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الباب األول 
 مقدمة

  

 342أكتوبر المتميزة، والتى تأسست بالقرار الجمهورى رقم  6هى أحدى كليات جامعة  كلية الهندسة

ونظرا للحاجة الماسة الى  6991، والجامعة عضو باتحاد الجامعات العربية منذ سنة 6996لسنة 

مستوى متميز من المعارف والمهارات والتى تؤهل صاحبها الى دخول سوق العمل الذى يتسم 

التخصصات على استيعاب  معظم التى تغطى العلمية أقسامها خالل من تعمل الكلية  يدة وبالمنافسة الشد

 .التكنولوجيا الحديثة وتطوير نظم التعليم لتواكب التطورات العالمية المستمرة

  Vision  الــرؤيــــــة

محليا اكتوبر واحدة من كليات الهندسة المتميزة والمصنفة  6أن تكون كلية الهندسة بجامعة 

وعالميا وذلك من خالل االلتزام بالمحافظة على التميز واالرتقاء بالعملية التعليمية وأعضاء 

 (.أكتوبر 6جامعة )هيئة التدريس والتطوير الشامل للمناهج الدراسية طبقا لرؤى واستراتيجية 

   Missionالرســــالــة

بأخالقيات المهنة ومؤهلين  تحرص الكلية على تخريج مهندسين ذوي كفاءة عالية وملتزمين

على مستوى عالي لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، ومواكبة التطورات 

الهندسية والتكنولوجية الحديثة، والقدرة على المشاركة الفعالة والبناءة في تنمية وتطوير 

لتزامها نحو تفعيل وتطوير كما تؤكد الكلية ا. المجتمع في كافة المجاالت الهندسية والتقنية

البحث العلمي لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، وكذلك االرتقاء بالعملية التعليمية وأركانها 

المتمثلة في أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب والخريجين طبقا لرسالة وأهداف 

 .الجامعة

   Objectivesاألهــــداف

كفاءة والدرجة العلمية لمالئمة سوق العمل إعداد مهندسين على مستوى متميز من ال .0

 .ومتطلباته
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صقل الطالب بالمبادىء المعرفية للعلوم األساسية، واإلنسانية والهندسية من خالل  .3

 .إعداد وتطوير البرامج التعليمية والثقافية الالزمة

إعداد وتأهيل الطالب بالمهارات العلمية المتقدمة، واالرتقاء بقدراتهم على  .2

 .ط التحليلي واإلبداعاالستنبا

تشجيع وتدعيم البحث العلمي في مختلف مجاالته المهنية وكذا تطوير البحث  .4

 .التقني و التطبيقي بما ينفع المجتمع بأسره

خدمة المجتمع والبيئة من خالل نشر وتفعيل العلوم الهندسية وتطبيقاتها في شتى  .5

لمؤسسات ( راتدراسات وتدريب واستشا)المجاالت، وأيضا تقديم الخدمات 

المجتمع و القطاع الحكومي والخاص مما يساعدهم على حل المشاكل واجتياز 

 .العقبات

 .تنمية وتطوير بيئة علمية جاذبة للطالب ومحفزة على اإلبداع والتطوير .6

المحافظة على اختيار أفضل العناصر والكفاءات ممن يتمتعون بالخبرة والمعرفة  .1

 .الواسعة بالكلية

اتفاقيات التعاون بين الكلية والكليات المناظرة لها في الجامعات المصرية تفعيل  .8

 .واألجنبية لتبادل الخبرات والزيارات العلمية

 نظام الساعات المعتمدة 

 الفصليتم فيها نشاط تدريسي معين كل أسبوع علي مدار  ،الساعة المعتمدة هي وحدة زمنية 

  الزمنية المعتمدة أن مدتها اتلساعاالعالي المتبعة لنظام وتكاد تتفق جميع نظم التعليم . الدراسي

 . دقيقة 01

وذلك ألن . ساعات بالمعامل 3  ساعتين تمارين أو ساعة المعتمدة تعادل ساعة محاضرة أووال

الساعة المعتمدة داخل قاعة الدرس تتطلب مجهودا دراسيا من الطالب خارج قاعة الدرس ال 

تتطلب نفس القدر من المجهود، ولهذا فعند التخطيط  عة المعملية البينما السا. يقل عن ساعتين

 .لبرنامج الدراسة، فإن الساعة داخل قاعة الدراسة تساوي معياريا ثالث ساعات معملية
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 الثانىالباب 
 األحكام العامـــة

 

 األقسام  العلمية  (0)مــادة  
  

 :تتكون كلية الهندسة من األقسام االتية

 العلوم األساسيةقسم  .6

 قسم هندسة التشييد والبناء .3

 قسم هندسة الحاسب   .2

 قسم هندسة الميكاترونيات .4

 قسم الهندسة الصناعية .5

 قسم الهندسة الكهربية .6

 قسم الهندسة المعمارية .1

أكتوبر بناءا على طلب مجلس كلية الهندسة بالجامعة  6يمنح مجلس جامعة   (4)مــادة 

 :صات اآلتيةدرجة البكالوريوس فى أحد التخص

 هندسة التشييد والبناء .6

 هندسة الحاسب   .3

 هندسة الميكاترونيات .2

 الهندسة الصناعية .4

هندسة االلكترونيات واالتصاالت أو : من إحدى الشعبتين  الهندسة الكهربية .5

 هندسة القوى واالالت الكهربية

 الهندسة المعمارية .6

 

شراف على المقررات العامة اإلبيعهد مجلس الكلية إلى قسم أو أكثر   (3)دة اـــم
 .الخاصة باإلنسانيات والعلوم االجتماعية 
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 شروط القيد (2)مــادة 

 حاصال الطالب كان اذا ةيالعلم الشعب احدى فى ندسةهال وسيبكالور لدرجة الطالب يقيد 

او من المحولين لكليات اخرى  اهعادلي ماالعامة شعبه رياضيات او ةيالثانو ادةهش على

 .مجلس الجامعات الخاصة اهحددي التى القبول وقواعد طبقا لشروط

 المختلفة أقسام التخصصب المستوى الثانىبداية التحاقهم ب فى الطالب يعتوز يكون 

 ياتاإلمكان ضوء في وذلك ياسنو يةالكل مجلس يحددها التي للقواعد طبقا   المرفقة

 . علمي بكل قسم المتاحة يميةالتعل

 نظام الدراسه ( 0)مــادة 

 فصول 9 عن تقل ال للطالب المنتظم الدراسة ومدة المعتمدة الساعات نظام ةيالكل تبعت 

دراسيين  نيفصل إلي العام الدراسى قسميو(. معتمدة ساعة 081)ة رئيسية يدراس

 الملحقة ةيالدراس بالمقررات وارد وه لما طبقا   وذلك بامتحانكل منهما  ينتهى اساسيين

 .الالئحة ذههب

 او ةيف رسب مقرر في للنجاح الصيفى الدراسى الفصل فى ايارياخت الطالبل يتسج كوني 

 الفصل ذاه فى الدراسة مدة ، وتكون ةيالدراس الفصول سيول الساعات عدد فيتخف

ة يالدراس الساعات عدد تتضاعف أن على ائىهالن االمتحان مدة هيف بما عيأساب ةيثمان

 الطالب نقل الى ذلك أدى اذا مقررات ثالث أقصى وبحد مقرر، لكل المخصصة ةياألسبوع

 .بعض المقررات دراسة فاء متطلباتتياس أو اعلى مستوى الى

  الدراسه باللغه االنجليزيه وتضع الكليه نظاما للتأكد من مستوى الطالب فى اللغه

 .ويجوز تدريس بعض المقررات باللغة العربية .االنجليزيه

 مرشدا اكاديميا من بين اعضاء هيئه التدريس  يعين لكل طالب عند التحاقه بالدراسه

يمكن ان يستمر معه حتى نهاية الدراسه تكون مهمته حسب الضوابط فى هذه الالئحه 

  :كما يلى

o معاونه الطالب فى وضع خطته الدراسيه 

o متابعه ادائه واسداء النصيحه اليه 
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o معاونته فى اختيار المقرارات فى كل فصل دراسى 

o  المعتمده التى يسجل فيهاتحديد عدد الساعات 

  يمكن للكليه ان تلزم الطالب بدراسة بعض المقرارت االساسيه كشرط للقيد وبحد اقصى

مقررين ال تحسب ساعاتها المعتمده وذلك عند بدء تقدمه لاللتحاق بالدراسه بناء على 

 امتحان تحديد مستوى تعده الكليه ويصدر بالقواعد المنظمه لها قرار من مجلس الكليه

 . تاقررممتضمنا رسوم تلك ال

 التدريب الميدانى ( 6)مــادة 

 المستوى الخامسأو الطالب المنقولون الى  المستوى الرابعيؤدى الطالب المنقولون الى  

تدريبا ميدانيا داخل القطاعات المتخصصة خارج الكلية وذلك وفقا لالئحة التنفيذية للتدريب 

 .الميدانى التى يقرها مجلس الكلية

 مواعيد الدراسة والقيد( 7)مــادة 

  00يبدأ فى أوائل شهر سبتمبر والدراسة لمدة ( الخريف ) الفصل الدراسى االول 

 .أسبوعا تدريسيا

  00يبدأ فى أوائل شهر فبراير والدراسة لمدة ( الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 

 .أسبوعا تدريسيا

 وهو فصل  أسابيع 8ة لمدة هر يونيو والدراسالفصل الصيفى يبدأ فى أواخر ش

 .اختيارى ال يحتسب من ضمن الحد االدنى للتخرج

 شروط التسجيل( 8)مــادة 

  مجموع  تزيد ال تارمقر في الثاني أو االول الفصل في التسجيل للطالب يجوز

 .ساعة 9 عن والتقل ساعة08 عن المعتمدة ساعتها

  ساعة معتمدة 40التسجيل حتى  3≤ للطالب الحاصل على معدل تراكمى  يجوز. 

 ساعة  02بالتسجيل أكثر من  4معدله التراكمى عن  يقل اليسمح للطالب الذى

 .أيهما أقل مقررات 0معتمدة أو 
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  للطالب التسجيل فى الفصل الصيفى فى مقررين على االكثر ويجوز لمجلس  يسمح

 .دواعى تخرج الطالبلد االقصى للساعات المعتمدة الكلية الترخيص بتجاوز الح

   يجوز لمجلس الكلية أن يطرح مقررات فى غير الفصول الدراسية المقررة لها عند

 .الضرورة

 ال يجوز للطالب التسجيل فى مقرر قبل النجاح فى المتطلبات السابقة للمقرر. 

 

لى عدد الساعات المعتمدة التى يوضح الجدول التالى موقع الطالب ومستويات الدراسة معتمدا ع

 .ينتهى الطالب من دراستها

 

 المستوى الدراسى
 تعريف موقع الطالب

 بنظام الدراسة

نسبة عدد الساعات المعتمدة التى اجتازها الطالب 

 بنجاح

 ساعة معتمدة 36حتى  1من  Freshman المستوى األول

 معتمدةساعة 74وحتى  36أكثرمن  Sophomore الثانى المستوى

 ساعة معتمدة 018وحتى  74أكثرمن  Junior الثالث المستوى

 ساعة معتمدة 022وحتى  018أكثرمن  Senior -1 الرابع المستوى

 ساعة معتمدة 081وحتى  022أكثرمن  Senior -2 الخامس المستوى

 

 شروط الحذف واالضافة واالنسحاب( 9)مــادة 

 للطالب حذف مقرر أو أكثر من المقررات التى سبق تسجيلها أو أضافة  يجوز

الفترة التى يحددها مجلس مقرر أو أكثر الستكمال الساعات المعتمدة خالل 

 .الجامعة

 األسبوع الثامن من بداية الفصل  قبل نهاية للطالب االنسحاب من المقرر يجوز

 الصيفي الدراسي من الفصلأو نهاية األسبوع الثالث  الثاني/األول الدراسي

 .فى هذا المقرر Wتقدير على الطالب  ويحصل

 يسمح بالحذف واالضافه خالل اسبوع واحد فى الفصل الصيفى. 
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   الدراسى بعذر يقبله مجلس الكلية يجوز للطالب االنسحاب من المقرر او الفصل

 .عادة المقررات فى فصل دراسى اخر دراسة وامتحاناوعليه إ

  قرر اخرمتعويض الطالب بمقرر انسحب منه بال يجوز. 

 أسلوب تقييم الطالب( 01)مــادة 

 علي األقل من الساعات % 70يسمح للطالب بدخول االمتحان النهائي إال إذا حضر ال

 .التدريسية للمقرر

  بناءا % 40فى حالة تجاوز نسبة غياب الطالب دون عذر مقبول فى أحد المقررات

على خطاب من أستاذ المقرر معتمد من رئيس القسم يكون لمجلس الكلية حرمانه 

ويعتبر الطالب راسبا فى هذا المقرر ويحصل على تقدير من دخول االمتحان النهائى 

F).) 

 مقرر ألسباب قهرية يقبلها أى ن النهائي فى لطالب الذي يتعذر عليه دخول االمتحاا

من الساعات التدريسية للمقرر علي األقل % 70مجلس الكلية ويكون قد حضر 

وال تحسب للطالب ساعات هذا المقرر و ( IC" )غير مكتمل"يحصل علي تقدير 

 .لهذا لمقررالتدخل فى حساب متوسط نقاط التقدير

  فى مقرراو عدة مقررات عليه أن " غير مكتمل " الطالب الذى يحصل على تقدير

أسابيع من بدء الفصل الدراسى الذى يليه واذا لم  ثالثيكمل هذه المقررات خالل 

 .راسب( F)يتقدم لالمتحان النهائى يعتبر تقديره فى االمتحان النهائى 

   تحتسب الدرجة النهائية "تمل غير مك" فى المقرر الذى يمتحنه الطالب فى حالة

للطالب على اساس الدرجة الحاصل عليها فى االمتحان النهائى اضافة الى الدرجة 

ويذكر كال التقديرين في سجله  السابق الحصول عليها فى االعمال الفصلية

 .األكاديمي

 خمسة  بالتسجيل فى أكثر من له الطالب الذى يرغب فى تحسين تقديره اليسمح

مقررات اال اذا كان التحسين لغرض رفع االنذار االكاديمى أو تحقيق الطالب 

له التقدير األخير الذى حصل عليه ويذكر كال التقديرين ، ويحسب متطلبات التخرج
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 .فى سجله االكاديمى

 ال يسمح للطالب بالتسجيل فى أكثر من ثالث مستويات مختلفة. 

   ال يقل عدد الساعات المعتمدة التى اجتازها أن ستمرار فى الدراسة لأليشترط

 .ساعة معتمدة  36الطالب خالل الفصول الدراسية االربعة االولى عن 

  فصلين متتالين  - يقدم فى حينه - يجوز للطالب االنقطاع عن الدراسة بعذر مقبول

 .خالل سنى دراسته أو ثالثة فصول غير متتالية بحد أقصى

   الدراسة مدة أطول من ذلك يعتبر الطالب مفصوال من الكلية فى حالة االنقطاع عن

 .بعذر يقبله مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعةقد تقدم  مالم يكن

  اذا انقطع الطالب عن الدراسة عامين دراسيين متتاليين دون تقديم اى عذر يلغى

جد فى العام قيده من الكلية واذا رغب فى استكمال دراسته عليه التقدم كطالب مست

 .سبق دراسته من مقرراتالدراسى التالى للتقدم ويلغى كل ما

 اعادة الطالب ألى مقرر رسب فيه يكون دراسة وامتحانا وليس امتحانا فقط. 

 للطالب التقدم بطلب ايقاف القيد بالكلية حسب الشروط التى تضعها الجامعة يجوز. 

 تقديرات المقررات( 00)مــادة 

 امتحان تحريرى فى نهاية الفصل الدراسى وتوزع درجات كل مقرريعقد لكل مقرر 

 :كالتالى

  21%   المتحانات التى يجريها استاذ المقرر بصفة دورية ا تشمل) لألعمال السنة

 .(والتطبيقات العملية أو االمتحانات الشفهية أو االعمال التى يكلف بها الطالب

 61  %المتحان نهاية الفصل الدراسى. 

 المقررات ذات الطبيعة الخاصة يتم تقييمها واعتمادها من مجلس الكلية. 

  على االقل فى مجموع درجاته % 61يشترط لكى يعد الطالب ناجحا أن يحصل على

على االقل من درجات االمتحان % 31فى المقرر، وأن يحصل على على 

 .التحريرى النهائى
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   نقاط التقدير متوسط يتم حساب( (GPAنقاط التقدير متوسط دراسي وكذلك  لكل فصل

 :التالية التداوفقا للمع( (CGPAالتراكمى 

    =   (GPA)متوسط نقاط التقدير الفصلي  

 مجموع نقاط الساعات المعتمدة لجميع المقررات المسجلة في الفصل الدراسي

 مجموع الساعات المعتمدة لجميع المقررات المسجلة في الفصل الدراسي

 

 

 متوسط نقاط التقدير التراكمى 

 =   (             CGPA)ألكثر من فصل  

 مجموع نقاط الساعات المعتمدة لكل المقررات التى درسها الطالب حتى تاريخه

 مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات التى درسها الطالب
 

 

 متوسط نقاط تقدير التخرج

 =   (                  GGPA)التراكمى   

 مجموع نقاط الساعات المعتمدة لكل المقررات التى درسها الطالب حتى تخرجه

 اجمالى عدد الساعات المعتمدة لكل المقررات التى درسها الطالب

 

  GGPA المعدل التراكمى اإلجمالى للتخرج  والجدول التالى يوضح

Grade Graduation GPA 

Pass 2 ≤ GPA < 2.3 

Good 2.3 ≤ GPA < 2.8 

Very Good 2.8 ≤ GPA < 3.5 

Excellent GPA ≥ 3.5 

 

 النسب المئوية للدرجات والتقديرات فى المقررات الدراسية مبينة فى الجدول التالى : 

 

 

 

 

  

Grade 
وصف 

 التقدير

Points 
 النقاط

Percentage Range 
 النسبة المئوية

Grade 
رمز 

 التقدير

 ممتاز
4.00 A ≥ 90 A 
3.70 90 >  A

-
    ≥ 85 A

- 

 جيد جدا
3.30 85 >  B

+
    ≥ 80 B

+ 

3.00 80 >  B     ≥ 75 B 

 جيد

2.70 75 >  B
-
    ≥ 72 B

- 
2.30 72 >   C

+  
 ≥ 70 C

+ 
2.00 70 >   C

   
 ≥ 65

 
C 

مقبول
 1.76 65 >  C

-
   ≥ 62 C

- 
1.70 62 >   D  ≥ 60    D 

 F F  < 60 0.00 راسب
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  المقررات التى يسجل فيها الطالب كمستمع أو التى يطلب فيها النجاح فقط أو لم يكملها

 :يرصد أحد التقديرات التاليةولسبب قبلته الكلية ال تدخل فى حساب متوسط النقاط 

 التقدير المدلول

 Audit AU مستمع

 Pass P ناجح

 Fail F راسب

 Withdrawn W منسحب

 Transfer Credit TC محول

 متطلبات الدراسة(  04) مــادة 

 :الدراسية االتية متطلبات التحتوى كل برامج الساعات المعتمدة على  

  متطلبات جامعة 

  متطلبات كلية 

  برنامجمتطلبات  

 .وتوضح جداول الخطة الدراسية مقررات هذه المتطلبات 

 مرتبة الشرف(     03) مــادة 

 3.3يساوى أو أكثر من   Graduation GPAيمنح الخريج الذى يحصل على تقدير عام 

 :ويتم اثبات ذلك فى شهادة تخرجه شريطة Honor Degreeمرتبة الشرف 

اال يكون الطالب قد رسب فى اى مقرر طوال فترة دراسته بالكلية أو فى أى  .أ 

 .كلية أخرى

دة أقصاها متوسط المدة بين أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج فى م .ب 

 .الحد االدنى والحد األقصى للبقاء فى كليته

 .من متطلبات التخرج% 61أن يكون الطالب قد درس بالكلية مااليقل عن  .ج 

 . اال يكون الطالب قد وقعت عليه أى عقوبة تأديبية طوال فترة دراسته بالكلية .د 

 آليات رفع المعدل التراكمى – الفصل من الدراسة –أالنذار االكاديمى (   02) مــادة 

فى نهاية الفصل الدراسى الثانى  4.11أذا حصل الطالب على معدل تراكمى أقل من  .أ 

ويخفض العبء الدراسى  Academic Probationيوجه اليه انذار أكاديمى 
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للطالب المنذر أكاديميا الى الحد االدنى المعتمد ويمكن بموافقة مجلس الكلية زيادة 

ساعة معتمدة إذا كان من شأن ذلك تمكين الطالب من  40الدراسى الى العبء 

ساعة  04التخرج فى الفصل ذاته فى الفصول الدراسية العادية وبما ال يتجاوز 

 .معتمدة فى الفصل الدراسى الصيفى

على الطالب أن يلغى مفعول االنذار االكاديمى خالل الفصلين الدراسين التاليين  .ب 

 .نقطه على األقل 4.11ر وذلك برفع معدله التراكمى إلى لحصوله على االنذا

لمدة أربع  4.11أقل من  CGPAالطالب الذى يحصل على معدل تراكمى إجمالى  .ج 

فصول دراسية متتالية يفصل نهائيا من التخصص على أن يتم إنذاره فى كل فصل 

دراسى وال يحتسب الفصل الدراسى الصيفى من ضمن الفصول التى ينذر عليها 

 .الطالب

يجوز للطالب المعرض للفصل التحويل الى كلية مناظرة أو غير مناظرة فى ذات  .د 

الجامعة أو جامعة أخرى ويتم عمل مقاصة له بشرط أن يتم فقط حساب المقررات 

 . 0.0التى تؤدى الى حصول الطالب على معدل تراكمى اجمالى اليقل عن 

قصى للدراسة وهو عشر سنوات اذا لم يحقق الطالب شروط التخرج خالل الحد اال .ه 

 .يتم فصله نهائيا

 المرشد االكاديمى   (00) مــادة 

 الطالب لمساعدة وذلك اكاديمى كمرشد تدريس هيئة عضو الطالب من مجموعة لكل يعين

 المعتمدة نظام الساعات فهم في

 أدائه ومراقبة تقدمه ومالحظة للطالب الدراسة برنامج على باألشراف المشرفين هؤالء يقوم 

 .التعليمية العملية متابعة كجزء من

 فى آخر دراسى مقرر فى والتسجيل دراسى مقرر حذف المرشد اقتراح على بناء للطالب يمكن 

 الدراسى للفصل الدراسة بدء من أسبوعين خالل الحمل الدراسى حدود

  خالل دراسى مقرر من االكاديميى االنسحاب المرشد اقتراح على بناء للطالب يمكن كما 

 الحد المعتمدة عن الساعات عدد يقلل وبما أخرى مقررات تسجيل بدون األولى الست األسابيع

 الفصل هذا في دراستها الواجب المعتمدة الساعات من األدنى

 اضافة او قبل من فيها نجح التي المقرارات لبعض الطالب اعادة طلب االكاديميي للمرشد يجوز 

 .التخرج متطلبات ليحقق النقاط متوسط رفع له بغرض جديدة مقرارات
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 ةالفترة االنتقالي  ( 06) مــادة 

  اعتبارا من العام التالى العتمادها األولالمستوى تطبق هذه الالئحة على طالب. 

  تطبق الالئحة على الطالب الراسبين من الفرقة االعدادية خالل المرحلة االنتقالية

المستوى االعلى حتى اذا كان العبء وال يسمح لطالب التسجيل فى مقررات 

 (.ساعة معتمدة 63)التدريسى له أقل من الحد االدنى 

 Transfer Studentsالتحويل من جامعة أخرى  ( 61) مــادة 

أكتوبر من جامعة أخرى معترف بها وذلك وفقا  6يسمح للطالب بالتحويل الى جامعة 

 :للشروط التالية

الجامعة وشروط القبول فى الكلية التى يطلب أن يستوفى شروط القبول فى  .أ 

 .االنتقال اليها وبما ال يتعارض مع قرارات مجلس الجامعات الخاصة واألهلية

قد درس فى جامعته ما اليقل  Transfer applicantأن يكون الطالب  .ب 

 .ساعة معتمدة او فصل دراسى كامل على األقل 08عن 

من أى  Transfer applicant ال يتم اعفاء الطالب الراغب فى التحويل .ج 

 .حسب الجدول الملحق Cمقرر حصل فيه على تقدير أقل من 

/ ال يتم اعفاء الطالب الراغب فى التحويل من أى مقرر لم ينجح فى متطلبه .د 

مهما كانت درجة نجاحه فى هذا  Pre-requisitesمتطلباته السابقة 

 .المقرر

طالب على معدل تراكمى يتم فقط حساب المقررات التى تؤدى الى حصول ال .ه 

 .4.1إجمالى ال يقل عن 

ال يجب أن تقل عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة  .و 

من % 61اكتوبر فى التخصص المطلوب عن  6امعة البكالوريوس من ج

 .اجمالى عدد الساعات المعتمدة للحصول على الدرجة

أكتوبر  6اتضح لجامعة أن ال يكون قد فصل من جامعته ألسباب تأديبية واذا  .ز 

انه فصل من جامعته ألسباب تأديبية فيعتبر قيده ملغيا من تاريخ قبول تحويله 

 .للجامعة
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أن ال يكون قد أمضى فى دراسته بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة  .ح 

   .للطالب سنوات حتى ال يتسبب ذلك فى التقادم المعرفى  6أكثر من 

يحال ملف الطالب الراغب فى التحويل من جامعة أخرى إلى لجنة المعادالت  .ط 

أكتوبر بعد اكتماله للبت فى امكانية قبوله وتحديد االختصاص  6فى جامعة 

والمستوى المناسبين ويحال بعدها الى عميد الكلية لتحديد المقررات المعادلة 

ررات المحددة التى حصل فيها على معدل النجاح المقبول فى ضوء المق

تقيد فى السجل األكاديمى للطالب المقررات التى تم . للتخصص المطلوب

معادلتها وتدخل فى احتساب معدله التراكمى ويثبت امام تقدير كل مقرر 

 .أى انها مقررات معادلة TCالملحوظة 

 

   ( 68) مــادة 

 ا فى هذه لتى لم يرد ذكرهيحق لمجلس الكلية اتخاذ ما يراه مناسبا للحاالت ا

الدراسية التى  واسس اللوائحالالئحة وبما ال يتعارض مع الشروط المرجعية 

 .تضعها لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس االعلى للجامعات
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 الثالثالباب 
 للكليـــــــــــــــــــــــــــة ىالهيكل اإلدار

 

 (      91)  ادةــم
رئيس الجامعة ويكون تشكيل مجلس كلية الهندسة يشكل مجلس الكلية بقرار من 

 :طبقا ألحكام القوانين والقرارات المنظمة على النحو التالي

 وعضوية  رئيسا عميد الكلية 

 وكيل أو أكثر. 

 أقدم خمسة أساتذة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. 

  أعضاء ال يزيد عددهم عن أربعة من الشخصيات العامة ذوى الخبرة فى شئون

 .التعليم يعينهم مجلس األمناء 

 (  02) ادة ــم

من القرار  8يختص مجلس الكلية بالنظر فى المسائل المنصوص عليها فى المادة 

 .الصادر بإنشاء الجامعة 0996لسنة  423الجمهوري رقم 

 ( 09)ادة ــم  

يشكل مجلس الكلية من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس  

لجانا  فنية لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه وعلى والمتخصصين 

 :األخص اللجان اآلتية

 .لجنة شئون التعليم والطالب  .0

 .لجنة البحوث والتعليم المستمر  .4

 .لجنة المختبرات واألجهزة العلمية  .3

 .لجنة المكتبات .2
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 ( 00) ادة ــم
الجامعة يتم ترشيح اسم عميد كلية الهندسة ويتم تعيينه بقرار من رئيس 

وبتوصية من مجلس األمناء وتكون مدة العمادة سنتين قابله للتجديد وبشرط أن 

 .يكون متفرغا  

 ( 02) ادة ــم

العلمية واإلدارية والمالية فى  ايقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونه

حدود السياسة التى يرسمها مجلس إدارة الكلية ووفقا  ألحكام القوانين و اللوائح 

 :ويتولى على األخص.  والقرارات 

 .اإلشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية فى الكلية ومتابعة تنفيذها  .0

 .بالكليةالتنسيق بين األجهزة الفنية واإلدارية والعاملين  .4

العمل على تقديم االقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلية من هيئات التدريس   .3

 .والفنيين والفئات المساعدة األخرى والمنشآت والتجهيزات واألدوات وغيرها

 .مراقبة سير الدراسة واالمتحانات وحفظ النظام داخل الكلية .2

 .قبة أعمالهماإلشراف على العاملين باألجهزة اإلدارية بالكلية ومرا .0

إعداد تقرير فى نهاية كل عام دراسي عن شئون الكلية العلمية والتعليمية  .6

واإلدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضا  ألوجه نشاط الكلية ومستوى أداء 

العمل به وشئون الدراسة واالمتحانات ونتائجها وبيان العقبات التى اعترضت 

ويعرض هذا التقرير على مجلس   -المالئمةالتنفيذ وعرض المقترحات بالحلول 

 .الكلية و  مجلس الجامعة

ويكون لعميد الكلية السلطات المخولة لوكالء الوزارة المنصوص عليها فى  .7

 .القوانين واللوائح بالنسب لألعمال المالية واإلدارية المتعلقة بالكلية

 ( 02) ادة ــم 

إدارة شئون الكلية ويقوم أقدم يكون للكلية وكيل أو أكثر  يعاون العميد فى  

الوكالء  مقامه عند غيابه ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية بقرار من 
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رئيس الجامعة وبتوصية من مجلس األمناء بناء على ترشيح العميد وذلك لمدة 

 .سنتين قابلة للتجديد

 ( 02) ادة ــم 

 :اآلتية تختص لجنة شئون التعليم والطالب بالنظر فى المسائل

 :أ ــ مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة

دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسة والتعليم فى مرحلة البكالوريوس فى   .0

 .الكلية وتنظيمها

رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين األقسام العلمية والمواد  .4

 .المتماثلة فى الكلية

لة بتيسير حصول طالب مرحلة البكالوريوس على الكتب إعداد السياسة الكفي .3

 .والمذكرات وبتشجيع التأليف فى  بعض المواد لهذه المرحلة

إبداء الرأي فى وضع الالئحة الداخلية للكلية فيما يخص شئون الدراسة والتعليم   .2

 .بمرحلة البكالوريوس وشئون الطالب

 .ح أعدادهمتنظيم قبول الطالب فى مرحلة البكالوريوس واقترا .0

العملية وأعمال االمتحانات  والتمارينإعداد النظام العام للدروس والمحاضرات  .6

 .فى مرحلة البكالوريوس

 .تنظيم شئون الخدمات الطالبية فى الكلية .7

 .تنظيم شئون النشاط الثقافي والرياضي واالجتماعي للطالب فى الكلية .8

فيها وتقارير الدوائر العلمية  مناقشة تقارير األقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية .9

نظم . فى المعاهد والتقرير السنوي لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وتقييم

الدراسة واالمتحان فى مرحلة البكالوريوس ونظم الخدمات الطالبية وشئون الطالب 

 .المختلفة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها

متعلقة بالتعليم فى مرحلة حصر وتحليل جميع البيانات واإلحصاءات ال .01

 .البكالوريوس وبالطالب فى الكلية
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 :ب ــ المسائل التنفيذية 

من الكليات والمعاهد المتناظرة فى الجامعات  المستوى الثانىقبول تحويل طالب   .00

 .الخاضعة لقانون الجامعات والمعاهد العليا

لجامعات الخاضعة قبول تحويل ونقل قيد الطالب من كليات أو معاهد غير تابعة ل  .04

 .لقانون الجامعات

 .اقتراح تحديد مواعيد االمتحانات فى مرحلة البكالوريوس فى الكلية .03

 :جـ ــ مسائل متفرقة

 .المسائل التى يحيلها عليها مجلس الكلية  .02

 .المسائل األخرى التى تختص بها وفقا  للقانون  .00

 ( 02) ادة ــم

تعرض قرارات لجنة شئون التعليم والطالب فى المسائل المتعلقة بالتخطيط  

أما . والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الكلية ليقرر ما يراه فى شأنها

قرارات اللجنة فى المسائل التنفيذية فتكون نافذة بصدور قرار من عميد الكلية 

 .لكليةباعتمادها وله عند االقتضاء عرضها على مجلس ا

 (  02) ادة ــم

 :تتولى لجنة المختبرات واألجهزة العلمية بصفة خاصة المسائل اآلتية

وضع برنامج لتدعيم المختبرات واألجهزة بالكلية بما يكفل رفع مستوى الدراسة   .0

 .العملية بها

 .وضع نظام الستخدام األجهزة العلمية لتيسير استعمالها بين أقسام الكلية .4

زنة المختبرات بالكلية سنويا  وفقا  لمعدل ما يستهلكه الطالب إعداد مشروع موا .3

وحصر األجهزة الموجودة بالكلية وتقرير صالحية الموجود منها وبيان األجهزة 

 .أو المواد الناقصة الستكمالها ووضع نظام لتجديد وصيانة الموجود منها
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 (  02) ادة ــم

 :تيةتتولى لجنة المكتبة بصفة خاصة المسائل اآل

وضع خطة تكفل تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالكلية على تأليف الكتب   .0

 .والمراجع وتيسير حصول الطالب عليها

وضع مشروع موازنة للمكتبة الستكمال الكتب والمراجع والدوريات الالزمة   .4

 .للكلية مع تدعيم المكتبة وتزويدها بالمستحدث منها

 ( 01) ادة ــم

يدعو عميد الكلية المؤتمر العلمي للكلية إلى االجتماع مرة على األقل خالل العام  

الدراسي ويحرر عن االجتماع محضرا  يعرض مع توصيات المؤتمر على مجالس 

 .األقسام ومجلس الكلية

 

 أحكام عامة للمجالس

 (  22) ادة ــم

 .كل شهر يدعو رؤساء المجالس العلمية إلى انعقادها مرة على األقل 

 ( 29) ادة ــم

 -ال يكون انعقاد المجلس صحيحا  إال بحضور األغلبية المطلقة لعدد أعضائه 

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه 

 .الرئيس

 ( 20) ادة ــم 

مية فيما عدا المجالس التى يحدد لها القانون أمينا  يختار كل من المجالس العل 

سنويا  أمينا  له من بين أعضائه ويتولى أمين كل مجلس اإلشراف على تحرير 

 .محاضر الجلسات وإثباتها فى سجل خاص يوقعه مع رئيس المجلس
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 (  22) ادة ــم

ولكل عضو من أعضاء المجلس أن  -يحدد رئيس المجلس جدول أعمال كل جلسة

ما يرى من مسائل وتتلى فيها يطلب كتابة من رئيس المجلس أثناء الجلسة عرض 

 .ثم يقرر المجلس فى الجلسة التالية ما إذا كان ثمة محل للمداولة فى شأنها

 

 (  22) ادة ــم

تشكل المجالس العلمية من بين أعضائها أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس 

والمتخصصين لجانا  فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى 

 .هااختصاص

 ( 22) مادة 

تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له على ما لم يرد به نص 

 .فى هذه الالئحة
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 الرابعالباب 
 

 قواعد النظام  الكودي للمقررات الدراسية
 

 

 لكل مقرر دراسي رقم كودي يذكر مع اسم المقرر على النحو التالي
 

 
 :القسم  كود

 

 :الذى يطرح المقررقسم المثل يمن ثالثة حروف  يتكون

  BAS:        قسم العلوم االساسية   

  HUM:   قسم االنسانيات والعلوم االجتماعية   

  CBE:      قسم هندسة التشييد والبناء   

  ICE:        قسم هندسة الحاسب   

 MTE:      قسم هندسة الميكاترونيات   

  IME:       قسم الهندسة الصناعية   

  ELE:       قسم الهندسة الكهربية   

 ELC:  هندسة االتصاالت وااللكترونيات شعبة   

 ELP:    هندسة القوى واالالت الكهربية   

 ARC :       قسم الهندسة المعمارية   

 :رقم المقرر 

 :يتكون من ثالثة ارقام 

 المناسب للمقرر المستوى الدراسى الرقم االول من اليسار يعبر عن

 {Freshman (0)، Sophomore (1)، Junior (2)، Senior-1 (3)، Senior-2 (4)} 

 

 (.99 - 8) المستوىلمقررات داخل ايمثل مسلسل :  يناالخير ينالرقم
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 كود مقررات متطلبات الجامعة
 

الرمز الكودى لهذه المقررات على تم استحداث نظام لتكويد مقررات متطلبات الجامعة وذلك لتوحيد 

  .مستوى جميع البرامج دون النظر للمستوى الذى يتم تدريس فيه هذا المقرر

  الرمزUC  ب جامعة اجبارىلمتط: يعبر عن مقرر 

  الرمزUE متطلب جامعة اختيارى :  يعبر عن مقرر 

  (  99 - 1)يسبق الرمز مسلسل المقرر ويتكون من رقمين 
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 برنامج هندسة التشييد والبناء  - الخامسالباب 
 

 تشييد والبناءالبرنامج توصيف  -6

 %3.33ساعة معتمدة   6( اجبارى  (مقررات متطلب الجامعة 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

UC01  0 0 3 3 إنجليزيةلغة  

UC02 2 0 6 3 مقدمة حاسب  

UC03 0 0 1 6 مبادئ التفكير العلمي  

UC04 0 0 1 6 حقوق االنسان  

  2 0 5 6 المجموع

 

 %3.33ساعة معتمدة   6( اختيارى)مقررات متطلب الجامعة 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

UE05 0 0 2 2 مهارات االتصال  

UE06 0 0 3 3 اقتصاد  

UE07 0 0 2 2 اقتصاد وادارة مشروعات  

UE08 0 0 2 2 علوم بيئية  

UE09 0 0 1 1 كتابة تقارير فنية  

UE10 0 0 1 1 علم النفس  

UE11 0 0 3 3 أمن صناعى وبيئة  

UE12 
والسلوكية العوامل النفسية 

 فى البيئة العمرانية
2 2 1 0  

UE13 0 0 1 1 قانون واخالقيات المهنة  

UE14 
األخالقيات وممارسة 

 المهنة
2 2 0 0  

UE15 0 0 3 3 اداراة المشروعات  
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 %20 ساعة معتمدة 36( اجبارى )مقررات متطلب الكلية 
 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

االتصالساعات   
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

BAS001  0 2 3 4 (6)رياضيات  

BAS002  3 2 3 4 (6)فيـــــزياء  

BAS003  0 3 2 2 (6)ميكانيــكا  

MT004  0 4 0 6 (6)رسم هندسى  

HUM005 
 تاريخ الهندسة

 والتكنولوجيا
3 2 0 0  

BAS006  0 2 3 4 (3)رياضيات BAS001 

BAS007  3 3 3 4 (3)فيــــزياء BAS002 

BAS008  0 2 2 3 (3)ميكانيــكا BAS003 

BAS009 3 3 3 4 كيمياء الهندسيةال  

MTE010  0 4 0 1 (3)رسم هندسى BAS004 

IME011 2 0 1 2 تكنولوجيا انتاج  

CBE401  2 0 0 6 6مشروع تخرج  

CBE407  6 0 1 3 3مشروع تخرج CBE401 

  69 30 32 26 المجموع
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 % 32.22ساعة معتمدة  85مقررات العلوم الهندسية 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

