming. The simplex method. Application to the 

transportation problem.                                                                  
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 B 1218   Mathematics (  5  ) (  b  ) ) ب ((    5)   رياضياتال 1218 س

التقريػػػب بالمربعػػػات الصػػػغرى . طػػػرؽ الجػػػرانج  الطـــرق العدديـــة :
كػػػػػوتس وسػػػػػتيفؿ  –ونيػػػػػوتف وىيرميػػػػػت لبلسػػػػػتكماؿ . طػػػػػرؽ نيػػػػػوتف 

العػػددى لنظػػاـ مػػف المعػػادالت الخطيػػة والمعػػادالت لمتكامػػؿ . الحػػؿ 
غيػػػػر الخطيػػػػة . طػػػػرؽ الخطػػػػوة الواحػػػػدة ومتعػػػػددة الخطػػػػوات لحػػػػؿ 
مسػائؿ القػيـ االبتدائيػة فػى المعػادالت التفاضػمية اإلعتياديػة . طػػرؽ 
الفروؽ المحدودة لحؿ مسائؿ القيـ الحدية فى المعػادالت التفاضػمية 

الحديػة فػى المعػادالت التفاضػمية االعتيادية ومسائؿ القػيـ االبتدائيػة 
الجزئيػػػػة . تطبيقػػػػات فػػػػى الميكانيكػػػػا ) الموائػػػػع والمرونػػػػة وميكانيكػػػػا 

 التربة ( .
فػػراغ االحتمػػاالت . االحتمػػاالت الشػػرطية االحتمــاالت واإلحصــاء : 

. دواؿ االحتمػػػػػاالت والتوزيعػػػػػات . نظريػػػػػات أساسػػػػػية . التوزيعػػػػػات 
 ة . إختبارات الفروض .المتفردة والمتصمة . التقديرات اإلحصائي

 
 

Numerical Methods: Least square approximation. Lagrange, 

Newton and Hermite interpolations. Newton-Cotes and Steifel 

integration methods. Numerical solution of a system of linear 

and nonlinear equations. One step and multi-step methods for the 

solution of initial value problems in ordinary differential 

equations. Finite difference methods for boundary value 

problems in ordinary differential equations and initial-boundary 

value problems for partial differential equations. Computational 

continuum mechanics (fluids, elasticity and soil mechanics). 

Probability and Statistics: The probability space. Conditional 

probability. Probability functions and distributions. Basic 

theorems. Discrete and continuous distributions. Statistical 

estimation. Tests of hypotheses. 

 

 

 

 

B ٔٓٗٔChemistry (   a  ):   (ٕ-ٓ-ٕ )  ( ٕ-ٓ-ٕ(  ) أ كيمياء )ال ٔٗٓٔس   

The gaseous state, liquid state, cements, electrochemistry 

and metallic corrosion, metallic elements, solutions, 

colloids, thermo chemistry, chemical kinetics, chemical 

equilibrium, acids and bases . 

Laboratory experiments. 

الحالػة الغازيػػة، الحالػػة السػػائمة، األسػمنت، الكيميػػاء الكيربيػػة، تآكػػؿ 
المعػػادف، عناصػػر الفمػػزات، المحاليػػؿ، المحاليػػؿ الغرويػػو، الكيميػػاء 
الحراريػػػػػػػػة، معػػػػػػػػدالت التفاعػػػػػػػػؿ الكيميائيػػػػػػػػة، االتػػػػػػػػزاف الكيميػػػػػػػػائي، 

 . والقمويات األحماض

 تجارب معممية 
 

 

B ٕٔٓٗ  Chemistry  (  b  )  ( ٕ-ٓ-ٕ)  ) ب (  كيمياء ال ٕٗٓٔس     ( ٕ-ٓ-ٕ)  

Water treatment separation techniques (distillation, 

extraction, desalination), organic chemistry basic concepts, 

Hydrocarbons, Hydroxyl compounds, organic acids and 

bases, coal, petroleum-based industries, chemical 

explosives, high polymers, lubricants and detergents. 

Laboratory experiments. 

تقنيػػػػػات الفصػػػػػؿ لمعالجػػػػػة الميػػػػػاه )التقطيػػػػػر، االسػػػػػتخبلص، إزالػػػػػة 
ت، المموحػػة(، المفػػاىيـ األساسػػية لمكيميػػاء العضػػوية، الييػػدروكربونا

مركبػػػػات الييدروكسػػػػيؿ، األحمػػػػػاض والقمويػػػػات العضػػػػويو، الفحػػػػػـ، 
الصػػػناعات القائمػػػو عمػػػى البتػػػروؿ، كيميػػػاء المفرقعػػػات، البػػػوليمرات 

 الكثيفة، الشحومات والمنظفات.
 تجارب معممية

 

 

 

 

 

B1031 Physics      (  a  )   ( 4 -0-2 )  ( ٕػ ٓػٗ)      )  أ  ( فيزياء ال ٖٔٓٔس 

Units and dimensions, Vectors, Electric force and electric 

field, Motion of charge in electric field, Electric dipole in 

electric field. Gauss law and applications, Electric potential, 

Capacitors and dielectrics, Electric energy, Current and 

د الفيزيائيػػػة، المتجيػػػػات، القػػػوة الكيربيػػػة والمجػػػػاؿ الوحػػػدات واألبعػػػا
الكيربػػػػي، حركػػػػة شػػػػحنة فػػػػي المجػػػػاؿ الكيربػػػػي، قػػػػانوف جػػػػاوس و 
تطبيقاتػػػػػػو، الجيػػػػػػد الكيربػػػػػػي، الطاقػػػػػػة الكيربيػػػػػػة، السػػػػػػعة الكيربيػػػػػػة 
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resistance, Magnetic field and magnetic force, Sources of 

magnetic field, Bio-Savart law and Ampere’s laws, 

Electromagnetic induction and Faraday’s law, Self-induction 

and magnetic energy. 

Laboratory experiments on electricity, current and resistance 

and magnetism. 

لممكثفات والمواد العازلة، التيار الكيربي والمقاومة الكيربيػة، قػانوف 
، القػػػػػدرة الكيربيػػػػػة، المجػػػػػاؿ المغن طيسػػػػػي والقػػػػػوة المغناطيسػػػػػية، أـو

حركػػة شػػحنة فػػي المجػػاؿ الكيربػػي، مصػػادر المجػػاؿ المغناطيسػػي، 
قػػانوف بيػػو سػػافار وقػػانوف أمبيػػر، الحػػث الكيرومغناطيسػػي وقػػانوف 

 فاراداي، الحث الذاتي لمممؼ والطاقة المغناطيسية.

تجػػارب معمميػػة فػػي الكيربيػػة و التيػػار الكيربػػي والمقاومػػة الكيربيػػة 
 ة.والمغناطيسي

 

 

) )  B 1032  Physics    (  b ( ٕ-ٓ -ٗ)   ) ب (    فيزياء ال ٕٖٓٔس  ٕ-ٓ-ٗ  ) 

الحركة الموجية، الموجات المنتشرة في األوتار المشدودة، الموجات 
الصوتية وشدة الصوت، تأثير دوبمر، محصمة الموجات: التداخؿ، 

الموجات الموقوفة والضربات، التداخؿ في الموجات الضوئية، 
لتداخؿ في األغشية الرقيقة، حيود الضوء، استقطاب الموجات ا

الضوئية، درجة الحرارة والطاقة الحرارية، القانوف األوؿ لمديناميكا 
الحرارية، النظرية الحركية لمغازات، الحرارة النوعية لمغازات، 

التغيرات الحرارية: عند ثبوت الحجـ وعند ثبوت الضغط وعند 
لتغير االديباتيكي، اآلالت الحرارية والكفاءة، ثبوت درجة الحرارة و ا

الة كارنوت، انتقاؿ الحرارة: التوصيؿ الحراري، تيارات الحمؿ 
واإلشعاع الحراري، خواص المرونة لممواد، قانوف ىوؾ، استاتيكا 

 السوائؿ وظاىرة التوتر السطحي، ديناميكا السوائؿ، المزوجة.

مشدودة ، الموجات تجارب معممية في الموجات في األوتار ال
الصوتية، تداخؿ الموجات الضوئية والحيود واالستقطاب، الحرارة 

 النوعية، الثرمستور، التوصيؿ الحراري.  

Wave motion, Traveling waves in stretched strings, Sound 

waves and intensity, Doppler effect, Superposition of 

waves: interference, standing waves and beats, Interference 

of light waves, Interference from thin films, Diffraction of 

light, Polarization of light, temperature and heat, First law 

of thermodynamics, Kinetic theory of gases, specific heats 

of gases, thermodynamic processes: isochoric, isobaric, 

isothermal and adiabatic, Heat engines and efficiency, 

Carnot engine, Heat transfer: conduction, convection and 

radiation,  Elastic properties of materials, Hooke’s law, 

Hydrostatic and surface tension, Hydrodynamics, Viscosity. 

Laboratory experiments on waves in stretched strings, 

sound waves, interference, diffraction and polarization of 

light, specific heat, thermistor, thermal conductivity.  
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B  1133 Modern Physics ( 3 -1-2 )  ( ٕ-ٔ-ٖحديثة   ) الفيزياء ال ٖٖٔٔس 

Planck’s theory of quantization, Photoelectric effect, 

Compton effect, Dual property of motion of particles, 

Principles of quantum mechanics, Schrödinger equation. 

Infinite potential well. Rectangular barrier, tunneling, 

Atomic structure and spectroscopy, Quantum theory of 

free electrons in metals, Statistical distribution laws.  

Crystal structure and Miller indices, Band theory of 

solids, Effective mass, density of states, intrinsic 

semiconductors, Electron and hole densities, mobility, 

drift of carriers, receptivity, doping of semiconductors: 

n-type and p-type, Diffusion of carriers, Recombination 

and generation, Continuity equation, pn junction, other 

junctions, Diode applications. 

Laboratory experiments in photoelectric effect, Hall 

effect, current in semiconductors, thermistor, diode 

characteristics, photodiode 

نظريػػػػة ببلنػػػػؾ لمكػػػػـ، التػػػػأثير الكيروضػػػػوئى، تػػػػأثير كمبتػػػػوف، الخاصػػػػية 
المزدوجػػػػػػػو لحركػػػػػػػة الجسػػػػػػػيمات، أساسػػػػػػػيات ميكانيكػػػػػػػا الكػػػػػػػـ، معادلػػػػػػػة 
شػػػػرودنجر، الجيػػػػد البئػػػػرى البلنيػػػػائي، حػػػػاجز الجيػػػػد، النفػػػػؽ، التركيػػػػب 

ى المعػػادف، قػػوانيف الػػذرى واألطيػػاؼ، نظريػػة الكػػـ لبللكترونػػات الحػػرة فػػ
التوزيػػع االحصػػائى، التركيػػب البمػػورى ومعػػامبلت ميمػػر، نظريػػة نطاقػػات 

الكتمػػو التأثيريػػة، كثافػػة حػػاالت الطاقػػة، أشػػباه   الطاقػػة لممػػواد الصػػمبة،
الموصػػػػبلت النقيػػػػو، كثافػػػػة االلكترونػػػػات والفجػػػػوات، الحركيػػػػو لحػػػػامبلت 

لمقاومػػػػػو الشػػػػػحنو، حركػػػػػة الشػػػػػحنات تحػػػػػت تػػػػػأثير المجػػػػػاؿ الكيربػػػػػى، ا
النوعيػػػػو، تطعػػػػيـ أشػػػػباه الموصػػػػػبلت: النػػػػوع السػػػػالب والنػػػػوع الموجػػػػػب، 
انتشػػػػػار حػػػػػامبلت الشػػػػػحنو، اتحػػػػػاد وتوليػػػػػد حػػػػػامبلت الشػػػػػحنو، معادلػػػػػة 
االسػػػػتمرار، الوصػػػػمة الثنائيػػػػة والوصػػػػػبلت األخػػػػرى، تطبيقػػػػات الوصػػػػػمة 

 الثنائية.