BAS102  0 3 3 2 (2)رياضيات BAS006 

CBE103 3 2 2 4 ميكانيكا الموائع BAS007 

CBE104  0 2 3 2 (6)مواد بناء 
BAS009 

CBE105 0 3 3 2 جيولوجيا هندسية  

CBE107  2 3 2 2 (3)مواد بناء CBE104 

BAS108  0 3 2 2 (4)رياضيات BAS102 

CBE110  0 2 2 4 (6)مساحة  

CBE203  6 6 3 3 (6)ميكانيكا التربة CBE105 

CBE204  3 3 3 2 (3)مساحة CBE110 

CBE205  3 2 2 4 (2)مواد البناء CBE107 

CBE206 0 2 2 4 تصميم المنشات الهيدروليكية 
CBE201  
CBE103 

CBE208  0 2 2 4 (2)مساحة CBE204 

CBE209  6 6 3 3 (3)ميكانيكا التربة CBE203 

CBE211 0 3 3 3 مبادئ الهيدروليكا 
CBE201 
CB103C 

CBE305 0 6 3 3 مقدمة ادارة عمليات االنشاء  

HUM307  0 6 3 3 للمهندسينالقانون  

CBE308 0 6 3 3 مراقبه الجودة و المواصفات CBE305 

ELE311 0 6 3 3 التركيبات الكهربائية في المباني  

CBE402 0 3 3 2 مواصفات المشاريع الهندسية CBE305 

CBE406 0 2 3 2 تخطيط و تصميم البرامج الزمنية CBE305 

  10 41 45 58 المجموع
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 % 37.78ساعة معتمدة  66( اإلجبارية) مقررات العلوم الهندسية التخصصية 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال

 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

CBE101  0 2 2 4 (6)تحليل المنشات BAS008 

CBE106 0 2 6 3 رسم تشييد MTE010 

CBE109  0 2 2 4 (3)منشات تحليل CBE101 

CBE201  0 2 3 2 (6)تصميم المنشات الخرسانية 
CBE109 

CBE107 

CBE202  0 3 2 4 (2)تحليل منشات CBE109 

CBE207  0 2 3 2 (3)تصميم المنشات الخرسانية 
CBE201 

CBE202 

CBE210  0 3 3 3 (4)تحليل المنشات CBE202 

CBE301  0 2 3 2 (6)تصميم المنشات المعدنية CBE206 

CBE302  0 2 3 2 (5)تحليل المنشات CBE210 

CBE303  0 2 3 2 (2)تصميم المنشات الخرسانية CBE207 

CBE304 0 3 3 2 تشييد مباني CBE203 

CBE306  0 2 3 2 (6)هندسة االساسات  

CBE309  0 2 2 4 (3)تصميم المنشات المعدنية CBE302 

CBE310  0 3 3 2 (3)هندسة االساسات CBE306 

CBE312 3 0 3 3 التصميم بمعاونة الحاسب 
CBE302 
CBE303 

CBE313  0 2 3 2 (4)تصميم المنشات الخرسانية CBE303 

CBE403 0 2 2 4 تخطيط و تصميم الطرق CBE208 

CBE404 0 3 3 2 ترميم المنشات CBE313 

CBE405  0 2 2 4 (6)منشات خرسانية خاصة CBE313 

CBE408 0 2 2 4 هندسة صحية و بيئية CBE208 

CBE409  0 2 2 4 (3)منشات خرسانية خاصة CBE405 

  2 55 49 68 المجموع
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 %3.33ساعة معتمدة  6( اإلختيارية)مقررات العلوم الهندسية التخصصية 
 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

CBE411 0 2 2 3 الكباري الحديدية  

CBE412 
سلوك و تشييد المنشآت 

  0 2 2 3 الحديدية

CBE413 0 2 2 3 المنشآت الحديدية الفراغية  

CBE421 0 2 2 3 طرق التشييد و معدات البناء  

CBE422 0 2 2 3 إدارة مصادرالمشروعات  

CBE423 
طرق فض المنازعات 

  0 2 2 3 التحكيمو
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 الجداول الدراسية للطالب المنتظم -0

 (Freshman)  المستوى األول

االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

BAS001  3 0 2 3 4 (6)رياضيات  

BAS002  3 2 2 3 4 (6)فيـــــزياء  

BAS003  3 0 2 2 3 (6)ميكانيــكا  

MTE004  3 0 4 0 1 (6)رسم هندسى  

HUM005 
 تاريخ الهندسة

 والتكنولوجيا
2 2 0 0 2  

UC01 2 0 0 2 2 لغة انجليزية  

UC02  2 3 0 1 2 مقدمة حاسب  

 18 المجموع
62 10 5 

  
30 

الثانىالدراسى الفصل   

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

BAS006  3 0 2 3 4 (3)رياضيات BAS001 

BAS007  3 2 2 3 4 (3)فيــــزياء BAS002 

BAS008  3 0 2 2 3 (3)ميكانيــكا BAS003 

BAS009 3 3 3 3 4 الهندسيةكيمياء ال  

MTE010  3 0 4 0 1 (3)رسم هندسى MTE004 

IME011 3 2 0 1 2 تكنولوجيا اإلنتاج  

 18 المجموع
63 12 6   

20   
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 ( Sophomore)  المستوى الثانى

االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

CBE101  3 0 2 2 4 (6)تحليل المنشات BAS008 

BAS102  3 0 3 3 2 (2)رياضيات BAS006 

CBE103 3 3 2 2 4 ميكانيكا الموائع BAS007 

CBE104  3 0 2 2 3 (6)مواد بناء BAS009 

CBE105 3 0 3 3 2 جيولوجيا هندسية  

UC09  3 0 0 6 6 فنيةكتابة تقارير  

 18 المجموع
62 62 3   

38   

 
 الثانى الدراسى الفصل

 

  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UM05 3 0 0 3 3 مهارات االتصال  

CBE106 3 0 2 6 3 رسم تشييد MTE010 

CBE107  3 3 3 2 2 (3)مواد بناء CBE104 

BAS108  3 0 3 2 2 (4)رياضيات BAS102 

CBE109  2 0 2 2 4 (3)تحليل منشات CBE101 

CBE110  2 0 2 2 4 (6)مساحة  

 18 المجموع
62 62 3   

38   
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 (Junior) المستوى الثالث

 االولالدراسى الفصل 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UE06 3 0 0 3 3 اقتصاد  

CBE201  3 0 2 3 2 (6)تصميم المنشات الخرسانية 
CBE109 

CBE107 

CBE202  3 0 3 2 4 (2)تحليل منشات CBE109 

CBE203  3 6 6 3 3 (6)ميكانيكا التربة CBE105 

CBE204  3 3 3 3 2 (3)مساحة CBE110 

CBE205  2 3 2 2 4 (2)مواد البناء CBE107 

 18 المجموع
64 66 5   

20   

الثانى الدراسى الفصل  

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

CBE206  3 0 2 2 4 الهيدروليكيةتصميم المنشات 
CBE201  
CBE103 

CBE207  3 0 2 3 2 (3)تصميم المنشات الخرسانية 
CBE201 
CBE202 

CBE208  3 0 2 2 4 (2)مساحة CBE204 

CBE209  3 6 6 3 3 (3)ميكانيكا التربة CBE203 

CBE210  2 0 3 3 3 (4)تحليل المنشات CBE202 

CBE211 2 0 6 3 3 مبادئ الهيدروليكا 
CBE201 
CBE103 

UC07 2 0 0 6 6 مبادئ التفكير العلمي  

 68 المجموع
65 62 6   

39   



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

001 

 

 ( Senior-1)  المستوى الرابع

االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

CBE301  3 0 2 3 2 (6)تصميم المنشات المعدنية CBE206 

CBE302  3 0 2 3 2 (5)تحليل المنشات CBE210 

CBE303  3 0 2 3 2 (2)تصميم المنشات الخرسانية CBE207 

CBE304 3 0 3 3 2 تشييد مباني CBE203 

CBE305 3 0 6 3 3 مقدمة ادارة عمليات االنشاء  

CBE306  2 0 2 3 2 (6)هندسة االساسات  

UE10  3 0 0 6 6 نفسالعلم  

 المجموع
68 

62 65 0   

 38   

الثانى الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

HUM307 2 0 6 3 3 القانون للمهندسين  

CBE308 3 0 6 3 3 المواصفات مراقبه الجودة و CBE305 

CBE309  3 0 2 2 4 (3)تصميم المنشات المعدنية CBE302 

CBE310  3 0 3 3 2 (3)هندسة االساسات CBE306 

ELE311 2 0 6 3 3 التركيبات الكهربائية في المباني  

CBE312 3 3 0 3 3 التصميم بمعاونة الحاسب 
CBE302 
CBE303 

CBE313  2 0 2 3 2 (4)الخرسانية تصميم المنشات CBE303 

 18 المجموع
65 66 3   

38   

  



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

009 

 

 ( Senior-2)  المستوى الخامس

 االول الدراسى الفصل

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

CBE401 0 2 0 6 (6)تخرج  مشروع   

CBE402 2 0 3 3 2 مواصفات المشاريع الهندسية CBE305 

CBE403 3 0 2 2 4 تخطيط و تصميم الطرق CBE208 

CBE404 3 0 3 3 2 ترميم المنشات CBE313 

CBE405  3 0 2 2 4 (6)منشات خرسانية خاصة CBE313 

CBE406 
تخطيط و تصميم البرامج 

 الزمنية
2 3 2 0 3 CBE305 

 68 المجموع
63 66    

38   

 
الثانى الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

CBE407  6 0 6 3 (3)مشروع تخرج  CBE401 

CBE408 2 0 2 2 4 هندسة صحية و بيئية CBE208 

CBE409 3 0 2 2 4 (3) منشات خرسانية خاصة CBE405 

UC04 2 0 0 6 6 حقوق االنسان  

CBE41X  3 0 2 2 3 (6)مقرر اختياري  

CBE42X  3 0 3 3 2 (3)مقرر اختياري  

 18 المجموع
12 10 6   

28   

 

  



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

022 

 

 هندسة التشييد و البناءالمحتوى العلمى لمقررات برنامج  -3

 (Freshman)  المستوى األول

 (فصل الخريف)  الفصل الدراسى االول

BAS001 (0) رياضيات  

 ( 1+4+3) 2 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

نظرية ذات الحدين، االستنتاج الرياضى، الكسور الجزئية، نظرية المعادالت، حل المعادالت غير الخطية فى متغير : الجبر 

والدوال المثلثية، والجبرية ورسم منحنياتها، الدوال تعريف الدوال : التفاضل .واحد، طرق الحلول العددية، المصفوفات 

. الكسرية، توصيف النهايات ، االتصال ، التفاضل، تفاضل الدوال الجبرية والمثلثية، نظرية رول، نظرية القيمة المتوسطة

نحنيات، القيمة تطبيقات على التفاضل ، حساب الخطأ فى الدالة نتيجة الخطأ  فى قيمة المتغير، نظرية لوبيتال، رسم الم

 .العظمى والصغرى والنظريات المصاحبة

 

BAS002  (0)فيزياء 

  (4+4+3) 2 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 القياسات الفيزيائية ،معاييرالقياس،للكميات األساسية ،التحليل البعدى،أنظمة الوحدات ،  خواص المرونة لالجسام الصلبة ،

نفعال ،معامالت المرونة، التجاذب وقانون نيوتن للتجاذب وتطبيقاته، طاقة الوضع، حرةة التحميل، االجهاد واال انواع

التوابع وقوانين ةبلر، الموائع الساةنة ، الضغط الهيدروستاتيكى، قاعدة باسكال، قاعدة ارشميدس، حرةة الموائع المثالية ، 

ت، الحرةة التوافقية البسيطة وبعض تطبيقاتها، طاقة الجسيم معادلة االستمرار،معادلة برنولى وتطبيقاتها، اللزوجة، الذبذبا

 .تجارب عملية. المتحرك بحرةة توافقية بسيطة، الحرةة التوافقية البسيطة والحرةة الدائرية المنتظمة

درجات درجة الحرارة، وةمية الحرارة، القانون األول للديناميكا الحرارية، القانون الصفرى للديناميكا الحرارية ، قياس 

الحرارة ،التمدد الحرارى، ةمية الحرارة، امتصاص الحرارة بواسطة األجسام الصلبة والسوائل، آليات انتقال 

الحرارة،النظرية الحرةية للغازات، الغازات المثالية،طاقة الحرةة االنتقالية، توزيع سرعة الجزيئات، الحرارة النوعية 

ة النوعية،االنتروبيا والقانون الثانى للديناميكا الحرارية، دورة ةارنوت، للجزيئات، درجات الحرارة وعالقتها بالجرار

 .المقياس المطلق لدرجة الحرارة، مبادئ االآلت الحرارية، مبادئ أجهزة التكييف، تجارب عملية

 

BAS003  (0)ميكانيكا 

    (1+4+4) 3 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

المتجهات وتطبيقاتها ، االحتكاك الجاف ، تطبيقات،   دالة الجهد االستاتيكية جبر المتجهات اتزان الجسيم والجسيم الجاسئ   

اتزان جسيم ، اتزان جسيم جاسئ، المفصالت والبكرات، االحتكاك ، مرةز الكتل ، عزم القصور . ، المفصالت والبكرات

 .الذاتى

MTE004  (0)رسم الهندسي 

 (1+2+1) 0: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 –دوات ومعدات الرسم ، استخداماتها والمحافظة عليها ،  أساليب الترقيم ووضع األبعاد ، تقنيات ومهارات الرسم الهندسىأ

قط المختلفة استنتاج المسا –اإلسقاط المساعد –اإلسقاط العمودى للنقطة والخط والمستوى والمجسم  –العمليات الهندسية 

 .من األشكال المنظورة والعكس

HUM005 والتكنولوجيا تاريخ الهندسة  

 (1+1+4) 4: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

، بروز الرأسمالية الصناعية، بروز صور جديدة من الطاقة، المواصالت  دراسة المجتمعات الريفية و العمرانية و الحرفية

زء من الثقافة يبرز عملية اإلبداع التى تحتوى على مجموعة من المحاوالت التى تختار أو واالتصاالت، التكنولوجيا ج

 .ترفض طبقا للخصائص االجتماعية فى ذلك الوقت



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

028 

 

UC01  لغة اإلنجليزية 

 (1+1+4) 4: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

مهاراته، بناء الكلمات، القراءة، االستماع، التعبير و مراجعة على القواعد األساسية للغة اإلنجليزية، النطق األمريكي و 

متابعة التحسن فى مهارات التعبير الشفهي، المحادثة، القراءة و الكتابة، نشاطات . المحادثة، البرنامج اإلضافي العملي للغة 

 .تتضمن اللغة التقنية و المعملية، تقوية الفهم الذي يؤدى إلى زيادة القابلية لالتصال

 

UC02 مقدمة للحاسبات 

 (3+1+0) 4 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

أسلوب بناء  الحاسب ، مقدمة  لمعالجة البيانات ، نظام الحاسب وعناصره ، تنظيم البيانات وإدخالها ، أساسيات نظام 

 .للغات الحاسب والبرمجةالحاسب ، نبائط ووسائل عمليات اإلدخال ، الميكروحاسبات ، خريطة تدفق البرامج ، مقدمة 

 (فصل الربيع)الفصل الدراسى الثانى 

BAS006 (2) رياضيات  

     (1+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 BAS001C: المتطلب السابق

تعريف التكامل، تكامل الدوال المثلثية والجبرية، تعريف التجميعات، إيجاد مجموع األعداد األحادية واألعداد : التكامل 

التربيعية، تعريف المساحات تحت المنحنى وعالقتها بالتكامل، النظريات األساسية فى التكامل ، طرق التكامل ، الدوال 

كسية والدوال الزائدة والدوال الزائدة العكسية، األشكال الغير معرفة ونظرية لوبيتال، العكسية للدوال والدوال المثلثية الع

القواطع المخروطية، المعادالت العامة من الدرجة الثانية فى متغيرين وتوصيفها ، : هندسة تحليلية وجبر .التكامل المعتل

 . فة، حلول المعادالت المتجانسة والغير متجانسةحل المعادالت الخطية فى أةثرمن متغيروأنواعها من حيث رتبة المصفو

 

BAS007  ( 2)فيزياء 

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة  

 BAS002C: المتطلب السابق

الشحنة الكهربية وقانون ةولوم ، الموصالت والمواد العازلة ، مبدأ إضافة القوى الكهروستاتيكية ، : الكهربية الساةنة  

لمجال الهيدروستاتيكى، خطوط المجال ، المجال لشحنة نقطية ومجموعة شحنات نقطية وتوزيع طبيعة الشحنة الكهربية ،ا

متصل من الشحنات ، قانون جاوس، فيض المجال الكهروستاتيكى، قانون جاوس وتطبيقاته، الجهد الهيدروستاتيكى، 

الشحنات، اشتقاقا ق المجال من  حساب الجهد من المجال، الجهد لشحنة نقطية ومجموعة شحنات نقطية وتوزيع متصل من

الجهد، طاقة الوضع الكهروستاتيكية، األوساط العازلة واستقطابها، السعات الكهربية، قانون جاوس فى وجود أوساط 

 .عازلة، متجه اإلزاحة، الطاقة المختزنة فى المجال الهيدروستاتيكى، تجارب عملية

التيار  لكهربى والمقاومة الكهربية ةثافة التيار ، قانون اوم، القدرة الكهربية، أشباه : التيار الكهربى والمغناطيسية

الموصالت ، دوائر التيار المستمر، القوة الدافعة الكهربية، فرق الجهد ، قانونا ةيرشوف، الدوائر متعددة العروات، 

القوة المغناطيسية على موصل يحمل تيار، مصادر المجال المغناطيسى، قانون المجاالت المغناطيسية، تعريف المجال، 

بيوت سافار ، قانون امبير، الحث الكهرومغناطيسى، قانون فاراداى، قانون لنز، المجاالت الكهربية الناشئة بالحث، 

ت ماةسويل، قانون جاوس معامالت الحث، الطاقة المغناطيسية، الحث المتبادل، الخواص المغناطيسية للمواد ومعادال

للمغناطيسية، الديامغناطيسية والبارامغناطيسية، الفيومغناطيسية، التخلف المغناطيسى تيار اإلزاحة، تعميم قانون أمبير، 

 . معادالت ماةسويل، تجارب عملية

 

BAS008  ( 2)ميكانيكا 

 (4+4+3) 2:  الساعات المعتمدة 

 BAS003C: المتطلب السابق

.    ، الحرةة النسبية(الموضع والسرعة والعجلة)اإلحداثيات ومحاور اإلسناد الحرةة الخطية والمنحنية : لجسيم ةيناماتيكا  ا

معادالت و قوانين نيوتن للحرةة ، العجلة الثابتة والمتغيرة، معادالت الحرةة الخطية فصل المتغيرات، معادالت الحرةة 

بذول بواسطة القوى، طاقة الحرةة والشغل الدفع وةمية الحرةة التصادم الشغل الم: المنحنية  ، الشغل والطاقة للجسيم

 . وتطبيقاته،   قانون حفظ الطاقة، الدفع وةمية الحرةة



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

020 

 

 

 BAS009  الكيمياء  الهندسية  

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

الديناميكى فى  االتزان ،الميزان المادى والحرارى فى عمليات احتراق الوقود ،  خواص المحاليل  –الحالة الغازية 

صناعات  ،التلوث ومعالجته  ،مواد البناء  ،معالجة المياه  ،الكيمياء الكهربية والتآةل  ،العمليات الفيزيائية والكيميائية 

الزيوت والشحومات  ،أشباه الموصالت  ،البتر وةيماويات  ،السكر  ،البوليمرات  ،باغ األص ،ةيميائية مختارة ،  األسمدة 

 .والمنظفات الصناعية

MTE010  ( 2)رسم الهندسي 

 (1+2+1) 0: الساعات المعتمدة 

 MTE004: المتطلب السابق

رسم وترةيب  –تقاطع السطوح  –القطاعات المستوية للمجسمات. استنتاج المساقط األخرى والمقاطع من المساقط المتاحة

 .الرسم باستخدام الحاسب -مبادىء الرسومات المعمارية –رموز الدوائر الكهربية  –الهياةل الصلب 

IME011 تكنولوجيا اإلنتاج 

 (4+1+0) 4: الساعات المعتمدة  

 : المتطلب السابق

، أنواعها ، خواصها ، مجاالت استخدامها ، مقدمة  مقدمة عن المواد الهندسية  الحديدية والالحديدية  والسيراميك والمرةبة 

عن العمليات التكنولوجية ، السباةة واللحام ، عمليات التشكيل ، عمليات التشغيل ، مقدمة عن استخدامات الحاسب فى 

 .هندسة اإلنتاج ، مقدمة عن الهندسة الصناعية ، دراسة العمل ، تخطيط المصانع

 ( Sophomore)  المستوى الثانى

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 

CBE101  (0)تحليل المنشآت  

 (1+3+3)4 :الساعات المعتمدة

 BAS008: المتطلب السابق

القوى الداخلية  –اتزان المنشات المحددة و غير المحددة استاتيكيا  –انواع االحمال و ردود االفعال  -مقدمة التحليل االنشائي

 .في الكمرات و االطارات المحددة استاتيكيا ( القوى العمودية و قوى القص و عزوم االنحناء) 

BAS102  (3)رياضيات  

  (1+4+4)3 :الساعات المعتمدة

 BAS006: تطلب السابقالم

أسس نظريات المصفوفات و الجبر الخطى، تعريف موضوعات مفيدة فى أنظمة أخرى تشتمل على نظم المعادالت، فراغ  

المتجهات، المحددات، القيم الذاتية، التماثل، المصفوفات الموجبة المحددة، تطبيقات على طريقة الحذف لجاوس، التقريبات 

لخطأ، استقرار المعادالت التفاضلية، البرمجة الخطية، نظرية األلعاب، تعريفات إضافية لحسابات بطريقة أقل قيمة لمربع ا

 .المصفوفات وتطبيقاتها

CBE103  ميكانيكا الموائع 

 (4+3+3) 2 :الساعات المعتمدة

 BAS007: المتطلب السابق

قاعدة الطاقة ، تطبيقات معادلة برنولي ، قاعدة خواص الموائع ، استاتيكا الموائع ، حرةة الموائع ، قاعدة االستمرارية ، 

 .ةمية الحرةة ، الدفع الديناميكي للنفث ، القوي المؤثرة علي ريش اآلالت الهيدروليكية 

 

CBE104  ( 0)مواد بناء 

 (1+3+4) 3 :الساعات المعتمدة

 BAS009: المتطلب السابق

يتم دراسة مواد االنشاء المستخدمة حاليا من حجارة البناء والطوب واألخشاب والبالط  والمواد الالحمة المعدنية مثلل الجيلر 

ةذلك يتم دراسة مواد االنشاء من المواد المرةبة الحديثلة بنوعيهلا . وةذلكدراسة مواد العزل المستخدمة ،والجبس واألسمنت 
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وةللذلك يللتم دراسللة الخللواص األساسللية للمللواد الهندسللية والمواصللفات (. البللوليمرات ) و (  األليللاف الصللناعية والطبيعيللة) 

 .القياسية للمواد والمنتجات

CBE105 جيولوجيا هندسية  

 (1+4+4)3 :الساعات المعتمدة

 : المتطلب السابق

لوب تكون الجبال و المحيطات ويشمل هذا المنهج علي بداية تكون الصخور مع التعريف بالحرةات األرضية  المختلفة و أس

ةما يحتوي علي دورة الصخور وما يستتبعه من تكون أنواع الصخور المختلفة النارية الرسوبية و المتحولة  شاملة 

التعريف بالفواصل التي تنشأ بالصخور الرسوبيه وتوزيع الفواصل و اشكالها المختلفة . الخواص الجيولوجيه و الميكانيكيه

واالختبارات الحقلية  ويشمل المنهج شرح لالختبارات المعملية التي تتم علي الصخر االصم. وك الصخروتأثيرها علي سل

 .ورسم مظهر الطبقات الصخرية  قراءة الخرائط الجيولوجية والجيوفزيقية ودراسة االجهادات المجمعة  

UC09  كتابة تقارير فنية 

 (1+1+0)0 :الساعات المعتمدة

 : المتطلب السابق

، (لرسومات البيانية الجداول وا –وصف التجارب  –التعاريف  –المقارنات  –الخصائص واألبعاد ) الكتابة العلمية  طرق

، ( المراجعة والتحسين  –ةتابة المسودة  –اإلعداد  –التخطيط ) مكونات ومحتويات التقرير الفني ، خطوات ةتابة التقرير 

بالتقرير، الخطابات و إرشادات لها، تصميم الصفحة ، التقارير القصيرة ،  االختصارات القياسية ، التوضيحات المرفقة

 .المواصفات الفنية ، الكتالوجات

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 

UC05 مهارات االتصال 

 (1+1+4) 4 :الساعات المعتمدة

 : المتطلب السابق

مهارة ،  مهارات االتصال مع اآلخرين،  االتصال مع الذاتمهارات مقدمة عن االتصال ، مدخل لالتصال اإلنساني، 

، السيرة الذاتية  مهارات المقابلة الكتابة الوظيفية،  مهارة االتصال االلكتروني، مهارة االستماع والحوار،  التحدث و اإللقاء

   .مهارة التحدث و اإللقاءوالمقابلة الشخصية ، االتصال في المجموعات الصغيرة ، 

CBE106  رسم تشييد 

 (1+3+0) 4 الساعات المعتمدة

 MTE010: المتطلب السابق

ةما . يشمل هذا المنهج دراسة رسم األغطية الحديدية من قواعد األعمدة و االتصال بين الكمرات و بعضها و مع األعمدة 

منشآت الري من حيث  ةما يشمل دراسة رسم. يشمل دراسة رسم الكباري الحديدية و رسم المنشآت الخرسانية المسلحة  

 . األعمال الترابية و الحوائط الساندة و البرابخ و السحارات و البداالت و القناطر و الهدارات و األهوسة 

CBE107  ( 4)مواد بناء 

 (4+4+4) 3 :الساعات المعتمدة

 CBE104: المتطلب السابق

البناء المعدنية من حديد للتسللي  وصللب االنشلاء  يعتمد هذا الجزء في دراسته على المعادن وخواصها وذلك بدراسة وحدات

ثم دراسة اللحام والوصالت الملحومة ثم التعرف عللى سللوك المعلادن عنلد تعرضلها ل حملال المختلفلة مثلل الشلد والضلغط 

 .واالنحناء والقص وااللتواء والصدم والكالل والزحف والصالدة

BAS108  ( 4)رياضيات 

 (1+4+4) 3 :الساعات المعتمدة

 BAS102: المتطلب السابق

تبويب البيانات اإلحصائية ، المقاييس اإلحصائية للنزعة المرةزية والتشتت وااللتواء واالنحناء ، مبادئ االحتماالت ، 

التوزيعات االحتمالية الرئيسية وتطبيقاتها فى الهندسة ، العالقة بين المقاييس اإلحصائية للعينات وتلك للمجتمعات المحسوبة 

ومناهج أخذ العينات بطريقة عشوائية صحيحة ، اختبارات الفروض ومنحنيات خصائص التشغيل وحدود الثقة وضبط  منها

 .جودة اإلنتاج فى تطبيقات الهندسة المدنية ، االرتباط واالنحدار
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CBE109 (4) تحليل المنشآت 

 (1+3+3) 2 الساعات المعتمدة

 CBE101: المتطلب السابق

الخواص  –خطوط التاثير للكمرات و االطارات المحددة استاتيكيا  –لجمالونات المحددة استاتيكيا القوى الداخلية في ا

االجهادات العمودية في االجسام المتجانسة الناتجة عن القوى العمودية و عزوم  ،تاثير االنفعاالت  ،الهندسية للمقاطع 

 .االنحناء 

 

CBE110  (0)مساحة 

 (1+3+3) 2  :الساعات المعتمدة

 : المتطلب السابق

الرفع المساحي من القياسات  –القياسات الطولية  -رسم الكروةيات واستكشاف الموقع -وحدات القياس و مقاييس الرسم

 –التيودوليت  –البوصلة  -قياس الزوايا واالتجاهات -إجراء تدريبات ميدانية على استعمال القياسات الطولية  -الطولية

نقط  –المساحة بالترافرس  -أخطاء القياس وتصحيحها  -قياس الزوايا االفقية والراسية -لضبط الدائم الضبط المؤقت و ا

إجراء تدريبات ميدانية على استعمال األجهزة المساحية المختلفة النشاء ترافرس ورسم  -نظم اإلحداثيات  -التحكم االرضي

طرق القياس الغير مباشر للمسافات  -كترونية لقياس المسافات األجهزة اإلل -حساب المساحات وتقسيم األراضي -الخرائط 

 .و الزوايا واالتجاهات

 (Junior) المستوى الثالث 

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 

06EU اقتصاد 

  (1+1+4) 4 :الساعات المعتمدة

 : المتطلب السابق

مقدمة، اإلمداد و المطالب، الدخل العام و اإلنتاج، االدخار، االستهالك و االستثمار، األسعار و النقود، التسويق، تحليل   

 .التكاليف واإلمداد، موازنة أقصى رب ، نظرية اإلنتاج

 

CBE201  ( 0)تصميم منشآت خرسانية 

 (1+3+4) :3الساعات المعتمدة

 CBE107 - CBE109: المتطلب السابق

المساقط المعمارية و اإلنشائية، خواص الخرسانة العادية ، خواص حديد التسلي  ، توزيع األحمال علي البالطات ، سلوك 

القطاعات الخرسانية المسلحة تحت تأثير قوي اإلنحناء ، أنواع الشروخ ، تصميم القطاعات المعرضة إلي عزوم اإلنحناء 

تصميم القطاعات المعرضة غلي عزوم اللي ، تفاصيل تسلي  الكمرات الخرسانية فقط ، تأثير قوي القص علي الكمرات ،  

 .المسلحة البسيطة و المستمرة و المائلة 

 

CBE202  ( 3)تحليل المنشآت 

   (1+4+3)4 :الساعات المعتمدة

 CBE109: المتطلب السابق

 –قوى القص في المسامير القالووظ و اللحام –اجهادات القص فى االجسام المتجانسة الناتجة عن قوى القص و عزوم اللي 

 طريق التكامل المزدوج و طريقة الشغل االفتراضي )ترخيم المنشات المحددة استاتيكيا    -االجهادات المرةبة

 

CBE203  (0)ميكانيكا التربة 

 (0+0+4) 4 :الساعات المعتمدة

 CBE105: المتطلب السابق

دراسة سريان . من تحلل الصخور نتيجة العوامل الميكانيكية و الكيميائية و الطبيعية المختلفه   ويشمـل شـرح تكون التربة

تجارب الحقلية الالمياه داخل التربه وتأثرها بنفاذيه التربة وتجارب المعمل االساسية لقياس معامـل نفاذيه التربة باإلضافة إلى

شرح لتوزيع االجهادات الرأسية واألفقية داخل  ، لمقاومة قوة السريان مع دراسة الهدارات و السدود الخرسانية و الترابية

 .   التربة وحساب االجهادات تحت تأثير األحمال المرةزة و الموزعة طبقاً لنظرية المرونة
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CBE204  (4)مساحة   

  (4+4+4)3 :الساعات المعتمدة

 CBE110: المتطلب السابق

 -الميزانيات وأنواعها   -الروبيرات واشكالها وانواعها ودرجتها  –سط  اإلسناد للمناسيب في مصر  –أجهزة الميزان 

الميزانيات الدقيقة  –أخطاء القياس وتصحيحها  -التدريب علي أجهزة الموازين وعلي إجراء ميزانيات متنوعة عمليا 

تطبيقات جهاز التيودوليت و االجهزة اإللكترونية   -حساب الحجوم  -ها الخرائط الكنتورية وةيفية إنتاج  –وتطبيقاتها 

إجراء تدريبات ميدانية  على  استعمال األجهزة المساحية  المختلفة  التمام  رفع  مساحي  لموقع  و  رسم  -لتعيين المناسيب 

أعمال التوقيع المساحي االفقي للمشاريع  -وتطبيقاتها المختلفة  (Total Station)محطة الرصد المتكاملة     –الخرائط  

 .أعمال التوقيع المساحي الراسي للمشاريع المختلفة -المختلفة 

 

520CBE  (3)مواد بناء 

 (4+3+3) 2 :الساعات المعتمدة

 CBE107: المتطلب السابق

وةذلك يلتم دراسلة ةيفيلة تصلميم  ،يعتمد هذا الجزء على دراسة مواد ومرةبات الخرسانة من رةام واسمنت وماء واضافات 

يلتم معرفلة خلواص الخرسلانة الطازجلة والمتصللدة وةيفيلة عملل االختبلارات . الخلطة الخرسانية وةيفية صلناعة الخرسلانة 

والتمدد واالنكماش وضبط الجودة ثم يتم التعرف على ماهية الخرسلانات  ةذلك يتم دراسة فواصل الصب. الغير متلفة عليها 

 .الخاصة

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 

CBE206 تصميم المنشآت الهيدروليكية  

 (1+3+3) 2 :الساعات المعتمدة

 CBE201 - CBE103: المتطلب السابق

 ،الكباري الخرسانية ، البرابخ ) يكي و اإلنشائي لمنشآت التقاطع أنواع و تصنيف المنشآت الهيروليكية ، التصميم الهيدرول

( السدود)و منشآت التخزين ( هوسة األ) و منشآت المالحة ( القناطر ، الهدارات ) و منشآت التحكم ( السحارات ، البداالت 

 .ةما يتم دراسة التسرب أسفل المنشآت 

 

CBE207  (4)تصميم المنشآت الخرسانية 

 (1+3+4) 3 :المعتمدةالساعات 

 CBE201 – CBE202: المتطلب السابق

تصميم القطاعات ا لخرسانية المعرضة إلي حمل محوري ، تصميم األعمدة ، تصميم القطاعات المعرضة إلي أحمال 

المرةزية ، تصميم األعمدة المعرضة إلي االنبعاج ، تصميم اإلطارات الخرسانية المسلحة ، تفاصيل تسلي  اإلطارات 

 .الخرسانية المسلحة 

CBE208  ( 3)مساحة 

 (1+3+3) 2: ة الساعات المعتمد

 CBE204: المتطلب السابق

شبكات التحكم األفقي  –نظرية األخطاء وتطبيقاتها في المساحة  –مصادر األخطاء وأنواعها في مجال العمل المساحي 

أجهزة  –ةيفية قراءة الخرائط  –الخرائط المساحية المعمول بها في مصر   -أنظمة اإلحداثيات العلمية والمحلية  -وأنواعها 

 –الخرائط الرقمية وتطبيقاتها  –استخدام الحاسب في مجال المساحة  – (GPS)ها الرصد علي األقمار االصطناعية وتطبيقات

 .وتطبيقاته (GIS)مقدمة عن نظام المعلومات الجغرافية 

CBE209  (4)ميكانيكا التربة  

 (0+0+4) 4 :الساعات المعتمدة

 CBE203: المتطلب السابق

و يشمل تحديد سلـوك و انضلغاط التربلـه تحلـت تأثيلـر األحملال و التجلارب المعمليلة االساسلية لقيلاس االنفعلال وتغيلر نسلبه 

ويتضلمن الملنهج توضلي  مقاوملة . الفراغات وعالقة االنضغاط مع ، أساليب تدعيم التربة وطرق قياسها بالمعمل و الملـوقع

حسلاب ضلغط . تجارب المعملية و الحقلية لحساب معامالت القص المختلفة للتربه التربة القصية و ةيفية حسابها مع شرح ال

دراسلة اتلزان . االتربه وتوزيعها علي المنشآت و الحوائط الساندة وتطبيقاتها علي الحوائط الملساء و الخشنة عللي حلد سلواء
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يان حرةة المياه باإلضافة إلى تأثر اتزان الميول الميول الترابية الالنهائية و النهائية ودراسة اتزان الميول نتيجة تذبذب وسر

 .نتيجة األحمال الحيه للسيارات و التشوينات علي جسور الطريق و الميول الترابية

CBE210  (2)تحليل المنشآت  

 (1+4+4) :الساعات المعتمدة

 CBE202: المتطلب السابق

دراسة القوي الداخلية للمنشآت غير المحددة استاتيكيا وتشمل . دراسة و حساب الترخيم باستخدام طريقة الكمرة المساعدة 

 .الكمرات واإلطارات و الجمالونات باستخدام الطريقة العامة لالنحرافات و طريقة المعادلة ذات العزوم الثالثة 

CBE211 الهيدروليكا  مبادىء  

 (1+ 0+4)2 :الساعات المعتمدة

 CBE103 - CBE201: المتطلب السابق

لتدفق في المواسير ، الفواقد الرئيسية و الثانوية ؟، أنظمة خطوط المواسير ، شبكات المواسير ، طلمبات المياة ، دراسة ا

أنواع الطلمبات ، ظاهرة التكهف ، التدفق في القنوات المكشوفة، قاعدة الطاقة وتطبيقاتها، قاعدة ةمية الحرةة ، القفزة 

 .الهيدروليكية 

 

UC03 مبادئ التفكير العلمي 

 (1+1+0) 0 :الساعات المعتمدة

 : المتطلب السابق

تعريف التفكير العلمى ، سمات التفكير العلمى ، التفكير واالبداع والذاةرة، معوقات التفكير واالبداع ، مهارات التفكير 

تيجيات وأساليب تنمية التفكير ، اسلوب المعرفية ، مهارات التفكير فوق المعرفية ، تصنيف بلوم ل هداف المعرفية ، استرا

حل المشكالت بطرق مستقبلية ، اسلوب التعلم واالتقان ، اسلوب التعلم الذاتى ، التعليم بالحاسوب ، برامج تعليم التفكير ، 

يقة مجردة ، برنامج الكورت ، برنامج القبعات الست ، برنامج ماثيوليبمان، برنامج بيردو، قياس االبداع ، تعليم التفكير بطر

 .تعليم التفكير بطريقة مدمجة 

 ( Senior-1)  المستوى الرابع

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 

CBE301 ( 0) تصميم المنشآت المعدنية 

 (1+3+4)3 :الساعات المعتمدة

 CBE206: المتطلب السابق

مدادات ااألسط  ) المثبتة جانبيا تصميم الكمرات  –تصميم األعضاء المعرضة للشد او الضغط  –التخطيط العام 

تصميم الرابطات الملحومة والمربوطة  –( ةمرات سكة الونش)الكمرات الغير مثبتة جانبيا ( والواجهات و الكمرات

 .والمبرشمة

CBE302  ( 0)تحليل المنشآت 

 (1+3+4)3 :الساعات المعتمدة

 CBE210: المتطلب السابق

بطريقة ( الكمرات و االطارات ) ساب القوي الداخلية للمنشآت غير المحددة استاتيكيا ةيفية ح. دراسة االنبعاج في األعمدة 

 . حساب القوي الداخلية باستخدام  طريقة ميل االنحناء . توزيع العزوم المتماثلة و الغير متماثلة 

CBE303  (3)تصميم المنشآت الخرسانية  المسلحة  

 (1+3+4)3 :الساعات المعتمدة

 CBE207: المتطلب السابق

تصميم البالط المصمتة ، تفاصيل تسلي  البالطات المصمتة ، تصميم و تفاصيل الساللم  ، تصميم البالطات المفرغة و  

 . تفاصيل تسليحها ، تصميم البالطات ذات الكمرات المتقاطعة المتساوية الهبوط عند التقاطعات و تفاصيل تسليحها 
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CBE304 يتشييد  مبان 

 (1+3+4) 3 :الساعات المعتمدة

 CBE203: المتطلب السابق

دراسة أساليب الحفر و سند الجوانب و ةيفية تجهيز الشدات للعناصر المختلفة من بالطات و ةمرات و أعمدة و ةيفية 

دراسة المباني من حيث أنواع الطوب و طرق البناء و حساب ةميات الطوب وأنواع . حساب ةمية الشدات المطلوبة 

 . المعدنية دراسة ةيفية تنفيذ المنشآت . دراسة الساللم . البياض 

CBE305 مقدمة فى إدارة عمليات اإلنشاء 

 (1+0+4) 4 :الساعات المعتمدة

 : المتطلب السابق

مقدمة عن أساسيات صناعة المنشآت و البرامج الزمنية للمشروعات اإلنشائية و خطوات اتخاذ القرار، دراسة أساليب 

دراسة أساليب التنظيم و اإلدارة للمشروعات و وظائف مدير التعاقد والمسئوليات المختلفة على ةل فرد فى فريق العمل، 

المشروعات، مقدمة فى تطبيق األساسيات الهندسية لتقدير تكلفة اإلنشاء و دراسة العوامل المؤثرة على التكاليف المباشرة و 

لمستخدمة فى هذا غير المباشرة، دراسة أساسيات حساب التكلفة اإلجمالية للمشروع، دراسة تطبيقات الحاسب اآللي ا

 .المجال

CBE306  (0)هندسة األساسات 

 (1+3+4) 3 :الساعات المعتمدة

ويشمل هذا المقرر علي حساب قدرة التحمل للتربه وحساب ضغط التماس اسفل االساسات الضحلة مع حساب هبلوط التربله 

ةمللا يشللمل المقللرر علللي . اسمعللدل تللدعيم التربلله وتللأثير جسللاءة االساسللات علللي توزيللع الهبللوط وضللغط التمللو  اللحظللي

ختبارات الحقليه لتعيين معاملل رد فعلل التربله ةملا يتضلمن حسلاب قلدرة التحملل التربله للقواعلد المعرضله الحملال غيلر اال

او قريبللة منله باالضلافة ال تللأثير الميلاه الجوفيلة وتذبللذب   مرةزيلة واو احملال مائللة او القواعللد المتواجلدة عللي انحللدارات 

دراسلـة االختبلارات الحقليلة و التلي عللى ضلوئها يلتم اسلتنباط معلامالت التربله القصلية . قدرة و تحمل التربلهمنسوبها علـي 

اختبللار القللص  ،المخللروط االسللتاتيكي  ،المخللروط الللديناميكي  ،وقللدرة التحمللل للتربلله مثللل  اختبللارات االختللراق القياسللي 

 .المروحي ، اختبار التحميل باللوح واختبار الديالتوميتر 

UE10 علم النفس 

 (1+1+0) 0 :الساعات المعتمدة

 : المتطلب السابق

 التدريب المهنى، المهنى، التوجيه المهنى، االختيار العمل، تحليل الفردية، الفروق سيكولوجية المهنى، النفس علم الى مدخل

 .النفسية والصحة المهنية االمراض البشرية، الهندسة الصناعى، واالمن الحوادث سيكولوجية

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 

HUM307 القانون للمهندسين 

 (1+0+4) 4 :الساعات المعتمدة

 : المتطلب السابق

الهندسلي ، العالقلة القانونيلة بلين العناصلر القانون التجاري و العقلود ، طبيعلة العقلود المتضلمنة أجلزاء تعاقديلة فلي الفلائض 

 .المختلفة للصناعات اإلنشائية ، تحليل العقود اإلنشائية و مسئولية المتعاقد 

CBE308 مراقبة الجودة و المواصفات 

 (1+0+4) 4   :الساعات المعتمدة

 CBE305: المتطلب السابق

 .خطط الفحص و المعاينة-خرائط التحكم للخواص  -للمتغيرات خرائط التحكم   -اساسيات االحصاء  -مقدمة عن الجودة 

CBE309 (4)لمنشآت المعدنية تصميم ا 

 (1+3+3) 2 :الساعات المعتمدة

 CBE302: المتطلب السابق

تصميم األعمدة المعرضة العزوم والمكونة من عنصرواحد اوعدة عناصر و اعمدة األوناش واألسط  واألعمدة المكونة 

األعمدة و الكمرات )تصميم الوصالت  –تصميم اإلطارات المعدنية  –تصميم القواعد المرنة الجاسئة  -قطاعاتمن عدة 

 (.المعرضة العزوم
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CBE310  ( 4)هندسة األساسات 

 (1+4+4)3  :الساعات المعتمدة

 CBE306: المتطلب السابق

أسلوب تنفيذها ةما يشمل حساب قدرة تحمل الخوازيق  و ويختـص هـذا المقـرر  باالسـاسـات العميقـة وأنواعهـا المختلفة

تعيين . الرأسية ومقاومة االحتكاك و االرتكاز وحساب هبوط الخازوق المفرد وحساب ةفاءة وهبوط مجموعة الخوازيق

سية قدرة تحمل خوازيق الدق باستخدام المعادالت الديناميكية وحساب مناعة الخوازيق اثناء الدق ، تجارب التحميل الرأ

وةيفيه تحليل نتائجها لتحديد حمل األمان الراسي للخازوق، حساب قدرة تحمل الخوازيق تحت تأثير األحمال األفقية 

المنفصلة و المشترةة و اللبشة الخازوقية مع تطبيق التصميم   تصميم المخدات الخازوقية.   لخوازيق حرة او مثبته الرأس

ألنفاق المفتوحة وحساب االجهادات علي األنفاق وتشكل التربة و االزاحات الجانبية نبذه عن ا .بواسطة برامج الحاسب االلي

تصميم العناصر اإلنشائية الخاصة بسند جوانب الحفر العميق مثل الحوائط اللوحيه ، الخوازيق المماسية و . و الرأسية

 .الخوازيق البالستيكية المتداخلة

ELE311  التركيبات الكهربية فى المباني 

 (1+0+4) 2 :لساعات المعتمدةا

 : المتطلب السابق

الموصالت و الكابالت  –. التأريض الوقائي و مانعات الصواعق –. اجراءات و طرق الوقاية من الصدمات الكهربية

انواع المواسير، انواع خنادق ) انظمة تمديد الكابالت  –(. انواعها، اختيار مساحة مقطع الموصل، طبقة الحماية الخارجية)

االختبارات البصرية، ) اختبارات الترةيبات الكهربية  –(. رات، قواطع الدائرةالمصه)اجهزة الوقاية الكهربية  –(. الكابالت

حسابات  –. الكود المصرى و رموز  الدوائر المستخدمة في اعمال الترةيبات الكهربية –(. اختبارات تحت ظروف التشغيل

 (. الترةيب البنائى لتوزيع االحمال)االحمال الكهربية و طرق توزيعها 

CBE312 صميم بمعاونة الحاسب الت 

 (4+1+4) 2 :الساعات المعتمدة

 CBE302 – CBE303: المتطلب السابق

التعرف على طريقة تحليل المنشآت والمسلتخدمة فلي البلرامج اإلنشلائية للحاسلب اآلللي و تطبيلق تللك البلرامج شلفى عملل و 

تحلت تلأثير ( اللخ  …ت ، العناصلر القشلرية ، العناصر اإلطلارا) تحليل منشآت مستوية فراعية باستخدام العناصر المختلفة 

باإلضللافة إلللى اسللتخدام البللرامج اإلنشللائية شللفى . األحمللال المختلفللة وةللذلك تحليللل الكبللاري تحللت تللأثير األحمللال المتحرةللة 

ت تصللميم المنشللات المختلفللة مثللل المنشللات الخرسللانية والمعدنيللة والكبللاري سللابقة اإلجهللاد واألبللراج الكهربيللة والمنشللات ذا

 .القطاعات األسطوانية

CBE313  ( 2)تصميم المنشآت الخرسانية  المسلحة 

 (1+3+4)3  :الساعات المعتمدة

 CBE303: المتطلب السابق

دراسة األنواع المختلفة . تصميم و تفاصيل البالط الالةمرية ، تصميم الصاالت المسموح بأعمدة داخلية بها والغير مسموح 

 . من أنظمة تغطية الصاالت و تفاصيل تسليحها

 

 

 ( Senior-2)  المستوى الخامس

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 
CBE401  ( 0) مشروع تخرج 

 ( 1+3+1)1  :المعتمدةالساعات 

 : المتطلب السابق

 إلى القيام باإلضافة للطالب البحثية المهارة لتنمية بحث إجراء فى األساتذة أحد مع للتالزم للطالب الفرصة المقرر هذا يمن 

 واألستاذ الطالب بين المشترك األهتمام ذات الموضوعات أحد فى ومستقلة متعمقة دراسة ببرنامج
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CBE402  مواصفات المشاريع الهندسية  

 (1+4+4)3  :الساعات المعتمدة

 CBE305: المتطلب السابق

أسلوب التوافق بين القرار  و الفعل  فى  تصميم و  -مقدمة  لدراسة  االعتبارات  القانونية و التعاقدية  لصناعة  اإلنشاءات 

: المناقصات -مواصفات بعض العناصر و االستخدامات -أصول التعاقد بين المالك و المقاولين -بناء المنشآت الهندسية

 -الصيغ الدولية للتعاقدات -أنواع العالقات التعاقدية و الفروق بين أنواع العقود -مراحلها، سياستها و أنماطها و نماذجها

 .التحليل القضائي للدعاوى  القضائية و فض المنازعات

CBE403  الطرقوتصميم تخطيط 

 (1+3+3) 2  :الساعات المعتمدة

 CBE208: المتطلب السابق

مبادئ  التصميم و اإلنشاء   -أدوات  تخطيط  النقل-المبادئ   الهندسية  لمختلف  نظم النقل  -مقدمة  األساسيات  التخطيطية

 .للطرق السريعة و السكك الحديدية

 CBE404 ترميم المنشآت  

  (1+4+4)3  :الساعات المعتمدة

 CBE313: المتطلب السابق

الصيانة  -معالجة الدهانات و عمليات اإلنهاء -برامج الصيانة -العوامل المناخية -األساليب و التقنيات المتبعة فى التفتيش 

 .تدعيم و تقوية الهياةل و المنشآت -إصالح المنشآت المعدنية -إصالح منشآت الطوب -اإلنشائية للخرسانات

CBE405  (0)منشآت خرسانية خاصة 

 (1+3+3) 2  :المعتمدةالساعات 

 CBE313: المتطلب السابق

الممانعة ضد تسرب -اعتبارات و متغيرات التصميم -خرسانة المنشآت المائية -الكمرات العميقه  –الكوابيل القصيره  

رض تصميم الخزانات الدائرية العالية و علي األ. تصميم الخزانات المستطيلة العالية وعلي األرض و تحت األرض   -الماء

 .القوي الداخلية ، تصميمها و تفاصيل تسليحها : المنشآت القشرية  .تصميم حمامات السباحة .  و تحت األرض

CBE406  تخطيط و تصميم البرامج الزمنية 

 (1+3+4) 3  :الساعات المعتمدة

 CBE305: المتطلب السابق

الزمنية و أساليب المراقبة و التحكم و دراسة أساليب تعريف أنواع المشروعات المختلفة و مكوناتها، تصميم نماذج البرامج 

التوزيع الصحي  للموارد المختلفة، تصميم البرامج الزمنية باعتبار الحد الزمني األدنى الالزم لتنفيذ المشروعات و برامج 

ر و إدارة المنتجات، المسار الحرج، طريقة إعداد المكاتبات و التقارير عن حالة الموقع، مراقبة الوقت و التكاليف، تطوي

 (.الكميات و المواصفات) تطبيقات على الحاسب اآللي 

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 
407CBE  (4)مشروع تخرج  

 (6+1+0) 3 :الساعات المعتمدة

 CBE401: المتطلب السابق

يقوم الطالب بمراجعة  -مشارةة الطالب فى اختيار المواضيع بناء على مجاالت اهتمامهم و توفر اإلمكانات و المشرفين 

. األعمال السابقة المنشورة و بتنفيذ األعمال االبتدائية   يقوم ةل  مشترك  بعرض  شفهي  ألهم  النتائج  التى حصل عليها 

 .ات ويقوم ةل طالب باستكمال البحث ةتابة لتقديم مشروع مكتوببعد المناقشة و  النقد  و االقتراح

408CBE  الهندسة الصحية و البيئية 

 (1+3+3) 4 :الساعات المعتمدة

 CBE208: المتطلب السابق

المخلفات الصحية  -مراقبة الجودة-التوزيع-المعالجة-التجميع -ماء الشرب -الدورة الكيموحيوية للفضالت و التحلل  

 .جودة الهواء و التحكم فى تلوثه -التحكم فى تلوث المياه -المعالجة و التخلص -التجميع -والصناعية
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409CBE  ( 4)منشآت خرسانية خاصة 

 (1+3+3)4  :الساعات المعتمدة

 CBE405: المتطلب السابق

 -تحليل وتصميم حوائط القص والعناصر المقاومه لقوى الرياح والزالزل  –المنشأت المعرضه لقوى الرياح والزالزل 

التحليل والتصميم لمقاومة -فقد اإلجهاد المسبق -طرق و نظم الخرسانة سابقة اإلجهاد -أساسيات:  الخرسانة سابقة اإلجهاد

أنواعها ، األحمال   -انظمة تنفيذها  :الكباري الخرسانية المسلحة . و القص  و لخواص التماسك والتحميلاالنحناء 

 . المعرضة لها ، الكباري البالطية ، الكباري الكمرية ، الكباري الصندوقية ، تصميم ةل نوع و تفاصيل التسلي  

C04U حقوق االنسان 
 (0+0+6) 6   :الساعات المعتمدة

 : المتطلب السابق

الحقوق ، المصادر الوطنية والدولية لقانون حقوق اإلنسانمفهوم حقوق االنسان واهميته ، نشأة ومصادر حقوق اإلنسان، 

حقوق ذوى االحتياجات ، حقوق الطفل، حقوق المراة، القيود المفروضة على حقوق االنسان، الحقوق الجماعية، الفردية

، ضمنات واليات حقوق اإلنسان فى النظام الدستوري والقانون الوطني، حماية حقوق اإلنسان المنظومة الدولية ل، الخاصة

 . المنظمات الدولية وحقوق االنسان ، المنظمات الغير حكومية وحقوق االنسان

CBE41X  من بين( 0)مقرر اختياري  

 (1+4+4) 3   :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

CBE411 الكباري الحديدية 

أنواع الكباري المعدنية ، النظام اإلنشائي في اإلتجاهين الطولي و العرضي ، نوع الحديد . النظام اإلنشائي للكباري 

المستخدم في اإلنشاء ، األحمال التصميمية للكباري بأنواعها المختلفة ، تصميم ةمرات أرضية الكباري ، تصميم الكمرة 

تصميم شكاالت مقاومة الرياح و رةائز . تصميم الكباري الجمالونية و تفاصيلها . عامة للتصميم اعتبارات . الرئيسية 

 .الكباري 

CBE412  سلوك و تشييد المنشآت الحديدية 

طرق اللحام و . طرق تنفيذ المنشآت الحديدية ، القطع باستخدام المناشير و القطاعات ، تثقيب الحديد باستخدام المثاقيب 

المسامير عالية المقاومة و المسامير . السلوك المرن لوصالت المنشآت الحديدية وسلوك الوصالت حتي االنهيار . فحصة 

 .بداية حدوث الشروخ و تطور الشروخ . سلوك الكالل للمنشآت الحديدية . العادية و الورد و الصواميل الخاصة بالمسامير 

CBE413    المنشآت الحديدية الفراغية 

. قف الفراغية إنشاء األس. التحليل اإلنشائي للشبكات الحديدية المزدوجة ( : الشبكات المزدوجة ) لحديدية الفراغية األسقف ا

 ية المثبتة بكابالت سابقة الشد المنشآت المعدن. براج الجهد العالي ا.تفاصيل الوصالت ،طرق التحليل اإلنشائي :األبنية العالية

CBE42X  بينمن ( 4)مقرر اختياري 

 (1+4+4) 3   :الساعات المعتمدة   

 : المتطلب السابق

CBE421 طرق التشييد و معدات البناء 

وتشللمل المعللدات الحديثللة المسللتخدمة فللي تشللييد الطللرق و المطللارات وأسلللوب وضللع خطللط التنفيللذ  وأسلللوب إدارة الجللودة 

تصللميم و تفاصلليل : المنشللآت سللابقة التجهيللز . التنفيللذالشللاملة لطللرق التشللييد المختلفللة مللع توضللي  العالقللة بللين التصللميم و 

 .اإلنشاء 

CBE422  إدارة مصادرالمشروعات 

ويرةز علي أسلوب إدارة المشروعات من منظور المصادر البشرية المطلوبة و التعريف بالوظائف األساسية  للمشروعات 

اسية الخاصة بإدارة المشروعات وتنظيم العالقة مع تحديد مسئوليه ةل وظيفة ةما يشمل أيضا التعريف باالجتماعات األس

بين مجموعة عمل المشروع ةما يحتوي المنهج علي المستندات ةيفية إعداد التقارير المختلفة وأسلوب إدارة وتنظيمها بين 

 .المقاول و االستشاري

CBE423 طرق فض المنازعات و التحكيم 

 FIDICطبقللاً الشللتراطات النصللوص عليلله بللالعقود الدوليللة  Settlement Disputesوتحتللوي علللي أسلللوب فللض المنازعللات 

 Arbitrationبين المقاول و االستشاري و العكس وإجراءات التحكيم  (Claims)وأسلوب إعداد المطالبات 



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

018 

 

 

 الحاسببرنامج هندسة  - السادسالباب 
 هندسة الحاسببرنامج توصيف  -0

 %3.33ساعة معتمدة   6( اجبارى  (مقررات متطلب الجامعة 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

UC01 0 0 3 3 لغة إنجليزية  

UC02 2 0 6 3 مقدمة حاسب  

UC03 0 0 1 6 مبادئ التفكير العلمي  

UC04 0 0 1 6 حقوق االنسان  

  2 0 5 6 المجموع

 

 %3.33ساعة معتمدة   6( اختيارى)مقررات متطلب الجامعة 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

UE05 0 0 2 2 مهارات االتصال  

UE06 0 0 3 3 اقتصاد  

UE07 0 0 2 2 اقتصاد وادارة مشروعات  

UE08 0 0 2 2 علوم بيئية  

UE09 0 0 1 1 كتابة تقارير فنية  

UE10 0 0 1 1 علم النفس  

UE11 0 0 3 3 أمن صناعى وبيئة  

UE12 
العوامل النفسية والسلوكية 

 فى البيئة العمرانية
2 2 1 0  

UE13 0 0 1 1 قانون واخالقيات المهنة  

UE14 0 0 2 2 األخالقيات وممارسة المهنة  

UE15 0 0 3 3 اداراة المشروعات  

 

 



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

010 

 

 %20 ساعة معتمدة 36( اجبارى )مقررات متطلب الكلية 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

BAS001  0 2 3 4 (6)رياضيات  

BAS002  3 2 3 4 (6)فيـــــزياء  

BAS003 0 3 2 2 (6) ميكانيــكا  

MT004  0 4 0 6 (6)رسم هندسى  

HUM005 
 تاريخ الهندسة

 والتكنولوجيا
3 2 0 0  

BAS006  0 2 3 4 (3)رياضيات BAS001 

BAS007  3 3 3 4 (3)فيــــزياء BAS002 

BAS008  0 2 2 3 (3)ميكانيــكا BAS003 

BAS009 3 3 3 4 كيمياء الهندسيةال  

MTE010  0 4 0 1 (3)رسم هندسى BAS004 

IME011 2 0 1 2 تكنولوجيا انتاج  

ICE401  2 0 0 6 6مشروع تخرج  

ICE407  6 0 1 3 3مشروع تخرج ICE401 

  69 30 32 26 المجموع

 

 % 32.22ساعة معتمدة  85مقررات العلوم الهندسية 
 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
السابقالمتطلب   

 عملى تمرين محاضرة

BAS606  0 2 2 3 ( 2) رياضيات BAS006 

BAS603 2 3 2 3 (2)     فيزياء BAS007 

ELE604  3 3 2 2 (6)دوائر كهربية  

ELE605   2 3 3 4 (6)إلكترونيات  

BAS606  0 3 2 3 (4)رياضيات BAS101 



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

012 

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
السابقالمتطلب   

 عملى تمرين محاضرة

ELE601  2 3 2 3 (3)دوائر كهربية ELE104 

ELE608  0 3 2 4 (3)إلكترونيات ELE105 

ELE609 3 2 2 3 تصميم دوائر منطقية ELE105 

BAS201  0 2 2 3 (5)رياضيات BAS106 

ELE203 2 2 2 3 إلكترونية قياسات كهربية و ELE107 

ELE204 0 2 3 4 نظم وإشارات  

ELE205 0 2 2 3 نظرية إتصاالت  

ELE206 3 2 2 3 دوائر إلكترونية ورقمية ELE108 

ELE209 0 2 2 3 نظم خطية وتحكم  

ELE210 2 2 2 3 آالت كهربية ELE107 

ICE303 2 3 4 معالجة اإلشارات الرقمية   

ICE304  0 2 2 3 مترجماتلغة  

ELE305 2 2 2 3 التحكم اآللي  

  18 26 40 58 المجموع

 

 % 32.78ساعة معتمدة  59( اإلجبارية) قررات العلوم الهندسية التخصصية م
 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

ICE103 2 0 3 2 (6) برمجة حاسب UC02 

ICE110  2 0 2 3 (3)تطبيقات برمجة حاسبات ICE103 

ICE202 3 2 2 3 هياكل بيانات وخوارزميات UC02 

ICE207 2 2 3 4 نظم قواعد بيانات  

ICE208 3 3 2 4 نظم التشغيل  

ICE301  2 2 2 3 (6)هندسة برمجيات  



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

011 

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

ICE302  2 2 3 4 (6)شبكات الحاسب  

ICE306 0 2 3 4 الحاسب عمارة  

ICE307  2 2 3 4 (6)الرسوم باستخدام الحاسب  

ICE308  2 2 3 4 (3)شبكات الحاسب ICE302 

ICE309 2 2 2 3 الذكاء االصطناعي  

ICE402 2 2 3 4 المشغالت الدقيقة  

ICE403 2 2 3 4 (3) الرسوم باستخدام الحاسب ICE307 

ICE404 0 2 2 3 معالجة الصور  

ICE408 0 2 2 3 تواجهات الحاسب  

ICE409 2 0 2 2 الشبكات العصبية ICE308 

ICE410 0 2 2 4 البيانات الوسائط المتعددة  

  38 38 42 59 المجموع

 

 %8.33ساعة معتمدة  15( اإلختيارية)مقررات العلوم الهندسية التخصصية 
 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

االتصالساعات  المتطلب  

 عملى تمرين محاضرة السابق

ICE311 0 2 2 3 التعرف على األنماط  

ICE312 0 2 2 3 أساليب المنطق المبهم  

ICE313 0 2 2 3 التحكم الصناعى  

ICE411 0 2 2 3 نظم الخبرة  

ICE412 0 2 2 3 الحقيقة  الظاهرية  

ICE413 0 2 2 3 أنظمة الحاسبات الموزعة  

ICE421 0 2 2 3 التنقيب عن البيانات  

ICE422 0 2 2 3 حاسبات الزمن الحقيقى  



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

012 

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

االتصالساعات  المتطلب  

 عملى تمرين محاضرة السابق

ICE423 
تقنية المعلومات واللغات 

 المتقدمة
3 2 2 0  

ICE431 
موضوعات متقدمة فى 

 الذكاء االصطناعى
3 2 2 0  

ICE432 
تشفيير ) علم التشفير 

 (البيانات 
3 2 2 0  

ICE433 0 2 2 3 أمان شبكات الحاسب  

ICE441 
موضوعات متقدمة فى 

 هندسة الحاسبات
3 2 2 0  

ICE442 
موضوعات متقدمة فى تقنية 

 المعلومات
3 2 2 0  

ICE443 0 2 2 3 طرفيات الحاسب  

 
 
 

 

 

 

  



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

016 

 

 الجداول الدراسية للطالب المنتظم-0

 (Freshman) المستوى األول

االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

BAS001  3 0 2 3 4 (6)رياضيات  

BAS002  3 2 2 3 4 (6)فيـــــزياء  

BAS003  3 0 2 2 3 (6)ميكانيــكا  

MTE004  3 0 4 0 1 (6)رسم هندسى  

HUM005 2 0 0 2 2 تاريخ الهندسة  

UC01 2 0 0 2 2 لغة انجليزية  

UC02 2 3 0 1 2 مقدمة حاسب  

 18 المجموع
62 10 5 

  
30 

الثانىالدراسى الفصل   

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

BAS006  3 0 2 3 4 (3)رياضيات BAS001 

BAS007  3 2 2 3 4 (3)فيــــزياء BAS002 

BAS008  3 0 2 2 3 (3)ميكانيــكا BAS003 

BAS009 3 3 3 3 4 كيمياء الهندسيةال  

MTE010  3 0 4 0 1 (3)رسم هندسى MTE004 

IME011 2 2 0 1 2 تكنولوجيا اإلنتاج  

 18 المجموع
63 12 6   

20   

 

 



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

012 

 

 (Sophomore) المستوى الثانى

االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UE09 3 0 0 1 1 كتابة تقارير فنية  

BAS101  3 0 2 2 3 ( 2) رياضيات BAS006 

BAS102 3 2 3 2 3 (2)     فيزياء BAS007 

ICE103  3 3 0 3 3 (6)برمجة حاسب UC02 

ELE104  3 2 3 2 3 (6)دوائر كهربية  

ELE105   2 2 3 3 4 (6)إلكترونيات  

UE10 2 0 0 1 1 علم النفس  

 18 المجموع
13 8 9   

20   

 
 الثانى الدراسى الفصل

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UE08 2 0 0 2 3 علوم بيئية  

BAS106  3 0 3 2 3 (4)رياضيات BAS101 

ELE107  3 2 3 2 3 (3)دوائر كهربية ELE104 

ELE108  3 2 3 2 4 (3)إلكترونيات ELE105 

ELE109 3 3 2 2 3 تصميم دوائر منطقية ELE105 

ICE110 2 3 0 2 3 تطبيقات برمجة حاسبات ICE103 

 18 المجموع
62 8 9   

20   



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

011 

 

 

 (Junior) لثاالمستوى الث

 االولالدراسى الفصل 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

UE07 3 0 0 2 2 إقتصاد وادارة مشروعات  

BAS201  3 0 2 2 3 (5)رياضيات BAS106 

ICE202 3 3 2 2 3 هياكل بيانات وخوارزميات UC02 

ELE203 
 

 قياسات كهربية و إلكترونية

 

3 2 2 2 3 ELE107 

ELE204 3 0 2 3 4 نظم وإشارات  

ELE205 3 0 2 2 3 نظرية إتصاالت  

 18 المجموع
62 60 4   

31   

الثانى الدراسى الفصل  

 

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

UE03  2 0 0 1 1 العلمىالتفكير مبادىء  

ELE206 3 3 2 2 3 دوائر إلكترونية ورقمية ELE108 

ICE207 3 2 2 3 4 نظم قواعد بيانات  

ICE208 3 2 2 3 4 نظم التشغيل  

ELE209 2 0 2 2 3 نظم خطية وتحكم  

ELE210 3 2 2 2 3 آالت كهربية ELE107 

 18 المجموع
12 8 9   

39   



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

019 

 

  

 (Senior-1) المستوى الرابع

االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UC04 2 0 0 1 1 حقوق االنسان  

ICE301  3 2 2 2 3 (6)هندسة برمجيات  

ICE302  3 2 2 3 4 (6)شبكات الحاسب  

ICE303 3  2 3 4 معالجة اإلشارات الرقمية  

ICE304 3 0 2 2 3 لغة مترجمات  

ELE305 3 2 2 2 3 التحكم اآللي  

 18 المجموع
12 10 6  

 
28  

الثانى الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

ICE306 3 0 2 3 4 عمارة الحاسب  

ICE307 
الرسوم باستخدام الحاسب 

(6) 
4 3 2 2 3  

ICE308  3 2 2 3 4 (3)شبكات الحاسب ICE302 

ICE309 3 2 2 2 3 الذكاء االصطناعي  

ICE31X  3 0 2 2 3 (6)مقرر إختيارى  

 18 المجموع
62 10 6   

39   

 

 

 

 



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

022 

 

 (Senior-2) المستوى الخامس

 االول الدراسى الفصل

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

ICE401  3 3 0 0 1 (6)مشروع التخرج  

ICE402 3 2 2 3 4 المشغالت الدقيقة  

ICE403 
 الرسوم باستخدام الحاسب

(3) 
4 3 2 2 3 ICE307 

ICE404 3 0 2 2 3 معالجة الصور  

ICE46X  3 0 2 2 3 (3)مقرر اختياري  

ICE42X  3 0 2 2 3 (2)مقرر اختياري  

 18 المجموع
12 10 7   

39   

 
الثانى الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

ICE407  3 6 0 6 3 (2)مشروع التخرج  

ICE408 3 0 2 2 3 تواجهات الحاسب  

ICE409 
 الشبكات العصبية

 
2 2 0 2 3 ICE308 

ICE410 3 0 2 2 4 البيانات الوسائط المتعددة  

ICE43X  3 0 2 2 3 (4)مقرر اختياري  

ICE44X  3 0 2 2 3 (5)مقرر اختياري  

 18 المجموع
12 6 12   

20   

 

 



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

028 

 

 الحاسبهندسة  المحتوى العلمى لمقررات برنامج -3

 (Freshman)  المستوى األول

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 
BAS001 ( 0) رياضيات 

 ( 1+4+3) 2 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

الجزئية، نظرية المعادالت، حل المعادالت غير الخطية فى متغير نظرية ذات الحدين، االستنتاج الرياضى، الكسور : الجبر 

تعريف الدوال والدوال المثلثية، والجبرية ورسم منحنياتها، الدوال : التفاضل .واحد، طرق الحلول العددية، المصفوفات 

. نظرية القيمة المتوسطة الكسرية، توصيف النهايات ، االتصال ، التفاضل، تفاضل الدوال الجبرية والمثلثية، نظرية رول،

تطبيقات على التفاضل ، حساب الخطأ فى الدالة نتيجة الخطأ  فى قيمة المتغير، نظرية لوبيتال، رسم المنحنيات، القيمة 

 .العظمى والصغرى والنظريات المصاحبة

 

BAS002  (0)فيزياء 

  (4+4+3) 2 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 معاييرالقياس،للكميات األساسية ،التحليل البعدى،أنظمة الوحدات ،  خواص المرونة لالجسام الصلبة ،القياسات الفيزيائية ،

التحميل، االجهاد واالنفعال ،معامالت المرونة، التجاذب وقانون نيوتن للتجاذب وتطبيقاته، طاقة الوضع، حرةة  انواع

التوابع وقوانين ةبلر، الموائع الساةنة ، الضغط الهيدروستاتيكى، قاعدة باسكال، قاعدة ارشميدس، حرةة الموائع المثالية ، 

تها، اللزوجة، الذبذبات، الحرةة التوافقية البسيطة وبعض تطبيقاتها، طاقة الجسيم معادلة االستمرار،معادلة برنولى وتطبيقا

 .تجارب عملية. المتحرك بحرةة توافقية بسيطة، الحرةة التوافقية البسيطة والحرةة الدائرية المنتظمة

ميكا الحرارية ، قياس درجات درجة الحرارة، وةمية الحرارة، القانون األول للديناميكا الحرارية، القانون الصفرى للدينا

الحرارة ،التمدد الحرارى، ةمية الحرارة، امتصاص الحرارة بواسطة األجسام الصلبة والسوائل، آليات انتقال 

الحرارة،النظرية الحرةية للغازات، الغازات المثالية،طاقة الحرةة االنتقالية، توزيع سرعة الجزيئات، الحرارة النوعية 

رارة وعالقتها بالجرارة النوعية،االنتروبيا والقانون الثانى للديناميكا الحرارية، دورة ةارنوت، للجزيئات، درجات الح

 .المقياس المطلق لدرجة الحرارة، مبادئ االآلت الحرارية، مبادئ أجهزة التكييف، تجارب عملية

 

BAS003  (0)ميكانيكا 

    (1+4+4) 3 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

، ات اتزان الجسيم والجسيم الجاسئالمتجهات وتطبيقاتها ، االحتكاك الجاف ، تطبيقات،   دالة الجهد االستاتيكية جبر المتجه 

اتزان جسيم ، اتزان جسيم جاسئ، المفصالت والبكرات، االحتكاك ، مرةز الكتل ، عزم القصور . المفصالت والبكرات

 .الذاتى

 

MTE004  (0)رسم الهندسي 

 (1+2+1) 0: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 –دوات ومعدات الرسم ، استخداماتها والمحافظة عليها ،  أساليب الترقيم ووضع األبعاد ، تقنيات ومهارات الرسم الهندسىأ

قط المختلفة استنتاج المسا –اإلسقاط المساعد –اإلسقاط العمودى للنقطة والخط والمستوى والمجسم  –العمليات الهندسية 

 .من األشكال المنظورة والعكس
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HUM005 والتكنولوجيا تاريخ الهندسة  

 (1+1+4) 4: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

، بروز الرأسمالية الصناعية، بروز صور جديدة من الطاقة، المواصالت  دراسة المجتمعات الريفية و العمرانية و الحرفية

جزء من الثقافة يبرز عملية اإلبداع التى تحتوى على مجموعة من المحاوالت التى تختار أو واالتصاالت، التكنولوجيا 

 .ترفض طبقا للخصائص االجتماعية فى ذلك الوقت

UC01  لغة اإلنجليزية 

 (1+1+4) 4: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

هاراته، بناء الكلمات، القراءة، االستماع، التعبير و مراجعة على القواعد األساسية للغة اإلنجليزية، النطق األمريكي و م

متابعة التحسن فى مهارات التعبير الشفهي، المحادثة، القراءة و الكتابة، نشاطات . المحادثة، البرنامج اإلضافي العملي للغة 

 .تتضمن اللغة التقنية و المعملية، تقوية الفهم الذي يؤدى إلى زيادة القابلية لالتصال

 

UC02 مقدمة للحاسبات 

 (3+1+0) 4 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

أسلوب بناء  الحاسب ، مقدمة  لمعالجة البيانات ، نظام الحاسب وعناصره ، تنظيم البيانات وإدخالها ، أساسيات نظام 

 .للغات الحاسب والبرمجةالحاسب ، نبائط ووسائل عمليات اإلدخال ، الميكروحاسبات ، خريطة تدفق البرامج ، مقدمة 

 (فصل الربيع)الفصل الدراسى الثانى 
BAS006 (2) رياضيات  

     (1+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 BAS001C: المتطلب السابق

تعريف التكامل، تكامل الدوال المثلثية والجبرية، تعريف التجميعات، إيجاد مجموع األعداد األحادية واألعداد : التكامل 

التربيعية، تعريف المساحات تحت المنحنى وعالقتها بالتكامل، النظريات األساسية فى التكامل ، طرق التكامل ، الدوال 

كسية والدوال الزائدة والدوال الزائدة العكسية، األشكال الغير معرفة ونظرية لوبيتال، العكسية للدوال والدوال المثلثية الع

القواطع المخروطية، المعادالت العامة من الدرجة الثانية فى متغيرين وتوصيفها ، : هندسة تحليلية وجبر .التكامل المعتل

 . فة، حلول المعادالت المتجانسة والغير متجانسةحل المعادالت الخطية فى أةثرمن متغيروأنواعها من حيث رتبة المصفو

 

BAS007  (2)فيزياء  

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة  

 BAS002C: المتطلب السابق

الشحنة الكهربية وقانون ةولوم ، الموصالت والمواد العازلة ، مبدأ إضافة القوى الكهروستاتيكية ، : الكهربية الساةنة  

لمجال الهيدروستاتيكى، خطوط المجال ، المجال لشحنة نقطية ومجموعة شحنات نقطية وتوزيع طبيعة الشحنة الكهربية ،ا

متصل من الشحنات ، قانون جاوس، فيض المجال الكهروستاتيكى، قانون جاوس وتطبيقاته، الجهد الهيدروستاتيكى، 

الشحنات، اشتقاقا ق المجال من  حساب الجهد من المجال، الجهد لشحنة نقطية ومجموعة شحنات نقطية وتوزيع متصل من

الجهد، طاقة الوضع الكهروستاتيكية، األوساط العازلة واستقطابها، السعات الكهربية، قانون جاوس فى وجود أوساط 

 .عازلة، متجه اإلزاحة، الطاقة المختزنة فى المجال الهيدروستاتيكى، تجارب عملية

لمقاومة الكهربية ةثافة التيار ، قانون اوم، القدرة الكهربية، أشباه التيار  لكهربى وا: التيار الكهربى والمغناطيسية

الموصالت ، دوائر التيار المستمر، القوة الدافعة الكهربية، فرق الجهد ، قانونا ةيرشوف، الدوائر متعددة العروات، 

مجال المغناطيسى، قانون المجاالت المغناطيسية، تعريف المجال، القوة المغناطيسية على موصل يحمل تيار، مصادر ال

بيوت سافار ، قانون امبير، الحث الكهرومغناطيسى، قانون فاراداى، قانون لنز، المجاالت الكهربية الناشئة بالحث، 

معامالت الحث، الطاقة المغناطيسية، الحث المتبادل، الخواص المغناطيسية للمواد ومعادالت ماةسويل، قانون جاوس 

يسية والبارامغناطيسية، الفيومغناطيسية، التخلف المغناطيسى تيار اإلزاحة، تعميم قانون أمبير، للمغناطيسية، الديامغناط

 . معادالت ماةسويل، تجارب عملية
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BAS008  (2)ميكانيكا  

 (4+4+3) 2:  الساعات المعتمدة 

 BAS003C: المتطلب السابق

.    ، الحرةة النسبية(الموضع والسرعة والعجلة)اإلحداثيات ومحاور اإلسناد الحرةة الخطية والمنحنية : ةيناماتيكا  الجسيم 

معادالت و قوانين نيوتن للحرةة ، العجلة الثابتة والمتغيرة، معادالت الحرةة الخطية فصل المتغيرات، معادالت الحرةة 

الشغل المبذول بواسطة القوى، طاقة الحرةة والشغل الدفع وةمية الحرةة التصادم : يمالمنحنية  ، الشغل والطاقة للجس

 .  وتطبيقاته،   قانون حفظ الطاقة، الدفع وةمية الحرةة

BAS009  الكيمياء  الهندسية  

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

الديناميكى فى  االتزان ،الميزان المادى والحرارى فى عمليات احتراق الوقود ،  خواص المحاليل  –الحالة الغازية 

صناعات  ،التلوث ومعالجته  ،مواد البناء  ،معالجة المياه  ،الكيمياء الكهربية والتآةل  ،العمليات الفيزيائية والكيميائية 

الزيوت والشحومات  ،أشباه الموصالت  ،البتر وةيماويات  ،السكر  ،البوليمرات  ،باغ األص ،ةيميائية مختارة ،  األسمدة 

 .والمنظفات الصناعية

MTE010  (2)رسم الهندسي  

 (1+2+1) 0: الساعات المعتمدة 

 BAS004C: المتطلب السابق

رسم وترةيب  –تقاطع السطوح  –القطاعات المستوية للمجسمات. استنتاج المساقط األخرى والمقاطع من المساقط المتاحة

 .الرسم باستخدام الحاسب -مبادىء الرسومات المعمارية –رموز الدوائر الكهربية  –الهياةل الصلب 

IME011 تكنولوجيا اإلنتاج 

 (4+1+0) 4: الساعات المعتمدة  

 : المتطلب السابق

، أنواعها ، خواصها ، مجاالت استخدامها ، مقدمة  مقدمة عن المواد الهندسية  الحديدية والالحديدية  والسيراميك والمرةبة 