تجػارب معمميػػو فػػى: التػػأثير الكيروضػػوئى، تػػأثير ىػػوؿ، التيػػار الكيربػػى 
فػػػى أشػػػباه الموصػػػبلت، الثرمسػػػتور، خػػػواص الوصػػػمة الثنائيػػػة، خػػػواص 

 الوصمة الثنائية الضوئيو
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 خ ؼًبرًَقزراد قسـى انهنذسـخ انًن انًحتىي انؼهًٍ

 )ثبنهغخ اإلنجهُزَخ ويتزجى ثبنهغخ انؼزثُخ(

Course Content for Architecture Engineering Department 
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 ,Code - Course name (Lecture, Tutorial اسم المقرر )محاضرة ، تمرين، تطبيق( - الكود

Practice) 

 Course Contents المحتوى العممي لممقرر

 

 يقزرارد انفزقخ األونً
 

 AE1111 Architecture Design 1A   ( 3 , 5 , 2) (4,  7,  5)   أ ( – 3) تصًُى يؼًبرٌ 3333ع 

 

قناٌةةةح اٌرٛو٠ةةةغ اٌٍةةة١ٍُ ٌاٌةةةرؼّاالخ األٌاٌةةة١ح ٚاٌةةةهتظ ت١ٕٙةةةا 

قناٌح اٌفهاغاخ اٌفأح تاألّٔطح اٌّفرٍفح ِةٓ  -تؼٕأه ؼهوح 

قناٌح اٌٛاظٙاخ ٚاٌفرؽاخ اٌاوِح ٌىً فهاؽ  -ؼ١س اٌىُ ٚاٌى١ف 

قناٌةح  -اٌةهتظ تة١ٓ االؼر١اظةاخ اإلٍٔةا١ٔح ٚإٌّاـ١ةح االٔرفاػ١ةح  -

ذةةةكن٠ة اٌطاٌةةةة ػٍةةةٝ ؼةةةً  -ثةةةأٝ ٔةةة ١هج اإلّٔةةةال اٌثٍةةة١ظ ٌّ

 اٌّّىاخ اٌر١ّ١ّٕح اٌث١ٍطح.

The design process and its various aspects - 

functional relations and circulation patterns - 

qualitative and quantitative study of architectural 

spaces - relationships between spaces and 

required openings - the effect of openings upon 

facades - human / environmental / functional 

relations - simple structures for small scale 

buildings - simple design problem solving.  

 

 

 AE1112  Architecture Design 1B  ( 3 , 5 , 2) (4,  7,  5) ة (   -3)تصًُى يؼًبرٌ  3334 ع 

قناٌةةةح اٌرٛو٠ةةةغ اٌٍةةة١ٍُ ٌاٌةةةرؼّاالخ األٌاٌةةة١ح ٚاٌةةةهتظ ت١ٕٙةةةا 

قناٌح اٌفهاغاخ اٌفأح تاألّٔطح اٌّفرٍفح ِٓ  –تؼٕأه ؼهوح 

قناٌةةح اٌٛاظٙةةاخ ٚاٌفرؽةةاخ اٌاوِةةح ٌىةةً  –ؼ١ةةس اٌىةةُ ٚاٌى١ةةف 

 –اٌةةهتظ تةة١ٓ االؼر١اظةةاخ اإلٍٔةةا١ٔح ٚإٌّاـ١ةةح االٔرفاػ١ةةح  –فةهاؽ 

ذكن٠ة اٌطاٌةة ػٍةٝ ؼةً  –١ظ ٌّثأٟ ٔ ١هج قناٌح اإلّٔال اٌثٍ

 اٌّّىاخ اٌر١ّ١ّٕح اٌث١ٍطح

 

The design process and its various aspects - 

functional relations and circulation patterns - 

qualitative and quantitative study of architectural 

spaces - relationships between spaces and 

required openings - the effect of openings upon 

facades - human / environmental / functional 

relations - simple structures for small scale 

buildings - simple design problem solving.  

 

 

 AE1121 Building Construction 1A ( 2 , 4 , 0) (0,  6,  4)  أ (   – 3إنشبء يؼًبرٌ ) 3343ع 

قٚن االّٔةةال اٌّؼّةةانٜ فةةٟ ِهؼٍرةةٟ اٌرٕةة١ُّ ٚاٌرٕف١ةةم  -ِمكِةةح 

ٌٍّثأٟ ـ أٌا١ٌاخ اٌهٌُ اٌرٕف١مٜ ٌٍٍّالظ ٚاٌٛاظٙاخ ٚاٌمطاػاخ 

ـة أٔةٛاع االٌاٌةاخ اٌّفرٍفةح ـ أٌةا١ٌة اٌثٕةال اٌّفرٍفةح تةكل تاٌثٕةةال 

تاٌطٛب ا١ٌٕٝل ٚاٌطٛب اٌّؽةهٚق ٚاٌؽعةه فةٟ اٌؽةٛائظ اٌؽاٍِةح 

 ط١اخ اٌرهاش١ةح ـ ِمكِةح ٌٍثٕةال تاٌفهٌةأح اٌٍّةٍؽح . ٠ٚٛاوةة ٚاٌر

لٌه ِعّٛػح ِٓ االتؽاز اٌرٟ ٠مَٛ تٙا اٌطاب ذ طٟ اٌؼك٠ك ِةٓ 

 ِٛاق اٌثٕال

General introduction - Drawing Techniques - 

Abbreviation symbols – dimensioning – technical 

presentation – understanding  types of structures - 

wall bearing & skeleton types - Traditional 

construction - masonry - raw bricks & brick 

masonry – detailing - Introduction to foundation 

design -  construction buildings types & 

techniques. 
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 AE1122 Building Construction 1B ( 2 , 2, 2) (4,  4,  4) (    ة – 3إنشبء يؼًبرٌ ) 3344ع 

االّٔةةةال تاٌفهٌةةةأح اٌٍّةةةٍؽح ٚأٌةةةا١ٌة اٌر ط١ةةةح اٌّفرٍفةةةح ـ 

االّٔال تاٌفّة ـ االّٔال تاٌؽك٠ك ـ ذفا١ًٔ ِؼّان٠ةح واٌٍةاَ 

ٚـافح ـ ِمكِةح ٌٍرهو١ثةاخ اٌف١ٕةح ـ ٠ٛاوةة لٌةه ِعّٛػةح ِةٓ 

ح ِةٓ االتؽاز اٌرةٟ ٠مةَٛ تٙةا اٌطةاب ذ طةٟ ِعّٛػةح أ ةاف١

 ِٛاق اٌثٕال .

 

Pursuing Refused Conuete buildings and types of 

Roofing systems. Wooden construction – light steel 

detailing - Stair types construction – introduction to 

technical Installations – Finishing Applied Research 

 

 

 (0,  4,  4)  أ(  -3رح )انؼًب تبرَخ ونظزَبد 3353ع 
AE1131 History & Theory of Architecture 1A   

( 2 , 2 , 0) 

اٌؼّةةانج ّٚٔةةؤذٙا ٚذطٛن٘ةةا ـةةاي ؼمثةةاخ اٌؼّةةانج إٌّةةه٠ح 

اٌؼّةةانج اٌىاٌةة١ى١ح  –ػّةةانج تةةاق ِةةا تةة١ٓ إٌٙةةه٠ٓ  –اٌمك٠ّةةح 

 )اإلغه٠م١ح ٚاٌهِٚا١ٔح(

Ancient Egyptian Architecture - Mesopotamian  -  

Greek Architecture - Roman Architecture 

 

 AE1132 History & Theory of Architecture 1B (0,  4,  4)   (ة -3انؼًبرح ) تبرَخ ونظزَبد 3354ع 

 ( 2 , 2 , 0) 

األٌةةةةً اإلٔرفاػ١ةةةةح ٌرٕةةةة١ُّ اٌٛؼةةةةكاخ اٌّفرٍفةةةةح   ٚؼةةةةكاخ 

(  555اإلٌةةةةرؼّاي اٌفةةةةاْ ) اٌفهاغةةةةاخ اٌّؼ١ّةةةة١ح إٌةةةةَٛ   

(   55ٚؼكاخ اإلٌرؼّاي اٌؼاَ ) ِرطٍثاخ اٌٍّرؼ١ٍّٓ   اٌّةٛاق 

 .ٚؼكاخ اٌفكِح ـ ٚؼكاخ اٌرٛو٠غ اٌها١ٌح ٚاألفم١ح

Quality, comfort and safety – Private spaces –living 

and sleeping zones – Public use spaces – user needs 

– Service &utilities – vertical & horizontal 

circulation. 

 

 AE 1171 Theory of Structure (3 , 2 , 0) (0,  4,  5) نظزَخ االنشبءاد  3313د 

ذؽ١ًٍ إٌّّةاخ اٌّؽةكقج اٌةراذ١ى١ا   أةٛاع إٌّّةاخ  األؼّةاي 

اٌمةةةٜٛ اٌكاـ١ٍةةةح فةةةٝ اٌىّةةةهاخ  - اٌهوةةةائى  نقٚق األفؼةةةاي  

  اإلطاناخ   اٌعّاٌٛٔاخ اٌٍّر٠ٛح.

 -ٚقج اٌةراذ١ى١ا   ؼٍةاب اٌرّةىاخ ذؽ١ًٍ إٌّّاخ غ١ه اٌّؽةك

اٌطةةةةهق اٌرمه٠ث١ةةةةح.ـٛاْ  -طه٠مةةةةح اٌرّةةةةى١اخ اٌّرٛافمةةةةح 

االظٙةةاقاخ ٚاالٔفؼةةاالخ   االظٙةةاقاخ  -اٌمطاػةةاخ اٌٍّةةر٠ٛح 

اٌؼّٛق٠ةةةح   اظٙةةةاقاخ اٌمةةةٓ   اظٙةةةاقاخ اٌٍةةةٝ  االظٙةةةاقاخ 

 اٌهئ١ٍ١ح.

Equilibrium, stability & compatibility. - External & 

Internal equilibrium of statically determinate plane 

structures; beams, frames & trusses. - Normal, shear, 

torsional stresses & combined stresses. - Elastic 

deformations. - Introduction to the analysis of 

statically indeterminate structures through consistent 

deformations & moment distribution. - Buckling of 

columns. - Introduction to space structures.  

 

 AE 1172 Surveying   ( 2 , 2 , 0) (0,  2,  2)  انًسبحخ انًستىَخ   3314د

اٌرؼه٠ةةةف تؤٌةةةً ٚأٌةةةا١ٌة اٌٍّةةةاؼح اٌٍّةةةر٠ٛح ٚاٌرٕةةة٠ٛه٠ح 

 -اٌٛن١ٔةةاخ  -ُ ٚذطث١ماذٙةةا فةةٝ اٌؼّةةانج .ِمكِةةٗ  ِمةةا١٠ً اٌهٌةة

اٌٍّةةةاؼح  -اٌم١اٌةةةاخ اٌط١ٌٛةةةح ٚاألظٙةةةىج اٌىا٠ٚةةةح اٌثٍةةة١طح 

اٌىا٠ٚةةةةةةح  -ا١ٌّىا١ٔةةةةةةح   اٌم١اٌةةةةةةاخ  -تاٌم١اٌةةةةةةاخ اٌط١ٌٛةةةةةةح 

ِثةةاقة اٌٍّةةاؼح اٌرٕةةٛن٠ح  -نٌةةُ اٌفةةهائظ  -تاٌر١ٛقٚن١ٌةةد 

 ٚاٌرفكاِاذٙا فٝ اٌؼّانج .

To introduce the student to basic elements of 

surveying and their architectural applications. 