عن العمليات التكنولوجية ، السباةة واللحام ، عمليات التشكيل ، عمليات التشغيل ، مقدمة عن استخدامات الحاسب فى 

 .هندسة اإلنتاج ، مقدمة عن الهندسة الصناعية ، دراسة العمل ، تخطيط المصانع

 Sophomore))المستوى الثانى

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 
UE09 كتابة تقارير فنية 

 (1+1+0) 0:  الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق 

، (الجداول والرسومات البيانية  –وصف التجارب  –التعاريف  –المقارنات  –الخصائص واألبعاد ) طرق الكتابة العلمية 

، ( المراجعة والتحسين  –ةتابة المسودة  –اإلعداد  –التخطيط ) التقرير مكونات ومحتويات التقرير الفني ، خطوات ةتابة 

االختصارات القياسية ، التوضيحات المرفقة بالتقرير، الخطابات و إرشادات لها، تصميم الصفحة ، التقارير القصيرة ، 

 .المواصفات الفنية ، الكتالوجات

 BAS101  ( 3) رياضيات  
 (1+4+4) 3  :  الساعات المعتمدة

 BAS006 :المتطلب السابق 

التفاضل التكامل للدوال  التى تحتوى على أةثر من متغير، التفاضل الجزئى ، قاعدة السلسلة، تطبيقات فى الخطأ  نتيجة 

الخطأ فى المتغيرات، التفاضل تحت عالمة التكامل ، نظرية تيلور فى أةثر من متغير، القيم العظمى والصغرى للدالة 

ير المشروطة، ايجاد مستوى المماس والمستقيم العمودى ل سط  فى الفراغ وةذلك للسطوح المعروفة المشروطة وغ

الثنائى والثالثى وتطبيقاتها فى إيجاد المساحات ومساحة : ةالكرة واألسطوانة ، تعريفات فى المتجهات، التكامل المتعدد

والثانية وتطبيقاتهما ، المتسلسالت ودراسة التقارب والتباعد  األسط  واألحجام ، المعادالت التفاضلية من الرتبتين األولى

 .حل المعادالت التفاضلية باستخدام متسلسلة القوى ، تحويالت البالس وتطبيقاتها. والنظريات المصاحبة
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BAS102   (3)فيزياء  

   (1+4+4) 3  :  الساعات المعتمدة

   BAS007 :المتطلب السابق 

الطيف الكهرومغناطيسى ، االنبعاث االلكترونى، ازدواجية الموجات والجسيمات، خواص المواد المغناطيسية والعازلة 

والمعادن وأشباه الموصالت ، المجاالت الكهربية والكهرومغناطيسية وانتشار الموجات ، التيارات الكهربية الثابتة ، 

تطبيقات الفيزياء : الليزر  ،قانون موسلى ،الطيف  ،المدارات  ،ذرة بوهر : ةالفيزياء الزري.المجاالت المغناطيسية الساةنة

 .الترانزستور  ،p-n وصلة    ،المبادئ األساسية : فيزياء الجوامد : النووية 

ICE103  ( 0)برمجة حاسبات 

 (3+1+4)3   :  الساعات المعتمدة

 UC02:المتطلب السابق 

الخوارزميات ومفاهيم البرمجة باستخدام اللغات المختلفة ، تعريف المتغيرات مقدمة فى تحليل المشكالت واستنباط 

وتخصيص البيانات العددية،  تمثيل البيانات العددية وتحليل األخطاء فى الحسابات العددية، الدخل والخرج ، هياةل التحكم 

 إستخدام لغة البرمجة) تطبيقات على الحاسب  الشرطية، الهياةل التكرارية، البرامج الفرعية، التصميم التجزيئى للبرامج ، 

C++   ( 

ELE104  ( 0)دوائر كهربية 

 (4+4+4) 3    :  الساعات المعتمدة

 :المتطلب السابق 

ثوابت ومتغيرات الدوائر الكهربية ، عناصر  الدوائر الكهربية ، دوائر التيار المستمر، دوائر المقاومة البسيطة ، تحليل 

نظرية  التحويل بين المصادر الكهربية ، نظرية الشبكات الكهربية ، توصيلة النجمة والمثلث والتحويل الدوائر الكهربية، 

بينهما ، دوائر التيار المتردد الجيبية المستقرة ، التمثيل بالمتجهات الزمنية ، التمثيل بالمتجهات الزمنية ، تطبيق نظريات 

ردد ، القدرة الكهربية فى دوائر التيار المتردد ، القدرة المرةبة ، معامل الشبكات الكهربية على الدوائر ذات التيار المت

 .القدرة ، الدوائر الكهربية ذات المقاومة الالخطية

ELE105  (0)الكترونيات 

  (4+4+3) 2 : الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق 

الثنائية وخواصها وتطبيقاتها ، األجهزة الثنائية  مراجعة على روابط الطاقة، ظاهرة ترةيز الحوامل ونقلها ، الموصالت 

أنواعها وخواصها، األجهزة : عمل الترانزستور ، الخواص االستاتيكية والديناميكية ، األجهزة أحادية القطب: األقطاب

: دوائر المتكاملةالفوتونية وأنواعها، خواص أشعة الليزر ومرفقاتها ، تطبيقات القوى المنخفضة والعالية لليزر، تكنولوجيا ال

 .نمو البلورات، الترسيب باألةسدة والفيلم ، انتشار االيونات ، الطباعة الحجرية والحفر واألجهزة المتكاملة

UE10 علم النفس   

 (0+0+6) 6: الساعات المعتمدة
 :المتطلب السابق 

 التدريب المهنى، المهنى، التوجيه المهنى، االختيار العمل، تحليل الفردية، الفروق سيكولوجية المهنى، النفس علم الى مدخل

 .النفسية والصحة المهنية االمراض البشرية، الهندسة الصناعى، واالمن الحوادث سيكولوجية

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 

UE08 علوم بيئية 

 (1+1+4) 4: الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق 

الهواء، مؤشرات  ملوثات الهواء،أنواع سواء ةانت سائلة أو صلبة أو غازية ، تلوثالمواد التي تؤثر سلبا على البيئة 

 المخافات  الخطره المياه، معالجة ومصادرالملوثات،أنظمة المياه وتلوث مصادرالمياه عن الهواء ، مقدمه لملوثات القياسيه

المحلى لحماية البيئة ـ مفهوم اقتصاديات البيئة ـ ومعالجتها، التلوث السمعي والبصري ،االهتمام العالمي والعربي و والسامه

 خلق الوعي البيئي ـ خلق الوعي الصحي والرياضي في التنشئة البيئية
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BAS106  (  2) رياضيات 

 (1+4+4) 3:الساعات المعتمدة 

 BAS101 :المتطلب السابق 

–المؤثرات التفاضلية اإلتجاهية –التحليل اإلتجاهى –القيم القصوى للدوال  فى أةثر من متغير  –تطبيقات التفاضل الجزئى 

الجبر الخطى ، أنواع المصفوفات ، ضرب وجمع  ،التكامالت المتعددة وتطبيقاتها  التسلسالت النهاية ومفكوك الدوال  

طرقها المختلفة، إيجاد القيم المميزة للمصفوفات والمتجهات المصاحبة ، استخدام المصفوفات ، أيجاد المصفوفات العكسية ب

. المصفوفة فى حل مجموعة من المعادالت التفاضلية الخطية ، تحليل فوريير ، التقريبات بطريقة أقل قيمة لمربع الخطأ 

 .تحويالت البالس

 

ELE107    (4)دوائر كهربية 

 (4+4+4) 3:الساعات المعتمدة 

 ELE104 :المتطلب السابق 

الحاالت   -نظريات نورتن   -تحويالت المنبع  –التحليل الحلقى –التحليل العقدى  –قوانين ةيرشوف : طرق تحليل الدوائر 

العابرة فى الدوائر الكهربية الدوائر الكهربية متعددة الطور ، الدوائر المرتبطة مغناطيسيا،  والمحاثة المتبادلة ، الرنين فى 

لدوائر الكهربية ، المرشحات الكهربية ، الشبكات ثنائية المنفذ ، المحل الهندسى للمتجهات الزمنية عند تغير التردد ، تحليل ا

 .الدوائر الكهربية ذات التيار غير الجيبى، توافقيات التردد ، متوالية فورييه

 

ELE108  (4) إلكترونيات 

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 ELE105 :بق المتطلب السا

مراجعة نظرية انتقال الشحنات فى أشباه الموصالت ، ميكانيكية توالد وإعادة ترةيب حامالت الشحنة ، تأثير المجاالت 

نموذج " بون-جومل"نموذج " مول-ابرز"الكهربية القوية، الوصلة الثنائية ، سلوك توصيل وغلق الجهد ، نموذج 

، تأثير الترددات العالية، تطبيقات فى مجال تحويل القدرة للنبائط المختلفة،  للترانزستور ذو الوصلة للشارات الصغيرة

 –المكبرات متعددة المراحل  –الترانزستور فى الترددات العالية  –محاةى الجهاز ثنائى القطبية، الشوشرة فى األجهزة 

 .خصائصها  –أنواعها  –مكبرات العمليات  –التغزية المرتدة فى المكبرات 

 

 

09LE1   ية منطقدوائر تصميم 

 (4+4+4) 3:  الساعات المعتمدة

 ELE105 :المتطلب السابق 

عناصر المنطق األساسية، التكنولوجيات ومستويات التشغيل ونظرية المفاتي  ، عرض وتنفيذ  : مقدمة عن الدوائر المنطقية

المتعدد المتقابل ، المستقبل المتعدد المتقابل ،  المرسل: توليفة الدوائر المنطقية. دوال المفاتي ، اختصار دوال المفاتي  

المفكك للرموز المجمع للرموز ، المجمع ، الطارح ، مضاف الجمع بنظرة متقدمة ، المقارن ، مصفوفة البرمجة المنطقية، 

الوضع المحدد، ماةينة : ذاةرة القراءة فقط ، التصميم بواسطة الدوائر المتكاملة المتوسطة ، الدوائر المنطقية المتتالية

الطرق الوصفية لتحليل الدوائر المتزامنة وغير المتزامنة ، تصميم الدوائر المتتالية المتزامنة ، وحدات الدوال المتتالية 

 .تجارب معملية. والتصميم باستخدام الدوائر المتكاملة المتوسطة

 

CE110I  (4)برمجة حاسبات تطبيقات 

 (3+1+4) 3:  الساعات المعتمدة 

 ICE103 :المتطلب السابق 

طرق حل المسائل وتوصيف الخوارزميات، أساسيات البرمجة المعتمدة على الكائنات، الدوال ةوحدات حسابية، انواع 

 (.في تطبيقات الموضوعات السابقة ++Cاستخدام لغة )البيانات واإلعالنات، المصفوفات والمؤشرات، التحكم والتكرارات، 
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 (Junior) الثالمستوى الث

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 

UE07 اقتصاد وادارة مشروعات 

 (1+1+4) 4: الساعات المعتمدة

 :المتطلب السابق 

 المنظومات والخدمات قيمة لحساب االقتصادية الطرق الصناعية، االتلمجا فى واالنتاج التصميم لتقييم االقتصادى التحليل

 بيانات االساسية للمشروعات، االنواع المنتجات، واسعار الصناعية التكاليف حساب للبدائل، االقتصادى التحليل االنتاجية،

 طريقة المشروعات، تخطيط مصادر المشروعات، تكلفة فى التحكم الرياضية، البرمجة طرق الشبكية، والترةيبات االسهم

 .االحصائية بيرت

 

1BAS20  ( 0)  رياضيات 

  (1+4+4) 3            :  الساعات المعتمدة 

 BAS106:المتطلب السابق 

الحل  –الحل العددى للمعامالت الجبرية  –طريقة المربعات الصغرى وإيجاد المنحيات المنسبة  –مبادئ التحليل العددى 

بعض  –بعض الطرق العددية لحل  المعادالت الخطية والتفاضلية   –العددى لمجموعة المعادالت الخطية والتفاضلية 

نظرية االحتماالت ، : إحصاء ونظرية احتماالت -النظرية التكرارية  –الطرق العددية لحل المعادالت التفاضلية الجزئية 

االحتماالت المشروطة ، دوال توزيع االحتماالت ، المتغيرات العشوائية ، دوال التوزيعات المتصلة والمتقطعة ، مقدمة فى 

 .حليل االحصائىاإلحصاء ، المقاييس اإلحصائية ، الت

 

ICE202 هياكل بيانات وخوارزميات 

      (4+4+4) 3 :  الساعات المعتمدة 

 UC02:المتطلب السابق 

أنواع البيانات وطرق تمثيلها ، هياةل الملفات ، تمثيل هياةل البيانات فى وسائط التخزين وتحديد الذاةرة، ، القوائم الخطية، 

االتجاهات التحديد الخطى والمتسلسل للذاةرة ، البينات، خوارزميات فى البحث الرصات والطوابير والطوابير ثنائية 

 .الشجرات ، البينيات ، خوارزميات فى البحث والترتيب وطرق التحوير وتحليلها. والترتيب وطرق التحوير وتحليلها

 

ELE203 قياسات كهربية و إلكترونية 

 (4+4+4) 3:الساعات المعتمدة 

 ELE107:المتطلب السابق 

أجهزة قياس التيار  –أجهزة قياس التيار المتردد والجهد المستمر  –األخطاء فى القياسات  –الوحدات الكهربية والقياسية 

: محوالت الطاقة  –راسم الزبزبات  –قناطر التيار المتردد وتطبيقاتها –قناطر التيار المستمر وتطبيقاتها  -والجهد المتردد 

العددات االلكترونية  –األوسلوسكوب  -التحويل من تماثلى إلى رقمى  -التحويل من رقمى إلى تماثلى  –أنواعها وتطبيقاتها 

تجارب معملية تغطى موضوعات   -تشخيص األعطال وأختبار النظم االلكترونية –مولد األشارات  –محلالت األشارة   -

 .ة والمغناطيسية والقوى الكهربيةفى اإللكترونيات والدوائر والمشغالت الدقيقة والمجاالت الكهربي

 

ELE204  نظم وإشارات 

 (1+4+3) 2: الساعات المعتمدة

 :المتطلب السابق 

، االستجابة لدالة الدرج  المدى الزمنى المستمر والمدى الزمنى المتقطع ، الدوال اآلسية والجيبية ، االستجابة الدفعية

األنظمة . األنظمة فى الزمن المتقطع ، جمع االلتفاف : طية غير المتغيرة، الخصائص األساسية للنظام  ، األنظمة الخالوحيد

خصائصها ، األنظمة الحقيقية موصفة بالمعادالت التفاضلية ومعادالت الفروق ، تحويل فوريير : فى الزمن المستمر

الت التفاضلية  تحويل لإلشارات الدورية فى المدى الزمنى المستمر والمدى الزمنى المتقطع توصيف المرشحات بالمعاد

فوريير فى المدى الزمنى المستمر للدوال الال دورية ، تحويل فوريير للدوال الدورية، خصائص تحويل فوريير فى المدى 

الزمنى المتقطع ، تحويل زد ، مدى التقارب لتحويل زد ، عكس تحويل زد وخصائصه تحليل وتشخيص األنظمة الخطية 

 . خدام تحويل زد ، دالة النظام وتحويل فوريير االحادى الجانبالغير متغيرة فى الزمن باست
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ELE205 نظرية اتصاالت  

 (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة

 :المتطلب السابق 

التعديل  -تمثيل وسط اإلرسال  -تقنيات وتعددية االتصاالت   -مكونات نظم اإلتصاالت –مقدمة عن نظم االتصاالت 

نظم االتصال باألقمار .تكويد و إرسال البيانات  -نظم االتصاالت الرقمية والتماثلية  -الشوشرة  -التناظري و النبضي 

  GSM.النظام العالمى ل تصاالت المتنقلة  ،نظم اإلتصاالت الخلوية  ،.الصناعية

 

 

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 
03EU مبادئ التفكير العلمي 

 (0+0+6) 6:الساعات المعتمدة 
 :المتطلب السابق 

تعريف التفكير العلمى ، سمات التفكير العلمى ، التفكير واالبداع والذاةرة، معوقات التفكير واالبداع ، مهارات التفكير 

المعرفية ، مهارات التفكير فوق المعرفية ، تصنيف بلوم ل هداف المعرفية ، استراتيجيات وأساليب تنمية التفكير ، اسلوب 

بطرق مستقبلية ، اسلوب التعلم واالتقان ، اسلوب التعلم الذاتى ، التعليم بالحاسوب ، برامج تعليم التفكير ، حل المشكالت 

برنامج الكورت ، برنامج القبعات الست ، برنامج ماثيوليبمان، برنامج بيردو، قياس االبداع ، تعليم التفكير بطريقة مجردة ، 

 .تعليم التفكير بطريقة مدمجة

 

ELE206   دوائر الكترونية ورقمية 

 (4+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE108:المتطلب السابق 

مقدمة ألنظمة االلكترونيات ، مجال الزمن ، حالة االنتقال واالستقرار ، االستجابة الدفعية ، استجابة الخطوة ، الوصلة 

ترانزستورات تأثير المجال ، مكبرات التغذية العكسية ، الثنائية وتطبيقاتها ، الترانزستور ثنائى الوصلة وتطبيقاته ، 

 .المتذبذبات ، مكبرات القدرة ، مكبرات العمليات وتطبيقاتها عائالت دوائر الذاةرة المنطقية ، الدوائر المتكاملة النظرية

 

ICE207   قواعد بيانات نظم 

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق 

المجاالت وطرق ترابط البيانات ، : اعد البيانات ومستخدميها ، تفاصيل بناء قواعد ، نموذج العالقات مقدمة عن نظم قو 

، إدارة قواعد البيانات وأمثلة لها مثل نظام   SQLاستخدام لغات قياسية للتعامل مع نموذج العالقات لنظم قواعد البيانات  

ORACLE   ونظامACCESS  نظريات وطرق تصميم نظم قواعد البيانات، طريقة اعتماد الدوال وتحويلها إلى بيانات ،

قياسية بكافة درجاتها ،طريقة نموذج األشياء والعالقات والنموذج المطور منها وةيفية تحويلها إلى نماذج العالقات لنظم 

فى حالة فقدها،  طرق حماية البيانات عند التعامل  قواعد البيانات ، نظم حماية قواعد البيانات وطرق استرجاع البيانات

معها من أةثر من مستخدم وفى نفس الوقت، وسائل أمان البيانات وصحة ترابط البيانات ، تطبيقات متطورة لنظم قواعد 

الكبيرة ، البيانات الشيئية والوسائط المتعددة ونظم قواعد البيانات وطرق التنقيب عن البيانات فى نظم قواعد البيانات 

 .تطبيقات على تصميم وتنفيذ قواعد البيانات

 

ICE208    نظم التشغيل 

  (4+4+3) 2:الساعات المعتمدة

 :المتطلب السابق 

مفاهيم نظم التشغيل ، العمليات واالتصاالت بين العمليات وجدولة العمليات، إدارة الذاةرة ، التبديل ، الذاةرة التخيلية،  

ات ، تقسيم الصفحات ، نظم إدارة الملفات ، الملفات ، تامين الملفات ، تصميم نظم الملفات ، نظم خوارزميات تبديل الصفح

اإلدخال واإلخراج ، برامج  المقاطعة وتشغيل الساعة، سواقات األجهزة ، برامج اإلدخال واإلخراج ، االنتظار المتبادل 

دارة الملفات على الشبكة ، نموذج الخادم والعميل، تشغيل المميت ، نظام تشغيل يونكس ، نظام تشغيل النوافذ ، نظام إ

 .العمليات عن بعد وتشغيل العمليات على التوازى
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ELE209 نظم خطية وتحكم 

 (1+4+4) 3:الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق 

جعة، الحساسية لتغيير مقدمة نظم التحكم للتغذية المرتجعة ومزايا وعيوب التغذية المرت: خواص أنظمة الدوائر المغلقة 

إشارات االختبارات القياسية، األداء العابر وخواصه، أداء النظام أحادى  وثنائى الدرجة ، : أداء أنظمة التحكم. المعامالت 

طريقة المحل . الحاالت الخاصة، االستقرار النسبى( هرويتز-روث)معيار : استقرار األنظمة الخطية. خواص األداء العابر 

رسومات بود، الرسومات القطبية، األنظمة ذات التباطؤ االنتقالى، تعيين الدالة : رسوم االستجابة للذبذبات. لجذورالهندسى ل

. االستقرار من رد الفعل الترددى ، معيار نايكويست، االستقرار النسبى ، أداء الدوائر المغلقة. االنتقالية من رسم البود

استخدام حزم . سم الحل الهندسى، باستخدام رسم بود، باستخدام طريقة نيكولزباستخدام ر: تصميم وتعويض نظم التحكم 

 .  برامج التحليل والتصميم باستخدام الحاسبات

 

ELE210 االت كهربية  

 (4+4+4) 3:الساعات المعتمدة

 ELE107 : المتطلب السابق 

، نظرية وخصائص االالت المتزامنة ، نظرية وخصائص أداء االالت الحثية ، آالت الطور الواحد واالطوار الثالثة 

محرك الخطوة ، محرك المفاعلة ، االالت ذات المغناطيسية الثابتة ، محرةات : المحوالت ثالثية الطور ، االت خاصة

 .التحكم ذات الطورين ، التحكم االلكترونى فى االالت الكهربية

 

 (Senior-1) المستوى الرابع

 

 (الخريففصل ) الفصل الدراسى االول 

UC04 حقوق االنسان 

 (0+0+6) 6: الساعات المعتمدة 
 :المتطلب السابق 

الحقوق ، المصادر الوطنية والدولية لقانون حقوق اإلنسانمفهوم حقوق االنسان واهميته ، نشأة ومصادر حقوق اإلنسان، 

حقوق ذوى االحتياجات ، ق الطفلحقو، حقوق المراة، القيود المفروضة على حقوق االنسان، الحقوق الجماعية، الفردية

، ضمنات واليات حقوق اإلنسان فى النظام الدستوري والقانون الوطني، المنظومة الدولية لحماية حقوق اإلنسان ، الخاصة

 .المنظمات الدولية وحقوق االنسان ، المنظمات الغير حكومية وحقوق االنسان

 

ICE301   (0)هندسة برمجيات 

 (4+4+4) 3 :  الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق 

البرمجيات الجيدة هندسيا، عملية البرمجة ، نماذج إدارة العمليات ، العوامل البشرية فى هندسة البرمجيات ، معاملة  

التعريف بمتطلبات البرمجيات ، نمذجة النظام ، تخصيص : المعلومات ، مجموعات العمل ، تخصيص البرمجيات

عملية التصميم ، إستراتيجية التصميم ، نوعية التصميم ، التصميم : رنامج ، تصميم البرمجياتالمتطلبات ، عمل نموذج للب

 2.رسم البيانات المتدفقة، خريطة الهيكل، قاموس البيانات: بطريقة األشياء الموجهة، التصميم بطريقة الدالة الموجهة

 

ICE302   (0)شبكات حاسب  

 (4+4+3)  2 : الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق 

 -OSI) نموذج اتصال الحاسب ،(طبولوجيا الشبكات)تصميم الشبكات  ،تصنيف شبكات الحاسب  ،مفاهيم إتصال البيانات 

TCP/IP  Reference Models    ) الشبكات المحلية  ،، بنية وبروتوةوالت اتصال الحاسبات(LAN   )،  الشبكات الواسعة

(WAN  )،  بكات الطبقة المادية للش( Physical Layer ) طبقة وصلة البيانات  ،(Data Link Layer   )،  تخطيط وتصميم

 .الشبكات ، طرق وخوارزميات اختيار المسار 
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ICE303 معالجة اإلشارات الرقمية 

  (1+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق 

االستجابة المحددة ، ، المرشحات الرقمية ذات االستجابة الغير نظرية النظم الخطية المقطعة ، المرشحات الرقمية  ذات  

محددة ، تحويل فورير السريع ، معالجة اإلشارات الرقمية ذات البعدين ، تطبيقات معالجة اإلشارات الرقمية، معالجة 

 .الكالم

 

 

ICE304   لغة مترجمات 

  (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق 

مترجمات البرامج ومراحل أدائها  وةيفية تصميمها ، عناصر تصميم مترجمات البرامج لبعض من لغات البرمجة ،   

التعرف على مترجمات البرامج بانواعها المختلفة ، تمارين على . الخوارزميات المستخدمة فى ةل مرحلة من مراحل األداء

 .عمل المترجمات

ELE305 تحكم اآللي 

 (4+4+4) 3: مدةالساعات المعت 

 :المتطلب السابق 

دوال النقل ، أشكال تدفق اإلشارات ، نظم التحكم ذات التغذية : تمثيل نظم التحكم الخطى ذات المدخل و المخرج الواحدة 

طريقه جداول روث ، هيروتز ، أشكال بودى ، حز نيكوست ، المحل : العكسية ، الكميات الخطية ، دالالت االستقرار 

لجذور ، طرق تصميم المعوضات باستخدام أشكال بودى و المجال الهندسي للجذور ، طرق التصميم باستخدام الهندسي ل

 .الحاسبات و تطبيقات فى هندسة التحكم 

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 
ICE306 الحاسب عمارة 

 (1+4+3) 2:الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق 

أساسيات بنية فورمن نيومن ، بنية هارفارد ، العمليات الحسابية ، تصميم وحدة الحساب والمنطق والتشغيل األنبوبية ،  

، التعامل مع الذاةرة السريعة ، دوائر المقاطعة ، تزامن خطوط الوصل،  RISC and CICSوحدة التحكم ، مجموعة األوامر 

ل ، بنية الذاةرة ، توصي الوحدات الطرفية للحاسب، بنية المشغالت المتوازية ، أجهزة اإلدخال واإلخراج ، قنوات االتصا

مشغالت المصفوفات، مترجمات التشغيل المصفوفى ، المشغالت المصفوفة ، المشغالت المترابطة ، آالت تدفق البيانات ، 

 .الشبكات البينية، التكتل ، البرمجة المتوازية، قياس األداء

 

ICE307   (0)الرسوم باستخدام الحاسب 

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق 

أسس الرسم بالحاسب ، أجهزة العرض ، أسس خوارزميات الرسم ، رسم األشكال ذات البعدين ، هياةل بيانات األشكال 

 .متعدد األضالع ، ملئ األشكال متعددة األضالع ، قطع األشكال متعددة األضالع

 

ICE308  (4)شبكات الحاسب 

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 ICE302: المتطلب السابق 

 Data)،  بروتوةوالت طبقة وصلة البيانات ( Physical Layer )بروتوةوالت الطبقة المادية للشبكات  ،عمارة الشبكات 

Link Layer    )،  بروتوةوالت طبقة الشبكة(Network Layer  )،  مفاهيم طبقة الناقل(Transport Layer )،  نظم إدارة

مقدمة ألمان شبكات  ،الشبكات ، أمثلة من شبكات الحاسب المحلية والموزعة ، أساسيات الشبكات السريعة وتصميمها 

 .الحاسب
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ICE309   الذكاء االصطناعى 

 (4+4+4)  3: الساعات المعتمدة

 :المتطلب السابق 

الذةاء  فى اإلنسان واآلالت ، أساسيات الذةاء االصطناعى ، مقدمة فى لغات الذةاء االصطناعى وخصائصها والفرق بين  

اللغات التقليدية للبرمجة ، األجزاء األساسية لحل المشكالت، طرق البحث والطرق التنفيذية فى : لغات الذةاء االصطناعى

م التقاطع واالتحاد ، الشرح االوتوماتيكى ، حسابات لغوية ، معالجة اللغات األلعاب ، تمثيل الحاالت فى الفراغ ورس

الطبيعية، تمثيل المعرفة ، أنواع تمثيل المعرفة، نظم اإلنتاج ، النظم الخبيرة وتطبيقاتها، الرؤية بالحاسب، مقدمة فى 

 .مة للمناول اآللىالشبكات العصبية والنظم المبهمة ، الترجمة اآللية ، نظم التعليم الذةية، مقد

  XICE31   (0)مقرر اختياري  

 : من بين  (1+4+4) 3 :الساعات المعتمدة

 :المتطلب السابق 

  311ICE  التعرف على األنماط 

ت، الدالة المميزة  وأسط  التوصيف باستخدام فنتين ، معدل الخطأ األصغر ، المواصفا: نظرية بايز التخاذ القرارات

تقدير الدالة االحتمالية، نوافذ : المميزة للتوزيع الطبيعى، نظرية بايز للحالة المتقطعة ، الوسائل الالبارامترية، الدالة التميز

بارزن ، التقدير باستخدام الجوار األقرب ، دالة فيشر الخطية المميزة ، التحليل باستخدام الدالة المميزة المتعددة ، الدالة 

 .ذات اقل مربع للخطأ، وسيلة البرمجة الخطية الدالة المميزة: الخطية المميزة

  312ICE  أساليب المنطق المبهم 

الفئات المبهمة ، أساسيات النظرية المبهمة ، الخواص المبهمة وعالقاتها وترةيباتها ، األنظمة المعتمدة على القواعد 

 .وتطبيقاته فى المجاالت المختلفةالمبهمة، تطبيقات المنطق المبهم فى التحكم ، تطبيقات وتصميم المنطق المبهم 

 

  313ICE  التحكم الصناعى 

العناصر الديناميكية فى دورة التحكم ، خواص النظم الحقيقية، العناصر غير الخطية فى دورة التحكم ، دراسة بعض  

المتكامل المتفاضل ، المتناسب المتكامل ، المتناسب ) دورات التحكم الشائعة االستخدام، المتحكمات ، المتحكمات الخطية  

المتحكم ثنائى الحالة ، مبدأ ثنائية الحالة، )محكم التغذية الخلفية المكمل،  المتحكمات الرقمية، المتحكمات غير الخطية 

التحكم المعدل متعدد الدورات ، التحكم المتتابع ، نظم التحكم متعددة (. المتحكم المتناسب المتكامل المفاضل غير الخطى

، حكم النسبى ، التعويض الديناميكىدورة التحكم االنتقائية ودورات التحكم المتأقلمة، التحكم بالتغذية األمامية ، التالمخارج ، 

 .تأثير التفاعلية وفك التفاعل

  Senior)-2)المستوى الخامس

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 

 ICE210(0)مشروع التخرج   

6  (0+0+2) :  الساعات المعتمدة     

:المتطلب السابق   

 إلى القيام باإلضافة للطالب البحثية المهارة لتنمية بحث إجراء فى األساتذة أحد مع للتالزم للطالب الفرصة المقرر هذا يمن 

 .واألستاذ الطالب بين المشترك األهتمام ذات الموضوعات أحد فى ومستقلة متعمقة دراسة ببرنامج

ICE402  المشغالت الدقيقة 

 (4+4+3) 2 :  الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق 

البنللاء الللداخلى ، وحللدة معالجللة البيانللات ، : نظللرة عامللة علللى بنللاء المعللالج الللدقيق ونظللرة عامللة علللى بنللاء المشللغل الللدقيق 

األوامر ، اتجاهلات التجميلع ، وحلدات  مجموعة: الناقالت،  وحدات التحكم التوقيت ، التتابع والتزامن ، برمجة لغة التجميع 

نظم التحكم فى المدخالت والمخرجلات والتوفيلق الزمنلى ، أجهلزة التوصليل واللدوائر : تصميم الواجهة . اإلدخال واإلخراج

األجهللزة . المعالجللة ، األهميللة، المقاطعللات المتجهللة  والغيللر متجهللة : معالجللة المقاطعللات . المتكاملللة الكبيللرة والمتوسللطة 

تطبيقات استخدام المعالجلات . لوحة المفاتي  والشاشة  ، تصميم نظم تجميع البيانات، األجهزة ذات التخزين الضخم: فرعيةال

 .نظم التحكم الدقيقة. الدقيقة فى نظم التحكم 
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ICE403  (4)الرسوم باستخدام الحاسب  

 (4+4+3)2  :  الساعات المعتمدة

 ICE307:المتطلب السابق 

ثالثية األبعلاد ، خوارزميلات السلطوح والخطلوط المختفيلة ، طلرق الرسلم بالشلعاع المتحلرك ، خوارزميلات  رسوم األجسام

اإلضاءة والظالل ،  الرؤية بالحاسب وإعادة البناء برؤية مزدوجة استنتاج الشكل من الظلل ، اسلتنتاج الشلكل ملن الحرةلة ، 

 .التحريك. ةيفية إعادة البناء بالرؤية جمع البيانات للمرحلة األولية لتشغيل الصور ، التقسيم ،

 ICE404  معالجة الصور 

 (1+4+4) 3 :  الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق 

تمثيل الصور بالحاسب ، طرق تشغيل الصور ، تحسين الصور ، ترميم الصور ، ضغط البيانلات ، التكلوين ملن اإلسلقاط ،  

ألشلكال ، الرؤيلة بالحاسلب، خصلائص الصلور الرقميلة، تحسلن الصلور استخراج المالم  وتحليل الصور ، التعرف عللى ا

 .تحويالت الصور ،استرجاع الصور وتجزئ الصور ، ضغط الصور و

 

1XICE4  (4)مقرر اختيارى  

   (1+4+4) 3:  الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق 

 

411ICE نظم الخبرة 

مقدمة فى نظم الخبرة ، أهم خواص نظم الخبرة ، تمثيل المعرفة ، طرق االستنتاج ، نظم الخبرة باستخدام القواعد ، التسلسل 

االمامى والخلفى ، التفكير الغيلر دقيلق باسلتخدام قاعلدة بلاى، المنطلق الملبهم ، نظلم الخبلرة باسلتخدام اإلطلارات ، الحصلول 

لمعرفة ، تحقيق االستجابة المطلوبة، نظم خبرة مرةبة، هندسة المعرفة، أمثلة علن نظلم اعلى ةيفية الحصول وعلى المعرفة 

 .ل التطبيقةخبرة متداولة فى تطبيقات عملية والتغلب على مشا

412ICE الحقيقة  الظاهرية 

هرية  الموزعة ، البلرامج مقدمة لنظم البيئة الظاهرية ، مراقب الرؤية ، الفسيولوجيا فى البيئة الظاهرية ،  نظم الحقيقة الظا 

وأغلفة التشغيل فى الحقيقة الظاهرية ، متابعة االتجلاه والمكلان ، التفاعلل ملع األشلياء المرئيلة ، نظريلة التفاعلل بلين الضلوء 

 .واألشياء ، توليد الظل ، خرائط النسيج ونمذجتها ، متابعة األشعة

413ICE   أنظمة الحاسبات الموزعة 

 ،مقدمة لنظم الحاسبات الموزعة ، بنية النظم الموزعة ، نظم التشغيل الموزعة لشبكات الحاسبات، قواعد البيانات الموزعلة 

تقاسللم المتغيللرات ، دوال التبللادل ، : أساسلليات نمللاذج الحسللابات. أمثلللة لقواعللد البيانللات الموزعللة ، حللل مشللاةل التوزيللع 

لغللات  ،يان البيانللات اتصللال العمليللات المتتابعللة، إدارة المشللغل ، طللرق الجدولللة العمليللات التللى تعمللل فللى نفللس الوقللت، سللر

 .دراسات تطبيقية - ،الخوارزمات والملفات فى األنظمة الموزعة  ،الحاسب الموزعة 

2XICE4   (3)مقرر اختيارى 

 :من بين (1+4+4) 3   :  الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق 

 421ICE ناتالتنقيب عن البيا 

مقدمة عن العناوين األساسية  للتنقيب عن البيانات، اةتشلاف المعرفلة ، األساسليات االسلتاتيكية ، اةتشلاف العالقلات ، تقسليم 

 البيانات إلى فصائل ، التدعيم بقواعد البيانات، الترةيز على الخوارزميات واألنظمة والتطبيق على مشاةل حقيقية

422ICE حاسبات الزمن الحقيقى 

مقدمة فى حاسبات الزمن الحقيقى، متطلبات التشغيل فى الزمن الحقيقى ، نظم التشغيل فى الزمن الحقيقى ، إدخلال البيانلات   

 .وتشغيلها فى الزمن الحقيقى ، أمثلة من تطبيقات فى الزمن الحقيقى

 

423ICE تقنية المعلومات واللغات المتقدمة 

لوملات والبلرامج المسلاعدة ، مبلادئ تصلميم اللغلات ، مجموعلة اللغلات المتواجلدة مبادئ تقنية المعلومات ، تصميم نظلم المع

 .، أمثلة وتطبيقات( جافا)لغات شيليات ( برولوج)،لغات منطق ( ليسب)لغات قوائم ( إل.ام)مثل لغات دالية 
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 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 
  ICE407  (4)مشروع التخرج 

 (6+0+6) 2 :  الساعات المعتمدة
 :المتطلب السابق 

يشارك الطالب فى اختيار المواضيع بناء على مجاالت اهتمامهم و توفر اإلمكانات و المشرفين ثم يقوم الطالب بمراجعة 

يقوم ةل  مشترك  بعرض  شفهي  ألهم  النتائج  التى حصل عليها  . األعمال السابقة المنشورة و بتنفيذ األعمال االبتدائية

وتنفيذ األجزاء العملية  ،يقوم ةل طالب باستكمال البحث ةتابة  لتقديم  مشروع  مكتوب  بعد المناقشة والنقد  و االقتراحات و

+ العملى) تسليم المشروع  ويستكمل المشروع عقب إمتحان الفصل الدراسى الثانى واإلستعداد للمناقشة النهائية بعد

 (النظرى

 

ICE408  تواجهات الحاسب 

 (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 :السابق المتطلب 

عللى )، أطلراف الميكروحاسلبات ( أجهلزة اإلدخلال واإلخلراج)مقدمة إلى عملارة الحاسلب النمطلى، ربلط ملحقلات الحاسلب 

اللربط فلى تطبيقللات : الحقيقلة التخيليلة( . التلوالى وعللى التلوازى والفلأرة، اللربط ملع المعالجلات المتعلددة واالتصلال بينهملا 

 .جهزة الضوئية ، أجهزة الربط الذةيةحقيقية، الربط الالسلكى، الربط باأل

 

ICE409 الشبكات العصبية 

 (4+1+4) 4:الساعات المعتمدة 

 ICE308:المتطلب السابق 

معدالت التعديل الذاتى، : تعريفات ، مكونات المعالجة ، قوانين التعلم : مقدمة للحسابات العصبية ومبادئ الشبكات العصبية 

التنافسى، التعليم الترشيحى ، التعليم الزمانى والمكانى ، هيكل تحويل البيانات ، الشبكات المترابطة التعليم التطابقى ، التعليم 

الخطية ، تعلم الشبكة المصفوفة ، الشبكات المترابطة المتكررة ، شبكات االنتشار الخلفى ، شبكات االنتشار العكسى، 

 .للشبكات العصبية شبكات االنتشار الخلفى الديناميكى، التطبيقات الهندسية

 

ICE410   البيانات الوسائط المتعددة 

  (1+4+3) 2 :  الساعات المعتمدة

 :المتطلب السابق 

مقدمللة فللى الوسللائط المتعللددة ، عناصللر نظللم الوسللائط المتعللددة ، تسللجيل ونقللاء الصللوت ، التصللوير الفوتللوغرافى وجللودة  

للتعامللل ملع الصلوت والصلورة والفيللديو ، طلرق ضلغط البيانللات الصلور، تسلجيل ونقلاء إشللارات الفيلديو ، الطلرق الرقميلة 

وتطبيقها على الصوت والصورة والفيديو طرق تكامل نظم الوسائط المتعددة ، االحتياجات الخاصلة بلنظم الوسلائط المتعلددة 

 .أمثلة ألرشفة الوسائط المتعددة

 

 

3XICE4  (2)مقرر اختيارى 

 :من بين  (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق 

 

431ICE    موضوعات متقدمة فى الذكاء االصطناعى 

 موضوعات مختارة تتناول االتجاهات الحديثة أو احدث ما وصل إليه العلم فى مجال الذةاء االصطناعى  

 

432ICE  (تشفيير البيانات ) علم التشفير  

البسيطة ، المشفرات البسيطة ، حساب وقت تشلغيل الخوارزميلات مقدمة لعلم تشفير البيانات ، أساليب التشفير، نظم التشفير 

، مفتاح التشفير العام ، نظم التشفير اللوغاريتمية المنقطعلة  أساسليات تلأمين البيانلات ، طلرق التلأمين علن طريلق المكونلات 

 .الصلبة و لبرامج ، حماية البرامج ، فيروسات الحاسب ، تأمين قواعد البيانات و الشبكات 
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433EIC أمان شبكات الحاسب 

أنواع التعدى على الحاسبات ، أمان الحاسبات والشبكات، طرق الدفاع، منظومة التشفير : حاسباتلل عرض عام لعلم األمان 

.  RSA، النظلام القياسلى  AESطرق التشفير المتماثلة والتى تعتمد على المفتاح العام ، نظام التشفير القياسلى المتقلدم : اآلمنة

الحمايلة : أملان المكونلات اللينلة. نظلم التوقيلع الرقملى/ عملية توزيع المفاتي  ، طرق التأةد من الهويلة : ةوالت األمانبروتو

أمللان الشللبكات، أمللان . مللن الفيروسللات والبللرامج األخللرى المشللابهة تصللميم نظللم الحاسللبات اآلمنللة، أمللان قواعللد البيانللات

نظم الحوائط النارية، أمان الشبكة العالمية، أمان البريلد االلكترونلى،  IPsecوالبروتوةول القياسى  IPبروتوةوالت االنترنت 

 .أوجه تامين نظم إدارة الشبكات
 

44XICE  (0)مقرر اختيارى 

 :من بين (1+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

  :المتطلب السابق 

441ICE  موضوعات متقدمة فى هندسة الحاسبات 

 مختارة تتناول االتجاهات الحديثة  أو احدث ما وصل إليه العلم فى مجال هندسة الحاسباتموضوعات 

 

442ICE  موضوعات متقدمة فى تقنية المعلومات 

 موضوعات مختارة تتناول االتجاهات الحديثة أو احدث ما وصل إليه العلم فى مجال تقنية المعلومات

 

443ICE طرفيات الحاسب 

لتلى تتصلل بالحاسلبات وتسلتخدم إلدخلال أو إخلراج أو تخلزين البيانلات مثلل أجهلزة اإلدخلال واإلخلراج األجهزة الطرفيلة ا  

المغنطيسلية، القلرص الملرن والقلرص ( فالش)المرئية ، أجهزة إخراج الطابعة، أجهزة التخزين المتضخمة، الشبه موصلية 

 . ة والحقيقة الفرضيةالصلب، الشرائط الممغنطة ، الضوئية المغنطيسية ، الوسائط المتعدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

061 

 

 

 الميكاترونياتبرنامج هندسة  -السابعالباب 
 

 هندسة الميكاترونياتبرنامج توصيف  -6

 %3.33ساعة معتمدة   6( اجبارى  (مقررات متطلب الجامعة 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

UC01 0 0 3 3 لغة إنجليزية  

UC02 2 0 6 3 مقدمة حاسب  

UC03 0 0 1 6 مبادئ التفكير العلمي  

UC04 0 0 1 6 حقوق االنسان  

  2 0 5 6 المجموع

 

 %3.33ساعة معتمدة   6( اختيارى)مقررات متطلب الجامعة 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

UE05 0 0 2 2 مهارات االتصال  

UE06 0 0 3 3 اقتصاد  

UE07 0 0 2 2 اقتصاد وادارة مشروعات  

UE08 0 0 2 2 علوم بيئية  

UE09 0 0 1 1 كتابة تقارير فنية  

UE10 0 0 1 1 علم النفس  

UE11 0 0 3 3 أمن صناعى وبيئة  

UE12 
العوامل النفسية والسلوكية 

 فى البيئة العمرانية
2 2 1 0  

UE13 0 0 1 1 قانون واخالقيات المهنة  

UE14 0 0 2 2 األخالقيات وممارسة المهنة  

UE15 0 0 3 3 اداراة المشروعات  



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

062 

 

 %20 ساعة معتمدة 36( اجبارى )مقررات متطلب الكلية 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

BAS006  0 2 3 4 (6)رياضيات  

BAS003  3 2 3 4 (6)فيـــــزياء  

BAS002  0 3 2 2 (6)ميكانيــكا  

MTE004  0 4 0 6 (6)رسم هندسى  

HUM005 
 تاريخ الهندسة

 والتكنولوجيا
3 2 0 0  

BAS006  0 2 3 4 (3)رياضيات BAS001 

BAS007  3 3 3 4 (3)فيــــزياء BAS002 

BAS008  0 2 2 3 (3)ميكانيــكا BAS003 

BAS009 3 3 3 4 كيمياء الهندسيةال  

MTE010  0 4 0 1 (3)رسم هندسى BAS004 

IME011 2 0 1 2 تكنولوجيا انتاج  

MTE401  2 0 0 6 6مشروع تخرج  

MTE405  6 0 1 3 3مشروع تخرج MTE401 

  69 30 32 26 المجموع

 

 % 34.44ساعة معتمدة  62مقررات العلوم الهندسية 
 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب السابق ساعات االتصال

  عملى تمرين محاضرة

BAS101  0 3 2 3 (3)رياضيات BAS006 

MTE102 0 3 3 4 الديناميكا الحرارية BAS002 

MTE103 0 2 3 3 علم المواد BAS002 

MTE104 
مقدمة في هندسة 

 الميكاترونيات
2 3 3 3 BAS002 

ELE215C 3 3 3 4 دوائر كهربية BAS007 



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

066 

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب السابق ساعات االتصال

  عملى تمرين محاضرة

BAS106  0 3 2 3 (4)رياضيات BAS001 

MTE107 3 3 3 4 ميكانيكا الموائع BAS002 

MTE108 0 3 3 4 تحليل اجهادات BAS003 

ELE109  4 0 3 2 (6)الحاسباتهندسة UC02 

ELE110 0 3 3 2 مجاالت كهربية ومغناطيسية BAS007 

MTE201 0 3 3 4 انتقال الحرارة MTE107 

ELE202 3 3 3 4 اآلالت الكهربية ELE105 

MTE203 0 3 3 4 ميكانيكا االهتزازات MTE108 

MTE204 0 3 3 2 تكنولوجيا المواد MTE103 

ELE205 3 3 2 3 التصميم المنطقي UC02 

MTE206 0 3 1 3 تقييم و ادارة مشروعات  

MTE209 3 3 2 3 قياسات و أجهزة MTE104 

ELE210 3 3 2 3 دوائر الكترونية ELE105 

MTE211 0 0 3 2 ضبط الجودة  

  18 34 44 62 المجموع

 % 32.22ساعة معتمدة  58( اإلجبارية) قررات العلوم الهندسية التخصصية م

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

MTE207 2 3 2 3 طرق التحليل الهندسي BAS101 

MTE208 0 3 3 4 التصميم الميكانيكي MTE108 

MTE301 0 3 3 4 مقدمة في ديناميكا النظم MTE209 

ELE302 2 3 2 3 إلكترونيات القوي ELE210 

ELE303 2 3 2 3 المشغالت الدقيقة ELE205 



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

062 

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

MTE304 0 3 3 4 ديناميكا   وكينماتيكا اآلالت MTE208 

MTE305 2 0 3 2 التصميم بواسطة الحاسب MTE208 

MTE306 3 3 3 4 أسس نظم التحكم MTE301 

ELE307 3 2 2 4 المتحكمات الدقيقة ELE205 

MTE308  3 3 3 4 الميكاترونياتتصميم انظمة MTE301 

MTE309 3 3 3 4 ماكينات التحكم الرقمى MTE305 

MTE402 3 3 3 4 تحكم نيوماتى وهيدروليكي MTE306 

MTE403 3 3 3 4 نظم التحكم الرقمي MTE306 

MTE404 0 3 3 4 علم الروبوت MTE304 

MTE406 3 3 2 3 الوحدات المنطقية المبرمجة  

MTE407 
محاكاة األنظمة نمذجة و 

 الديناميكية
4 3 3 0 MTE306 

  20 31 41 58 المجموع

 %6.67ساعة معتمدة  12( اإلختيارية)مقررات العلوم الهندسية التخصصية 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

MTE411 0 3 2 4 الماكينة التوربينية  

MTE412 0 3 2 4 طاقات متجددة  

MTE413 0 3 2 4 تبريد وتكييف  

MTE421 0 3 2 4 تحليل ومعالجة اإلشارات  

MTE422 0 3 2 4 معالجة الصور  

MTE423 0 3 2 4 المنطق المبهم  

MTE431 0 3 2 4 الذكاء االصطناعى  

MTE432 0 3 2 4 نظم التصنيع المرنة  

MTE433 0 3 2 4 بمساعدة الحاسب التصنيع  



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

061 

 

 الجداول الدراسية للطالب المنتظم -0

 (Freshman)  المستوى األول

االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

BAS006  3 0 2 3 4 (6)رياضيات  

BAS003  3 2 2 3 4 (6)فيـــــزياء  

BAS002  3 0 2 2 3 (6)ميكانيــكا  

MTE004  3 0 4 0 1 (6)رسم هندسى  

HUM005 
 تاريخ الهندسة

 والتكنولوجيا
2 2 0 0 2  

UC01 2 0 0 2 2 لغة انجليزية  

UC02 2 3 0 1 2 مقدمة حاسب  

 18 المجموع
62 10 7 

  
30 

الثانىالدراسى الفصل   

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

BAS006  3 0 2 3 4 (3)رياضيات BAS001 

BAS007  3 2 2 3 4 (3)فيــــزياء BAS002 

BAS008  3 0 2 2 3 (3)ميكانيــكا BAS003 

BAS009 3 3 3 3 4 كيمياء الهندسيةال  

MTE010  3 0 4 0 1 (3)رسم هندسى BAS004 

IME011 3 2 0 1 2 تكنولوجيا اإلنتاج  

 18 المجموع
63 12 6   

20   

 

 



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

069 

 

 (Sophomore) المستوى الثانى
االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UE09 2 0 0 6 6 كتابة تقارير فنية  

BAS101  3 0 3 2 3 (3) رياضيات BAS101 

MTE102 3 0 3 2 4 الديناميكا الحرارية BAS002 

MTE103 3 0 3 3 3 علم المواد BAS002 

MTE104 
مقدمة في هندسة 

 الميكاترونيات
2 3 3 3 3 BAS002 

ELE105 3 3 3 2 4 دوائر كهربية BAS007 

 18 المجموع
13 10 4   

31   

 
 الثانى الدراسى الفصل

 

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UE13 2 0 0 1 1 قانون و اخالقيات المهنة  

BAS106  3 0 3 2 3 (4)رياضيات BAS001 

MTE107 3 3 3 3 4 ميكانيكا الموائع BAS002 

MTE108 3 0 3 3 4 تحليل اجهادات BAS003 

ELE109 3 4 0 3 2 (6)هندسة الحاسبات UC02 

ELE110 
كهربية  مجاالت

 ومغناطيسية
3 3 3 0 2 BAS007 

 18 المجموع
13 8 6   

31   



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

022 

 

 (Junior) المستوى الثالث
 االولالدراسى الفصل 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

UC04 3 0 0 1 1 حقوق االنسان  

MTE201 3 0 3 3 4 انتقال الحرارة MTE107 

ELE202 3 3 3 2 3 اآلالت الكهربية ELE105 

MTE203 3 0 3 3 4 ميكانيكا االهتزازات MTE108 

MTE204 3 0 3 3 3 تكنولوجيا المواد MTE103 

ELE205 3 3 3 2 3 التصميم المنطقي UC02 

 18 المجموع
13 10 4   

31   

 
 الثانى الدراسى الفصل

 

 

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

MTE206 2 0 3 1 3 تقييم و ادارة مشروعات  

MTE207 3 2 3 2 3 طرق التحليل الهندسي BAS101 

MTE208 3 0 3 3 4 التصميم الميكانيكي MTE108 

MTE209 3 3 3 2 3 قياسات و أجهزة MTE104 

ELE210 3 3 3 3 4 دوائر الكترونية ELE105 

MTE211 2 0 0 3 2 ضبط الجودة  

 18 المجموع
13 11 6   

20   



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

028 

 

 ( Senior-1) المستوى الرابع

االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UE06 3 0 0 3 3 اقتصاد  

MTE301 3 0 2 3 4 مقدمة في ديناميكا النظم MTE209 

ELE302 3 2 2 2 3 إلكترونيات القوي ELE210 

ELE303 3 2 3 3 2 المشغالت الدقيقة ELE205 

MTE304 3 0 3 3 4 ديناميكا   وكينماتيكا اآلالت MTE208 

MTE305 3 2 0 3 2 التصميم بواسطة الحاسب MTE208 

 18 المجموع
14 8 6  

 
38  

الثانى الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UE08 2 0 0 3 2 علوم بيئية  

MTE306 3 3 3 3 4 أسس نظم التحكم MTE301 

ELE307 3 3 0 3 4 المتحكمات الدقيقة ELE205 

MTE308 3 3 3 3 4 تصميم انظمة الميكاترونيات MTE301 

MTE309 3 3 3 3 4 ماكينات التحكم الرقمى MTE305 

 18 المجموع
13 6 60   

39   

 

 

 

 

 



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

020 

 

 ( Senior-2) المستوى الخامس

 

 االول الدراسى الفصل

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

MTE401  3 0 0 6 (6)مشروع التخرج   

MTE402 3 3 3 3 4 تحكم نيوماتى وهيدروليكي MTE306 

MTE403 3 3 3 3 4 نظم التحكم الرقمي MT306 

MTE404 3 0 3 3 4 علم الروبوت MTE304 

UC03 2 0 0 6 6 مبادئ التفكير العلمي  

MTE41X  3 0 3 3 4 )6)مقرر اختياري  

 18 المجموع
62 8 7   

38   

 
الثانى الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

MTE405  6 0 1 2 (3)مشروع التخرج   

MTE406 3 3 3 3 2 الوحدات المنطقية المبرمجة  

MTE407 
نمذجة و محاكاة األنظمة 

 الديناميكية
4 3 3 0 3 MTE306 

MTE42X  3 0 3 3 4 (3)مقرر اختياري  

MTE43X  3 0 3 3 4 )2)مقرر اختياري  

 18 المجموع
12 8 8   

28   

 

 

 



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

022 

 

 الميكاترونياتهندسة  برنامجالمحتوى العلمى لمقررات -3

 

   (Freshman) األول المستوى

 

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 
 

001BAS ( 0) رياضيات 

  (1+4+3) 2 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

نظرية ذات الحدين، االستنتاج الرياضى، الكسور الجزئية، نظرية المعادالت، حل المعادالت غير الخطية فى متغير : الجبر 

ية ورسم منحنياتها، الدوال تعريف الدوال والدوال المثلثية، والجبر: التفاضل .واحد، طرق الحلول العددية، المصفوفات 

. الكسرية، توصيف النهايات ، االتصال ، التفاضل، تفاضل الدوال الجبرية والمثلثية، نظرية رول، نظرية القيمة المتوسطة

تطبيقات على التفاضل ، حساب الخطأ فى الدالة نتيجة الخطأ  فى قيمة المتغير، نظرية لوبيتال، رسم المنحنيات، القيمة 

 .لصغرى والنظريات المصاحبةالعظمى وا

 

002BAS  (0)فيزياء 

  (4+4+3) 2 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 القياسات الفيزيائية ،معاييرالقياس،للكميات األساسية ،التحليل البعدى،أنظمة الوحدات ،  خواص المرونة لالجسام الصلبة ،

التحميل، االجهاد واالنفعال ،معامالت المرونة، التجاذب وقانون نيوتن للتجاذب وتطبيقاته، طاقة الوضع، حرةة  انواع

التوابع وقوانين ةبلر، الموائع الساةنة ، الضغط الهيدروستاتيكى، قاعدة باسكال، قاعدة ارشميدس، حرةة الموائع المثالية ، 

تها، اللزوجة، الذبذبات، الحرةة التوافقية البسيطة وبعض تطبيقاتها، طاقة الجسيم معادلة االستمرار،معادلة برنولى وتطبيقا

 .تجارب عملية. المتحرك بحرةة توافقية بسيطة، الحرةة التوافقية البسيطة والحرةة الدائرية المنتظمة

ميكا الحرارية ، قياس درجات درجة الحرارة، وةمية الحرارة، القانون األول للديناميكا الحرارية، القانون الصفرى للدينا

الحرارة ،التمدد الحرارى، ةمية الحرارة، امتصاص الحرارة بواسطة األجسام الصلبة والسوائل، آليات انتقال 

الحرارة،النظرية الحرةية للغازات، الغازات المثالية،طاقة الحرةة االنتقالية، توزيع سرعة الجزيئات، الحرارة النوعية 

رارة وعالقتها بالجرارة النوعية،االنتروبيا والقانون الثانى للديناميكا الحرارية، دورة ةارنوت، للجزيئات، درجات الح

 .المقياس المطلق لدرجة الحرارة، مبادئ االآلت الحرارية، مبادئ أجهزة التكييف، تجارب عملية

 

003BAS  (0)ميكانيكا 

    (1+4+4) 3 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

المتجهات وتطبيقاتها ، االحتكاك الجاف ، تطبيقات،   دالة الجهد االستاتيكية جبر المتجهات اتزان الجسيم والجسيم الجاسئ   

اتزان جسيم ، اتزان جسيم جاسئ، المفصالت والبكرات، االحتكاك ، مرةز الكتل ، عزم القصور . ، المفصالت والبكرات

 .الذاتى

 

004MTE  (0)رسم الهندسي 

 (1+2+1) 0: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 –دوات ومعدات الرسم ، استخداماتها والمحافظة عليها ،  أساليب الترقيم ووضع األبعاد ، تقنيات ومهارات الرسم الهندسىأ

قط المختلفة استنتاج المسا –اإلسقاط المساعد –اإلسقاط العمودى للنقطة والخط والمستوى والمجسم  –العمليات الهندسية 

 .من األشكال المنظورة والعكس
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005HUM والتكنولوجيا تاريخ الهندسة  

 (1+1+4) 4: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

، بروز الرأسمالية الصناعية، بروز صور جديدة من الطاقة، المواصالت  دراسة المجتمعات الريفية و العمرانية و الحرفية

التكنولوجيا جزء من الثقافة يبرز عملية اإلبداع التى تحتوى على مجموعة من المحاوالت التى تختار أو واالتصاالت، 

 .ترفض طبقا للخصائص االجتماعية فى ذلك الوقت

UC01  لغة اإلنجليزية 

 (1+1+4) 4: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

األمريكي و مهاراته، بناء الكلمات، القراءة، االستماع، التعبير و مراجعة على القواعد األساسية للغة اإلنجليزية، النطق 

متابعة التحسن فى مهارات التعبير الشفهي، المحادثة، القراءة و الكتابة، نشاطات . المحادثة، البرنامج اإلضافي العملي للغة 

 .تصالتتضمن اللغة التقنية و المعملية، تقوية الفهم الذي يؤدى إلى زيادة القابلية لال

 

UC02 مقدمة للحاسبات 

 (3+1+0) 4 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

أسلوب بناء  الحاسب ، مقدمة  لمعالجة البيانات ، نظام الحاسب وعناصره ، تنظيم البيانات وإدخالها ، أساسيات نظام 

 .، مقدمة للغات الحاسب والبرمجةالحاسب ، نبائط ووسائل عمليات اإلدخال ، الميكروحاسبات ، خريطة تدفق البرامج 

 

 (فصل الربيع)الفصل الدراسى الثانى 
 

BAS006 (2) رياضيات  

     (1+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 BAS001C: المتطلب السابق

تعريف التكامل، تكامل الدوال المثلثية والجبرية، تعريف التجميعات، إيجاد مجموع األعداد األحادية واألعداد : التكامل 

التربيعية، تعريف المساحات تحت المنحنى وعالقتها بالتكامل، النظريات األساسية فى التكامل ، طرق التكامل ، الدوال 

كسية والدوال الزائدة والدوال الزائدة العكسية، األشكال الغير معرفة ونظرية لوبيتال، العكسية للدوال والدوال المثلثية الع

القواطع المخروطية، المعادالت العامة من الدرجة الثانية فى متغيرين وتوصيفها ، : هندسة تحليلية وجبر .التكامل المعتل

 . فة، حلول المعادالت المتجانسة والغير متجانسةحل المعادالت الخطية فى أةثرمن متغيروأنواعها من حيث رتبة المصفو

 

BAS007  ( 2)فيزياء 

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة  

 BAS002C: المتطلب السابق

الشحنة الكهربية وقانون ةولوم ، الموصالت والمواد العازلة ، مبدأ إضافة القوى الكهروستاتيكية ، : الكهربية الساةنة  

لمجال الهيدروستاتيكى، خطوط المجال ، المجال لشحنة نقطية ومجموعة شحنات نقطية وتوزيع طبيعة الشحنة الكهربية ،ا

متصل من الشحنات ، قانون جاوس، فيض المجال الكهروستاتيكى، قانون جاوس وتطبيقاته، الجهد الهيدروستاتيكى، 

الشحنات، اشتقاقا ق المجال من  حساب الجهد من المجال، الجهد لشحنة نقطية ومجموعة شحنات نقطية وتوزيع متصل من

الجهد، طاقة الوضع الكهروستاتيكية، األوساط العازلة واستقطابها، السعات الكهربية، قانون جاوس فى وجود أوساط 

 .عازلة، متجه اإلزاحة، الطاقة المختزنة فى المجال الهيدروستاتيكى، تجارب عملية

التيار  لكهربى والمقاومة الكهربية ةثافة التيار ، قانون اوم، القدرة الكهربية، أشباه : التيار الكهربى والمغناطيسية

الموصالت ، دوائر التيار المستمر، القوة الدافعة الكهربية، فرق الجهد ، قانونا ةيرشوف، الدوائر متعددة العروات، 

القوة المغناطيسية على موصل يحمل تيار، مصادر المجال المغناطيسى، قانون المجاالت المغناطيسية، تعريف المجال، 

بيوت سافار ، قانون امبير، الحث الكهرومغناطيسى، قانون فاراداى، قانون لنز، المجاالت الكهربية الناشئة بالحث، 

ت ماةسويل، قانون جاوس معامالت الحث، الطاقة المغناطيسية، الحث المتبادل، الخواص المغناطيسية للمواد ومعادال
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للمغناطيسية، الديامغناطيسية والبارامغناطيسية، الفيومغناطيسية، التخلف المغناطيسى تيار اإلزاحة، تعميم قانون أمبير، 

 . معادالت ماةسويل، تجارب عملية

 

BAS008  ( 2)ميكانيكا 

 (4+4+3) 2 : الساعات المعتمدة 

 BAS003C: المتطلب السابق

.    ، الحرةة النسبية(الموضع والسرعة والعجلة)اإلحداثيات ومحاور اإلسناد الحرةة الخطية والمنحنية : ةيناماتيكا  الجسيم 

معادالت و قوانين نيوتن للحرةة ، العجلة الثابتة والمتغيرة، معادالت الحرةة الخطية فصل المتغيرات، معادالت الحرةة 

الشغل المبذول بواسطة القوى، طاقة الحرةة والشغل الدفع وةمية الحرةة التصادم : يمالمنحنية  ، الشغل والطاقة للجس

 . وتطبيقاته،   قانون حفظ الطاقة، الدفع وةمية الحرةة

  

BAS009  الكيمياء  الهندسية  

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

الديناميكى فى  االتزان ،الميزان المادى والحرارى فى عمليات احتراق الوقود ،  خواص المحاليل  –الحالة الغازية 

صناعات  ،التلوث ومعالجته  ،مواد البناء  ،معالجة المياه  ،الكيمياء الكهربية والتآةل  ،العمليات الفيزيائية والكيميائية 

الزيوت والشحومات  ،أشباه الموصالت  ،البتر وةيماويات  ،السكر  ،البوليمرات  ،األصباغ  ،ةيميائية مختارة ،  األسمدة 

 .والمنظفات الصناعية

 

MTE010  (2)رسم الهندسي  

 (1+2+1) 0: الساعات المعتمدة 

 BAS004C: المتطلب السابق

رسم وترةيب  –تقاطع السطوح  –للمجسماتالقطاعات المستوية . استنتاج المساقط األخرى والمقاطع من المساقط المتاحة

 .الرسم باستخدام الحاسب -مبادىء الرسومات المعمارية –رموز الدوائر الكهربية  –الهياةل الصلب 

IME011 تكنولوجيا اإلنتاج 

 (4+1+0) 4: الساعات المعتمدة  

 : المتطلب السابق

والمرةبة  ، أنواعها ، خواصها ، مجاالت استخدامها ، مقدمة  مقدمة عن المواد الهندسية  الحديدية والالحديدية  والسيراميك

عن العمليات التكنولوجية ، السباةة واللحام ، عمليات التشكيل ، عمليات التشغيل ، مقدمة عن استخدامات الحاسب فى 

 .هندسة اإلنتاج ، مقدمة عن الهندسة الصناعية ، دراسة العمل ، تخطيط المصانع

 homore(Sop)المستوى الثانى

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 
UE09 كتابة تقارير فنية  

  (1+1+0) 0: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

، (لرسومات البيانية الجداول وا –وصف التجارب  –التعاريف  –المقارنات  –الخصائص واألبعاد ) طرق الكتابة العلمية 

، ( المراجعة والتحسين  –ةتابة المسودة  –اإلعداد  –التخطيط ) خطوات ةتابة التقرير مكونات ومحتويات التقرير الفني ، 

االختصارات القياسية ، التوضيحات المرفقة بالتقرير، الخطابات و إرشادات لها، تصميم الصفحة ، التقارير القصيرة ، 

 المواصفات الفنية ، الكتالوجات

.BAS101  ( 3) رياضيات 

 (1+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

  BAS006: المتطلب السابق

التفاضل التكامل للدوال  التى تحتوى على أةثر من متغير، التفاضل الجزئى ، قاعدة السلسلة، تطبيقات فى الخطأ نتيجة 

لصغرى للدالة الخطأ فى المتغيرات، التفاضل تحت عالمة التكامل ، نظرية تيلور فى أةثر من متغير، القيم العظمى وا
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المشروطة وغير المشروطة، ايجا مستوى المماس والمستقيم العمودى ل سط  فى الفراغ وةذلك للسطوح المعروفة ةالكرة 

الثنائى والثالثى وتطبيقاتها فى إيجاد المساحات ومساحة األسط  : واألسطوانة ، تعريفات فى المتجهات، التكامل المتعدد

ضلية من الرتبتين األولى والثانية وتطبيقاتهما ، المتسلسالت ودراسة التقارب والتباعد واألحجام ، المعادالت التفا

 .حل المعادالت التفاضلية باستخدام متسلسلة القوى ، تحويالت البالس وتطبيقاتها. والنظريات المصاحبة

 

 MTE102 الديناميكا الحرارية 

 (1+4+3) 2  : الساعات المعتمدة 

 BAS002: المتطلب السابق

. الشغل والطاقة للنظم المقاومة للتغير والغير مشتتة للطاقة. الديناميكا الحرارية الكالسيكية وعالقتها بالتطبيقات الفيزيائية

االتزان واالنعكاسية والنظم . النظم الحرارية النظرية. ةمية الحرارة ودرجة الحرارة والقانون  األول للديناميكا الحرارية

" بال"سريان . االنتروبيا. درجة الحرارة للديناميكا  الحرارية. القانون الثاني للديناميكا الحرارية. وجةالحرارية المزد

 .تطبيقات على النظم الهندسية. واألنظمة المفتوحة والمواد النقية في الحاالت الصلبة والسائلة والغازية

 

MTE103 علم المواد 

 (1+4+4) 3  : الساعات المعتمدة 

 BAS002: المتطلب السابق

بلوري، متعدد البلورات، غير بلوري، األخطاء و الضغط و الجهد على حدود الخاليا : أطوار المواد األساسية، حاالت المادة

 فى المواد

 

MTE104 مقدمة في هندسة الميكاترونيات 

 (4+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 BAS002: المتطلب السابق

هندسة الميكاترونيات وتداخلها مع العلوم الهندسية األخرى، تطبيقات الميكاترونيات المختلفة، مقدمة  األسس التي تقوم عليها

عن تصميم األجزاء والمعدات الميكانيكية بالحاسب، آليات الروبوت، االلكترونيات  الصناعية والدوائر المتكاملة، التحكم 

 .بالحاسب في األجزاء الميكانيكية

 

ELE105 بيهدوائر كهر 

 (4+4+3) 2  : الساعات المعتمدة 

 BAS007: المتطلب السابق

مقدمة، طرق تحليل دوائر المقاومة البسيطة، دوائر التيار المستمر، الدوائر ذات الدفعية الجيبية، استخدام جبر األرقام 

 .المرةبة في الدوائر الدفعية الجيبية، دوائر الرنين والمرشحات

 .تدريسه بالمقرر تطبيقات على مايتم: المعمل 

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 
 

UE13 قانون وأخالقيات المهنة 

 (1+1+0) 0 : الساعات المعتمدة  

 : المتطلب السابق

القانون التجارى و العقود، طبيعة العقود المتضمنة أجزاء تعاقدية فى الفائض الهندسى، العالقة القانونية بين العناصر 

 .اخالقيات مهنة الهندسة ،للصناعات الهندسية، تحليل العقود و مسئولية المتعاقدالمختلفة 

 

BAS106  (2) رياضيات 

 (1+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 BAS101: المتطلب السابق

الجبر الخطى ، أنواع المصفوفات ، ضرب وجمع المصفوفات ، أيجاد المصفوفات العكسية بطرقها المختلفة، إيجاد القيم 

المميزة للمصفوفات والمتجهات المصاحبة ، استخدام المصفوفة فى حل مجموعة من المعادالت التفاضلية الخطية ، تحليل 

 .فورير ، التقريبات بطريقة أقل قيمة لمربع الخطأ 
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MTE107  ميكانيكا الموائع 

 (4+4+3) 2 : الساعات المعتمدة 

 BAS002: المتطلب السابق

إستاتيكا الموائع، معادلة بقاء الكتلة، المعادلة التفاضلية لحرةة التدفق اللزج، نظرية العزم الخطى التدفق غير المنضغط، 

والزاوي و تطبيقاتهما على المسائل الهندسية و التدفق  الجهدى و الدوامات، معادلة تدفق السوائل اللزجة و بعض الحلول، 

 .ب و الرفع، الطبقات الجدارية و االنفصالالتحليل القياسي مع تطبيقات على مسائل التدفق، السح

) قياسات الضغط والحرارة، الضغط المفقود فى المواسير و الوصالت، السحب و الرفع، سرعة تدفق السوائل : المعمل 

 .اللزوجة، القيمة الحرارية للوقود، اإلشعاع و التوصيل الحراري: ، خصائص السوائل(فوق صوتية 

 

MTE108 تحليل اجهادات 

 (1+4+3)  2 : ساعات المعتمدة ال

 BAS003: المتطلب السابق

الحمل المحوري، االجهادات واالنفعال، ثني الكمرات، : مقدمة عن خواص المواد، نظرية المرونة، األحمال وردود األفعال

 .اجهادات القص، انحراف الكمرات، الكمرات الغير محددة استاتيكيا

 

ELE109 (0)هندسة الحاسب 

 (2+1+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 UC02: المتطلب السابق

طرق حل المسائل وتوصيف الخوارزميات، أساسيات البرمجة المعتمدة على الكائنات، الدوال ةوحدات حسابية، انواع 

 (.في تطبيقات الموضوعات السابقة ++Cاستخدام لغة )البيانات واإلعالنات، المصفوفات والمؤشرات، التحكم والتكرارات، 

 

 ELE110 مجاالت كهربية ومغناطيسية 

 (1+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 BAS007: المتطلب السابق

المجاالت الكهربية االستاتيكية ، توزيع التيارات الثابتة ،  المجاالت المغناطيسية  االستاتيكية ، المجاالت المغناطيسية الشبه 

 جاالت العامة المتغيرة مع الزمن ، متغيرات الثوابت المكافئة ، خطوط النقل ، تطبيقات، الم. استاتيكيه

 

 Jounior))  الثالمستوى الث

 

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 
 

UC04 حقوق االنسان 

 (1+1+0) 0 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

الحقوق ، المصادر الوطنية والدولية لقانون حقوق اإلنسانمفهوم حقوق االنسان واهميته ، نشأة ومصادر حقوق اإلنسان، 

حقوق ذوى االحتياجات ، حقوق الطفل، حقوق المراة، القيود المفروضة على حقوق االنسان، الحقوق الجماعية، الفردية

، ضمنات واليات حقوق اإلنسان فى النظام الدستوري والقانون الوطني، ن المنظومة الدولية لحماية حقوق اإلنسا، الخاصة

 . المنظمات الدولية وحقوق االنسان ، المنظمات الغير حكومية وحقوق االنسان

 

MTE201 انتقال الحرارة 

 (1+4+3) 2 : الساعات المعتمدة 

 MTE107: المتطلب السابق

إنتقال الحرارة بالتوصيل في حائط بسيط ، إنتقال الحرارة بالتوصيل في حائط مرةب ، إنتقال )إنتقال الحرارة بالتوصيل 

المعادلة ) إنتقال الحرارة في إتجاهات متعددة  -( الحرارة بالتوصيل في إسطوانه ، إنـتـقال الحرارة بالتوصيل في ةرة 

إنتقال الحرارة بالحمل ) إنـتـقـال الحرارة بالحمل :  توصيل ، طرق الحل المختلفة العامة لفورير في إنتقال الحرارة بال

( ب) المـائع المستقر ( أ : ) الطبيعي ، إنتقال الحرارة بالحمل الجبرى ، إنتقال الحرارة بالحمل الطبيعي والجبرى  في حاله 



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

021 

 

 -( ة ، ةفاء ة األسط  الممتدة ، أنظمة األسط  الممتدةمقاومة األسط  الممتد) األسط   المـمـتـدة  -( المـائع المضطرب 

الخواص ) إنتقال الحرارة باإلشعاع  -( أنواع المبادالت الحرارية ، أداء المبادالت الحرارية ) المبادالت الحرارية 

 ( .الحرارية لإلشعاع ، المعادالت الخاصة باإلشعاع ، اإلشعاع الشمسي 

 

ELE202 اآلالت الكهربية 

 (4+4+4) 3 : عات المعتمدة السا 

 ELE105: المتطلب السابق

نظرية وخصائص أداء االالت الحثية ، آالت الطور الواحد واالطوار الثالثة ، نظرية وخصائص االالت المتزامنة ، 

 محرك الخطوة ، محرك المفاعلة ، االالت ذات المغناطيسية الثابتة ، محرةات: المحوالت ثالثية الطور ، االت خاصة

 .التحكم ذات الطورين ، التحكم االلكترونى فى االالت الكهربية

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

MTE203 ميكانيكا االهتزازات 

 (1+4+3) 2 : الساعات المعتمدة 

 MTE108: المتطلب السابق

طرق تحليل . وحيدة ومتعددة درجات الحريةمبادئ ميكانيكا االهتزازات متضمنة االهتزازات الحرة والمدفوعة للنظم 

االهتزازات وطرق التحليل للنظم المستمرة و الكمرات . وصور المصفوفات لحل مسائل االهتزاز وطرق الحل التقريبية

 .أمثلة عديدة وتطبيقات لقياس. والقضيب

 

MTE204 تكنولوجيا المواد 

 (1+4+4) 3  : الساعات المعتمدة 

 MTE103: المتطلب السابق

 –عملية تصليد سط  الصلب  –صلب السرعات العالية ومعالجته  –سبائك الصلب  –المعالجة الحرارية للمعادن الحديدية 

التصلد )اإلصالد بالتعتيق –...(األلمونيوم وسبائك األلمونيوم -النحاس وسبائك النحاس )المعادن الغير حديدية وسبائكها

 .االختبارات الغير هالكة للمواد –يكية للمواد تحت التصادم واالنهيار والزحف االختبارات الميكان –(بمرور الزمن

 

ELE205  التصميم المنطقى 

 (4+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 UC02: المتطلب السابق

 :نظم الذاةرة المبرمجة،الصفائفالمنطقية  الدوائرالمؤتلفةوالتتابعية، البواباتالمنطقية، الجبرالبولينى، الشفرات، النظمالعددية،

 الدوائر متعددة الدوائرالمنطقية، تبسيط طرق والمخرجات، المدخالت نبائط العشوائية، الذاةرات فقط، القراءة ذاةرات

 .والغيرمتزامنة الدوائرالمتزامنة محوالت الشفرات، المتزامنة، العدادات المبرمجة، الخطية والمصفوفات المخارج

 .على مايتم تدريسه بالمقرر تطبيقات عملية: المعمل

 

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 
 

MTE206 تقييم  وادارة المشروعات 

 (1+4+0) 4 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

-شجرات القرار -تحليل المخاطر وعدم الوضوح -مقارنة الخيارات اإلقتصادية-خاصية اإلستثمار-قيمة المال-الزمن

ادارة المشروعات فى اطار االمكانيات المتاحة و  -اسس ادارة المشروعات -نماذج اإلحالل-تحليل التكاليف -اإلستفادة

امثلة  –جداول الخطة الزمنية توزيع المسئوليات على االفراد –شبكات التتابع المنطقى لالنشطة  -محددات الوقت و التكلفة

 .ات لحزم البرامج المستخدمة فى ادارة و متابعة المشروع

 

 

 

 



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

029 

 

 

MTE207  طرق التحليل الهندسي 

 (4+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 BAS101: المتطلب السابق

دراسة طبيعة المسائل المرةبة فى التحليل الهندسي و الحصول على حلول محددة، أمثلة مختارة من الميكانيكا، الموائع، نقل 

 .تتضمن التكرار، التعدد، االختالفالحرارة، المرونة، التدفق المنضغط، الطرق العددية التى 

MTE208 التصميم الميكانيكي 

 (1+3+3) 2 : الساعات المعتمدة  

 MTE108: المتطلب السابق

مقدمة في التصميم،عملية التصميم، تصميم االجزاء الميكانيكية ؛ تصميم المسامير ؛ والقالويظ الناقلة للقدرة ؛ عناصر 

الميكانيكية ؛ التروس ؛ تصميم التروس المستقيمة والمائلة ؛ تصميم ( النوابض)ةات الربط والوصالت المتراوحة ؛ الزنبر

المحاور، تصميم القوابض والكواب  ومختلف عناصر نقل الحرةة والمرنة، المحامل الدحراجية ؛ التزييت والمحامل 

 (.الجلب)االنزالقية 

 

MTE209 قياسات وأجهزة 

 (4+4+4) 3  : الساعات المعتمدة 

 MTE104: طلب السابقالمت

وصف مختصر  . عمليات القياس.ناقل القياسات و منظم اإلشارات وأجهزة التحليل والتسجيل. مقدمة في أساسيات القياس

تحليل . أنواع األجهزة وطرق القياس. ألجهزة  قياس الضغط، درجة الحرارة ، السريان، االنفعال، القوة، العجلة وغيرها

مقدمة مختصرة للحصول على البيانات .التوةيد بالتدريب العملي لعدد من التجارب المعملية . تالبيانات وأخطاء القراءا

 .بواسطة أجهزة  الحاسب اآللي

 