Plotting scales, verniers, linear of angular and simple 

angular measurement devices. - Chain surveying, 

levelling & theodolites. - Map drawing. - 

photogrammetry and its architectural applications. 
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 AE 1174 Properties of materials (2 , 2 , 0 ) (0,  2,  2)   بر انًىادواختجخىاص   3316د 

 -ذؼه٠ف اٌطاٌة تاٌّٛاق ٚـٛأٙا ٚطهق اـر١ان٘ا ٚاٌرؼّاالذٙا 

 -اٌّٛأةةةفاخ اٌم١اٌةةة١ح  –اٌرٛؼ١ةةةك اٌم١اٌةةةٟ  –اٌّةةةٛاق إٌٙكٌةةة١ح 

ذىٌٕٛٛظ١ةةا ِةةٛاق اٌثٕةةال ٚاٌرطةةٛناخ  –اٌرفرةة١ُ اٌفٕةةٟ  –اٌىةةٛقاخ 

ذىٌٕٛٛظ١ةةةةا  –رفكاِاخ اٌّثرىةةةةهج ٌّةةةةٛاق اٌثٕةةةةال اٌؽك٠صةةةةح ٚاالٌةةةة

 – ةثظ ظةٛقج األػّةاي اٌفهٌةا١ٔح  –اٌفهٌأح   ِٛاق اٌفهٌةأح 

اٌؽعةه  –األـّةاب  –اٌع١ةه  -اٌعثً  –ٚؼكاخ اٌثٕال ٚاٌمٛاط١غ 

اٌّٙاظّةةةح  –فؼةةةً ا١ٌّةةةاٖ اٌضةةةان ػٍةةةٝ ِةةةٛاق اٌثٕةةةال   اٌرى١٘ةةةه  -

اٌّةٛاق إٌٙكٌة١ح   ١ِىا١ٔىةا  –فؼً إٌةم١غ  -اٌرآوً  –تاٌى١ّا٠ٚاخ 

 –اٌفةةٛاْ ا١ٌّىا١ٔى١ةةح  –ِاو١ٕةةاخ االـرثةةان ِٚمةةا١٠ً االٔفؼةةاي 

ِماِٚةةةح ٌٚةةةٍٛن اٌّةةةٛاق ذؽةةةد ذةةةؤش١ه األؼّةةةاي االٌةةةراذ١ى١ح ٌٍّةةةك 

 ٚاٌض ظ ٚاالٔؽٕال ٚاٌمٓ

Introduction to various building materials, their 

properties, testing and uses. Materials used in 

Engineering products. - Standards, codes & 

inspections. - The development of innovative uses 

of building materials - Concrete; components, 

manufacturing, quality control. - Partitioning 

materials; gypsum, lime, timber & bricks. - The 

effects of water on building materials. - The 

mechanics of engineering materials. 

 

 

 AE1101 Visual Training ( 2 , 5 , 0) (0,  7,  4)  جصزٌ انتذرَت ان 3303ع 

اٌرؼةةهف ػٍةةٝ ِثةةاقة اٌرم١ٕةةاخ اٌّفرٍفةةح ٌٍهٌةةُ ٚاإل ٙةةان اٌفٕةةٝ 

 -اٌؽاٌة ا٢ٌةٝ  -اٌّعٍّاخ  -األٌٛاْ  -ٚاٌّؼّانٜ ) اٌهٔاْ 

نٌةةُ اٌّهئ١ةةاخ اٌّفرٍفةةح ٚاٌؼٕأةةه  -ذةةٛغهافٝ ( اٌرٕةة٠ٛه اٌفٛ

ذةةكن٠ة ػةة١ٓ اٌطاٌةةة ٠ٚةةكٖ ٚذ١ٙقرةةٗ ٌرةةمٚق  -اٌّؼّان٠ةةح ترفأةة١ٍٙا 

قناٌةةح إٌّةةالض اٌّؼّان٠ةةح  -إٌٍةةة ٚاٌّعةةاي ٚاإلؼٍةةاي تاٌّةةاقج 

ٌرةةكن٠ة اٌطاٌةةة ػٍةةٝ ذٕةةاٚي اٌّّةةهٚػاخ اٌّؼّان٠ةةح ػةةٓ طه٠ةةك 

 اٌم١اٌاخ اٌصاش١ح .

Introducing various drawing principles and 

artistic techniques; pencil techniques, pen & ink - 

proportions perspective, scale and composition – 

Foreground, middle and background - sketching 

architectural elements and landscapes. 

 

 AE1102 Perspective and Sciography I (2,4,0) (0,  6,  4)   انظم وانًنظىر 3304ع 

 -اٌظً ٚاٌظاي  نِٟ  ً إٌمطح ٚاٌٍّرم١ُ ٚاٌٍطػ ٚاٌّعٍُ  

 نِٟ  ً اٌّثأٟ فٟ اٌّٛلغ اٌؼاَ ٚاٌٍّالظ األفم١ح ٚاٌٛاظٙاخ

 –ِىاْ إٌا ه  –ٌّٕظٛن   ٍِرٜٛ إٌٛنج ا اخ قناٌح اٌا١ٌ

 ٔماط اٌٙهٚب –وا٠ٚح اٌهإ٠ح اٌثٕه٠ح  –ِفهٚط اٌهإ٠ح 

Shade and Shadows of a dot, a line, a surface, and 

a volume – Shade and shadow of buildings in 

plans, elevations and layouts. 

Basics of perspective – vanishing points 
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 يقزراد انفزقخ انثبنُخ
 

 AE1211 Architecture Design 2A  (3 ,5 ,0) (4 , 7 , 5أ (       )  - 4)انتصًُى انًؼًبرٌ   3433ع

٠ٙكف اٌثهٔاِط اٌٝ ذط٠ٛه لةكناخ اٌطاٌةة فةٟ اٌرؼاِةً ِةغ 

اٌّّىاخ اٌر١ّ١ّٕح وؼ١ٍّاخ ِهوثح ذعّةغ تة١ٓ ٍِةر٠ٛاخ 

اٌرّةةةى١ً اٌّفرٍفةةةح   اٌٍةةة١اق ٚاٌّٛلةةةغ ٚاٌىرةةةً ٚاٌفهاغةةةاخ 

ٚاإلّٔال ٚاٌرؼث١ه اٌّؼّةانٞ ٚاٌطةاتغ اٌةٝ ذطة٠ٛه ِٙةاناخ 

ح ٚاٌرؼث١ةةةه ٠ٚهوةةةى ػٍةةةٝ أ١ّ٘ةةةح اٌث١قةةةح اٌرؽ١ٍةةةً ٚإٌةةة١اغ

ٚاٌّؽةة١ظ اٌؼّهأةةٟ ٚاٌّةةئشهاخ االظرّاػ١ةةح ٚاٌصماف١ةةح فةةٟ 

وّةةةا ٠ّىةةةٓ ِةةةٓ اٌرؼةةةهٖ  –ػ١ٍّةةةاخ اٌرٕةةة١ُّ ٚاٌرّةةةى١ً 

ٌٍّكاني ٚاٌرٛظٙاخ اٌفىه٠ح اٌّؼّان٠ح اٌّفرٍفح ِةٓ ـةاي 

اٌرّةةان٠ٓ ٚاٌرعةةانب اٌرٕةة١ّ١ّح ٚاٌّّةةهٚػاخ اٌّؼّان٠ةةح 

 ّم١ايِرؼكقج اٌؼٕأه ِؽكٚقج اٌ

The program aims at developing design skills and 
ability to deal with complex form generation processes 
and design assignments, covering various levels of 
form generation, including: context, site, solids and 
voids manipulation, spaces, structure, architectural 
expression and character; to develop analytical and 
synthesising abilities and communication skills, It 
emphasises the importance of the setting; 
environmental and  socio -cultural factors in the design 
process, introduction and experimentation with current 
trends and conceptions through studio and design 
assignment, multi-elements  and limited scale projects. 

 

 AE1212 Architecture Design 2B (3 ,5 ,2) (4,  7,  5)  ة(    -4) انتصًُى انًؼًبرٌ 3434ع 

خ ي ذط٠ٛه لكناخ اٌطاٌة فةٟ اٌرؼاِةً ِةغ اٌّّةىااٌرىّا

اٌرٕةة١ّ١ّح وؼ١ٍّةةاخ ِهوثةةح ذعّةةغ تةة١ٓ ٍِةةر٠ٛاخ اٌرٕةة١ُّ 

اٌّفرٍفةةةح اٌٍةةة١اق ٚاٌّٛلةةةغ ٚاٌىرةةةً ٚاٌفهاغةةةاخ ٚاإلّٔةةةال 

ٚاٌرؼث١ه اٌّؼّانٞ ٚاٌطةاتغ ٚاٌةٝ ذطة٠ٛه ِٙةاناخ اٌرؽ١ٍةً 

ٚإٌةة١اغح ٚاٌرؼث١ةةه ٠ٚهوةةى ػٍةةٝ أ١ّ٘ةةح اٌث١قةةح ٚاٌّؽةةة١ظ 

اٌؼّهأةةةٟ ٚاٌّةةةئشهاخ االظرّاػ١ةةةح ٚاٌصماف١ةةةح فةةةٟ ػ١ٍّةةةاخ 

وّةةةةا ٠ّىةةةةٓ اٌرؼةةةةهٖ ٌٍّةةةةكاني  –ٕةةةة١ُّ ٚاٌرّةةةةى١ً اٌر

ٚاٌرٛظٙاخ اٌفىه٠ح اٌّؼّان٠ح اٌّفرٍفح ِةٓ ـةاي اٌرّةان٠ٓ 

ٚاٌرعةةةانب اٌرٕةةة١ّ١ّح ٚاٌّّةةةهٚػاخ اٌّؼّان٠ةةةح ِرؼةةةكقج 

 اٌؼٕأه ِؽكٚقج اٌّم١اي

 

 

Developing design skills and ability to deal with 

complex form generation processes and design 

assignments, covering various levels of form 

generation, including: context, site, solids and voids 

manipulation, spaces, structure, architectural 

expression and character; to develop analytical and 

synthesising abilities and communication skills, It 

emphasises the importance of the setting; 

environmental and  socio -cultural factors in the design 

process, introduction and experimentation with current 

trends and conceptions through studio and design 

assignment, multi-elements  and limited scale projects. 

 

 AE1221 Building Construction 3  ( 2 , 4 , 0) (0,  6,  4)  أ ( - 4إنشبء يؼًبرٌ ) 3443ع 

أٌا١ٌاخ ذع١ٙى اٌهٌِٛاخ اٌرٕف١م٠ح ) ٍِالظ ـ لطاػاخ ـ 

ٚاظٙاخ ـ ذفا١ًٔ ـ أػّاي ٔعانج ( ـطٛاخ اٌرٕف١م  

 -)اٌراَ اٌّٛالغ ـ األقال ـ األٌاٌاخ ـ ا١ٌٙىً اإلّٔائٟ 

 ؤٔٛاػٙا  ـ  ثظ اٌعٛقج ( اٌّكاخ ت

ٔظةةُ اإلّٔةةال اٌّؼأةةه ـ أػّةةاي اٌّثةةةأٟ ) اٌمٛاط١ةةغ ـ 

اٌةؿ ( ِةٛاق اٌرّةط١ثاخ) ... اٌؽٛائظ اٌٍةرائه٠ح ـ اٌثأٛ٘ةاخ 

اٌةؿ  55555ؼعه ـ طٛب ـ نـاَ ـ ـّة ـ ِؼاقْ ـ ٌةكائٓ 

( اٌرّةةطث١اخ ) اٌث١ةةاٖ ـ اٌرىٍةة١اخ ـ األٌةةمف اٌّؼٍمةةح ( 

 ةةةافاخ اٌطثمةةةاخ اٌؼاوٌةةةح فٛأةةةً اٌرّةةةكق ٚاٌٙثةةةٛط ـ اإل

 ٚأٔٛاػٙا.

Working drawings preparation (plans, sections, 

elevations, details, finishes, wood, and metal works), 

execution stages (site works, foundations, skeleton, 

scaffoldings, quality control). Contemporary 

construction techniques/methods, architectural/building 

works (partitions, curtain walls, panels), finishing 

materials (matmarx, bricks, timber, metals, plastics, 

and synthetics), finishes (plaster, cladding, suspended 

ceilings, etc.) expansion and settlement joints, 

admixtures, thermal and damp proofing. 
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 AE1222 Working Drawings & Const.Methods (1) (0, 6,  4)  (ة  – 4إنشبء يؼًبرٌ ) 3444ع 

أٌةةةةً اػةةةةكاق ٚذٛ ةةةة١ػ ٌع١ّةةةةغ اٌؼٕأةةةةه تةةةة١ٓ ٍِةةةةالظ 

ٚلطاػةةةاخ ٚٚاظٙةةةاخ ـ األتؼةةةاق ٚإٌّاٌةةة١ة ـ ذفأةةة١ً 

ِؼّان٠ةةةح ٚأّةةةائ١ح ـ ّٔةةةالض اٌفرؽةةةاخ ٚاٌمٛاط١ةةةغ اٌصاترةةةٗ 

ٚاٌّرؽهوح ـ اٌفهَ اٌصاتد ـ ِٛاق اٌرّط١ثاخ ٚاٌةرفكاِٙا ـ 

اٌّٛاق اٌؼاوٌةح ـ اٌرىٍة١اخ ٌٍٛاظٙةاخ اٌفانظ١ةح ٚاٌكاـ١ٍةح ـ 

 ذّان٠ٓ اٌثٛػ١ح .