ELE210 دوائر الكترونية 

 (4+4+3) 2  : الساعات المعتمدة 

 ELE105: المتطلب السابق

وتحليل ودوائرها، الترانزستور ثنائى الوصلة وترانزستور خصائصها  -البنية  –أساسيات أشباه الموصالت، النبائط الثنائية 

مكبرات االشارة الصغيرة  -الخصائص ، النماذج الدوائرية ل شارة الصغيرة  -الترةيب  -االنواع : التأثير المجالى

 .وتشكيالتها المختلفة، مكبر العمليات وتحليل دوائرها فى التطبيقات المختلفة

 .ى ما تم تدريسه بالمقررتطبيقات عملية عل: المعمل

MTE211 ضبط الجودة 

 (1+1+4) 4 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

تطور رقابة الجودة ، االساليب االحصائية للجودة ، مبادىء ووظائف الفحص ، أسليب مراقبة الجودة االحصائية ، نظرية 

سيجما ، الجودة  6( خطة ثنائية  –خطة فردية ) القبولللسمات خرائط الجودة وأنواعها ، تطبيقات الجودة ، نظرية عينات 

 . 9222/0221الشاملة ، المواصفات القياسية أيزو 

 

 (Senior-1) المستوى الرابع

 

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 
 

UE06 اقتصاد 

 (0+0+3) 3 : الساعات المعتمدة 
 : المتطلب السابق

العام و اإلنتاج، االدخار، االستهالك و االستثمار، األسعار و النقود، التسويق، تحليل  مقدمة، اإلمداد و المطالب، الدخل

 .التكاليف واإلمداد، موازنة أقصى رب ، نظرية اإلنتاج

 



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

012 

 

 

MTE301 مقدمة في ديناميكا النظم 

 (1+4+3) 2 : الساعات المعتمدة  

 MTE209: المتطلب السابق

المعالجة الموحدة لآلالت الفعالة والغير فعالة و الموائع . الفيزيائية الخطية والغير خطيةالنماذج الديناميكية بواسطة النظم 

دوال النظام وطريقة . االتزان ورد الفعل الديناميكي للنظم الخطية. وأجهزة واألنظمة الكهربية والحرارية واإللكترونية

 .الهندسية استخدام األمثلة. أصفار وجذور الدالة وعالقتهما ببغضهما البعض

 

ELE302 إلكترونيات القوى 

 (4+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 ELE210: المتطلب السابق

الترانزيستور ةقاطع للتيار ، الثيرستور بأنواعه ، مكبرات القدرة و التحكم ، منظمات الجهد المستمر المحوالت والعاةسات 

 ، التحكم فى سرعة المحرةات ، مثبت الجهد الترددي ، وحدات مصدر القدرة الالمنقطعة 

 

ELE303 المشغالت الدقيقة 

 (4+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 ELE205: المتطلب السابق

مقدمة للحاسبات، معماريات المعالجات الدقيقة ، التزامن في الحاسب، المقاطعة، الرقائق القابلة للبرمجة، تمثيل البيانات ، 

 .مجموعات التعليمات ، البرمجة بلغة التجميع ، تخطيط الذاةرة ، دوائر االدخال واالخراج

 

MTE304 ديناميكا وكينماتيكا اآلالت 

 (1+4+3) 2 : الساعات المعتمدة 

 MTE208: المتطلب السابق

عزوم القصور الذاتي  –( المتجهات –بالرسم )السرعة و العجلة باستخدام مفهوم الحرةة النسبية  –اساسيات آليات الحرةة

التحليل  –اآلليات  تحليل القوى فى –مخطط السرعة و العجلة فى اآلليات –ةينماتيكا اآلليات و التروس و الكامات -للكتل 

 –االتزان اإلستاتيكى و الديناميكي  –اتزان الكتل الدوارة  –االتزان  –القوى الديناميكية –قوى االحتكاك  –اإلستاتيكى 

 .تطبيقات –اتزان الكتل الترددية 

 

MTE305  التصميم بواسطة الحاسب 

 (4+1+4) 4 : الساعات المعتمدة  

 MTE208: المتطلب السابق

تحويالت  ،معمارية شاشات الرسم البياني ذات الكفاءة العالية لمحطات العمل الهندسية  ،  CADالمراجعة على نظام 

التخليق  ،الهندسة التفاضلية البدائية  ،التمثيل البارامترى للمنحنيات و السطوح  ،العرض المفهوم و المضبوط إمالئيا 

 .يتطلب الكفاءة البرمجية . للرسوم البيانية الجذابة لفيرجسون و بيزير و بسبلين 

 

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 
 

UE08 علوم بيئية 

 (1+1+4) 4 : الساعات المعتمدة  

 : المتطلب السابق

الهواء، مؤشرات  ملوثات الهواء،أنواع تلوثالمواد التي تؤثر سلبا على البيئة سواء ةانت سائلة أو صلبة أو غازية ، 

 المخافات  الخطره المياه، معالجة ومصادرالملوثات،أنظمة المياه وتلوث مصادرالمياه عن الهواء ، مقدمه لملوثات القياسيه

يات البيئة ـ ومعالجتها، التلوث السمعي والبصري ،االهتمام العالمي والعربي والمحلى لحماية البيئة ـ مفهوم اقتصاد والسامه

 خلق الوعي البيئي ـ خلق الوعي الصحي والرياضي في التنشئة البيئية

 

 

 



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
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 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

018 

 

 

MTE306 أسس نظم التحكم 

     (4+4+3) 2 : الساعات المعتمدة 

 MTE301: المتطلب السابق

 -نيوماتية  –نظم ميكانيكية ) نمذجة النظم الديناميكية  –الدائرة المفتوحة والدائرة المغلقة  –مقدمة في نظم التحكم  

دراسة االستقرار  –تحليل األخطاء   -االستجابة الزمنية  –المخطط المجمع ودالة االنتقال  –( ةهربائية  –هيدروليكية 

صيغ وحلول . مفهوم الحالة ومتغيراتها. طرق االستجابة الترددية –للجذور  المحل الهندسي –باستخدام معيار روث 

 .لمعادالت الحالة بالطرق التحليلية المباشرة والطرق العددية باستخدام الحاسب اآللي

م في التحك –التحكم في المنسوب  –التحكم في التدفق  –التحكم في الضغط  –التحكم في درجة الحرارة : التطبيقات العملية 

 .السرعة 

 

 

ELE307 المتحكمات الدقيقة 

 (3+1+3) 2 : الساعات المعتمدة 

 ELE205: المتطلب السابق

مقدمة لنظم األتمتة في الصناعة، أنواع المتحكمات القابلة للبرمجة ومكوناتها األساسية، وحدات الدخل والخرج، وحدة 

للمتحكمات القابلة للبرمجة، الوحدات اإلضافية والوحدات المتقدمة، المعالجة المرةزية، الذاةرة، االستخدامات المختلفة 

 .لغات البرمجة المستخدمة في تلك المتحكمات، تطبيقات

 

MTE308 تصميم أنظمة الميكاترونيات 

 (4+4+3) 2 : الساعات المعتمدة 

 MTE301: المتطلب السابق

المكونات األساسية . المكونات والدوائر اإللكترونية الدقيقة . المكونات واآلليات الميكاترونية . المنظومات الميكاترونية 

. أسس تصميم المنظومات الميكاترونية . للحاسبات الدقيقة واستخدامها في المنظومات الميكاترونية وطرق البرمجة 

 .تطبيقات الميكاترونيات

 

093MTE ماكينات التحكم الرقمي 

 (3+4+4) 2 : الساعات المعتمدة 

 MTE305: المتطلب السابق

مقدمة عن نظم التحكم الرقمي، نظم التحكم لماةينات التشغيل الرقمية والكمبيوتر، نظم االحداثيات، البرمجة في ماةينات 

CNC (ةود ألG وفق مقاييس األيزو)تطبيقات ،. 

 .تطبيقات عملية: المعمل 

 

 (Senior-2) المستوى الخامس

 

 (الخريففصل ) الفصل الدراسى االول 
 

MTE401  (0)مشروع التخرج 

 (3+1+1) 0 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 إلى القيام باإلضافة للطالب البحثية المهارة لتنمية بحث إجراء فى األساتذة أحد مع للتالزم للطالب الفرصة المقرر هذا يمن 

 .واألستاذ الطالب بين المشترك األهتمام ذات الموضوعات أحد فى ومستقلة متعمقة دراسة ببرنامج
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010 

 

 

 

MTE402  تحكم نيوماتى وهيدروليكي  

 (4+4+3) 2:  الساعات المعتمدة 

 MTE306: المتطلب السابق

، االسطوانات النيوماتينية والهيدروليكية، (خصائص وقوانين الهواء والزيوت المستخدمة)المبادئ األساسية للتحكم 

الكهربائية، تحليل وتصميم منظومات التحكم الكهرونيوماتي والكهروهيدروليكي، األمان  صمامات التحكم العاملة بالملفات

 .وتحديد األخطاء، التطبيقات

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل 

 

MTE403 نظم التحكم الرقمي 

 (1+4+3) 2 : الساعات المعتمدة 

 MTE306: المتطلب السابق

أنظمة التحكم التى يلعب فيها الحاسب دوراً رئيسياً ، مدعمة بالخبرة العملية الحقيقية ـ تغطية مقدمة شاملة عن ترةيب 

العناصر الخاصة بعمارة الحاسب ذات الرقم الحقيقي وسائط اإلدخال واإلخراج ومحوالت البيانات وتحليل وترةيب نظم 

فى التحكم الخوارزميات الخاصة  Trade offsحديثة تحليل التحكم فى عينة البيانات المختارة باستخدام الطرق التقليدية وال

 . بتأثيرات سرعة الحاسب التأثيرات الكمية

نظم التحكم . قياس صالحيات نظام التحكم . تطبيقات على نظم التحكم الموضحة فى نظم التحكم الموضعية : المعمل

 .مكونات نظام التحكم . الهيدروليكية 

 

MTE404 علم  الروبوت 

 (1+4+3) 2  : الساعات المعتمدة 

 MTE304: المتطلب السابق

الهندسة و علم دراسة الحرةة و الطاقة و . موضوع تخرج عن تحليل و تصميم و السيطرة على مشغالت الروبوت  

التحكم فى موضع و مسار الذراع و السيطرة . المجسات و المحرةات و تصميم الذراع . االستاتيكا والديناميكا للمشغالت 

 .بوت نمذجة إنجازات الفائقة تقوية و تكييف السيطرة على الرو. على الحرةة ةاملة 

 

UC03 مبادئ التفكير العلمي 

 (1+1+0) 0 : الساعات المعتمدة  

 : المتطلب السابق

تعريف التفكير العلمى ، سمات التفكير العلمى ، التفكير واالبداع والذاةرة، معوقات التفكير واالبداع ، مهارات التفكير 

تصنيف بلوم ل هداف المعرفية ، استراتيجيات وأساليب تنمية التفكير ، اسلوب  المعرفية ، مهارات التفكير فوق المعرفية ،

حل المشكالت بطرق مستقبلية ، اسلوب التعلم واالتقان ، اسلوب التعلم الذاتى ، التعليم بالحاسوب ، برامج تعليم التفكير ، 

دو، قياس االبداع ، تعليم التفكير بطريقة مجردة ، برنامج الكورت ، برنامج القبعات الست ، برنامج ماثيوليبمان، برنامج بير

 .تعليم التفكير بطريقة مدمجة 

 

MTE41X   من بين المقررات التالية( 0)مقرر اختيارى : 

 (1+4+3) 2 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 411MTEالماكينة التوربينية 

. االعتبارات التصميمية . المحورى و القطرى و التوربينات ضواغط السريان . نقل ةمية الحرةة فى ماةينة التربينية 

 .محددات الكفاءة . ماةينات الموائع المتتالية المحتواة على مؤثرات اللزوجة و قابلية االنضغاط و السريان ثالثى االبعاد 

 

412MTE طاقات متجددة 

 –المجمعات الشمسية وأنواعها  –األرض والشمس العالقات الهندسية بين  –الطاقة الشمسية  –مصادر الطاقة المتجددة 

 –خاليا الوقود  –طاقة األمواج  –وحدات توليد الكهربائية من طاقة الرياح –طاقة الرياح  -التطبيقات الشمسية الحرارية 

 .التطبيقات الكهربية للطاقات الجديدة والمتجدد
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413MTE تبريد وتكييف 

مقدمه  -نظام التبريد بالهواء  -نظم التبريد باالمتصاص  -مرةبات التبريد  -نضغاط نظم التبريد باال -طرق التبريد    

 -أحمال التبريد والتسخين ( سنوى  -شتوي  -صيفي ) نظم تكييف الهواء  -وتطبيقات العمليات والدوائر السيكرومتريه 

 تصميم مسالك الهواء -السريان خالل المسالك  -معدات تكييف الهواء 

 (فصل الربيع ) دراسى الثانى الفصل ال

MTE405 (4)مشروع التخرج 

 (6+1+1) 3 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 إلى القيام باإلضافة للطالب البحثية المهارة لتنمية بحث إجراء فى األساتذة أحد مع للتالزم للطالب الفرصة المقرر هذا يمن 

 .واألستاذ الطالب بين المشترك األهتمام ذات الموضوعات أحد فى ومستقلة متعمقة دراسة ببرنامج
 

MTE406 الوحدات المنطقية المبرمجة 

 (4+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

التتابعية والتقابلية، وحدات  PLCأنواع نظم التحكم، هياةل المتحكمات ذات المنطق المبرمج، نظم التحكم التي تستخدم 

 .اإلدخال و وحدات اإلخراج، تطوير البرامج الدرجية، تطبيقات على أمثلة في التحكم بعمليات صناعية

MTE407 نمذجة ومحاكاة األنظمة الديناميكية 

   (1+4+3) 2 : الساعات المعتمدة 

 MTE306: المتطلب السابق

أهمية التقسيم إلي أجزاء بسيطة والتقديم بواسطة . ظمة الهندسية الديناميكية النشطةالنماذج المرةبة الخطية والغير خطية ل ن

محوالت ةهر  ،أمثلة تشمل ماةينات. ةفاءة المحاةاة العددية باستخدام تسهيالت الحسابات. لغة الروابط المرسومة

 .أنظمة حرارية وعمليات ةيميائية وةيمياء حيوية ،أنظمة إليكترونية و موائع ،وميكانيكية

 

MTE42X  من بين المقررات التالية(   4)مقرر اختيارى  

 ( 1+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

MTE421 تحليل ومعالجة اإلشارات 

تناظرية والرقمية، تصميم أنواع اإلشارات التناظرية والرقمية، نقل اإلشارات، دوائر تعديل المستوى، المرشحات ال

 .المرشحات، خصائص أداء المرشحات، تحويل اإلشارات، تصميم دوائر تحويل اإلشارات، تطبيقات معالجة اإلشارات

 

MTE422      معالجة الصور 

تمثيل الصور بالحاسب ، طرق تشغيل الصور ، تحسين الصور ، ترميم الصور ، ضغط البيانات ، التكوين من اإلسقاط ،  

استخراج المالم  وتحليل الصور ، التعرف على األشكال ، الرؤية بالحاسب، خصائص الصور الرقمية، تحسن الصور 

 . تجزئ الصور ، ضغط الصور تحويالت الصور ،استرجاع الصور

 

MTE423 المنطق المبهم 

، هندسة المعرفة، الحصول على المعرفة، ةيفية الحصول على المعرفة باستخدام (باي)التفكير الغير دقيق باستخدام قاعدة 

 .القواعد الحثيه، تحقيق االستجابة المطلوبة، نظم الخبرة المرةبة، تطبيقات
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MTE43X   من بين المقررات التالية (   3)مقرر اختيارى 

 ( 1+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

MTE431     الذكاء االصطناعى 

الذةاء  فى اإلنسان واآلالت ، أساسيات الذةاء االصطناعى ، مقدمة فى لغات الذةاء االصطناعى وخصائصها والفرق بين  

اللغات التقليدية للبرمجة ، األجزاء األساسية لحل المشكالت، طرق البحث والطرق التنفيذية فى : لغات الذةاء االصطناعى

م التقاطع واالتحاد ، الشرح االوتوماتيكى ، حسابات لغوية ، معالجة اللغات األلعاب ، تمثيل الحاالت فى الفراغ ورس

الطبيعية، تمثيل المعرفة ، أنواع تمثيل المعرفة، نظم اإلنتاج ، النظم الخبيرة وتطبيقاتها، الرؤية بالحاسب، مقدمة فى 

 .مة للمناول اآللىالشبكات العصبية والنظم المبهمة ، الترجمة اآللية ، نظم التعليم الذةية، مقد

 

MTE432 نظم التصنيع المرنة 

تعريف التصنيع المتكامل بالحاسب، إطارات التصنيع المتكامل بالحاسب، تطبيقات ماةينات  –أنظمة وخاليا التصنيع المرن 

 .التحكم الرقمي، تطبيقات الروبوت، خطوط التحويل ونظم الناقالت

 

MTE433 التصنيع بمساعدة الحاسب 

نظمة، الحاسب اآللي واإلنسان، استخدام الحاسب في تخطيط العمليات، نظم التحكم المباشر، التشغيل بدون مكونات األ

 .إنسان، نظم التشغيل غير التقليدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

012 

 

 

 الصناعيةهندسة البرنامج  - الثامنالباب 
 توصيف برنامج الهندسة الصناعية -1

 %3.33ساعة معتمدة   6( اجبارى  (مقررات متطلب الجامعة 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

UC01 0 0 3 3 لغة إنجليزية  

UC02 2 0 6 3 مقدمة حاسب  

UC03 0 0 1 6 مبادئ التفكير العلمي  

UC04 0 0 1 6 حقوق االنسان  

  2 0 5 6 المجموع

 

 %3.33ساعة معتمدة   6( اختيارى)مقررات متطلب الجامعة 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

UE05 0 0 2 2 مهارات االتصال  

UE06 0 0 3 3 اقتصاد  

UE07 0 0 2 2 اقتصاد وادارة مشروعات  

UE08 0 0 2 2 علوم بيئية  

UE09 0 0 1 1 كتابة تقارير فنية  

UE10 0 0 1 1 علم النفس  

UE11 0 0 3 3 أمن صناعى وبيئة  

UE12 
العوامل النفسية والسلوكية 

 فى البيئة العمرانية
2 2 1 0  

UE13 0 0 1 1 قانون واخالقيات المهنة  

UE14 0 0 2 2 األخالقيات وممارسة المهنة  

UE15 0 0 3 3 اداراة المشروعات  
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 %20 ساعة معتمدة 36( اجبارى )مقررات متطلب الكلية 
 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

BAS001  0 2 3 4 (6)رياضيات  

BAS002  3 2 3 4 (6)فيـــــزياء  

BAS003  0 3 2 2 (6)ميكانيــكا  

MT004  0 4 0 6 (6)رسم هندسى  

HUM005 
 تاريخ الهندسة

 والتكنولوجيا
3 2 0 0  

BAS006  0 2 3 4 (3)رياضيات BAS001 

BAS007  3 3 3 4 (3)فيــــزياء BAS002 

BAS008  0 2 2 3 (3)ميكانيــكا BAS003 

BAS009 3 3 3 4 كيمياء الهندسيةال  

MTE010  0 4 0 1 (3)هندسى رسم BAS004 

IME011 2 0 1 2 تكنولوجيا انتاج  

IME401  2 0 0 6 6مشروع تخرج  

IME406  6 0 1 3 3مشروع تخرج IME401 

  69 30 32 26 المجموع

 

 % 30.56ساعة معتمدة  88مقررات العلوم الهندسية 
 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

IME101  0 3 2 4 (6)هندسة تصنيع  

BAS102  0 3 3 2 (2)رياضيات BAS006 

IME103  0 3 3 2 جهاداتإتحليل  

MTE104  0 3 3 2 (2)هندسة ميكانيكية BAS008 
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 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

IME105 3 3 3 2 (6)نشاء ماكينات إرسم و  

IME106 0 0 3 3 عالقات صناعية  

BAS107 0 3 3 2 احصاء واحتماالت  

MTE108 3 3 3 2 خواص واختبار المواد BAS002 

MTE109 2 3 3 4 قياسات وأجهزة  

MTE110  0 3 3 2 (4)هندسة ميكانيكية  

IME111 3 3 3 2 (3)نشاء ماكيناتإرسم و BAS105 

IME201 0 3 3 2 هندسة المنظومات االدارية  

ELE202  3 3 3 2 (6)هندسة كهربية  

ICE203 3 0 3 3 برمجة حاسب UC02 

BAS206 0 3 3 3 طرق التحليل الهندسى  

ICE323C 3 3 3 3 تكنولوجيا البيانات والمعلومت ICE203 

IME209  3 3 3 2 (3)هندسة تصنيع IME101 

ELE210  3 3 3 3 (3)هندسة كهربية ELE202 

MTE304 3 0 3 2 التصميم بواسطة الحاسب ICE203 

  36 28 42 55 المجموع

 

 

 % 36.11ساعة معتمدة  65( اإلجبارية) مقررات العلوم الهندسية التخصصية 
 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

IME204 0 3 3 4 هندسة مواد وفلزات  

IME205 0 4 2 4 تصميم ميكانيكى  

IME207 0 3 3 3 نتاجإلدارة عمليات اإ  
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 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

IME211 0 3 3 3 نظرية ماكينات IME111 

IME301 3 3 3 4 بحوث عمليات صناعية BAS206 

IME302  0 3 3 2 نتاجإنظم IME207 

IME303 3 3 3 4 دراسة عمل وأرجونومية  

MTE305 0 3 2 4 هتزازاتإلميكانيكا ا IME211 

IME306  0 3 2 4 نتاجإلاتخطيط ومراقبة IME302 

IME307 0 0 2 2 ضبط جودة  

IME308 0 3 2 4 دراسة جدوى وتقييم مشروعات UE06 

MTE309 3 3 3 4 ديناميكا المنظومات والتحكم اآللى MTE305 

IME402 0 3 2 4 دارة المشروعات الهندسيةإ IME308 

IME403 0 3 2 4 تخطيط مصانع IME308 

MTE404 3 3 3 2 علم الروبوت MTE305 

IME405 0 3 3 2 اختيار المواد والعمليات للتصميم  

IME407 0 3 3 4 دارة الجودةإ IME307 

IME408 0 3 2 4 بحوث عمليات متقدمة IME301 

  8 28 46 65 المجموع

 
 %6.67ساعة معتمدة  12( اإلختيارية)مقررات العلوم الهندسية التخصصية 

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

IME311 0 3 3 2 التصنيع بمعاونة الحاسب  

IME312 0 3 3 2 التشغيل الغير تقليدى  

IME313 0 3 3 2 هندسه المواد المتطورة  

IME411 0 3 3 2 تخطيط عمليات الصيانة  
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 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

IME412 
استخدام قواعد البيانات فى 

 الصناعة
2 3 3 0  

IME413 
التحكم فى العمليات 

 الصناعية
2 3 3 0  

IME421 0 3 3 2 سياسة التحكم فى التخزين  

IME422 
استخدام قواعد البيانات فى 

 الصناعة
2 3 3 0  

IME423 0 3 3 2 تكنولوجيا التنبؤ والتقويم  

IME431 
تطبيقات الحاسب فى 

 الصناعية الهندسة
2 3 3 0  

IME432 
نمذجة ومحاكاة النظم 

 الصناعية
2 3 3 0  

IME433 0 3 3 2 نظم الذكاء االصطناعى  
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 الجداول الدراسية للطالب المنتظم -0

 (Freshman)  المستوى األول

االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

BAS006  3 0 2 3 4 (6)رياضيات  

BAS003  3 2 2 3 4 (6)فيـــــزياء  

BAS002  3 0 2 2 3 (6)ميكانيــكا  

MTE004  3 0 4 0 1 (6)رسم هندسى  

HUM005 2 0 0 2 2 والتكنولوجيا تاريخ الهندسة  

UC01 2 0 0 2 2 لغة انجليزية  

UC02 2 3 0 1 2 مقدمة حاسب  

 18 المجموع

62 10 7 

  

30 

الثانىالدراسى الفصل   

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

BAS006  3 0 2 3 4 (3)رياضيات BAS001C 

BAS007  3 2 2 3 4 (3)فيــــزياء BAS002C 

BAS008  3 0 2 2 3 (3)ميكانيــكا BAS003C 

BAS009 3 3 3 3 4 كيمياء الهندسيةال  

MTE010  3 0 4 0 1 (3)رسم هندسى BAS004C 

IME011 2 2 0 1 2 تكنولوجيا اإلنتاج  

 18 المجموع

63 12 6   

20   
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 (Sophomore) المستوى الثانى

االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UE11 3 0 0 3 3 أمن صناعى وبيئة  

IME101  3 0 3 2 4 (6)هندسة تصنيع  

BAS102  3 0 3 3 2 (2)رياضيات BAS006 

IME103  3 0 3 3 2 جهاداتإتحليل  

MTE104  3 0 3 3 2 (2)هندسة ميكانيكية BAS008 

IME105 2 3 3 3 2 (6)نشاء ماكينات إرسم و  

 18 المجموع
62 60 3   

35   

 الثانى الدراسى الفصل

 

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UC03 3 0 0 6 6 مبادىء التفكير العلمى  

IME106 3 0 0 3 3 عالقات صناعية ELE101 

BAS107 3 0 3 3 2 احصاء واحتماالت  

MTE108 3 3 3 3 2 خواص واختبار المواد BAS007 

MTE109 3 3 3 3 2 قياسات وأجهزة  

MTE110  2 0 3 3 2 (4)هندسة ميكانيكية  

IME111 2 3 3 3 2 (3)نشاء ماكيناتإرسم و BAS105 

 18 المجموع
62 60 6   

39   
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 (Junior) المستوى الثالث

 االولالدراسى الفصل 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

UE06 2 0 0 3 2 اقتصاد  

IME201  3 0 3 3 2 االداريةهندسة المنظومات  

ELE202  3 3 3 3 2 (6)هندسة كهربية  

ICE203 3 3 0 3 3 برمجة حاسب UC02 

IME204 3 0 3 2 4 هندسة مواد وفلزات  

IME205 3 0 4 2 4 تصميم ميكانيكى  

 18 المجموع
62 60 4   

27   

الثانى الدراسى الفصل  

 

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

BAS206 3 0 3 3 3 طرق التحليل الهندسى BAS102 

IME207 3 0 3 3 3 نتاجإلدارة عمليات اإ  

ICE208 
تكنولوجيا البيانات 

 ICE203 3 3 3 3 2 والمعلومت

IME209  3 3 3 3 3 (3)هندسة تصنيع IME101 

ELE210  2 3 3 3 2 (3)هندسة كهربية ELE202 

IME211 2 0 3 3 2 نظرية ماكينات IME111 

 18 المجموع
12 12 6   

30   
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 ( Senior-1) المستوى الرابع

االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UE09 2 0 0 1 1 كتابة تقارير فنية  

IME301 3 3 3 2 4 بحوث عمليات صناعية BAS206 

IME302  3 0 3 3 2 نتاجإنظم IME207 

IME303 3 3 3 2 4 دراسة عمل وأرجونومية  

MTE304 3 3 0 3 2 التصميم بواسطة الحاسب ICE203 

MTE305 3 0 3 2 4 هتزازاتإلميكانيكا ا IME211 

 المجموع
18 

64 8 6   

 28   

الثانى الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UC04 3 0 0 6 6 حقوق االنسان  

IME306 3 0 3 2 4 نتاجإلتخطيط ومراقبة ا IME302 

IME307 3 0 0 2 2 ضبط جودة  

IME308 
دراسة جدوى وتقييم 

 مشروعات
4 2 3 0 3 UE06 

MTE309 
ديناميكا المنظومات والتحكم 

 اآللى
4 3 3 3 3 MTE305 

IME31X  3 0 3 3 2 (6)مقرر اختيارى  

 18 المجموع
14 8 3   

24   
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091 

 

 (Senior-2) المستوى الخامس

 االول الدراسى الفصل

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

IME401  2 0 0 6 (6)تخرج مشروع   

IME402 3 0 3 2 4 دارة المشروعات الهندسيةإ IME308 

IME403 3 0 3 2 4 تخطيط مصانع IME308 

MTE404 3 3 3 3 2 علم الروبوت MTE305 

IME405 
اختيار المواد والعمليات 

 للتصميم
2 3 3 0 3  

IME41X 3 0 3 3 2 (3)مقرر اختيارى  

 18 المجموع
12 10 5   

27   

الثانى الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

IME406  6 0 6 2 (3)تخرج مشروع  IME401 

IME407 2 0 3 2 4 دارة الجودةإ IME307 

IME408 3 0 3 2 4 بحوث عمليات متقدمة IME301 

UE10 3 0 0 6 6 علم النفس  

IME42X 3 0 3 3 2 (2)مقرر اختيارى  

IME43X 3 0 3 3 2 (4)مقرر اختيارى  

 18 المجموع
12 8 6   

26   
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 الصناعيةهندسة ال برنامجالمحتوى العلمى لمقررات  -3

 (Freshman) المستوى األول

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 
 

BAS001 ( 0) رياضيات 

 ( 1+4+3) 2 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

المعادالت غير الخطية فى متغير نظرية ذات الحدين، االستنتاج الرياضى، الكسور الجزئية، نظرية المعادالت، حل : الجبر 

تعريف الدوال والدوال المثلثية، والجبرية ورسم منحنياتها، الدوال : التفاضل .واحد، طرق الحلول العددية، المصفوفات 

. الكسرية، توصيف النهايات ، االتصال ، التفاضل، تفاضل الدوال الجبرية والمثلثية، نظرية رول، نظرية القيمة المتوسطة

ات على التفاضل ، حساب الخطأ فى الدالة نتيجة الخطأ  فى قيمة المتغير، نظرية لوبيتال، رسم المنحنيات، القيمة تطبيق

 .العظمى والصغرى والنظريات المصاحبة

 

BAS002  (0)فيزياء 

  (4+4+3) 2 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 ،التحليل البعدى،أنظمة الوحدات ،  خواص المرونة لالجسام الصلبة ، القياسات الفيزيائية ،معاييرالقياس،للكميات األساسية

التحميل، االجهاد واالنفعال ،معامالت المرونة، التجاذب وقانون نيوتن للتجاذب وتطبيقاته، طاقة الوضع، حرةة  انواع

التوابع وقوانين ةبلر، الموائع الساةنة ، الضغط الهيدروستاتيكى، قاعدة باسكال، قاعدة ارشميدس، حرةة الموائع المثالية ، 

تها، اللزوجة، الذبذبات، الحرةة التوافقية البسيطة وبعض تطبيقاتها، طاقة الجسيم معادلة االستمرار،معادلة برنولى وتطبيقا

 .تجارب عملية. المتحرك بحرةة توافقية بسيطة، الحرةة التوافقية البسيطة والحرةة الدائرية المنتظمة

ميكا الحرارية ، قياس درجات درجة الحرارة، وةمية الحرارة، القانون األول للديناميكا الحرارية، القانون الصفرى للدينا

الحرارة ،التمدد الحرارى، ةمية الحرارة، امتصاص الحرارة بواسطة األجسام الصلبة والسوائل، آليات انتقال 

الحرارة،النظرية الحرةية للغازات، الغازات المثالية،طاقة الحرةة االنتقالية، توزيع سرعة الجزيئات، الحرارة النوعية 

رارة وعالقتها بالجرارة النوعية،االنتروبيا والقانون الثانى للديناميكا الحرارية، دورة ةارنوت، للجزيئات، درجات الح

 .المقياس المطلق لدرجة الحرارة، مبادئ االآلت الحرارية، مبادئ أجهزة التكييف، تجارب عملية

 

BAS003  (0)ميكانيكا 

    (1+4+4) 3 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

، م والجسيم الجاسئالمتجهات وتطبيقاتها ، االحتكاك الجاف ، تطبيقات،   دالة الجهد االستاتيكية جبر المتجهات اتزان الجسي 

اتزان جسيم ، اتزان جسيم جاسئ، المفصالت والبكرات، االحتكاك ، مرةز الكتل ، عزم القصور . المفصالت والبكرات

 .الذاتى

MTE004  (0)رسم الهندسي 

 (1+2+1) 0: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 –دوات ومعدات الرسم ، استخداماتها والمحافظة عليها ،  أساليب الترقيم ووضع األبعاد ، تقنيات ومهارات الرسم الهندسىأ

قط المختلفة استنتاج المسا –اإلسقاط المساعد –اإلسقاط العمودى للنقطة والخط والمستوى والمجسم  –العمليات الهندسية 

 .من األشكال المنظورة والعكس
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HUM005 والتكنولوجيا تاريخ الهندسة  

 (1+1+4) 4: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

، بروز الرأسمالية الصناعية، بروز صور جديدة من الطاقة، المواصالت  دراسة المجتمعات الريفية و العمرانية و الحرفية

التكنولوجيا جزء من الثقافة يبرز عملية اإلبداع التى تحتوى على مجموعة من المحاوالت التى تختار أو واالتصاالت، 

 .ترفض طبقا للخصائص االجتماعية فى ذلك الوقت

UC01  لغة اإلنجليزية 

 (1+1+4) 4: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

األمريكي و مهاراته، بناء الكلمات، القراءة، االستماع، التعبير و مراجعة على القواعد األساسية للغة اإلنجليزية، النطق 

متابعة التحسن فى مهارات التعبير الشفهي، المحادثة، القراءة و الكتابة، نشاطات . المحادثة، البرنامج اإلضافي العملي للغة 

 .تصالتتضمن اللغة التقنية و المعملية، تقوية الفهم الذي يؤدى إلى زيادة القابلية لال

 

UC02 مقدمة للحاسبات 

 (3+1+0) 4 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

أسلوب بناء  الحاسب ، مقدمة  لمعالجة البيانات ، نظام الحاسب وعناصره ، تنظيم البيانات وإدخالها ، أساسيات نظام 

 .، مقدمة للغات الحاسب والبرمجةالحاسب ، نبائط ووسائل عمليات اإلدخال ، الميكروحاسبات ، خريطة تدفق البرامج 

 

 (فصل الربيع)الفصل الدراسى الثانى 
BAS006 (2) رياضيات  

     (1+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 BAS001C: المتطلب السابق

تعريف التكامل، تكامل الدوال المثلثية والجبرية، تعريف التجميعات، إيجاد مجموع األعداد األحادية واألعداد : التكامل 

التربيعية، تعريف المساحات تحت المنحنى وعالقتها بالتكامل، النظريات األساسية فى التكامل ، طرق التكامل ، الدوال 

كسية والدوال الزائدة والدوال الزائدة العكسية، األشكال الغير معرفة ونظرية لوبيتال، العكسية للدوال والدوال المثلثية الع

القواطع المخروطية، المعادالت العامة من الدرجة الثانية فى متغيرين وتوصيفها ، : هندسة تحليلية وجبر .التكامل المعتل

 . فة، حلول المعادالت المتجانسة والغير متجانسةحل المعادالت الخطية فى أةثرمن متغيروأنواعها من حيث رتبة المصفو

 

BAS007  (2)فيزياء  

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة  

 BAS002C: المتطلب السابق

الشحنة الكهربية وقانون ةولوم ، الموصالت والمواد العازلة ، مبدأ إضافة القوى الكهروستاتيكية ، : الكهربية الساةنة  

طبيعة الشحنة الكهربية ،المجال الهيدروستاتيكى، خطوط المجال ، المجال لشحنة نقطية ومجموعة شحنات نقطية وتوزيع 

ال الكهروستاتيكى، قانون جاوس وتطبيقاته، الجهد الهيدروستاتيكى، متصل من الشحنات ، قانون جاوس، فيض المج

حساب الجهد من المجال، الجهد لشحنة نقطية ومجموعة شحنات نقطية وتوزيع متصل من الشحنات، اشتقاقا ق المجال من 

فى وجود أوساط الجهد، طاقة الوضع الكهروستاتيكية، األوساط العازلة واستقطابها، السعات الكهربية، قانون جاوس 

 .عازلة، متجه اإلزاحة، الطاقة المختزنة فى المجال الهيدروستاتيكى، تجارب عملية

التيار  لكهربى والمقاومة الكهربية ةثافة التيار ، قانون اوم، القدرة الكهربية، أشباه : التيار الكهربى والمغناطيسية

الموصالت ، دوائر التيار المستمر، القوة الدافعة الكهربية، فرق الجهد ، قانونا ةيرشوف، الدوائر متعددة العروات، 

القوة المغناطيسية على موصل يحمل تيار، مصادر المجال المغناطيسى، قانون المجاالت المغناطيسية، تعريف المجال، 

بيوت سافار ، قانون امبير، الحث الكهرومغناطيسى، قانون فاراداى، قانون لنز، المجاالت الكهربية الناشئة بالحث، 

ت ماةسويل، قانون جاوس معامالت الحث، الطاقة المغناطيسية، الحث المتبادل، الخواص المغناطيسية للمواد ومعادال

للمغناطيسية، الديامغناطيسية والبارامغناطيسية، الفيومغناطيسية، التخلف المغناطيسى تيار اإلزاحة، تعميم قانون أمبير، 

 . معادالت ماةسويل، تجارب عملية
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BAS008  ( 2)ميكانيكا 

 (4+4+3) 2:  الساعات المعتمدة 

 BAS003C: المتطلب السابق

.    ، الحرةة النسبية(الموضع والسرعة والعجلة)اإلحداثيات ومحاور اإلسناد الحرةة الخطية والمنحنية : لجسيم ةيناماتيكا  ا

معادالت و قوانين نيوتن للحرةة ، العجلة الثابتة والمتغيرة، معادالت الحرةة الخطية فصل المتغيرات، معادالت الحرةة 

بذول بواسطة القوى، طاقة الحرةة والشغل الدفع وةمية الحرةة التصادم الشغل الم: المنحنية  ، الشغل والطاقة للجسيم

 . وتطبيقاته،   قانون حفظ الطاقة، الدفع وةمية الحرةة

 BAS009  الكيمياء  الهندسية  

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

الديناميكى فى  االتزان ،الميزان المادى والحرارى فى عمليات احتراق الوقود ،  خواص المحاليل  –الحالة الغازية 

صناعات  ،التلوث ومعالجته  ،مواد البناء  ،معالجة المياه  ،الكيمياء الكهربية والتآةل  ،العمليات الفيزيائية والكيميائية 

الزيوت والشحومات  ،أشباه الموصالت  ،البتر وةيماويات  ،السكر  ،البوليمرات  ،باغ األص ،ةيميائية مختارة ،  األسمدة 

 .والمنظفات الصناعية

 

MTE010  ( 2)رسم الهندسي 

 (1+2+1) 0: الساعات المعتمدة 

 BAS004C: المتطلب السابق

رسم وترةيب  –تقاطع السطوح  –القطاعات المستوية للمجسمات. استنتاج المساقط األخرى والمقاطع من المساقط المتاحة

 .الرسم باستخدام الحاسب -مبادىء الرسومات المعمارية –رموز الدوائر الكهربية  –الهياةل الصلب 

 

IME011 تكنولوجيا اإلنتاج 

 (4+1+0) 4: الساعات المعتمدة  

 : المتطلب السابق

والمرةبة  ، أنواعها ، خواصها ، مجاالت استخدامها ، مقدمة مقدمة عن المواد الهندسية  الحديدية والالحديدية  والسيراميك 

عن العمليات التكنولوجية ، السباةة واللحام ، عمليات التشكيل ، عمليات التشغيل ، مقدمة عن استخدامات الحاسب فى 

 .هندسة اإلنتاج ، مقدمة عن الهندسة الصناعية ، دراسة العمل ، تخطيط المصانع

 