اػةةكاق اٌهٌةةِٛاخ ٚاٌرٕةة١ّّاخ اٌرٕف١م٠ةةح ٌّّةةهٚع ِؼطةةٝ 

ِؽةةكق ـ اٌٍّةةالظ ـ اٌمطاػةةاخ ـ اٌٛاظٙةةاخ ـ اٌرفأةة١ً 

رؽاخ اٌصاتةد ٚاٌّرؽـةـهن ـ اٌّؼّان٠ح ٚاإلّٔائ١ح ـ ّٔالض اٌف

 اٌمٛاط١غ ـ اٌفهَ اٌصاتد ـ ت١اْ ظ١ّغ ِٛاق اٌرّط١ثاخ. 

 

Preparation and specifications of building elements, 

integrated drawings (plans, sections, elevations), 

dimensioning and levels, architectural and construction 

details, fenestrations (doors and windows), partitions, 

fixed furniture, finishing schedules, proofing materials, 

claddings (internal and external), weekly assignments. 

Preparation of complete working drawings and design 

for a given (preliminary design) project, including 

plans, sections, elevations, details, openings, 

fenestrations, partitions, fixed furniture. 

 

 

 AE1231  History&Theory of Architecture 2A (0,  4,  4)   (أ -4انؼًبرح ) تبرَخ ونظزَبد 3453ع 

اٌؼّةةةانج  -اٌؼّةةةانج اٌث١ىٔط١ةةةح  –فعةةةه اٌٍّةةة١ؽ١ح ػّةةةانج 

 نج اٌمٛط١حاٌؼّا –اٌهِٚأٍى١ح 

Early Christian Architecture – Byzantine Architecture - 

Romanesque Architecture – Gothic Architecture 
 

 

,  4,  4)     (ة -4انؼًاابرح ) تاابرَخ ونظزَاابد 3454ع 

0) 

AE1232 History&Theory of Architecture 2B 

ِاخ ِثأٟ اٌفك -اٌّؽكقاخ اٌر١ّ١ّٕح ٌٍّثأٟ اٌؼاِح 

اٌرؼ١ّ١ٍح اٌصماف١ح ـ قٚن اٌىرة ـ اٌّراؼف ـ اٌٍّانغ ـ 

اٌّثأٟ إٌؽ١ح ـ اٌّثأٟ اٌرهف١ٙ١ح ـ اٌّهاوى اإلظرّاػ١ح ـ 

 اٌّثأٟ اٌرعان٠ح ـ األٌٛاق ـ اٌّثأٟ ا١ٌٍاؼ١ح

Designing Community Facilities – educational, 

cultural, health, Recreational, commercial, 

administrative and touristic buildings 

 

 

 

 AE 1271 Reinforced Concrete and Foundations 1 (0, 4, 4)   3واالسبسبد  انًسهحخ خزسبنخان 3413د 

ذؽ١ًٍ ٚذ١ُّٕ  -اًٌ ذ١ُّٕ إٌّّاخ اٌفهٌا١ٔح 

ذفا١ًٔ  -ذٛو٠غ االؼّاي  -اٌمطاػاخ اٌّؼه ح ٌأؽٕال 

 -اٌٍاٌُ  -االػّكج  -ّرٗ اٌثاطاخ إٌّ -ذ١ٍٍػ اٌىّهاخ 

اٌثاطاخ لاخ االػٕاب  -االطاناخ اٌّؽكقج اٌراذ١ى١ا 

 -ِثىح اٌىّهاخ اٌثاطاخ اٌٍّطؽح  -ٚاٌثٍٛواخ اٌّفهغح 

 .ٚٔاخ اٌٛؼكاخ االّٔائ١ح ٌاتمح إٌة 

Fundamentals of reinforced concrete structures  - 

Analysis and design of sections subjected to bending - 

Loads and load distribution - Reinforcement details of 

beams  - Solid slabs - Columns - stairs - Statically 

determinate frames - Ribbed and hollow block slabs - 

Panelled Beam slabs - Flats slabs - Connections of  

precast concrete structural elements. 
 

 

 AE1272 Reinforced Concrete and Foundations 2 (0, 4, 4)   4واالسبسبد  انًسهحخ خزسبنخان3414ع 

٠ٙكف اٌّمهن ٌٍرؼه٠ف تفٛاْ ١ِٚىا١ٔىا اٌرهتح ٚاـرثان 

ٚذ١ُّٕ االٌاٌاخ . اٌفٛاْ األٌا١ٌح ٌٍرهتح   ذ١ٕٕف 

  اٌرهتح   قِه اٌرهتح   أرماي االظٙاقاخ ـاي اٌرهتح 

 -أض اط اٌرهتح . ٔظه٠ح اٌركػ١ُ   اٌض ظ اٌعأثٝ ٌٍرهتح 

اٌؽٛائظ  -االٌاٌاخ اٌفاوٚل١ح  -ذ١ُّٕ اٌمٛاػك اٌضؽٍح 

أتؽاز اٌرهتح تاٌّٛلغ ٚاـر١ان ٔٛع االٌاي  -اٌٍائكج 

 إٌّاٌة .

To study soil characteristics and mechanics, and the 

selection and design of foundations. Soil properties - 

Soil classification  - Soil compaction  - Stresses in soil  

- Soil compressibility   - Theory of consolidation  - 

Lateral earth pressure  - Design of shallow foundations  

- Pile foundations  - Retaining walls  - Site 

investigations and selection of suitable foundations. 
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 AE 1216 Technical Installations (0,  6,  4)  فنُخانتزكُجبد ان  3438و 

اٌرهو١ثةةاخ اٌىٙهتائ١ةةح ٚاإل ةةالج إٌةةٕاػ١ح ـ ) اٌضةةٛل ـ 

ٚاٌهإ٠ةح ( ِٕةاقن اال ةالج إٌةٕاػ١ح ـ ذٕة١ُّ اإل ةالج 

اغةةاخ أػّةةاي إٌةةٕاػ١ح ـ اٌرٕةة١ُّ إٌةةٛذٟ ٌٍّثةةأٟ ٚاٌفه

اٌرى١ةةف اٌر م٠ةةح تا١ٌّةةاج ٚإٌةةهف إٌةةؽٟ ٚاٌةةرفٍٓ ِةةٓ 

اٌّفٍفاخ ٌٍّثأٟ ـ أػّةاي ِماِٚةح اٌؽه٠ةك  ٚاالٔةمان األٌةٟ  

 االذعا٘اخ اٌعك٠كج  .  -

 

Electrical installations, artificial lightening, light 

and vision, artificial lighting sources and design, 

acoustic design (building and spaces), air 

conditioning, water supply and sewerage, 

drainage, solid waste disposal, fire fighting and 

alarm, new directions 

 

 

 AE1251 Environmental Control ( 2 , 3 , 0) (0,  5,  4)   تحكى ثُئٍ 3473 ع 

ؾ ٍِٚر٠ٛاذٗ   اإلٍٔاْ اٌرؼه٠ف تاٌث١قح ٚػٕأه٘ا   إٌّا

ٚاٌّؤٜٚ ٚإٌّاؾ   ذؤش١ه إٌّاؾ ػٍٝ اإلٍٔاْ   اٌرثاقي 

اٌؽهانٜ ٌإلٍٔاْ ِغ اٌث١قح اٌّؽ١طح   اٌهاؼح اٌؽهان٠ح 

ألا١ٌُ ِٕه  -اٌرما١ٌُ إٌّاـ١ح  -ِٚما١٠ٍٙا ِٚؼكالذٙا 

١٘اوً اٌؼ١ٍّح اٌر١ّ١ّٕح ِٓ ِٕظٛن اٌرؽىُ  -إٌّاـ١ح 

ٍّثأٝ ٚأًٌ اٌّؼاٌعاخ اٌٍٍٛن اٌؽهانٜ ٌ -اٌث١قٝ 

أًٌ اٌر٠ٛٙح  -أًٌ اٌر١ُّٕ اٌٛاػٝ ٌٍطالح  -اٌّؼّان٠ح 

 -ؼهوح اٌٙٛال قاـً ٚـانض اٌّثٕٝ  -اٌطث١ؼ١ح ٌٍّثأٝ 

اٌطالح  -اإل الج اٌطث١ؼ١ح ٌٚٚائً اٌرؽىُ    ٌّؼّان٠ح 

 اٌعك٠كج ٚاٌّرعكقج .

Definition of the environment and elements, climate 

and levels, man shelter and climate heat transfer. : 

Defining the environment & its components  - Climate 

and levels - Man, shelter and climate - Heat transfer 

(man and environment) - Thermal comfort (standards, 

indicators and indices)  - Climatic classification - 

Egypt's environment - Climatic control and the design 

process - Thermal performance of buildings and 

architectural features - Energy conscious design - 

Natural ventilation & air flow in and around buildings 

-Natural lighting & energy 

 

 AE1202 Human Studies in Architecture  (2,0,2) (4,  0,  4) ًؼًبرَخ اإلنسبنُخ ان انذراسبد 3404ع 

اٌرؼه٠ةةةف تاٌؼّةةةانج وبطةةةان ٌٍؼٍةةةَٛ االٍٔةةةا١ٔح ٚوةةةمٌه ذفٙةةةُ 

االػرثةةةةاناخ االٍٔةةةةا١ٔح  ٚاٌّفةةةةا١ُ٘ اٌّهذثطةةةةح تاٌرٕةةةة١ُّ 

اٌّؼّةةانٜ   ؼ١ةةس أٔٙةةا ذىةةْٛ ِةةكـام ٌٍرٕةة١ُّ ِث١ٕةةام ػٍةةٝ 

ِثةاقة  –ـٍف١ح ذان٠ف١ةح  –ٛو١ح االؼر١اظاخ االٍٔا١ٔح ٚاٌٍٍ

ػالةةح االٍٔةةاْ   -ذىةةْٛ اٌّعرّؼةةاخ  –إٌظه٠ةةاخ اٌّفرٍفةةح 

اٌؼالةح اٌرثاق١ٌةح تة١ٓ  –االقنان ٚاٌٍٍٛن ٚاٌصمافةح  –تاٌثق١ح 

االؼر١اظةةاخ االٍٔةةا١ٔح اٌفأةةح  –اٌٍةةٍٛن ٚاٌث١قةةح اٌّّةة١كج 

اٌّثةةةاقة االٍٔةةةا١ٔح فةةةٝ  –اٌّهذثطةةةح تاٌّفةةةا١ُ٘ االظرّاػ١ةةةح 

االٌٍٛب اٌؼٍّٝ ٌٌٛةائً اـر١ةان اٌؼ١ٕةاخ  –ؽك٠صح اٌؼّانج اٌ

ذةكن٠ة اٌطاٌةة  –ٚظّغ اٌث١أاخ ٚطةهق اٌرؽ١ٍةً اٌّفرٍفةح 

 ػٍٝ أظهال تؽس ذطث١مٝ ػٍّٝ .