 (Sophomore) المستوى الثانى

 

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 
E11U  أمن صناعي وبيئة 

  (1+1+4) 4 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 –المخاطر الميكانيكية –( الظروف البيئية اآلمنة للعمل ) البيئة اآلمنة للعمل  –تنظيم مكان العمل  –الحوادث الصناعية 

اإلسعافات  –مكافحة الحرائق  –السالمة في أعمال البناء والتشييد –الغازات واألتربة اإلشعاعات –الكهربية ، الكيميائية 

 .األولية

 

11IME1  (0)هندسة التصنيع 

 (1+4+3) 2 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

فحص   –عيوب السباةة  –أفران الصهر–تصميم النموذج ونظم الفتحات  –عمليات السباةة : تقنيات عمليات السباةة

عمليات اللحام  ،لحام القصدير  –اللحام بالنحاس األصفر  –لحام الصهر بالمقاومة الكهربية : تقنيات اللحام  ،المسبوةات 

وصل البوليمرات، تقنيات عملية تشكيل  –فحص اللحام  –عيوب اللحام  –التحوالت الميتالورجية أثناء اللحام  –األخرى 

عمليات تشكيل ( –الدرفلة  ،  البثق  –التشكيل )تطبيقات منحنى االنسياب التزان القوى في عمليات تشكيل المعادن ،المعادن 

 .ماةينات تشكيل المعادن  –األلواح المعدنية 
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102BAS  (3)رياضيات 

   (1+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 BAS006: المتطلب السابق

التفاضل التكامل للدوال  التى تحتوى على أةثر من متغير، التفاضل الجزئى ، قاعدة السلسلة، تطبيقات فى الخطأ  نتيجة 

الخطأ فى المتغيرات، التفاضل تحت عالمة التكامل ، نظرية تيلور فى أةثر من متغير، القيم العظمى والصغرى للدالة 

س والمستقيم العمودى ل سط  فى الفراغ وةذلك للسطوح المعروفة ةالكرة المشروطة وغير المشروطة، ايجا مستوى المما

الثنائى والثالثى وتطبيقاتها فى إيجاد المساحات ومساحة األسط  : واألسطوانة ، تعريفات فى المتجهات، التكامل المتعدد

سالت ودراسة التقارب والتباعد واألحجام ، المعادالت التفاضلية من الرتبتين األولى والثانية وتطبيقاتهما ، المتسل

 حل المعادالت التفاضلية باستخدام متسلسلة القوى ، تحويالت البالس وتطبيقاتها . والنظريات المصاحبة

 

103 IME يل اجهاداتلتح 

  (1+4+4) 3  : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

االجهادات فى القضبان  –القص وإشكال عزم الثنى واللى  تحليل اتزان العناصر الميكانيكية البسيطة والقوى العمودية وقوة

اجهادات القضبان المرنة فى  –طاقة االنفعال  –التحميل المحورى ، الثنى واللى ، الجساءة : المرنة المحملة تحميال بسيطا 

االجهادات : بعدين  االجهادات فى –األحمال العمودية الغير مرةزية ، االنحناء المائل واللى : حالة التحميل المرةب 

األوعية ذات حائط رفيع ، : الرئيسية ، اجهادات القص األقصى ، دائرة مور ، تطبيقات فى العناصر الميكانيكية البسيطة 

 .الزميرةات ، الهياةل البسيطة ، اختبار النماذج الصغيرة ، أجهزة التحميل قياس الحمل واالستطالة 

 

104MTE (3)هندسة ميكانيكية 

    (1+4+4) 3: ت المعتمدة الساعا 

 BAS008: المتطلب السابق

التدفق غير المنضغط ، إستاتيكا الموائع ، معادلة بقاء الكتلة ، المعادلة التفاضلية لحرةة التدفق اللزج ، نظرية العزم الخطى 

عض الحلول ، التحليل والزاوي و تطبيقاتهما على المسائل الهندسية والتدفق الجهدى ، معادلة تدفق السوائل اللزجة وب

 .  القياسي مع تطبيقات على مسائل التدفق ، السحب والرفع 

 

105IME (0)رسم وإنشاء ماكينات 

    (4+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 المعلومات –المفردات واالختصارات والرموز والمصطلحات الهندسية  –أنواع الرسم التنفيذى والتجميعى  –مقدمة 

القطاع الكامل ) أنواع القطاعات المستخدمة  فى الرسم التجميعى  –والبيانات المطلوبة فى لوحات الرسم بأنواعه المختلفة 

طرق رسم العناصر األساسية للماةينات مثل المسامير والصواميل  –( المدار  –المفصول  –الجزئى  –النصفى  –

طرق التجميع عن طريق  –ع أسنان القالووظ المستخدمة فى نقل القدرة أنوا –أنواع الوصالت المسننة . والخوابير الخ

 .االزدواحات والتفاوتات وطرق وضع األبعاد وخشونة األسط  والتجاوزات الهندسية وأسلوب عمل الرسم التنفيذى 

 

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 
 

UC03  مبادئ التفكير العلمي 

 (0+0+6)1 : الساعات المعتمدة 
 : المتطلب السابق

تعريف التفكير العلمى ، سمات التفكير العلمى ، التفكير واالبداع والذاةرة، معوقات التفكير واالبداع ، مهارات التفكير 

المعرفية ، مهارات التفكير فوق المعرفية ، تصنيف بلوم ل هداف المعرفية ، استراتيجيات وأساليب تنمية التفكير ، اسلوب 

مشكالت بطرق مستقبلية ، اسلوب التعلم واالتقان ، اسلوب التعلم الذاتى ، التعليم بالحاسوب ، برامج تعليم التفكير ، حل ال

برنامج الكورت ، برنامج القبعات الست ، برنامج ماثيوليبمان، برنامج بيردو، قياس االبداع ، تعليم التفكير بطريقة مجردة ، 

 .تعليم التفكير بطريقة مدمجة

 



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

099 

 

ME106Iعالقات صناعية 

 (1+1+4) 4: الساعات المعتمدة  

 ELE101: المتطلب السابق

 .خطط األجور والحوافز ،اختيار الموظف  ،تقييم ووصف الوظيفة  ،العوامل اإلنسانية فى الصناعة  ،مقدمة 

107BASإحصاء واحتماالت 

 (1+4+4) 3 : الساعات المعتمدة  

 : المتطلب السابق

توزيعات ذات الحدين،  ،نظرية بايز  ،قوانين االحتماالت  ،الميل للمرةز والتشتت ، قياسات ، عرض البيانات  ،مقدمة 

اختبار  ،نظرية التقدير اإلحصائي ، نظرية العينات  ،التوزيعات المنتظمة، اآلسية، الطبيعة وجاما  ،الهندسة وبواسون 

 . تحليل االنحسار والتجمع ،الفرض 

 

108MTE اختبار المواد خواص 

 (4+4+4) 3: الساعات المعتمدة  

 BAS007: المتطلب السابق

الشد والضغط  ،االختبارات الميكانيكية  ،المواصفات القياسية  ،الخواص الميكانيكية  ،المواد المعدنية وغير المعدنية 

 .مبادئ ميكانيكا الكسور  ،الصدمات  ،الزحف  ،الكلل  ،واالنحناء واللى والصالدة 

 

109MTE  قياسات وأجهزة 

 (3+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

وصف مختصر  . عمليات القياس.ناقل القياسات و منظم اإلشارات وأجهزة التحليل والتسجيل. مقدمة في أساسيات القياس

تحليل . األجهزة وطرق القياس أنواع. ألجهزة  قياس الضغط، درجة الحرارة ، السريان، االنفعال، القوة، العجلة وغيرها

مقدمة مختصرة للحصول على البيانات .التوةيد بالتدريب العملي لعدد من التجارب المعملية . البيانات وأخطاء القراءات

 .بواسطة أجهزة  الحاسب اآللي

 

225MTE (2)هندسة ميكانيكية 

 (1+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

. الشغل والطاقة للنظم المقاومة للتغير والغير مشتتة للطاقة . ية الكالسيكية وعالقتها بالتطبيقات الفيزيائية الديناميكا الحرار

االتزان واالنعكاسية والنظم . النظم الحرارية النظرية . ةمية الحرارة ودرجة الحرارة والقانون األول للديناميكا الحرارية 

" بال " سريان . االنتروبى . درجة الحرارة للديناميكا الحرارية . للديناميكا الحرارية القانون الثاني . الحرارية المزدوجة 

 .انتقال الحرارة بالتوصيل والحمل واإلشعاع –واألنظمة المفتوحة والمواد النقية فى الحاالت الصلبة والسائلة والغازية 

 

26IME1 (4)رسم وإنشاء ماكينات 

 (4+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 BAS105: المتطلب السابق

الطارات  ،القارنات  ،طرق رسم  ، وسائل نقل القدرة  ،أنواع اليايات  ،( الخابورية ) الوصالت المؤقتة الغير مسننة 

تمثيل اللحام والبرشام ووسائل  ،أنواع ةراسى التحميل واألبعاد والنمطية لها وطرق تثبيتها  ،والسيور والتروس بأنواعها 

 .ت بالمثبتات والدالئل ضبط المشغوال

 (Junior) المستوى الثالث

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 
UE06اقتصاد 

 (1+1+4) 4 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

مقدمة، اإلمداد و المطالب، الدخل العام و اإلنتاج، االدخار، االستهالك و االستثمار، األسعار و النقود، التسويق، تحليل 

 .التكاليف واإلمداد، موازنة أقصى رب ، نظرية اإلنتاج



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
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201IME  هندسة المنظومات اإلدارية 

 (1+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

مبادئ النظريات األساسية لالدراة ومدرا سها  –إشكال منظمات ومؤسسات األعمال  –تعريف إدارة العمليات ومجاالتها 

تصميم منظومة اإلنتاج وأنواع  –مقدمة لنظرية اتخاذ القرار  –تنظيم وبناء الهياةل الوظيفية للمنظمة المختلفة ، أشكال ال

 .تسلسل وجدولة االنتاج–اإلنتاج

 

202ELE  (0)هندسة كهربية 

 (4+4+4) 3 : الساعات المعتمدة  

 : المتطلب السابق

 –دوائر التيار المتردد  –العقدة و العروة وقوانين ةيرشوف نورتون ، تحليل  –نيفتن  –نظريات الدوائر  –عناصر الدوائر 

 –االلكترونيات وتطبيقاتها  –تحويالت البالس  –القدرة ومعامل القدرة التحليل االنتقالى  –إزاحة الطور  –المفهوم الجيبى 

 .الترانزستورات  –المقومات 

 

203ICE  (4)برمجة حاسب 

 (4+1+4) 4 : الساعات المعتمدة  

 UC02: المتطلب السابق

أنواع  –الدوال ةوحدات حسابية  –أساسيات البرمجة المعتمدة على الكائنات  –طرق حل المسائل وتوصيف الخوارزميات 

في تطبيقات  ++Cاستخدام لغة )التحكم والتكرارات  –التكرار والمصفوفات والمؤشرات  –البيانات واإلعالنات 

 (.الموضوعات السابقة

 

204IME هندسة مواد وفلزات 

 (1+4+3) 2 : الساعات المعتمدة  

 : المتطلب السابق

المعالجة الحرارية للمعادن الحديدية  –بلوري ، متعدد البلورات وغير بلوري  –حاالت المادة  –أطوار المواد األساسية 

مثل ) المعادن الغير حديدية وسبائكها  –عملية تقليد سط  الصلب  –وسبائك الصلب صلب السر عات العالية  ومعالجته 

 ( .التصلد بمرور الزمن ) اإلصالد بالتعتيق ( والنحاس –األلمونيوم 

 

 205IME  تصميم ميكانيكى 

 (1+2+4) 4: الساعات المعتمدة  

 : المتطلب السابق

الطارات  –السيور بأنواعها تصميم –تصميم واختبار ةراسى التحميل ذات العناصر المتدحرجة  –تصميم التروس بأنواعها 

 .صناديق التروس –الكراسى الهيدروديناميكية  والهيدروستاتيكية  –القوابض  –القارنات  –الفرامل  –

 

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 
206BASطرق التحليل الهندسي 

 (1+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 BAS102: المتطلب السابق

المرةبة في التحليل الهندسي والحصول على حلول محددة، أمثلة مختارة من الميكانيكا، الموائع،نقل دراسة طبيعة المسائل 

 .الحرارة،  المرونة، التدفق المنضغط، الطرق العديدة التي تتضمن التكرار، التعدد، االختالف

 207MEI إدارة عمليات اإلنتاج 

 (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة  

 : المتطلب السابق

خطوات تسلسل  ،تخطيط ومراقبة اإلنتاج  ،تصميم منظومة اإلنتاج  ،نظم الصناعة  ،تعريف إدارة العمليات ومجاالتها 

التوظيف واختيار الوظائف  ،أساسيات ومتطلبات عمليات الشراء  ،المنتج والجدولة ، تحليل اإلنتاج وتقليل فاقد الخامة 

 .وةذلك التدريب



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
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208ICE والمعلومات تكنولوجيا البيانات 

 (4+4+4) 3: الساعات المعتمدة  

 ICE203: المتطلب السابق

 ،االستخدام االستراتيجي للمعلومة  ،نظم معالجة المعامالت  ،هيكل نظم إدارة المعلومات ، حاجة المؤسسات آلي المعلومة 

شبكات الحاسب، نظم دعم القرار، النظم الخبير ة ، نظم  .االتصاالت .نظم المعالجة الموزعة ،مكونات نظم المعلومات 

 تخطيط نظم المعلومات ،ميكنة المكاتب 

 

209IME (4)هندسة التصنيع 

 (4+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 IME101: المتطلب السابق

، سوائل التبريد أثناء القطع قابلية المعدن للتشغيل ، التآةل وعمر أدوات القطع ، حرارة القطع  ،ميكانيكا قطع المعادن 

حسابات زمن التشغيل واستهالك القدرة ، تطبيق ذلك في الخراطة ، ، اختيار ظروف القطع  ،تحليل عمليات التشغيل 

مليات عمل التروس، صناعة الكامات  ع ،عمل القالووظ  ،عمليات تخليق الثقوب  ،عمليات االحتكاك ، التفزير  والثقب   

 .التشغيل الغير تقليدية

 

210ELE (4)هندسة كهربية 

   (4+4+4) 3: الساعات المعتمدة  

 ELE202: المتطلب السابق

المولد ، : آالت التيار المتردد  ،المولد ، المحرك : آالت التيار المستمر  –النظم ثالثية الطور األساسيات، القدرة ، النقل 

 ،الدائرة المكافئة والخصائص التصميمية : المحوالت  ،المحرةات ذات الخطورة  ،المحرةات المتزامنة  ،المحرك  الحثى 

 . القواطع والوقاية 

 

211IME  نظرية ماكينات 

 (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 IME111: المتطلب السابق

تحليل القوى الديناميكية ، الكامات ،  –التحليل الكينماتيكى للمنظومات ، وضع المنظومة ، السرعة والعجلة وهندسة الحرةة 

 ،القوى الجيروسكوبية البسيطة  ،مجموعات التروس  ،االتزان ، ديناميكا المحرةات الترددية ، تغير عزم اللى ، الحدفات 

 .القوابض  تطبيقات  ،المحكمات 

 ( Senior-1) المستوى الرابع

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 
UE09 كتابة تقارير فنية 

 (1+1+1) 0 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

، (لرسومات البيانية الجداول وا –وصف التجارب  –التعاريف  –المقارنات  –الخصائص واألبعاد ) طرق الكتابة العلمية 

، ( المراجعة والتحسين  –ةتابة المسودة  –اإلعداد  –التخطيط ) التقرير الفني ، خطوات ةتابة التقرير مكونات ومحتويات 

االختصارات القياسية ، التوضيحات المرفقة بالتقرير، الخطابات و إرشادات لها، تصميم الصفحة ، التقارير القصيرة ، 

 .المواصفات الفنية ، الكتالوجات

301IME اعيةبحوث عمليات صن 

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة  

 BAS206: المتطلب السابق

مشكلة  ،مشكلة النقل  ،مسائل مختارة  ،نماذج بحوث العمليات  ،أطوار  تطبيقات بحوث العمليات  ،المصطلحات األساسية 

دراسة  ،االزدواجية  ،طريقة السيمبلكس  ،البرمجة الخطية  ،مشاةل اقصر مسار  ،التخصيص مشاةل أقصى انسياب 

 .الحساسية نماذج التحكم فى المخزون 
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302IME نظم إنتاج 

 (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 IME207: المتطلب السابق

الجدولة المتفاعلة نظم ضبط  ،( البترية) الشبكات المتحجرة  ،تخطيط ورشة اإلنتاج في نظم تصنيع األجزاء القائمة بذاتها 

 ،تكامل إدارة سريان المواد وتصميم التخطيط في  نظم التجمع  ،الزمن الحقيقي النماذج المتقدمة في  الجدولة والتخطيط 

 ( .البسيطة ) نظم التجميع الضعيفة 

 

303IME دراسة العمل االرجونومية 

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

، منها يتم  تحديد األجور والحوافزدراسة الوقت و ،دراسة اقتصاديات الحرةة  ،نظم المعلومات تشتمل على دراسة الحرةة 

آثرها على ، خصائص أعضاء اإلنسان )االرجونومية  ، الجداول القياسية ، دراسة قياس العمل واألداء بالطرق اإلحصائية 

 .أثر األجهزة على جسم اإلنسان ،األنظمة التي تربط الماةينات بالبشر  ،تصميم الماةينات 

 

304MTE التصميم بواسطة الحاسب 

   (4+0+4)2: الساعات المعتمدة  

 ICE203: المتطلب السابق

تقديم لوظائف الحاسب في المعاونة على التصميم الهندسي، طرق تمثيل وحدات الرسم األساسية على شاشات الحاسب، 

التنقي  و اإلضافة لمكونات الرسم الهندسي على الحاسب، أساليب التعامل مع الرسومات من حيث اإلظهار والتحريك  طرق

 .  CADداخل أجهزة الحاسب، مقدمة للرسم المجسم ثالثي اإلبعاد، تطبيق لتصميم هندسي على احد حزم الـ

 

305MTE ميكانيكيا االهتزازات 

 (1+4+3) 4: الساعات المعتمدة  

 IME211: المتطلب السابق

طرق تحليل  ،مبادئ ميكانيكا االهتزازات متضمنة االهتزازات الحرة والمدفوعة للنظم وحيدة ومتعددة درجات الحرية

االهتزازات وطرق التحليل للنظم المستمرة و الكمرات  ، وصور المصفوفات لحل مسائل االهتزاز وطرق الحل التقريبية

أمثلة عديدة وتطبيقات لقياس وتحليل االهتزازات متضمنة عازل  ،النظم الخطية لإلثارة العشوائيةمقدمة لرد فعل . والقضيب

 .االهتزازات وماص الصدمات واألشكال والهياةل والمحرةات والدوارات

 

 

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 
 

UC04  حقوق االنسان 

 (1+1+0) 1: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

الحقوق ، المصادر الوطنية والدولية لقانون حقوق اإلنسانمفهوم حقوق االنسان واهميته ، نشأة ومصادر حقوق اإلنسان، 

حقوق ذوى االحتياجات ، حقوق الطفل، حقوق المراة، القيود المفروضة على حقوق االنسان، الحقوق الجماعية، الفردية

، ضمنات واليات حقوق اإلنسان فى النظام الدستوري والقانون الوطني، ن المنظومة الدولية لحماية حقوق اإلنسا، الخاصة

 .المنظمات الدولية وحقوق االنسان ، المنظمات الغير حكومية وحقوق االنسان

 

306IME  نتاجإلاتخطيط ومراقبة 

 (1+4+3) 4: الساعات المعتمدة 

 IME302: المتطلب السابق

تحديد االحتياجات  ،التخطيط المتجمع والتفصيلي  ،إعداد جداول اإلنتاج ، نماذج التنبؤ بالطلب  ،مقدمة عن مراحل اإلنتاج 

 . نماذج مراقبة المخزون ،مراقبة العمليات اإلنتاجية بالورش ،  قواعد ترتيب العمليات ، من الموارد 
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307IME ضبط جودة 

 (1+1+4) 2: الساعات المعتمدة  

 : المتطلب السابق

رقابة الجودة ، االساليب االحصائية للجودة ، مبادىء ووظائف الفحص ، أسليب مراقبة الجودة االحصائية ، نظرية تطور 

سيجما ، الجودة  6( خطة ثنائية  –خطة فردية ) خرائط الجودة وأنواعها ، تطبيقات الجودة ، نظرية عينات القبولللسمات 

 . 9000/8002الشاملة ، المواصفات القياسية أيزو 
 

308IME دراسة الجدوى وتقييم المشروعات 

 (1+4+3) 4: الساعات المعتمدة  

 UE06: المتطلب السابق

 ،تقييم مقترحات االستثمار  ،االستفادة  ،شجرات القرار  ،تحليل المخاطر وعدم الوضوح  ،خاصية االستثمار  ،مقدمة 

الدراسة االقتصادية وتكلفة  ،( تخطيط المصنع  –تحديد الماةينات  –تحديد العمليات ) الدراسة الفنية  ،دراسة السوق 

 .دراسة حالة  ،الحاسب فى دراسة الجدوى  ،تطبيقات  ،العائد  ،المصروفات  ،المشروع 

 

309MTE  ديناميكا المنظومات والتحكم اآللى 

 (4+4+3) 4: الساعات المعتمدة 

 MTE305: المتطلب السابق

المائية  ،الكهربية  ،نمذجة المنظومات الميكانيكية  ،النماذج الديناميكية بواسطة النظم الفيزيائية الخطية والغير خطية 

تحديد االستجابة بحل المعادالت التفاضلية وتحويل  ،التمثيل بمعدالت الحالة  ،والحرارية دوال النقل والمخطط الصندوقي 

محددات  ،تحليل منظومات التحكم فى مجال التردد  ،االستقرارية  ،تقيم جودة االستجابة  ،وطرق المصفوفات البالس 

 ،نظم التغذية الخلفية  ،وتصميم منظومات التحكم لتحقيقها  ،تحقيق األداء المطلوب  ،تصميم المعوضات  ،نايكوست وبود 

 .تمارين وتطبيقات مرتبطة بمنظومة اإلنتاج 

 

X13IME  (0)مقرر اختيارى 

 ( 1+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 

311IME التصنيع بمعاونة الحاسب  

: تدريبات عملية على  ،ماةينات التشغيل الرقمية  ،البرمجة ودوائر البرمجة المنطقية ، مقدمة للتصميم والتصنيع بالحاسب 

 . دوائر البرمجة المنطقية  –على الربوتات  –البرامج  المدعمة بالحاسب 

 

312IME التشغيل الغير تقليدى 

 القطع بتيار مائي ،الموجات فوق الصوتية والشعاع اإللكتروني وشعاع الليزر وتيار البالزما باستخدام 

 

313IME هندسه المواد المتطورة 

الخواص الفيزيائية و الكيميائية اللدائن )اللدائن  –( طرق التصنيع والتشكيل  –الخواص  –األنواع )المواد المؤتلفة   ،مقدمه 

 .المعادن فائقة التوصيل  ،المواد الحيوية  ،،  المعادن الال بلوريه ( و طرق تشكيلها 

 ( Senior-2) المستوى الخامس

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 
401IME  (0)مشروع تخرج 

 (3+1+1) 0 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

يراجع الطالب مجموع  ،يختار الطالب المشترةين عناوين المشروع طبقا لمجال اهتماماتهم وتوفر اإلمكانيات والمشرفين

ةل مشترك يقدم عرض . المشروعما ةتب في الموضوع ويقوموا بعمل األعمال المبدئية المطلوبة ويقدموا تقريرا عن تقدم 

 .ةل واحد يستكمل مشروعا مكتوبا ، شفهي للنتائج الرئيسية التي حصل عليهابعد النقد واالقتراحات
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402 IME إدارة المشروعات الهندسية 

 (1+4+3) 2 : الساعات المعتمدة  

 IME308: المتطلب السابق

مراقبة المشروع من خالل عناصر قياس األداء باستخدام  ،مقدمة عن إدارة المشروعات وعناصر تخطيط المشروع 

مسيارتة مراقبة تكلفة  ،تحليل القمة المكتسبة  ،أسلوب عالقات الوقت والعمل وةذلك متكامل العالقة بين التكلفة والجدولة 

برت لتخطيط ) ال استخدام شبكة األعم ،المشروع وتأثيرها على التغيرات والتأخير في التنفيذ وةذلك بزيادة التكلفة 

 (. نماذج تخصيص الموارد –المشروعات 

 

403 IME تخطيط مصانع 

 (1+4+3) 2: الساعات المعتمدة  

 IME308: المتطلب السابق

تحديد مواقع  ،تحديد الموقع لمصنع واحد  ،العالقة بين مناولة الموارد وتخطيط المصانع  ،أساسيات تحديد مواقع المنشئات 

خطوط اإلنتاج  ،نظم خاليا التصنيع  ،موازنة خطوط التجميع  ،تصميم خط التجميع  ،أنواع التخطيط  ،مصانع متعددة 

 .تصميم أقسام الخدمة واإلمداد  ،المرنة  ،  تخطيط المخازن 

 

404MTEعلم الروبوت 

 (4+4+4) 3 : الساعات المعتمدة  

 MTE305: المتطلب السابق

 ،عمليات التصنيع ، تخزين الخامات والتحكم فيالجودة  ،مقدمة للتطبيقات والمفاهيم مطبقة على عملية تداول الخامات 

 .المبرر االقتصادي ل عمال اآللية 

 

 405IME اختيار المواد والعمليات للتصميم 

 (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة  

 : المتطلب السابق

التآةل والتزييت ) ، الترايبولوجى  ،معايير اختيار المواد لتصميم وعالقته بظروف التشغيل وطرق التصنيع والتكلفة 

حاالت دراسية  –الحساسية للحز ومقاومة انتشار الشروخ والتآةل الكهروةيميائى  ،، أنماط االنهيار (وخشونة السط 

 .لتصميم باالختيار األمثل للمواد

 

1X4IME (4)اختيارى  مقرر 

 (1+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 

411IME تخطيط عمليات الصيانة 

معايير أعمال  ،نظام الصيانة وعناصره األساسية ألعمال الصيانة  ،أنواع الصيانة  ،مقدمة لمفاهيم الصيانة وأهدافها 

تنظيم أعمال الصيانة ، إحالل  ،جدولة أعمال الصيانة ، وضع خطط برامج الصيانة  ،اختيار سبب الصيانة ، الصيانة 

 .  المعدات

 

412IME استخدام قواعد البيانات فى الصناعة 

تطبيقات عمليات الترتيب االلكترونى  ،(  UMI ) استخدام األدوات لتطوير نظم ورشة اإلنتاج بلغة النمذجة العامة  

 .استخدام البرمجة الموجهة باألشياء في تطبيقات الهندسة الصناعية  ،باستخدام شبكة اإلنترنت 

 

413IME التحكم فى العمليات الصناعية 

ضبط متغيرات ، تأثير التأخير والتقدم على أداء المنظومات  ،التحكم التناسبي ، التفاضلي ، التكاملي  ،أساليب التحكم 

التصميم  ،التصميم باستخدام محل الجذور  ،تصميم منظومات التحكم  ، التحكم التناسبي والتفاضلي والتكاملي للمنظومات

        .ماتالب  ،تطبيقات باستخدام حزم البرنامج الجاهزة  ،اعتماد على االستجابة الترددية 
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 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 

 
406IME(2)تخرج   المشروع 

 (6+1+0) 3: الساعات المعتمدة 

 IME401: المتطلب السابق

يراجع الطالب مجموع  ،يختار الطالب المشترةين عناوين المشروع طبقا لمجال اهتماماتهم وتوفر اإلمكانيات والمشرفين

ةل مشترك يقدم عرض . ما ةتب في الموضوع ويقوموا بعمل األعمال المبدئية المطلوبة ويقدموا تقريرا عن تقدم المشروع

 .ةل واحد يستكمل مشروعا مكتوبا ، شفهي للنتائج الرئيسية التي حصل عليهابعد النقد واالقتراحات

 

407IMEإدارة الجودة 

 (1+4+3) 2  :الساعات المعتمدة  

 IME307: المتطلب السابق

لهياةل التنظيمية وتنظيم إدارات الجودة  ،الوظائف الرئيسية لمدير عمليات الجودة  ،المتطلبات الرئيسية لمنظومة الجودة 

مراجعة الجودة، نظام األيزو  ،الفحص ومدى تكرار محطات، االعتمادية واستخدامها لقياس الجودة، نظم توةيد الجودة 

 ( . تصميم ةلى وجزئي) للجودة، الجودة الشاملة تصميم التجارب ذات المستويين 

 

408IME بحوث عمليات متقدمة 

 (1+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 IME301: المتطلب السابق

نظرية صفوف االنتظار ،  تطبيقات  ،نظرية األلعاب  ،نظرية القرار  ،المحاةاة  ،البرمجة الالخطية  ،البرمجة الديناميكية 

 .بحوث العمليات فى الهندسة 

UE10علم النفس 

 (0+0+6) 6: الساعات المعتمدة  
 : المتطلب السابق

 التدريب المهنى، المهنى، التوجيه المهنى، االختيار العمل، تحليل الفردية، الفروق سيكولوجية المهنى، النفس علم الى مدخل

 .النفسية والصحة المهنية االمراض البشرية، الهندسة الصناعى، واالمن الحوادث سيكولوجية

 

42XIME  (3)مقرر اختيارى 

 (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة  

 : المتطلب السابق

 

421IME سياسة التحكم فى التخزين 

أساليب تحديد االحتياجات  ،تقييم مستوى أداء المخزون  ،أساليب التخزين  ،تكاليف المخزون  ،تحليل المخزون  ،مقدمة 

 .  حاالت تطبيقية  ،من الموارد  ، تطبيقات الحاسب اآللي في التحكم  مراقبة المخزون 

 

422IME استخدام قواعد البيانات فى الصناعة 

تطبيقات عمليات الترتيب االلكترونى  ،(  UMI ) استخدام األدوات لتطوير نظم ورشة اإلنتاج بلغة النمذجة العامة  

 .استخدام البرمجة الموجهة باألشياء في تطبيقات الهندسة الصناعية  ،باستخدام شبكة اإلنترنت 

 

423IME تكنولوجيا التنبؤ والتقويم 

األدنى الجاذب تحديد الحد  ،دوران رأس المال في ظل قيود الموازنة ، تحديد نقاط التعادل  ،دراسات الجدوى  ،طرق التنبؤ 

: تدريبات عملية على  ،اتخاذ القرارات لالستثمارات الرأسمالية الكبيرة  ،تحليل الحساسية وشجار القرارات ، لمعدل العائد 

تحليل الفاةتولاير  ،برمجة التحليل األمامي ،    تحليل الخطوات  ،برمجة التحليل الخلفي  ،برمجة التحليل المدرج 

(Factorial  ) تحليل الفاةتولاير ، الكامل(Factorial  ) الغير ةامل. 
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43XIME  (2)مقرر أختيارى 

 (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 

431IME تطبيقات الحاسب فى الهندسة الصناعية 

تخطيط الموقع ، : تطبيقات في المجاالت آالتية ، تصميم النظم المعتمدة على الحاسب  ،مقدمة لتطبيقات الحاسب اآللي 

 .، التحليل االقتصادي ، قياس الزمن ، قياس اإلنتاجية (   MRP) تخطيط  احتياجات الخامات 

432IME نمذجة ومحاكاة النظم الصناعية 

لغات تحليل الخرج وتقويم  ،تصميم نماذج المحاةاة  ،المحاةاة المستمرة والمتقطعة  ،النمذجة وتطبيقاتها  ،مبادئ أساسية 

 .تطبيقات الحاسب اآللي  ،المحاةاة 

 

433IME نظم الذكاء االصطناعى 

محاولة ميكنة الذةاء الطبيعي في اإلنسان إلى  ،ارتباط السلوك اإلنساني بالذةاء الطبيعي  ،الذةاء الطبيعي في اإلنسان 

 .القرار بالذةاء عالقة  ،جعل اآللة تقوم بالذةاء االصطناعي  ،إجراءات آلية 
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 الهندسة الكهربيةبرنامج  - التاسعالباب 
 (االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةهندسة  شعبة)

 توصيف برنامج هندسة االلكترونيات واألتصاالت الكهربية-9
 %3.33ساعة معتمدة   6( اجبارى  (مقررات متطلب الجامعة 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

UC01 0 0 3 3 لغة إنجليزية  

UC02 2 0 6 3 مقدمة حاسب  

UC03 0 0 1 6 مبادئ التفكير العلمي  

UC04 0 0 1 6 حقوق االنسان  

  2 0 5 6 المجموع

 

 %3.33ساعة معتمدة   6( اختيارى)مقررات متطلب الجامعة 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

UE05 0 0 2 2 مهارات االتصال  

UE06 0 0 3 3 اقتصاد  

UE07 0 0 2 2 اقتصاد وادارة مشروعات  

UE08 0 0 2 2 علوم بيئية  

UE09 0 0 1 1 كتابة تقارير فنية  

UE10  0 0 1 1 النفسعلم  

UE11 0 0 3 3 أمن صناعى وبيئة  

UE12 
العوامل النفسية والسلوكية 

 فى البيئة العمرانية
2 2 1 0  

UE13 0 0 1 1 قانون واخالقيات المهنة  

UE14 0 0 2 2 األخالقيات وممارسة المهنة  

UE15 0 0 3 3 اداراة المشروعات  
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 %20 ساعة معتمدة 36( اجبارى )مقررات متطلب الكلية 
 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

BAS001  0 2 3 4 (6)رياضيات  

BAS002  3 2 3 4 (6)فيـــــزياء  

BAS003  0 3 2 2 (6)ميكانيــكا  

MT004  0 4 0 6 (6)رسم هندسى  

HUM005 
 الهندسةتاريخ 

 والتكنولوجيا
3 2 0 0  

BAS006  0 2 3 4 (3)رياضيات BAS001 

BAS007  3 3 3 4 (3)فيــــزياء BAS002 

BAS008  0 2 2 3 (3)ميكانيــكا BAS003 

BAS009 3 3 3 4 كيمياء الهندسيةال  

MTE010  0 4 0 1 (3)رسم هندسى BAS004 

IME011 2 0 1 2 تكنولوجيا انتاج  

ELC401  2 0 0 6 6مشروع تخرج  

ELC406  6 0 1 3 3مشروع تخرج ELC401 

  69 30 32 26 المجموع

 

 % 38.89ساعة معتمدة  69مقررات العلوم الهندسية 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

ELE101 3 2 2 4 دوائر كهربية BAS007 

MTE102  (6)هندسة ميكانيكية  3 2 2 0 BAS003 

BAS103  0 3 3 2 (2)رياضيات BAS006 

BAS104 3 2 2 4 فيزياء حديثة BAS007 

ICE105 3 0 3 3 برمجة حاسب UC02 
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 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

ELE106 3 2 2 4 نبائط ودوائر الكترونية ELE101 

ELE107 3 2 2 4 تصميم منطقى UC02 

ELE108  2 2 2 3 والكترونيةقياسات كهربية ELE101 

BAS109   (4)رياضيات  3 2 2 0 BAS103 

CBE110 0 2 6 2 هندسة مدنية BAS008 

ELE201  3 2 2 4 دوائر الكهربيةالتحليل ELE101 

ELE202 3 2 2 4 تحليل الدوائر اإللكترونية ELE106 

ELE203 0 2 2 4 مجاالت كهرومغناطيسية BAS007 

BAS204  (1)رياضيات  3 2 2 0 BAS609 

MTE205  0 2 2 2 (3)هنسة ميكانيكية MTE603 

ELE208 3 2 2 3 قياسات كهربية وإلكترونية متقدمة ELE608 

ELE209 3 2 2 4 ااّلت كهربية ELE208 

ELE210 0 2 6 3 مدخل إلى أنظمة الطاقة BAS007 

BAS304  (8)رياضيات  3 2 2 0 BAS204 

IME305 0 0 2 2 ضبط الجودة  

ELP309 3 2 2 3 هندسة التحكم االلى 
ELE306 
BAS304 

ELC409 0 0 2 2 قوانين و لوائح اإلتصاالت  

   22 38 48 69 المجموع
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 % 26.67ساعة معتمدة  48( اإلجبارية) مقررات العلوم الهندسية التخصصية  
 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

ELC206 1 2 3 4 أنظمة و إشارات كهربية 
BAS602 
BAS304 

ELE207  3 2 2 3 (6)معالجات دقيقة ELE601 

ELC301 1 1 3 2 اتصاالت تماثلية 
BAS204 
ELC206 

ELC302 1 1 2 3 الدوائر المتكاملة ELE202 

ELC303 3 2 2 4 موجات  كهرومغناطيسية ELE203 

ELC306 3 3 3 4 تصاالت رقميةإ 
BAS204 
ELC206 

ELC307 
أوساط النقل الميكروموجية و 

 1 2 2 3 البصرية
ELE306 

ELC202 

ELC308 3 3 2 3 معالجة اإلشارات الرقمية ELC206 

ELC402 0 2 2 3 دوائر التكاملية المتقدمةال ELC302 

ELC403 1 1 2 3 إتصاالت ضوئية 
ELC306 
ELC307 

ELC404 3 2 2 4 هوائيات ELC303 

ELC405 3 3 2 4 شبكات حاسب ELC306 

ELC407 3 2 2 4 إتصاالت خلوية ELC306 

ELC408 2 3 2 3 قياسات ميكروموجية 

ELC307 
ELC405 
ELE208 

  23 27 34 48 المجموع
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 %8.33ساعة معتمدة  15( اإلختيارية)مقررات العلوم الهندسية التخصصية  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

ELC311 0 3 2 3 لكترونات صناعيةإ 
ELE312C 
ELE323C 

ELC312 0 3 2 3 إلكترونات قوى 
ELE312C 
ELE323C 

ELC321 0 3 2 3 نبائط ميكروموجيةال 
ELE312C 
ELE413C 

ELC323  0 2 2 3 3معالجات دقيقة 
ELC413C 
ELC421C 

ELC411 0 3 2 3 نطم األتصاالت التقدمة 

ELC421C 
ELC424C 
ELC512C 

ELC412 0 3 2 3 أنظمة الرادار 
ELE413C 
ELC421C 

ELC413 0 3 2 3 نطم األتصاالت  

ELC421  0 3 2 3 بيوطبيةالهندسة 

ELC421C 
ELC424C 
ELC512C 

ELP422  0 3 2 3 متقدمةتحكم الهنسة 
ELP424C 

 

ELP423 0 3 2 3 أتصاالت األقمار الصناعية  

ELC431 
الدوائر التكاملية ذات السعة 

 الكبيرة جدا
3 2 2 0 

ELC421C 
ELC424C 
ELC512C 
ELC515C 

ICE432 0 2 2 3 الذكاء االصطناعى ICE316E 

ELC433 0 2 2 3 دوائر االتصاالت 
ELC421C 
ELC516E 
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 الجداول الدراسية للطالب المنتظم
 (Freshman)  المستوى األول

االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

BAS006  3 0 2 3 4 (6)رياضيات  

BAS003  3 2 2 3 4 (6)فيـــــزياء  

BAS002  3 0 2 2 3 (6)ميكانيــكا  

MTE004  3 0 4 0 1 (6)رسم هندسى  

HUM005 2 0 0 2 2 والتكنولوجيا تاريخ الهندسة  

UC01 2 0 0 2 2 لغة انجليزية  

UC02 2 3 0 1 2 مقدمة حاسب  

 18 المجموع

62 10 7 

  