A look at architecture within the framework of human 

sciences. The history of human sciences in architecture  

- Human theories and society formation  - 

Environment relationship - Perception, behaviour and 

culture  - Behaviour and the built environment  -

Human needs in relation to social concepts - 

Humanities in contemporary architecture - Sampling, 

data gathering and social research tools - Applied 

behavioural research 

 

 

 AE1283 Computer application 1 ( 2 , 1, 2) (4,  3,  4)   3تطجُقبد انحبست   3485ع 

ٔظةةاَ  –ِمكِةةح ػةةٓ اٌةةرفكاَ اٌؽاٌةةة االٌةةٟ فةةٟ اٌؼّةةانج 

 –اٌرؼةةهف ػٍةةٝ اؼةةكز ذطث١مةةاخ فةةٟ اٌؼّةةانج  –اٌرّةة ١ً 

فةةٟ اػةةكاق اٌةةرفكاَ اؼةةك ذطث١مةةاخ اٌؽاٌةةة ا٢ٌةةٟ اٌؽك٠صةةح 

 -اٌهٌةةةةِٛاخ اٌّؼّان٠ةةةةح فةةةةٟ اطةةةةان اٌّةةةةىً لٚ اٌثؼةةةةك٠ٓ 

ذطث١ماخ اٌؽاٌة ا٢ٌٟ فٟ اػكاق اٌهٌِٛاخ اٌّؼّان٠ةح فةٟ 

 اطان اٌّىً لٚ اٌصاز اتؼاق

Introduction to design using computer drafting 

techniques- 2d computer techniques – 3D computer 

techniques- virtual reality techniques- Simulations- 

Decision and evaluation techniques. 
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 يقزارد انفزقخ انثبنثخ
 

 AE1311 Architectural Design 3A  (3 , 5 , 2) (4,  7,  5)  (أ  – 5انتصًُى انًؼًبرٌ ) 3533ع

٠ٙكف اٌثهٔاِط اٌٝ ذط٠ٛه لةكناخ اٌطاٌةة فةٝ اٌرؼاِةً ِةغ 

اخ ِهوثةح ذعّةغ تة١ٓ ٍِةر٠ٛاخ اٌّّىاخ اٌر١ّ١ّٕح وؼ١ٍّ

اٌرّةةةى١ً اٌّفرٍفةةةح   اٌٍةةة١اق ٚاٌّٛلةةةغ ٚاٌىرةةةً ٚاٌفهاغةةةاخ 

ٚاإلّٔال ٚاٌرؼث١ةه اٌّؼّةانٞ ٚاٌطةاتغ اٌةٝ ذطة٠ٛه ِٙةاناخ 

اٌرؽ١ٍةةةً ٚإٌةةة١اغح ٚاٌرؼث١ةةةه ٠ٚهوةةةى ػٍةةةٝ أ١ّ٘ةةةح اٌث١قةةةح 

ٚاٌّؽةة١ظ اٌؼّهأةةةٟ ٚاٌّةةئشهاخ اإلظرّاػ١ةةةح ٚاٌصماف١ةةح فةةةٝ 

ّةةةا ٠ّىةةةٓ ِةةةٓ اٌرؼةةةهٖ ػ١ٍّةةةاخ اٌرٕةةة١ُّ ٚاٌرّةةةى١ً   و

ٌٍّةةةكناي ٚاٌرٛظٙةةةاخ اٌفىه٠ةةةح اٌّؼّان٠ةةةح اٌّفرٍفةةةح   ِةةةٓ 

ـةةةةاي اٌرّةةةةان٠ٓ ٚاٌرعةةةةانب اٌرٕةةةة١ّ١ّح ٚاٌّّةةةةهٚػاخ 

 اٌّؼّان٠ح ِرؼكقج اٌؼٕأه ِؽكقٚج اٌّم١اي 

 

The program aims at developing design skills and 
ability to deal with complex form generation processes 
and design assignments, covering various levels of 
form generation, including: context, site, solids and 
voids manipulation, spaces, structure, architectural 
expression and character; to develop analytical and 
synthesising abilities and communication skills, It 
emphasises the importance of the setting; 
environmental and  socio -cultural factors in the design 
process, introduction and experimentation with current 
trends and conceptions through studio and design 
assignment, multi-elements  and limited scale projects. 

 

 

 AE1312 Architectural Design 3B (3 , 5 , 2) (4,  7,  5ة(    ) -5انتصًُى انًؼًبرٌ ) 3534ع

(    أ٠5رىاِةةةً اٌّمةةةهن ِةةةغ ِمةةةهن اٌرٕةةة١ُّ اٌّؼّةةةانٞ ) 

٠ٍٚرىًّ ذط٠ٛه لكناخ اٌطاٌة فةٝ اٌرؼاِةً ِةغ اٌّّةىاخ 

اٌرٕةة١ّ١ّح وؼ١ٍّةةاخ ِهوثةةح ذعّةةغ تةة١ٓ ٍِةةر٠ٛاخ اٌرٕةة١ُّ 

فةةةح اٌٍةةة١اق ٚاٌّٛلةةةغ ٚاٌىرةةةً ٚاٌفهاغةةةاخ ٚاإلّٔةةةال اٌّفرٍ

ٚاٌرؼث١ةه اٌّؼّةانٞ ٚاٌطةاتغ ٚاٌةٝ ذطة٠ٛه ِٙةاناخ اٌرؽ١ٍةةً 

ٚإٌةةة١اغح ٚاٌرؼث١ةةةه ٠ٚهوةةةى ػٍةةةٝ أ١ّ٘ةةةح اٌث١قةةةح ٚاٌّؽةةة١ظ 

اٌؼّهأةةةٟ ٚاٌّةةةئشهاخ اإلظرّاػ١ةةةح ٚاٌصماف١ةةةح فةةةٝ ػ١ٍّةةةاخ 

اٌرٕةةة١ُّ ٚاٌرّةةةى١ً   وّةةةا ٠ّىةةةٓ ِةةةٓ اٌرؼةةةهٖ ٌٍّةةةكاني 

٠ح اٌّؼّان٠ةح اٌّفرٍفةح ِةٓ ـةاي اٌرّةان٠ٓ ٚاٌرٛظٙاخ اٌفىه

ٚاٌرعةةةانب اٌرٕةةة١ّ١ّح ٚاٌّّةةةهٚػاخ اٌّؼّان٠ةةةح ِرؼةةةكقج 

 .اٌؼٕأه ِؽكقٚج اٌّم١اي

 

The program complements and continues the aims of 

Architectural design (4)  in developing design skills 

and ability to deal with complex form generation 

processes and design assignments, covering various 

levels of form generation, including: context, site, 

solids and voids manipulation, spaces, structure, 

architectural expression and character; to develop 

analytical and synthesising abilities and communication 

skills, It emphasises the importance of the setting; 

environmental and  socio -cultural factors in the design 

process, introduction and experimentation with current 

trends and conceptions through studio and design 

assignment, multi-elements  and limited scale projects. 

 

 AE 1321 Working Design 1A  (2 , 4 , 2) (4, 6,  4)   (أ-3انتصًًُبد انتنفُذَخ ) 3543ع

أًٌ اػكاق ٚذٛ ١ػ ٌع١ّغ اٌؼٕأه ت١ٓ ٍِالظ ٚلطاػاخ 

ٚٚاظٙاخ ـ األتؼاق ٚإٌّا١ٌة ـ ذفا١ًٔ ِؼّان٠ح ٚأّائ١ح ـ 

ؽهوح ـ اٌفهَ اٌصاتد ّٔالض اٌفرؽاخ ٚاٌمٛاط١غ اٌصاترٗ ٚاٌّر

ـ ِٛاق اٌرّةط١ثاخ ٚاٌةرفكاِٙا ـ اٌّةٛاق اٌؼاوٌةح ـ اٌرىٍة١اخ 

 ٌٍٛاظٙاخ اٌفانظ١ح ٚاٌكاـ١ٍح ـ ذّان٠ٓ اٌثٛػ١ح .

اػةةكاق اٌهٌةةِٛاخ ٚاٌرٕةة١ّّاخ اٌرٕف١م٠ةةح ٌّّةةهٚع ِؼطةةٝ 

ِؽةةكق ـ اٌٍّةةالظ ـ اٌمطاػةةاخ ـ اٌٛاظٙةةاخ ـ اٌرفأةة١ً 

اٌصاتةد ٚاٌّرؽـةـهن ـ اٌّؼّان٠ح ٚاإلّٔائ١ح ـ ّٔالض اٌفرؽةاخ 

 اٌمٛاط١غ ـ اٌفهَ اٌصاتد ـ ت١اْ ظ١ّغ ِٛاق اٌرّط١ثاخ.

Preparation and specifications of building elements, 

integrated drawings (plans, sections, elevations), 

dimensioning and levels, architectural and construction 

details, fenestrations (doors and windows), partitions, 

fixed furniture, finishing schedules, proofing materials, 

claddings (internal and external), weekly assignments. 

Preparation of complete working drawings and design 

for a given (preliminary design) project, including 

plans, sections, elevations, details, openings, 

fenestrations, partitions, fixed furniture 
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 AE1322Working Design 1B (2 , 4 , 2) (4, 6,  4)   (ة-3انتصًًُبد انتنفُذَخ ) 3544ع

اػكاق ٍِرٕكاخ اٌرٕف١م اٌىاٍِح ٌٍّّهٚػاخ ـ اػةكاق اٌرٕة١ّّاخ 

ٌّّةةهٚع ِؼطةةٝ لٚ تؽةةه وث١ةةه ِةةٓ  اٌرٕف١م٠ةةح إٌةةاٌؽح ٌٍرٕف١ةةم 

إٌٍح اٌصاٌصح ـ اٌّهٚط اٌؼاِح ٚاٌّٛأةفاخ ـ ؼٕةه اٌى١ّةاخ ـ 

ذؽ١ًٍ اٌؼطالاخ ٚاألٌؼان ـ نٌِٛاخ اٌرّ ١ً ـ نٌِٛاخ وّةا 

 ذُ اٌثٕال .

 

Preparation of integrated execution documents for 

projects, preparation of working drawings of a pre-

designed project, including wide spans, general 

conditions and specifications, quantity surveying, 

analysis of bids, cost analysis, shop and as built 

drawings. 
 
 

 AE1331 History&Theory of Architecture 3A (0,  4,  4)   (أ -5انؼًبرح ) تبرَخ ونظزَبد 3553ع

 اٌفرةةةةهج –نج االٌةةةةا١ِح فةةةةٟ ِٕةةةةه   اٌفرةةةةهج اال٠ِٛةةةةح اٌؼّةةةةا

 اٌفرةةةةهج –اال٠ٛت١ةةةةح اٌفرةةةةهج  -اٌفاط١ّةةةةح اٌفرةةةةهج  –اٌط١ٌٔٛٛةةةةح 

    اٌفرهج اٌؼصّا١ٔح ٚفرهج ِؽّك ػٍٝ –اٌٍّّٛو١ح 

Islamic Architecture in Egypt: Umayed period – 
Tulunid period – Fatimid period – Ayubid period – 
Mamluk Period - Ottoman Period – Muhammed Ali 
Period 

 

 

 AE1332 History&Theory of Architecture 3B (0,  4,  4)   (ة-5انؼًبرح ) تبرَخ ونظزَبد 3554ع

قناٌةةح االذعا٘ةةاخ اٌّؼّان٠ةةح فةةٝ اٌمةةهْ اٌراٌةةغ ػّةةه وّمكِةةح 

ٌٍؼّةةانج اٌّؼأةةهج ـ االذعا٘ةةاخ اٌهِٚأر١ى١ةةح ـ اٌفعةةٛج تةة١ٓ 

ائ١ح ٚاٌرطٛناخ ٔؽٛ اٌرٍم١ط١ح ـ ػثٛن اٌفعةٛج فةٝ اٌؼّانج اإلّٔ

  5أٚنتا ٚأِه٠ىا 

 

Romantic architecture and directions – the gap 

between architecture and construction – the move 

towards eclecticism – crossing the gap in USA and 

Europe 

 
 
 

 AE 1361 Town Planning (I)                   (2 , 4 , 0) (0,  6,  4)                ( 3تخطُط انًذٌ ) 3583ع

اٌرفطةةةة١ظ اٌّةةةةاًِ  -ِفةةةا١ُ٘ اٌرفطةةةة١ظ اٌؼّهأةةةةٝ ٚاإلل١ٍّةةةةٟ 

االػرثةاناخ  -ِثاقة ذٛو٠غ اٌرؼّاالخ األنا ٝ  -ٚاٌرهاوّٝ 

إٌّاطك  -ـكِاخ اٌّعرّغ  -ِهوى األػّاي اٌّهوى٠ح  -اٌث١ق١ح 

ِّةاوً اٌرفطةة١ظ اٌؼّهأةٝ فةةٝ  -هوةةح ِةثىاخ اٌؽ -إٌةٕاػ١ح 

اٌّؽةكقاخ ٚ اإلِىا١ٔةاخ  -اإلطان اٌمأٛٔٝ  -ٌرؽ١ٍٓ اٌؼّهأٝ 

اٌرم١ةة١ُ  -تةةكائً اٌرفطةة١ظ  -األ٘ةةكاف ٚاٌ ا٠ةةاخ  - ّةةىاخٚاٌّ

قناٌةح اٌٍّةرمهاخ  -ٚاـر١ان اٌثك٠ً األِصً ٚ اٌرٕف١م ٚاٌّراتؼح  

رّةةةةغ ذ١ّٕةةةةح اٌّع -اٌكناٌةةةةاخ اٌمطاػ١ةةةةح  -اٌؼّها١ٔةةةةح اٌمائّةةةةح 

ِّهٚػاخ اٌرفط١ظ اٌؼّهأٝ فٝ إٌّةاطك  -)ٔظه٠ح ٚػ١ٍّح( 

 اٌؼّها١ٔح اٌعك٠كج ٚاٌمائّح.

The concept of a regional , comprehensive and 

incremental planning - Principles of Land use 

distribution - Environmental considerations - The 

central business district - Community facilities - 

Industrial areas - Circulation network - Urban 

planning problems in Egypt - Planning surveys - 

Approaches and concepts for creating alternative 

plans.  

 
 

 AE1342 Urban Design(1)                         (2 , 4 , 0) (0,  6,  4)        3 انتصًُى انؼًزانٍ 3564ع

اٌرؼه٠ف تؤ١ّ٘ح اٌّعاي ٚ اٌرٕة١ُّ ٚاٌرّةى١ً اٌةٛاػٟ تةاٌّؽ١ظ 

  ٚذمةةك٠ُ ِعّٛػةةح اٌّعةةاالخ اٌّؼهف١ةةح ٚش١مةةح إٌةةٍح تاٌرٕةة١ُّ 

اٌؼّهأةةٟ ٚاإلٌةةىاْ   ٚاإلِةةانج اٌةةٝ ِاِؽٙةةا ٚذةةكاـاذٙا وّةةا 

٠ طٟ اٌرٕاٚي   ذان٠ؿ ٚذطة٠ٛه اٌرّةى١ً اٌؼّهأةٟ ٚاإلٌةىاْ   

ّةةةةى١ً اٌّٛالةةةةغ األٌةةةةً ٚاٌّىٛٔةةةةاخ ٚاٌؼ١ٍّةةةةاخ ذٕةةةة١ُّ ٚذ

ٚاٌّفهظةةةاخ   ّٔةةةالض ٚذطث١مةةةاخ ِؽ١ٍةةةح ٚػا١ٌّةةةح   ذّةةةان٠ٓ 

 ِؽكقٚقج 

Introduction to urban design, housing and related 

fields; relevance of contextual design; history and 

development of urban form and housing; an 

introduction to site planning and design principles, 

elements, processes and products; examples and 

application, local and international, limited 

assignments. 
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 AE1381 Computer Application 2           (2 , 0 , 0) (0,  4,  4)  4تطجُقبد انحبست   3583ع 

اٌرؼهف ػٍٟ  تٛاٌطح ٌر١ُّٕ اٌّؼّانٞذط٠ٛه ػ١ٍّح ا

ذّع١غ اٌطاٌة  -ذم١ٕاخ اٌر١ُّٕ تبٌرفكاَ اٌؽاٌة األٌٟ 

ػٍٟ اـرثانػالح اٌؽاٌثاخ األ١ٌح ٚ شٛنج اٌّؼٍِٛاخ 

اٌٛٔٛي اٌٟ ذم١ٕاخ ذ١ّ١ّٕح ظك٠كج  -تاٌر١ُّٕ اٌّؼّانٞ

 ٌٍٍّرمثً.

Developing Ideas with Computers; The course goal is 

to facilitate the development of analytical, critical and 

integrative thinking-To help students to initiation, 

planning, execution and presentation of design 

computing projects or research thesis- To encourage 

the students to examine, discuss, question and debate 

issues of computing and information technology in 

design -To envision better design tools for the future. 

 

 

 AE 1302 Technical Report                      (2 , 0 , 0) انفنً   انتقزَز 3504 ع

٠مَٛ وً طاٌة تبػكاق ذمه٠ه ػٓ ِٛ ٛع ِا ٠ؽكق ٌٗ فٟ 

ك١ٔح. ٠مكَ اٌطاٌة اٌرمه٠ه فٟ ٔٙا٠ح اٌفًٕ ِعاي إٌٙكٌح اٌّ

 اٌكناٌٟ ٠ٕٚالُ ف١ٗ.

Each student prepares a report about a selected topic 

of civil engineering. The report is submited and 

discussed at the end of the term. 

 

 

 AE 1303 Peronals Skills                          (2 , 0 , 0)  يهبراد شخصُخ 3505ع 

 –اٌم١اقج  -اٌرفى١ه إٌمكٞ ٚؼً اٌّّىاخ  –اإلذٕاي 

 اٌرؼٍُ تاٌرٛظ١ٗ اٌماذٟ. –اٌرفاٖٚ 

Communication - Critical thinking and Problem 

Solving - Leadership - Negotiation - Self Directed 

Learning. 
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 ) قبئًخ أ(د األختُبرَخ ًقزراان
 

 

 

 AE 1324 Building Technology تكنــىنىجُب انجنبء 3546ع  

ِمكِح ـ ِفَٙٛ ٚٔظه٠اخ االّٔال ـ ػةهٖ ٌرطةٛن االّٔةال 

ػثه اٌؼٕٛن اٌران٠ف١ح ـ أًٌ ِٚثةاقة ذىٌٕٛٛظ١ةا اٌثٕةال ـ 

ذىٌٕٛٛظ١ةةا اٌّةةاقج ـ ذىٌٕٛٛظ١ةةا ٌٚةةائً اٌرٕف١ةةم ـ اٌطةةهق 

١ٌّّىٕح ـ طهق ٌثك اٌرع١ٙى ـ أٌا١ٌاخ اٌرم١ٍك٠ح ـ اٌطهق ا

 ِٚؽكقاخ ذطث١ك اٌطهق اٌعك٠كج .

 

Introduction, structure concepts and theory, 

construction and structures, historic development, 

building technology: principles, material technology, 

construction execution, methods, traditional and 

mechanical, prefabrication, new execution systems 

selection determinants. 

 
  

 AE 1364 Site Planning and Landscape Architecture   تصًُى وتنسُق انًىاقغ 3586ع 

٠ؼةةةهٖ اٌّمةةةهن اٌةةةٝ ِعةةةاٌٟ ٚػ١ٍّةةةاخ ذٕةةة١ُّ اٌّٛالةةةغ 

ٌةة ً ٚػّةةانج ٚذٍٕةة١ك األنا ةةٟ   ٠ٚ طةةٟ األ٘ةةكاف ٚاأل 

ٚاٌّفةةا١ُ٘ ٚاٌّةةكاـً ٌٙةةمٖ اٌؼ١ٍّةةاخ ِٚفهظاذٙةةا ٚاـر١ةةان 

ٚذم١ةة١ُ ٚذّةةى١ً اٌّٛالةةغ ٚػ١ٍّةةاخ ذٍةةع١ً اٌث١قةةح اٌطث١ؼ١ةةح 

ٚا١ٌّّكج   ذ١ُّٕ ٚذ١ٍٕك ٚػّانج األنا ةٟ ٚػٕأةه٘ا 

ٚالرٕةةاق٠اذٙا   ٠رضةةّٓ ّٔةةالض ٌرؽ١ٍةةً ٚذٕةة١ُّ اٌّٛالةةغ 

ٚػّةانج ٚذٍٕة١ك األنا ةةٟ ٌٍّثةأٟ ٚٔطالاذٙةا ٌٍٚفهاغةةاخ 

ها١ٔةةح ٚاٌطةةهق ٚاٌٍّةةاناخ ٚغ١ه٘ةةا ٚذفٕةة١ً ذٕةة١ُّ اٌؼّ

ٚذٍٕةةةة١ك اٌّٛالةةةةغ ٠ٚرضةةةةّٓ قناٌةةةةاخ ؼاٌةةةةح ٚذّةةةةان٠ٓ 

 ٚذطث١ماخ ِؽكقٚج 

 

The unit covers the two closely related disciplines: site 

planning and landscape design, reviews: objectives, 

principles, conceptions, approaches and outputs; site 

selection and evaluation, site organisation, recording of 

natural and man-made settings; landscape evaluation, 

cost and economic considerations, applications and 

case studies, landscape details and construction; 

seminars; limited research assignments and 

applications. 

 
  

 AE1352 Introduction to Environmental Studies يذخم انً انذراسبد انجُئُخ 3574ع 

نوائى  -االٔظّح اال٠ىٌٛٛظ١ح  -اٌرؽ١ًٍ اٌث١قٝ ٌٍّٛالغ 

اًٌ اٌر١ُّٕ  -اٌفىه اٌر١ّّٕٝ ٚاٌرفط١طٝ اٌث١قٝ 

ذ١ُّٕ اٌّّان٠غ  -ِؼا١٠ه اٌرفط١ظ اٌث١قٝ  -اٌث١قٝ 

 ِٛا ١غ ِؼأهج فٝ ػّانج اٌث١قح . -ٌركاِٗ ٌا

Site environmental analysis, ecological systems, 

environmental design and planning principles, 

environmental design principles and criteria sustainable 

design, current research issues and topics in 

environmental architecture. 

 

 

   AE 1382  Computer Application 3  5تطجُقبد انحبست   3584ع 

اٌرؼهف ػٍٟ  تٛاٌطح ذط٠ٛه ػ١ٍّح اٌر١ُّٕ اٌّؼّانٞ

ذّع١غ اٌطاٌة  -ذم١ٕاخ اٌر١ُّٕ تبٌرفكاَ اٌؽاٌة األٌٟ 

ػٍٟ اـرثانػالح اٌؽاٌثاخ األ١ٌح ٚ شٛنج اٌّؼٍِٛاخ 

١ٕاخ ذ١ّ١ّٕح ظك٠كج اٌٛٔٛي اٌٟ ذم -تاٌر١ُّٕ اٌّؼّانٞ

 ٌٍٍّرمثً.

Developing Ideas with Computers; The course goal is 

to facilitate the development of analytical, critical and 

integrative thinking-To help students to initiation, 

planning, execution and presentation of design 

computing projects or research thesis- To encourage the 

students to examine, discuss, question and debate issues 

of computing and information technology in design -To 

envision better design tools for the future. 
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 يقزراد انفزقخ انزاثؼخ
 

 AE 1411Architecture Design (4)                   (3 , 5 , 2) (4,  7,  5)    (      6انتصًُى انًؼًبرٌ )3633ع

ذؽ١ٍةةً اٌّٛلةةغ ـ تةةكائً اٌرٕةة١ُّ ـ ِثةةأٟ ػاِةةح ـ ِثةةأٟ 

ٌةةى١ٕح ـ أٌةةً اٌرٕةة١ُّ ـ ِؽةةكقاخ اٌرىةة٠ٛٓ اٌّؼّةةانٞ 

ٚاٌؼّهأةةةٟ ـ ِؽةةةكقاخ اٌرٕةةة١ُّ ـ اٌكناٌةةةح اٌث١ق١ةةةح 

ٌمٛا١ٔٓ إٌّظّةح ٚاٌثٕه٠ح ٌٍفهاغاخ اٌّؼّان٠ح ـ ذطث١ك ا

 ٌٍثٕال.  

In-depth studies in Interior Design elements - Emphasis 

on design drawings  and detailing – Materials selection 

and specifications – Technical Systems (lighting, air-

conditioning, plumbing and sanitary aspects,…)- 

Furniture design and textile –Components of Aesthetic 

quality in interior spaces – Design applications. 

 
 AE1421 Working Dr.&Const.Methods (2)   (2 , 4 , 2) (4,  6,  4)       (4انتصًًُبد انتنفُذَخ ) 3643ع 

اػةةةكاق ٍِةةةرٕكاخ اٌرٕف١ةةةم اٌىاٍِةةةح ٌٍّّةةةهٚػاخ ـ اػةةةكاق 

٠ح إٌاٌؽح ٌٍرٕف١م  ٌّّهٚع ِؼطٝ لٚ اٌر١ّّٕاخ اٌرٕف١م

تؽه وث١ه ِٓ إٌٍح اٌصاٌصح ـ اٌّهٚط اٌؼاِح ٚاٌّٛأةفاخ 

ـ ؼٕه اٌى١ّاخ ـ ذؽ١ًٍ اٌؼطالاخ ٚاألٌؼان ـ نٌةِٛاخ 

 اٌرّ ١ً ـ نٌِٛاخ وّا ذُ اٌثٕال .

Preparation of integrated execution documents for 

projects, preparation of working drawings of a pre-

designed project, including wide spans, general 

conditions and specifications, quantity surveying, 

analysis of bids, cost analysis, shop and as built 

drawings. 

 
 C 1400 Field Training                                    (0 , 0 , 2) (4,  0,  0تذرَت يُذانٍ                     ) 3600 ع

٠مةةَٛ اٌطاٌةةة تاٌرةةكن٠ة ا١ٌّةةكأٟ فةةٟ اؼةةكٜ اٌّّةةهٚػاخ 

اٌّؼّان٠ح ٌّةكج ٌةرح أٌةات١غ ـةاي األظةاوج إٌة١ف١ح. ٠مةكَ 

اٌطاٌةةةة اٌرمه٠ةةةه اٌفةةةاْ تاٌرةةةكن٠ة فةةةٟ ٔٙا٠ةةةح األظةةةاوج 

 ا١ٌٕف١ح ٠ٕٚالُ ف١ٗ.

The student should carry out field training in one of 

architectural projects for a period of six weeks during the 

summer vacation. A report should be submitted and 

discussed at the end of summer vacation. 

 
  AE1402 profession practice (0,  0,  4)      يًبرسخ يهنخ 3604ع 

) اٌّؼّةانٞ ١ح إٌّٙةكي أٌا١ٌاخ ِّانٌح إٌّٙح ـ ٍِقٌٛ

إٌّفم ـ ٚإٌُّّ( اٌرؼه٠ف تاٌعٛقج ٚػٕأةه٘ا ـ ِهالثةح 

اٌعةةةٛقج ـ ٍِةةةق١ٌٛح اٌّمةةةاٚي ٚاٌّاٌةةةه ـ اٌؼالةةةح تةةة١ٓ 

اٌرفٕٕاخ اٌّىٍّح ـ قٚن إٌّٙكي فٟ ِهاؼةً اٌرٕة١ُّ 

 ٚاٌرٕف١م اٌّفرٍفح .

Professional practice, designer and supervisors 

responsibilities, quality and quality control, contractor 

and owner responsibilities, actors relations and roles.  

 

 AE 1500  Graduation Project   (1 , 3 , 0)  (4 , 10 , 2) (4,  30,  6(  )0,  5,  3)  يشزوع انتخزج 3700ع

 -طةةةهغ فىةةةه ِؼّةةةانٞ ظك٠ةةةك ٌّّةةةاوً ؼا١ٌةةةح ٍِٚةةةرمث١ٍح 

اٌّؽكقاخ اٌر١ّ١ّٕح  -ظك٠كج ٌرؽ١ًٍ اٌّّىٍح ٚ غ فٍٍفح 

)اٌّؼّان٠ةةح/ اٌؼّها١ٔةةح/ اٌث١ق١ةةح/ اٌرىٌٕٛٛظ١ةةح/ االٍٔةةا١ٔح / 

ٚوةةةمٌه اٌرةةةىاٚض تةةة١ٓ اٌؼٍةةةَٛ أقاج  -االّٔةةةائ١ح/ اٌصماف١ةةةح(

 ٌٍفهٚض  تّٕرط ِؼّانٞ ٠رٛاوة ِغ ِىً اٌىِٓ.

 

 

New architectural dimensions – new philosophy of 

approaching the problem – outcome of the new marriage 

between fields – living architecture – memes presentation 

and representation of the shape of time. 

An integrated design project to combine the collective 

outputs of the previous architectural, technical, 

environmental, urban design and planning studies, during 

the architecture programme.  
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 يقزراد اختُبرَخ ) قبئًخ ة(
 

 

 AE1461 Town Planning (2)                (2 , 4 , 0) (0,  6,  4)            ( 4تخطُط انًذٌ ) 3683ع 

طةةةظ اٌّف  -اٌر١ّٕةةةح ٚاٌرفطةةة١ظ ٚاٌٍّةةةرمهاخ اٌؼّها١ٔةةةح  

 –اإلطان االل١ٍّٝ  –ػ١ٍّح اٌرفط١ظ   –ا١ٌٙىٍٝ ٚاٌؼاَ    

اٌكناٌاخ اٌؼّها١ٔح ٚااللرٕاق٠ح ٚاٌٍةىا١ٔح ٚاالظرّاػ١ةح 

اٌّؽةةكقاخ  –االطةةان اٌمةةأٛٔٝ  –اٌرؽٍةة١ٓ اٌؼّهأةةٝ     -

تةكائً  –اال٘ةكاف ٚاٌ ا٠ةاخ   –ٚاالِىا١ٔةاخ ٚاٌّؽةكقاخ 

ٕف١ةةةةم اٌرم١ةةةة١ُ ٚاـر١ةةةةان اٌثةةةةك٠ً االِصةةةةً ٚاٌر –اٌرفطةةةة١ظ 

  –قناٌةةاخ اٌٍّةةرمهاخ اٌؼّها١ٔةةح اٌمائّةح   –ٚاٌّراتؼةح 

ذ١ّٕح اٌّعرّغ ) ٔظه٠ةح ٚػ١ٍّةح (  –اٌكناٌاخ اٌمطاػ١ح  

ِّهٚػاخ اٌرفط١ظ اٌؼّهأٝ  فٝ إٌّاطك اٌؼّها١ٔةح   –

 اٌعك٠كج ٚاٌمائّح .

 

Development, planning & urban settlements - structure 

plan and general plans - The process of planning - 

regional framework - physical, economic, demographic 

& social studies - Urban upgrade - legal framework - 

Planning constraints, potentials & determinants - Goals 

and objectives - planning alternatives - evaluation & 

selection - implementation and monitoring - Existing 

settlement studies - sectoral studies - Community 

development (theoritical & practical) - Urban planning 

project in an existing or a new town.  

 

 

 AE1441 Urban Design2                       (2 , 4 , 0) (0,  6,  4)         ( 4انتصًُى انؼًزانٍ ) 3663ع

اٌر١ُّٕ اٌؼّهأٟ   ٠ٚؼهٖ اٌّمهن ٌٍّعاالخ ٚاأل٘كاف 

ٚاٌّفهظةةةةةاخ ٚأ٘ةةةةةُ اٌّةةةةةكاني ٚاٌرٛظٙةةةةةاخ   إٌٍةةةةة١ط 

اٌؼّهأٟ   اإلقنان اٌثٕهٞ   ِظٙه اٌؼّةهاْ ٚاٌرّةى١ً 

اٌؼّهأةةٟ . اٌطةةاتغ اٌؼّهأةةٟ   ذٕةة١ُّ ٚذم١ةة١ُ اٌفهاغةةاخ 

ناخ إٌةةٛن ٚاٌفةةهائظ اٌؼّها١ٔةةح ذٍةةع١ً ٚذؽ١ٍةةً اٌٍّةةا

اٌم١ٕ٘ةةةح   ذ١ّٕةةةةح اٌّعرّؼةةةةاخ اظرّاػ١ةةةةاخ ٚالرٕةةةةاق٠اخ 

اٌر١ّٕةةح اٌؼّها١ٔةةةح ذّةةةه٠ؼاخ اٌؼّةةهاْ ّٔةةةالض ٚذطث١مةةةاخ 

ٚذّان٠ٓ ِؽكٚقج ـ ِّهٚع اٌر١ُّٕ اٌؼّهأةٟ   قناٌةاخ 

اٌر١ّٕةةح اٌؼّها١ٔةةح ٚاٌرعك٠ةةك ٚاإلذمةةال ٚاٌؽفةةا  اٌؽضةةهٞ 

ذعه٠ثةٟ  ٚاٌر١ُّٕ اٌؼّهأٟ ٌٕطاق لائُ ٚٔطاق ٍِةرؽكز

 . 

Urban design: scope, objectives, output, major schools 

and trends, urban tissue, visual perception, townscape, 

urban form, analysis and design of urban spaces and 

paths, images and mental maps, community 

development: socio - economic aspects, legislation and 

development control, case studies- The urban design 

project, covers: development, upgrading, conservation 

and community design of an existing and a new area. 
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 (جيقزراد اختُبرَخ ) قبئًخ 
 

 AE1413 Principals Interior design أسس انتصًُى انذاخهٍ 3635ع

٠ٙكف اٌّمةهن اٌةٝ قػةُ ِٙةاناخ اٌطاٌةة فةٝ ذٕة١ُّ اٌفهاغةاخ 

اٌكاـ١ٍح ِٓ ـاي  اٌرؼهف ػٍٝ اٌّفا١ُ٘ ٚ اٌطةهو ٚاالذعا٘ةاخ 

قناٌةةح أٌةةً ٔةة١اغح ٚذّةةى١ً  -اٌّؼأةةهج تاٌرٕةة١ُّ اٌةةكاـٍٝ 

قناٌةةةح   -اٌفهاغةةةاخ اٌكاـ١ٍةةةح فةةةٝ اٌّثةةةأٝ اٌؼاِةةةح ٚاٌفأةةةح 

 -كاـٍٝ ٚاٌؼٛاًِ اٌّئشهج فٝ ذّى١ٍٗ )اإلقنانِىٛٔاخ اٌفـهاؽ اٌ

اٌّؽةةكقاخ  -االؼر١اظةةاخ اإلٍٔةةا١ٔح ٚاٌٛ ١ف١ةةح-اٌرّةةى١ً-االٌةةٛاْ

وّةةا ٠ٙةةكف اٌّمةةهن اٌةةٝ ٔةةمً اِىأةةاخ اال ٙةةان  -اٌف١ى٠م١ةةح...( 

ٚاٌةةا١ٌة اٌرؼث١ةةه ػةةٓ ذفأةة١ً ذٕةة١ُّ اٌفهاغةةاخ اٌكاـ١ٍةةح ِةةٓ 

 ـاي ذطث١ماخ ذ١ّ١ّٕح .

In-depth studies in Interior Design elements - 
Emphasis on design drawings  and detailing – 
Materials selection and specifications – Technical 
Systems (lighting, air-conditioning, plumbing and 
sanitary aspects,…)- Furniture design and textile –
Components of Aesthetic quality in interior spaces – 
Design applications. 

 

 

 

وسااابئم انتحهُااام ثبساااتخذاو انحبسااات اِناااً )نظاااى   3687ع 

 (3انًؼهىيبد( )

AE 1465 Computer Aided Analysis (Information 

Systems) (1( 

ذٙكف اٌّاقج اٌٝ ذؼه٠ف اٌطاٌة تؤٌا١ٌاخ ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ 

اٌّّاوً  -اخ اٌؼ١ٍّحإٌظه٠اخ اٌران٠ف١ح ٚ اٌرطث١م -اٌع هاف١ح

ِثاقة  -اٌفهاغ١ح ٚ اٌؽٍٛي اٌّمرهؼح تاٌرم١ٕاخ اٌؽك٠صح

لٛاػك  -اٌّؼٍِٛاخ ٚاألٔظّح اٌهل١ّح  -اٌع هاف١ا اٌؽك٠صح

تهاِط اٌؽاٌة وؤقاج  -اٌّؼٍِٛاخ ٚاٌهتظ تاٌفهائظ اٌع هاف١ح 

 اٌثكائً اٌرفط١ط١ح -ٌكػُ اٌمهان اٌرفط١طٝ 

The course is designed to introduce the student to 

the rapidly expanding field of Geographic 

Information Systems (GIS)- theory and application -

spatial problems and digital solutions- geography, 

information and systems- Database and project 

design – GIS as decision making tool – planning 

alternatives. 
 

 

 AE 1451 Computer Aided Environmental Design انحبست االنً فً انتصًُى انجُئً   3673ع 

اٌةةرفكاَ اٌؽاٌةةة االٌةةٝ فةةٝ ػ١ٍّةةح اٌرٕةة١ُّ ٚاٌرفطةة١ظ اٌث١قةةٝ 

ٚاٌرؼه٠ف تاٌثهاِط اٌّرفٕٕح فٝ اٌر١ُّٕ ٚاٌرفطة١ظ اٌث١قةٝ 

 ةالج ٚؼهوةح ِؽاواج إٌظُ اٌث١ق١ح ٌٍٕٛذ١اخ ٚاٌؽةهانج ٚاال -

 ِؽاواج ٚذم١١ُ إٌظاَ اٌّرىاًِ ٌٍّثٕٝ. -اٌٙٛال 

Computer Aided Environmental Design and 

planning - environmental design software – 

environmental systems simulation and evaluation: 

acoustic, thermal, lighting, air-flow and integrated 

systems. 
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 يقزراد أختُبرَخ ) قبئًخ د(
 

 

 4وسبئم انتحهُم ثبستخذاو انحبست االنً  3784ع
AE 1562 Computer Aided Analysis (Information 

Systems) (2) 

ذٙكف اٌّاقج اٌٟ ذؼه٠ف اٌطاٌة ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ اٌع هاف١ةح 

اٌفةةهائظ  -اٌةىِٓ ٚ اٌةٕظُ اٌّؼٍِٛةاخ اٌع هاف١ةح  -اٌّرمكِةح

لٛاػةةك  -ى١ِٕةةح ٚاٌرؽ١ٍةةً اٌهلّةةٟ ٚ األٌرّةةؼان ػةةٓ تؼةةكاٌ

 -اٌرؽٍةةةة١اخ اٌفهاغ١ةةةةح ٚاٌهل١ّةةةةح  -اٌّؼٍِٛةةةةاخ إٌّةةةةٕفح

ػ١ٍّةاخ اٌؽفةا  ػٍةٟ -اٌّؽاواج اٌٍطؽ١ح ٚ شاش١ةاخ األتؼةاق

 اٌرهاز ٚ ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ اٌع هاف١ح.

 

The course is designed to introduce the student to 

advanced techniques  Geographic Information Systems 

(GIS)- Time and GIS- Time map , digital data analysis 

and remote sensing- Data base and meta data 

clearinghouse- surface simulation and 3D modeling- 

GIS and heritage documentation. 

 

 

 AE 1512 Architectural Criticism اننقذ انًؼًبرٌ 3734ع 

أقٚاخ إٌمةك -٠ٙكف اٌّمهن اٌٟ ذمك٠ُ  ِفا١ُ٘ إٌمك اٌّؼّانٞ

 -اإلذعا٘اخ اٌفىه٠ح ٚ ِةكاني إٌمةك اٌّؼّةانٞ -اٌّؼّانٞ 

قػُ ِٙاناخ اٌرم١١ُ ٚ اٌرؽ١ًٍ ٚاٌرؼث١ه ِٕٚٙع١ةح اٌرٛٔة١ف 

 اٌرطث١ك ػٍٝ ّٔالض ٚقناٌاخ ؼاٌح. -ٚاٌرٛش١ك ٚاٌرٍع١ً

The course goal is to introduce the theory of 

architectural criticism- its different approaches and 

critics- methods of documentations, evolutions and 

presentation of critical works- applications on case 

studies. 

 

 

 AE 1514 Interior Design تصًُى داخهٍ   3736ع 

ّك فٝ اٌّؼاٌعاخ اٌّفرٍفح ٌٍفهاغةاخ ٠ٙكف اٌّمهن اٌٝ اٌرؼ

 -اٌكاـ١ٍح   اٌكناٌح اٌرف١ٍ١ٕح ٌّىٛٔاخ اٌفهاغةاخ اٌكاـ١ٍةح 

اٌةةٕظُ  -اٌرهو١ةةى ػٍةةٝ اٌعٛأةةة اٌرٕف١م٠ةةح ٌٍرٕةة١ُّ اٌةةكاـٍٝ 

ِةةةٛاق اٌرّةةةط١ة   -اٌّةةةئشهج ػٍةةةٝ ذّةةةى١ً ٘ةةةمٖ اٌفهاغةةةاخ 

 -اٌرهو١ثاخ اٌف١ٕةح ٚاٌّؼةكالخ اٌم١اٌة١ح  -ٚطهق اٌرفكاِٙا 

ِفةةهقاخ ذع١ّةةً اٌفهاغةةاخ  -شةةاز ٚاٌّفهِٚةةاخ ذٕةة١ُّ اال

 ذطث١ماخ ذ١ّ١ّٕح ِفرٍفح.   -اٌكاـ١ٍح 

Concepts and principles of Interior Design- Design  

Approaches and Styles – Interior Design elements – 

Factors influencing interior design decisions 

(Perception, colors, aesthetic aspects, human and 

functional needs, technical requirements) - 

Presentations methods and techniques – Design 

applications. 

 

 

 AE1516 Aesthetics and Form Generation انتشكُم وانجًبنُبد  3738ع 

٠ٙةةكف اٌّمةةهن اٌةةٟ ذمةةك٠ُ أٌةةً ٚ ِفةةا١ُ٘ ٚاذعا٘ةةاخ ذٕةةاٚي 

ِفةةةةا١ُ٘ ٚ اٌاٌةةةة١اخ  -ّان٠ةةةةح ٚ اٌؼّها١ٔةةةةحاٌعّا١ٌةةةةاخ اٌّؼ

ذ١ّٕةح ِٙةاناخ  -اإلقنان اٌثٕهٞ ٚ ذى٠ٛٓ إٌٛن اٌم١ٕ٘ةح

نتةةةظ إٌرةةةاض اٌرةةةان٠فٟ ٚ  -اٌرّةةةى١ً ٚ ذٕةةة١ُّ اٌفهاغةةةاخ 

 اٌّؼأه فٟ اٌؼّانج ٚ اٌؼّهاْ.

 

 

The course goal is to introduce the basics and traditions 
Ethics and image perception in today architectural and 
urban design- to develop the form generation and space 
design skills- to study the relationship between 
historical and today architectural and urban outcomes. 
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 AE 1552 Environmental  Assessment & Rating نظـى و يؼبَُز تقُُى األثـز انجُئـٍ نهًجبنٍ  3774ع 

Tools in Building 

اٌرؼهتف تؤ١ّ٘ح ل١اي ا٢شه اٌث١قٟ و١ٌٍٛح فؼاٌح ٌرم١١ُ وفالج  

اٌرؼهف ػٍٟ إٌظُ  ٚ اٌّؼةا١٠ه اٌؼا١ٌّةح  –اٌّثأٟ اٌّفرٍفح  

ٚ اإلل١ّ١ٍح ٚ اٌّؽ١ٍح ٌم١اي ا٢شه اٌث١قٟ ٌٍر١ُّٕ اٌّؼّةانٞ 

اٌكناٌةاخ اٌرؽ١ٍ١ٍةح  –اٌّفرٍفح ٚفمام ٌٍطث١ؼح إٌٛػ١ح ٌٍّثأٟ 

 ,"LEED": "BREEAM", "CASBEEٌةٕظُ ذم١ة١ُ  

"Green Star", Green Pyramid   -  ْاٌرؽ١ٍةً اٌّمةان

 –تةةة١ٓ األٔظّةةةح اٌّفرٍفةةةح ذثؼةةةام ٌٕٛػ١ةةةح اٌّثةةةأٟ اٌّؼّان٠ةةةح 

أٌةةٍٛب اٌم١ةةاي ٚ ذؽك٠ةةك  –ِعةةاالخ االٌةةرفكاَ ٌىةةً ٔظةةاَ 

ٍِةر٠ٛاخ اٌرمةـ١١ُ  – اٌٛوْ إٌٍثٟ ٌؼٕأه اٌرم١١ُ ٌىً ٔظاَ

 ١ِّىاخ ٚ ٌٍث١اخ وً ٔظاَ. -

Importance of  assessing  the environmental Impact of 

buildings – Concept & definitions of int’ – Regional – 

Local Assessment building tools – analytical studies of 

most used Environmental assessment & rating tools: 

"LEED": "BREEAM", "CASBEE", "Green Star", 

Green Pyramid - Comparative Analysis among 

assessment tools – Field of usage – Ratting & 

Measurements system for each tool – Levels of 

Evaluation for each tool – Advantages & Dis-

advantages of each assessment tool.. 

 

 AE1532 Architecture of Islamic Societies ػًبرح انًجتًؼبد االساليُخ 3754ع

اٌّمةةهن اٌةةٝ اٌكناٌةةح اٌّرؼّمةةح ٌٍؼّةةانج االٌةةا١ِح ٠ٙةةكف 

ِاِةةةػ   –اٌؼّةةةانج االٌةةةا١ِح االل١ّ١ٍةةةح  –ـةةةانض ِٕةةةه 

ِاِةػ ِٚفةهقاخ  –ِفهقاخ اٌؼّانج االٌا١ِح فةٝ اٌؼةهاق 

ِةّاي افه٠مةا  -إٌٙةك –ا٠ةهاْ  –اٌّاَ اٌؼّانج االٌا١ِح فٝ 

 ظٕٛب ِٚهق ا١ٌا. –ا١ٌّٓ  -ٚاالٔكًٌ

The course goal is to study the regional Islamic 
Architecture in depth- and it introduces the characters 
and elements of Islamic Architecture in Iraq, Iran, 
India, North Africa, Spain, Yemen, and South –East 
Asia. 

 

 AE1522 Project management إدارح انًشزوػبد 3744ع 

أةةةةةةٛي ِٚثةةةةةةاقة األقانج  -أٌةةةةةةا١ٌة اقانج اٌّّةةةةةةهٚػاخ

 –تةهاِط ذٕف١ةم األػّةاي  -ا١ٌٍاٌحاٌؼاِح ٌٍرٕف١ةم –اٌّؼأهج 

االقانج تةةاٌّٛلغ  -C.P.Mاٌٍّةةان اٌؽةةهض  –ظةةكاٚي اٌرٕف١ةةم 

اٌاٌة١اخ  –اٌرةكفماخ إٌمك٠ةح  -خاٌّؼةكا –اٌؼّاٌح  –)اٌىِٓ 

 –ٍِةةق١ٌٛح إٌّٙةةكي إٌّفةةم ٚإٌّةةُّ (  -ِّانٌةةح إٌّٙةةح

ٍِةةق١ٌٛح  -ِهالثةةح اٌعةةٛقج –اٌرؼه٠ةةف تةةاٌعٛقج ٚػٕأةةه٘ا 

قٚن  –اٌؼالح ت١ٓ اٌرفٕٕةاخ اٌّىٍّةح  –اٌّماٚي ٚاٌّاٌه 

 إٌّٙكي فٝ ِهاؼً اٌر١ُّٕ ٚاٌرٕف١م اٌّفرٍفح.

 

Project management methods – management principles 

– implementation policies,  programmes and schedules 

– CPM – site management ( time , labour, equipment) – 

Cash flow – practice principles – owner, architect 

(designer – supervisor) and contractor: roles and 

responsibiities – quality control means and criteria – 

interdisciplinary relations and roles. 
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ذٛٔةة١ف ِةةٛاق  -ؼٕةةه و١ّةةاخ األػّةةاي–ظةةكاٚي اٌؽٕةةه 

اػةةةةةكاق اٌّظةةةةةهٚف اٌفٕةةةةةٟ  -اٌثٕةةةةةال اٌٍّةةةةةرفكِح تةةةةةاٌّٛلغ

ّٕالٕةةةةاخ اٌ –اػةةةةكاق اٌّظةةةةهٚف اٌّةةةةاٌٟ  –ٌٍّّةةةةهٚػاخ 

 ٚاٌّّانٌاخ.

 

 

Introduction to the writing of specifications documents 

presented with working  drawings as part of the 

contract documents-General and special conditions of 

the job-Defining the scope of work and detailed 

descriptions of items and materials-Quantity Surveying 

(rules and methods) -Check listing of  the finished work 

and detecting faulty items. 

 