30 

الثانىالدراسى الفصل   

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

BAS006  3 0 2 3 4 (3)رياضيات BAS001 

BAS007  3 2 2 3 4 (3)فيــــزياء BAS002 

BAS008  3 0 2 2 3 (3)ميكانيــكا BAS003 

BAS009 3 3 3 3 4 كيمياء الهندسيةال  

MTE010  3 0 4 0 1 (3)رسم هندسى BAS004 

IME011 3 2 0 1 2 تكنولوجيا اإلنتاج  

 18 المجموع

63 12 6   

20   
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 (Sohomore)  المستوى الثانى

االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UC03 3 0 0 6 6 مبادىء التفكير العلمى  

ELE101 2 3 3 2 4 دوائر كهربية BAS007 

MTE102  (6)هندسة ميكانيكية  2 3 3 0 2 BAS003 

BAS103  2 0 3 3 2 (2)رياضيات BAS006 

BAS104 2 3 3 2 4 فيزياء حديثة BAS007 

UE09 3 0 0 6 6 كتابة تقارير فنية  

ICE105 3 3 0 3 3 برمجة حاسب UC02 

 68 المجموع
64 8 6   

38   

 
 الثانى الدراسى الفصل

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UE08 2 0 0 3 2 علوم بيئية  

ELE106 3 3 3 2 4 نبائط ودوائر الكترونية ELE101 

ELE107 3 3 2 2 4 تصميم منطقى UC02 

ELE108 
قياسات كهربية 

 ELE101 3 2 2 2 3 (6)  والكترونية

BAS109   (4)رياضيات  3 2 3 0 3 BAS103 

CBE110 2 0 3 6 2 هندسة مدنية BAS008 

 18 المجموع
62 60 6   

39   
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 (Junior)  لثاالمستوى الث

 االولالدراسى الفصل 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

UC04 3 0 0 6 6 حقوق االنسان  

ELE201  3 3 2 2 4 دوائر الكهربيةالتحليل ELE101 

ELE202 3 3 3 2 4 تحليل الدوائر اإللكترونية ELE106 

ELE203  3 0 2 3 2 كهرومغناطيسيةمجاالت BAS007 

BAS204  (1)رياضيات  3 2 2 0 3 BAS609 

MTE205  3 0 3 2 2 (3)هنسة ميكانيكية MTE603 

 18 المجموع
13 63 4   

39   

الثانى الدراسى الفصل  

 

 

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

UE07 2 0 0 2 2 إقتصاد وإدارة مشروعات  

ELC206 3 1 2 3 4 أنظمة و إشارات كهربية 
BAS602 
BAS304 

ELE207  3 3 3 2 3 (6)معالجات دقيقة ELE601 

ELE208 
قياسات كهربية وإلكترونية 

(3) 3 2 3 3 3 ELE608 

ELE209 3 3 3 2 4 ااّلت كهربية ELE302 

ELE210 2 0 3 6 3 مدخل إلى أنظمة الطاقة BAS007 

 18 المجموع
13 10 7   

20   
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 (Senior-1) المستوى الرابع

االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UE10 2 0 0 1 1 علم النفس  

ELC301 3 3 3 3 4 اتصاالت تماثلية 
BAS204 
ELC206 

ELC302 3 3 3 2 3 الدوائر المتكاملة ELE202 

ELC303 3 3 2 2 4 موجات  كهرومغناطيسية ELE203 

BAS304  (8)رياضيات  3 2 2 0 3 BAS204 

ELC31X 3 0 3 3 3 (6) ختيارىمقرر إ  

 المجموع
18 

62 60 6   

 39   

الثانى الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

IME305 2 0 0 2 2 ضبط الجودة  

ELC306 3 3 3 3 4 تصاالت رقميةإ 
BAS204 
ELC206 

ELC307 
أوساط النقل الميكروموجية 

 3 1 3 2 3 و البصرية
ELE306 

ELC202 

ELC308 3 3 3 2 3 معالجة اإلشارات الرقمية ELC206 

ELP309 3 2 2 2 3 هندسة التحكم االلى 
ELE306 
BAS304 

 

ELC32X 3 0 2 3 3 (3)ختيارى مقرر إ  

 18 المجموع
13 10 7   

38   
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 (Senior-2)  المستوى الخامس

 االول الدراسى الفصل

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

ELC401  2 0 0 1 6مشروع تخرج   

ELC402 3 1 2 2 3 دوائر التكاملية المتقدمةال ELC302 

ELC403 3 1 2 2 3 إتصاالت ضوئية 
ELC306 
ELC307 

ELC404 3 2 2 3 4 هوائيات ELC303 

ELC405 3 1 3 3 4 شبكات حاسب ELC306 

ELC41X 3 0 2 2 3 (2) ختيارىمقرر إ  

 18 المجموع
12 10 8   

20   

الثانى الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

ELC406  6 0 1 3 3مشروع تخرج  ELC401 

ELC407 3 2 2 3 4 إتصاالت خلوية ELC306  

ELC408 3 2 2 2 3 قياسات ميكروموجية 

ELC307 

ELC405 

ELE208 

ELC409 2 0 0 2 2 قوانين و لوائح اإلتصاالت  

ELC42X 3 0 2 2 3 (4)  ختيارىمقرر إ  

ELC43X 3 0 2 2 3 (5)ختيارى مقرر إ  

 18 المجموع
12 8 10   

20   
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 واالتصاالت الكهربية االلكترونياتهندسة  شعبةبرنامج المحتوى العلمى لمقررات  -4

 (Freshman) المستوى األول

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 
 

BAS001 ( 0) رياضيات 

 ( 1+4+3) 2 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

الجزئية، نظرية المعادالت، حل المعادالت غير الخطية فى متغير نظرية ذات الحدين، االستنتاج الرياضى، الكسور : الجبر 

تعريف الدوال والدوال المثلثية، والجبرية ورسم منحنياتها، الدوال : التفاضل .واحد، طرق الحلول العددية، المصفوفات 

. نظرية القيمة المتوسطة الكسرية، توصيف النهايات ، االتصال ، التفاضل، تفاضل الدوال الجبرية والمثلثية، نظرية رول،

تطبيقات على التفاضل ، حساب الخطأ فى الدالة نتيجة الخطأ  فى قيمة المتغير، نظرية لوبيتال، رسم المنحنيات، القيمة 

 .العظمى والصغرى والنظريات المصاحبة

 

BAS002  (0)فيزياء 

  (4+4+3) 2 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 معاييرالقياس،للكميات األساسية ،التحليل البعدى،أنظمة الوحدات ،  خواص المرونة لالجسام الصلبة ،القياسات الفيزيائية ،

التحميل، االجهاد واالنفعال ،معامالت المرونة، التجاذب وقانون نيوتن للتجاذب وتطبيقاته، طاقة الوضع، حرةة  انواع

اتيكى، قاعدة باسكال، قاعدة ارشميدس، حرةة الموائع المثالية ، التوابع وقوانين ةبلر، الموائع الساةنة ، الضغط الهيدروست

معادلة االستمرار،معادلة برنولى وتطبيقاتها، اللزوجة، الذبذبات، الحرةة التوافقية البسيطة وبعض تطبيقاتها، طاقة الجسيم 

 .تجارب عملية. المتحرك بحرةة توافقية بسيطة، الحرةة التوافقية البسيطة والحرةة الدائرية المنتظمة

درجة الحرارة، وةمية الحرارة، القانون األول للديناميكا الحرارية، القانون الصفرى للديناميكا الحرارية ، قياس درجات 

الحرارة ،التمدد الحرارى، ةمية الحرارة، امتصاص الحرارة بواسطة األجسام الصلبة والسوائل، آليات انتقال 

الغازات المثالية،طاقة الحرةة االنتقالية، توزيع سرعة الجزيئات، الحرارة النوعية  الحرارة،النظرية الحرةية للغازات،

للجزيئات، درجات الحرارة وعالقتها بالجرارة النوعية،االنتروبيا والقانون الثانى للديناميكا الحرارية، دورة ةارنوت، 

 .لتكييف، تجارب عمليةالمقياس المطلق لدرجة الحرارة، مبادئ االآلت الحرارية، مبادئ أجهزة ا

 

BAS003  (0)ميكانيكا 

    (1+4+4) 3 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

المتجهات وتطبيقاتها ، االحتكاك الجاف ، تطبيقات،   دالة الجهد االستاتيكية جبر المتجهات اتزان الجسيم والجسيم الجاسئ   

اتزان جسيم ، اتزان جسيم جاسئ، المفصالت والبكرات، االحتكاك ، مرةز الكتل ، عزم القصور . ، المفصالت والبكرات

 .الذاتى

 

MTE004  (0)رسم الهندسي 

 (1+2+1) 0: اعات المعتمدة الس

 : المتطلب السابق

 –دوات ومعدات الرسم ، استخداماتها والمحافظة عليها ،  أساليب الترقيم ووضع األبعاد ، تقنيات ومهارات الرسم الهندسىأ

المختلفة استنتاج المساقط  –اإلسقاط المساعد –اإلسقاط العمودى للنقطة والخط والمستوى والمجسم  –العمليات الهندسية 

 .من األشكال المنظورة والعكس
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HUM005 والتكنولوجيا تاريخ الهندسة  

 (1+1+4) 4: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

، بروز الرأسمالية الصناعية، بروز صور جديدة من الطاقة، المواصالت  دراسة المجتمعات الريفية و العمرانية و الحرفية

من الثقافة يبرز عملية اإلبداع التى تحتوى على مجموعة من المحاوالت التى تختار أو واالتصاالت، التكنولوجيا جزء 

 .ترفض طبقا للخصائص االجتماعية فى ذلك الوقت

UC01  لغة اإلنجليزية 

 (1+1+4) 4: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

ته، بناء الكلمات، القراءة، االستماع، التعبير و مراجعة على القواعد األساسية للغة اإلنجليزية، النطق األمريكي و مهارا

متابعة التحسن فى مهارات التعبير الشفهي، المحادثة، القراءة و الكتابة، نشاطات . المحادثة، البرنامج اإلضافي العملي للغة 

 .تتضمن اللغة التقنية و المعملية، تقوية الفهم الذي يؤدى إلى زيادة القابلية لالتصال

 

UC02 مقدمة للحاسبات 

 (3+1+0) 4 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

أسلوب بناء  الحاسب ، مقدمة  لمعالجة البيانات ، نظام الحاسب وعناصره ، تنظيم البيانات وإدخالها ، أساسيات نظام 

 .ات الحاسب والبرمجةالحاسب ، نبائط ووسائل عمليات اإلدخال ، الميكروحاسبات ، خريطة تدفق البرامج ، مقدمة للغ

 (فصل الربيع)الفصل الدراسى الثانى 

BAS006 (2) رياضيات  

     (1+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 BAS001C: المتطلب السابق

تعريف التكامل، تكامل الدوال المثلثية والجبرية، تعريف التجميعات، إيجاد مجموع األعداد األحادية واألعداد : التكامل 

التربيعية، تعريف المساحات تحت المنحنى وعالقتها بالتكامل، النظريات األساسية فى التكامل ، طرق التكامل ، الدوال 

كسية والدوال الزائدة والدوال الزائدة العكسية، األشكال الغير معرفة ونظرية لوبيتال، العكسية للدوال والدوال المثلثية الع

القواطع المخروطية، المعادالت العامة من الدرجة الثانية فى متغيرين وتوصيفها ، : هندسة تحليلية وجبر .التكامل المعتل

 . فة، حلول المعادالت المتجانسة والغير متجانسةحل المعادالت الخطية فى أةثرمن متغيروأنواعها من حيث رتبة المصفو

 

BAS007  ( 2)فيزياء 

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة  

 BAS002C: المتطلب السابق

الشحنة الكهربية وقانون ةولوم ، الموصالت والمواد العازلة ، مبدأ إضافة القوى الكهروستاتيكية ، : الكهربية الساةنة  

طبيعة الشحنة الكهربية ،المجال الهيدروستاتيكى، خطوط المجال ، المجال لشحنة نقطية ومجموعة شحنات نقطية وتوزيع 

ال الكهروستاتيكى، قانون جاوس وتطبيقاته، الجهد الهيدروستاتيكى، متصل من الشحنات ، قانون جاوس، فيض المج

حساب الجهد من المجال، الجهد لشحنة نقطية ومجموعة شحنات نقطية وتوزيع متصل من الشحنات، اشتقاقا ق المجال من 

فى وجود أوساط الجهد، طاقة الوضع الكهروستاتيكية، األوساط العازلة واستقطابها، السعات الكهربية، قانون جاوس 

 .عازلة، متجه اإلزاحة، الطاقة المختزنة فى المجال الهيدروستاتيكى، تجارب عملية

التيار  لكهربى والمقاومة الكهربية ةثافة التيار ، قانون اوم، القدرة الكهربية، أشباه : التيار الكهربى والمغناطيسية

ة، فرق الجهد ، قانونا ةيرشوف، الدوائر متعددة العروات، الموصالت ، دوائر التيار المستمر، القوة الدافعة الكهربي

المجاالت المغناطيسية، تعريف المجال، القوة المغناطيسية على موصل يحمل تيار، مصادر المجال المغناطيسى، قانون 

ة بالحث، بيوت سافار ، قانون امبير، الحث الكهرومغناطيسى، قانون فاراداى، قانون لنز، المجاالت الكهربية الناشئ

معامالت الحث، الطاقة المغناطيسية، الحث المتبادل، الخواص المغناطيسية للمواد ومعادالت ماةسويل، قانون جاوس 

للمغناطيسية، الديامغناطيسية والبارامغناطيسية، الفيومغناطيسية، التخلف المغناطيسى تيار اإلزاحة، تعميم قانون أمبير، 

 . معادالت ماةسويل، تجارب عملية
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BAS008  ( 2)ميكانيكا 

 (4+4+3) 2:  الساعات المعتمدة 

 BAS003C: المتطلب السابق

.    ، الحرةة النسبية(الموضع والسرعة والعجلة)اإلحداثيات ومحاور اإلسناد الحرةة الخطية والمنحنية : ةيناماتيكا  الجسيم 

معادالت و قوانين نيوتن للحرةة ، العجلة الثابتة والمتغيرة، معادالت الحرةة الخطية فصل المتغيرات، معادالت الحرةة 

الشغل المبذول بواسطة القوى، طاقة الحرةة والشغل الدفع وةمية الحرةة التصادم : يمالمنحنية  ، الشغل والطاقة للجس

 . وتطبيقاته،   قانون حفظ الطاقة، الدفع وةمية الحرةة

BAS009  الكيمياء  الهندسية  

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

الديناميكى فى  االتزان ،الميزان المادى والحرارى فى عمليات احتراق الوقود ،  خواص المحاليل  –الحالة الغازية 

صناعات  ،التلوث ومعالجته  ،مواد البناء  ،معالجة المياه  ،الكيمياء الكهربية والتآةل  ،العمليات الفيزيائية والكيميائية 

الزيوت والشحومات  ،أشباه الموصالت  ،البتر وةيماويات  ،السكر  ،البوليمرات  ،باغ األص ،ةيميائية مختارة ،  األسمدة 

 .والمنظفات الصناعية

 

MTE010  ( 2)رسم الهندسي 

 (1+2+1) 0: الساعات المعتمدة 

 BAS004C: المتطلب السابق

رسم وترةيب  –تقاطع السطوح  –القطاعات المستوية للمجسمات. استنتاج المساقط األخرى والمقاطع من المساقط المتاحة

 .الرسم باستخدام الحاسب -مبادىء الرسومات المعمارية –رموز الدوائر الكهربية  –الهياةل الصلب 

IME011 تكنولوجيا اإلنتاج 

 (4+1+0) 4: الساعات المعتمدة  

 : المتطلب السابق

، أنواعها ، خواصها ، مجاالت استخدامها ، مقدمة   مقدمة عن المواد الهندسية  الحديدية والالحديدية  والسيراميك والمرةبة

عن العمليات التكنولوجية ، السباةة واللحام ، عمليات التشكيل ، عمليات التشغيل ، مقدمة عن استخدامات الحاسب فى 

 .هندسة اإلنتاج ، مقدمة عن الهندسة الصناعية ، دراسة العمل ، تخطيط المصانع

 (Sophomore) المستوى الثانى

 (فصل الخريف) لفصل الدراسى االول ا
UC03 ء التفكير العلمى مبادى 

 (1+1+0) 0: الساعات المعتمدة 

  BAS007   : المتطلب السابق

تعريف التفكير العلمى ، سمات التفكير العلمى ، التفكير واالبداع والذاةرة، معوقات التفكير واالبداع ، مهارات التفكير 

فوق المعرفية ، تصنيف بلوم ل هداف المعرفية ، استراتيجيات وأساليب تنمية التفكير ، اسلوب المعرفية ، مهارات التفكير 

حل المشكالت بطرق مستقبلية ، اسلوب التعلم واالتقان ، اسلوب التعلم الذاتى ، التعليم بالحاسوب ، برامج تعليم التفكير ، 

ان، برنامج بيردو، قياس االبداع ، تعليم التفكير بطريقة مجردة ، برنامج الكورت ، برنامج القبعات الست ، برنامج ماثيوليبم

 .تعليم التفكير بطريقة مدمجة

ELE101 دوائر كهربية 

 (4+4+3) 2 : الساعات المعتمدة 

 BAS007:  المتطلب السابق

العقدى، التحليل الحلقى ، عناصر الدائرة الكهربية، قانون أوم وقوانين ةيرشوف ، التحليل : تحليل دوائر التيار المستمر 

نظرية تحويل المنبع ، نظرية التراةب ، نظرية ثفنين ونورتن، المكثفات والملفات ، الظواهر العابرة فى الدوائر دوات 

 .الرتبة االولى والثانية ، الدوائر المغناطيسية

حليل الدوائر الجيبية المستقرة ، القدرة الدوال الجيبية والمطورات ،المعاوقة والمسامحة ، ت: تحليل دوائر التيار المتردد

 .الدوائر ثالثية االوجة المتزنة والغير متزنة ، وتطبيقات حاسوبية فى الدوائر الكهربية .ومعامل القدرة

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل
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MTE102  (0)هندسة ميكانيكية 

 (1+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 BAS002: المتطلب السابق

التبريد، هندسة  –ديناميكا حرارية، النظرية والقوانين االساسية، الغازات المثالية والفعلية، اساسيات االحتراق، تطبيقات 

المواد وأساسيات الهندسة الميكانيكية، الخواص الميكانيكية للمواد ومواصفاتها، الترةيب البللورى للمعادن والسبائك، 

 .ات الميكانيكية للمواد المعدنية، الخواص الكهربية للمواد، مواد البووليمر، المواد المرةبةاالختبار

BAS103  (3)رياضيات 

 (1+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 BAS006: المتطلب السابق

لخطأ نتيجة التفاضل والتكامل للدوال التى تحتوى على أةثر من متغير، التفاضل الجزئى، قاعدة السلسة، تطبيقات فى ا

الخطأ فى المتغيرات، التفاضل تحت عالمة التكامل، نظرية تيلور فى أةثر من متغير، القيم العظمى والصغرى للدالة 

المشروطة وغير المشروطة، ايجاد مستوى المماس والمستقيم العمودى ل سط  فى الفراغ وةذلك للسطوح المعروفة 

الثنائى والثالثى وتطبيقاتها فى ايجاد المساحات ومساحة : التكامل المتعددةالكرة واالسطوانة، تعريفات فى المتجهات، 

االسط  واالحجام، المعادالت التفاضلية من الرتبتين أالولى والثانية وتطبيقاتهما، المتسلسالت ودراسة التقارب والتباعد 

 .والنظريات المصاحبة، حل المعادالت التفاضلية باستخدام متسلسلة القوى

 
BAS104 الفيزياء الحديثة 

 (4+4+3) 2 : الساعات المعتمدة 

 BAS007: المتطلب السابق

الموجي للجسيمات  والمسلك الكهرومغناطيسية لإلشعاعات الجسيمى المسلك :المكماة الظواهر الخاصة، النسبية النظرية

 .لعلم البلورات مقدمة الجوامد، وفيزياء الجزيئات وفيزياء النووية الفيزياء إلى مدخل الذرية، الفيزياء المادية،

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

UE09 كتابة تقارير فنية 

 (1+1+0) 0 : الساعات المعتمدة  

 : المتطلب السابق

، (البيانية لرسومات الجداول وا –وصف التجارب  –التعاريف  –المقارنات  –الخصائص واألبعاد ) طرق الكتابة العلمية 

، ( المراجعة والتحسين  –ةتابة المسودة  –اإلعداد  –التخطيط ) مكونات ومحتويات التقرير الفني ، خطوات ةتابة التقرير 

االختصارات القياسية ، التوضيحات المرفقة بالتقرير، الخطابات و إرشادات لها، تصميم الصفحة ، التقارير القصيرة ، 

 .لوجاتالمواصفات الفنية ، الكتا

ICE105 برمجة الحاسب 

 (4+1+4) 4 : الساعات المعتمدة 

 UC02: المتطلب السابق

طرق حل المسائل وتوصيف الخوارزميات، أساسيات البرمجة المعتمدة على الكائنات، ، أنواع البيانات والمتغيرات وطرق 

الدوال ةوحدات حسابية،   ،التحكم والتكرارات، المصفوفات والمؤشرات ،االعالن عنها، العمليات الحسابية والمنطقية 

 (.فى تطبيقات الموضوعات السابقة ++Cاستخدام لغة ) لغات برمجة الحاسب 

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 

UE08  علوم بيئية 

 (1+1+4) 4: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

الهواء، مؤشرات  ملوثات أنواع الهواء، المواد التي تؤثر سلبا على البيئة سواء ةانت سائلة أو صلبة أو غازية ، تلوث

 المخافات  الخطره المياه، معالجة الملوثات،أنظمة ومصادر المياه وتلوث المياه مصادر عن الهواء ، مقدمه لملوثات القياسيه

ومعالجتها، التلوث السمعي والبصري ،االهتمام العالمي والعربي والمحلى لحماية البيئة ـ مفهوم اقتصاديات البيئة ـ  والسامه

 .خلق الوعي البيئي ـ خلق الوعي الصحي والرياضي في التنشئة البيئية 
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ELE106 نبائط ودوائر االلكترونية 

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة  

 ELE101: المتطلب السابق

البنية ـ الخصائص ـ النماذج الدوائرية ، والتطبيقات : اساسيات أشباه الموصالت ، الثنائى المثالى، الثنائيات ذات الملتقى 

 -الترةيب  -االنواع : المتنوعة ، ثنائيات االغراض الخاصة، الترانزستور ثنائى الوصلة وترانزستور التأثير المجالى

 .مكبرات االشارة الصغيرة وتشكيالتها المختلفة  -النماذج الدوائرية ل شارة الصغيرة  الخصائص ،

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

ELE107 تصميم منطقى 

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 UC02: المتطلب السابق

نظم  المبرمجة، المنطقية الصفائف والتتابعية، المؤتلفة الدوائر المنطقية، البوابات البولينى، الجبر ، الشفرات العددية، النظم

الدوائر  المنطقية، الدوائر تبسيط طرق والمخرجات، المدخالت نبائط العشوائية ، الذاةرات فقط، القراءة ذاةرات :الذاةرة

 .متزامنة والغير المتزامنة الدوائر الشفرات،محوالت  المتزامنة، العدادات المبرمجة، الخطية والمصفوفات المخارج متعددة

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELE108  (0)قياسات كهربية والكترونية 

 (4+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE101: المتطلب السابق

. أجهزة قياس التيار والجهد المتردد. المستمرأجهزة قياس التيار والجهد . األخطاء في القياسات. الوحدات الكهربية والقياسية

 .أنواعها وتطبيقاتها -قناطر التيار المتردد وتطبيقاتها، محوالت الطاقة . قناطر التيار المستمر وتطبيقاتها

تطبيقات عملية على دوائر الدايود  –تطبيقات عملية على نظريات الدوائر الكهربية للتيار المستمر والمتردد : المعمل 

 .لترانزستوروا

 

BAS109  (2)رياضيات 

 (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 BAS103: المتطلب السابق

الجبر الخطى، أنواع المصفوفات ، ضرب وجمع المصفوفات ، أيجاد المصفوفات العكسية بطرقها المختلفة، إيجاد القيم 

من المعادالت التفاضلية الخطية ، تحليل  المميزة للمصفوفات والمتجهات المصاحبة، استخدام المصفوفة فى حل مجموعة

 .دوال المتجهات ، تحويل البالس ، وتطبيقات تحويل البالس

 

CBE110 هندسة مدنية 

 (1+4+0) 4: الساعات المعتمدة 

 BAS008: المتطلب السابق

( قوى القص وعزوم االنحناءالقوى العمودية ، ) مقدمة التحليل االنشائى ، أنواع االحمال ورودود االفعال ، القوى الداخلية 

فى الكمرات واالطارات المحددة استاتيكيا ، القوى الداخلية فى الجمالونات المحددة استاتيكيا ، توزيع االحمال ، تطبيقات 

 .على التصميم االنشائى لمحطات الكهرباء والمحوالت والموزعات وأبراج تقوية االرسال الالسلكى

 (Junior) المستوى الثالث

 (فصل الخريف) الدراسى االول  الفصل
UC04  حقوق االنسان 

 (1+1+0) 0: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

مفهوم حقوق االنسان واهميته ، نشأة ومصادر حقوق اإلنسان، المصادر الوطنية والدولية لقانون حقوق اإلنسان، الحقوق 

االنسان، حقوق المراة، حقوق الطفل، حقوق ذوى االحتياجات الفردية ،الحقوق الجماعية، القيود المفروضة على حقوق 

الخاصة، المنظومة الدولية لحماية حقوق اإلنسان ، ضمنات واليات حقوق اإلنسان فى النظام الدستوري والقانون الوطني، 

 .المنظمات الدولية وحقوق االنسان ، المنظمات الغير حكومية وحقوق االنسان
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ELE201 هربيةتحليل الدوائرالك 

 (4+3+3) 2: الساعات المعتمدة 

 ELE101: المتطلب السابق

الرنين فى الدوائر الكهربية ، الدوائر المقترنة مغناطيسية ، االستجابة الترددية ، تحويل البالس وتطبيقها فى الدوائر 

 .المنفذينالكهربية ، متسلسلة فوريروتطبيقها فى الدوائر الكهربية ، المرشحات ، الشبكات ذوات 

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELE202  تحليل الدوائر االلكترونية 

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 ELE106: المتطلب السابق

، الترانزستور فى الترددات العالية والسلوك الترددى ، المكبرات التفاضلية ، المكبرات متعددة المراحل ، مكبرات القدرة 

 .تحليل دوائرها فى التطبيقات المختلفة -خصائصها  –أنواعها  –مكبرات التغذية المرتدة ، المذبذبات ، مكبر العمليات 

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELE203 مجاالت كهرومغناطيسية 

 (1+3+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 BAS007: المتطلب السابق

والعوازل  الموصالت والجهد، الطاقة التفرق، نظرية جاوس، قانون الكهربي، اللمجا ةولوم، قانون :الكهربية اإلستاتيكا

القوى،  ستوةس، نظرية التداولي، أمبير قانون سافار، بيو قانون :المغناطيسية االستاتيكا والمواسعة، المواسعات الكهربية،

 المعادلة ماةسويل، معادالت زمنيًا، المتغيرة االتلمجا فاراداى، قانون ة،والمحاث المحثات المغناطيسية، والنبائط المواد

 .الموجية

 

BAS204  (7)رياضيات 

 (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 BAS109: المتطلب السابق

، نظرية جبر المتغير المرةب والدوال ، التحليل والتكامل الخطى ، نظرية ةوشى ، القيم الشاذة ، متسلسلة تايلور ولورانت 

 .الباقى وحساب الباقى باستخدامها ، الدوال ذات القيم المتعددة ، نظرية الجهد فى بعدين ، تحليل فوريير

MTE205 (4)هندسة ميكانيكية 

 (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 MTE102: المتطلب السابق

الموائع ، ديناميكا الموائع ، معادالت بقاء المادة وةمية نظرية ميكانيكا الموائع ومفاهيم أساسية، استاتيكا : ميكانيكا الموائع 

، أساسيات ( المضخات ، الضواغط ، المراوح ، التوربينات ، محطات القوى الهيدروليكية ) الحرةة والطاقة ، تطبيقات 

) تطبيقات ( شعاع التوصيل ، الحمل ، اال) نظرية انتقال الحرارة : انتقال الحرارة. أنظمة التحكم الهيدروليكى والهوائى

 .، التبخير والتكثيف ( العوازل الحرارية ، تبريد المعدات والكابالت 

 

 

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 
 

UE07 اقتصاد وادارة مشروعات 

 (1+1+4) 4: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 المنظومات والخدمات قيمة لحساب االقتصادية الطرق الصناعية، االتلمجا فى واالنتاج التصميم لتقييم االقتصادى التحليل

 بيانات االساسية للمشروعات، االنواع المنتجات، واسعار الصناعية التكاليف حساب للبدائل، االقتصادى التحليل االنتاجية،

 طريقة المشروعات، رتخطيط مصاد المشروعات، تكلفة فى التحكم الرياضية، البرمجة طرق الشبكية، والترةيبات االسهم

 .االحصائية بيرت
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ELC206  أنظمه وإشارات كهربية 

 (0+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 BAS103 – BAS204: المتطلب السابق

نبضة ) اإلشارات الخاصة (. اإلزاحة ، المقياس و االنقالب)العمليات الزمنية األساسية . التعرف على أنواع اإلشارات

تعيين ةثافة الطيف  ،تمثيل اإلشارة بمجموعة اإلشارات المتعامدة . مقارنة اإلشارات بمعامل الربط(.الوحدة و خطوة الوحدة

أمثلة النظمة خطية  ،االنظمة الخطية المستمرة والمتفاصلة وخصائصها ،التعرف على  االنظمة  ،للطاقة و للقدرة لإلشارة  

تعريفه ، خواصه ، : تحويل فورير التماثلي.  طيف اإلشارات الدورية باستخدام متسلسلة فورير ،مستمرة وخطية منفصلة

النظم الخطية وعالقة : في االتصاالت الكهربية ، تطبيقاته( السعة و زاوية الطور)رسم طيف النطاق الترددي لإلشارات 

 . أنواع المرشحات التماثلية و تطبيقاتها. إشارتي الدخل و الخرج بالمعادلة الخاصة بالنظام

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

ELE207  ( 0)معالجات دقيقة 

 (4+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE107: المتطلب السابق

، عوائل الميكرومعالجات ، أنساق العنونة، تمثيل البيانات ، ( الناقل)معماريات المعالجات الدقيقة ، مفهوم الخط الحافل 

 .مجموعات التعليمات ، البرمجة بلغة التجميع ، تخطيط الذاةرة ، دوائر االدخال واالخراج

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

ELE208 (4)ت كهربية والكترونية قياسا 

 (4+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE108: المتطلب السابق

، قياس التردد ، االجهزة الرقمية، تجميع البيانات (االوسيلوسكوب) إحصاء االخطاء ، مولد االشارات ، راسم الذبذبات 

تكبير بالترانزستور والعوامل المؤثرة على  تجارب معملية تشمل دوائر. رقميا وتناظريا ، أجهزة التسجيل ، قياسات الليزر

 .التشويه 

تطبيقات عملية على الدوائر  –مرشحات فعالة  –تطبيقات عملية على مكبر العمليات وتشمل مجمع اشارات :  المعمل

 .المنطقية والرقمية

ELE209  آالت كهربية 

 (4+4+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 ELE313: المتطلب السابق

وخصائص أداء االالت الحثية ، آالت الطور الواحد واالطوار الثالثة ، نظرية وخصائص االالت المتزامنة ، نظرية 

محرك الخطوة ، محرك المفاعلة ، االالت ذات المغناطيسية الثابتة ، محرةات : المحوالت ثالثية الطور ، االت خاصة

 .بيةالتحكم ذات الطورين ، التحكم االلكترونى فى االالت الكهر

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELE210 مدخل الى أنظمة الطاقة  

 (1+4+0) 4: الساعات المعتمدة 

 ELE203: المتطلب السابق

 :البطاريات ا،تهوتطبيقا( والرياحية  الشمسية، النووية،)  تقليدية والغير( والهيدروليكية  الحرارية)التقليدية  الطاقة مصادر

 :اإلضاءة أنظمة التطبيقات، و الخواص :اللمبات /اإلضاءة الطاقة، استعماالت ا،تهوتطبيقا واختبارها وترةيبها أنواعها

 .حاسوبية ومحطات حسابات :االستضاءة منحنيات واالختبار، والنصب اإلنشاء والمواصفات، األماميات التصميم،
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 (Senior-1) المستوى الرابع

 (فصل الخريف) االول  الفصل الدراسى
UE10 علم النفس 

 (1+1+0)0: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 التدريب المهنى، المهنى، التوجيه المهنى، االختيار العمل، تحليل الفردية، الفروق سيكولوجية المهنى، النفس علم الى مدخل

 .النفسية والصحة المهنية االمراض البشرية، الهندسة الصناعى، واالمن الحوادث سيكولوجية

 

ELC301 اتصاالت تماثلية 

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 Bas204- ELE206: المتطلب السابق

النطاقين، التعديل  ذو األتساعي التعديل األتساعي، التعديل :الخطي( التضمين) التعديل تقنيات االتصاالت، لنظم مقدمة

الفعل المتباين  ذي والمستقبل األتساعي التعديل نقل األثري، النطاق ذو األتساعي التعديل المفرد، النطاق ذو االتساعى

الضيق النطاق،  الترددي التعديل الترددي، التعديل :األسي التعديل تقنيات التردد، بتقسيم التعادد ،( هيتيروديني السوبر)

النبضة، ( عرض) أمد تعديل النبضة، موضع تعديل النبضة، سعة تعديل :يبهالتشا النبضي التعديل الطوري، التعديل

تأثيرات  واألسي، الخطي التعديلين تقنيات على الضوضاء تأثيرات المرشحة، البيضاء للضوضاء الرياضي التمثيل

 .يبهالتشا النبضي التعديل تقنيات على الضوضاء

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELC302 الدوائر المتكاملة 

 (4+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE202: المتطلب السابق

الرقمية،  الدوائر المتكاملة القدرة، تبديد الضوضاء، هوامش السرعة، حدود :األداء للدوائر المتكاملة الرقمية بارامترات

الدوائر المتكاملة برمجة  PLD،CPLD،FPGA-الدوائر المتكاملة المبرمجة  -TTL، DTL ،CMOSبأنواعها 

  .تطبيقات –دوائر الذاةرة بأنواعها  -D/Aدوائر -A/Dدوائر ِ -المبرمجة

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELC303 موجات كهرومغناطيسية 

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 ELE203: المتطلب السابق

استقطاب  الموصالت، و العوازل :المادية االوساط فى المستوية الموجات مستوية، موجة هيئة على الموجة معادلة حل

انتشار  األرضية، والموجات الفضائية الموجات :الكهرومغناطيسية الموجات انتشار الموجات، ونفاذ انعكاس الموجه

ة، و الكري المستوية الصوتية الموجات الصوتية، الموجة معادلة:الصوتيات واأليونوسفير، االتروبوسفير طبقتي في الموجات

الصوتية  النظم الضوضاء، في والتحكم البيئة صوتيات الصوت، وامتصاص نفاذ، إنعكاس، وجهارته، الصوت قدرة

 .والكهروصوتية

 

BAS304  (8)رياضيات 

 (1+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 BAS204: المتطلب السابق

خطية  ، التفاضل العددى ، التكامل العددى ، توفيق المنحنيات واالستكمال ، الحلول العددية للمعادالت الخطية والغير 

 .الطرق العددية لحل المعادالت التفاضلية العادية والمعادالت التفاضلية الجزئية
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ELE31X من بين (0) مقرر اختيارى:   

 ( 1+4+4): الساعات المعتمدة  3

ELE311 إلكترونيات القوى 

الثيريستور ، منظمات الجهد المستمر المحوالت  –الترانزيستور  –الموحدات  –: خصائص نبائط القوى بأشباه الموصالت

والعاةسات ، التحكم فى سرعة المرحكات ، مثبت الجهد الترددى، وحدات مصدر القدرة الال متقطعة، دوائر إلكترونيات 

 .القوى وتطبيقاتها 

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELE312 صناعيةااللكترونيات ال 

الحساسات ومحوالت الطاقة ، دوائر معالجة اشارات الحساسات ومحوالت الطاقة، المتحكمات االلكترونية التماثلية ، 

 .المتحكمات المنطقية المبرمجة  ،المتحكمات الرقمية باستخدام المشغل الدقيق ، المتحكمات الدقيقة وتطبيقاتها 

 .المقررتطبيقات عملية على مايتم تدريسه ب: المعمل

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 
IME305 ضبط الجودة 

 (1+1+4) 4 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

تطور رقابة الجودة ، االساليب االحصائية للجودة ، مبادىء ووظائف الفحص ، أسليب مراقبة الجودة االحصائية ، نظرية 

سيجما ، الجودة  6( خطة ثنائية  –خطة فردية ) ، نظرية عينات القبولللسمات خرائط الجودة وأنواعها ، تطبيقات الجودة 

 . 9222/0221الشاملة ، المواصفات القياسية أيزو 

ELC306 اتصاالت رقمية 

 (4+4+3) 2 : الساعات المعتمدة 

 BAS304 – ELE301: المتطلب السابق
الزمن وتطبيقاتها فى  بتقسيم الشفري، التعددية النبضي التعديل  ،لالتصاالت الرقمية وفوائدها ،نظرية العينات  مقدمة

األمثل،  الكشف النطاق األساسي، في التشفيري اإلرسال التعديل الدلتاوي، ،النبضى التفاضلى التعديل  ،تراسل الصوت

للقدرة،  تحليل الطيفيال  ،األساسي، تداخل الرموز النطاق تعديل في الخطأ احتمال المواءمة، المرشحات .االرتباط تقنية

 تفاضليا، المتماسكة الطور بزحزحة الطور، اإلرسال بزحزحة اإلرسال االتساع، بزحزحة اإلرسال :الرقمي الحاملة تعديل

 اإلرسال جاوسيا، المرش  التردد في زحزحة اإلرسال بأقل التردد، في زحزحة بأقل اإلرسال التردد، بزحزحة اإلرسال

 المتماسك، غير والكشف المتماسك الكشف .عرض النطاق ةفاية الميمية، المرتبة من اإلرسال المتعامد، الطور بزحزحة

 . الحاملة  في تعديل الخطأ احتمال الرقمي، التعديل تقنيات على الضوضاء تأثير

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELC307 أوساط النقل الميكروموجية والبصرية 

 (0+4+4) 3 : الساعات المعتمدة 

 ELE201- ELE303: المتطلب السابق

المقطع  المستطيلة الموجة أدلة المبتورة، الخطوط باستخدام المواءمة تقنيات سميث، خريطة العالية، الترددات نقل خطوط

األنساق،  األنواع، :البصرية األلياف .الضوء فيزياء .التجويفية المرنانات الميكروشريطية، الخطوط المقطع، والدائرية

 المتكاملة، أدلة الموجة الواحد، النسق ذوات أأللياف األسطوانية، الموجة ألدلة األنساق نظرية التشكيالت، و الخصائص 

 .الكبلنة الميكانيكية، التصنيع، الخواص األلياف، مواد والتشتت، النسقي التشوه التوهين، :البصري الليف في األشارة تدهور

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELC308 الرقمية  اإلشارات معالجة 

 (4+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE321C: المتطلب السابق

  ،  Zتحويل  ،السريع فوريرالمتفاصل وفورير تحويل  ،المتفاصلة،معالجة االشارات المتفاصلة  والنظم لإلشارات مراجعة

 المرشحات تصميم ،استقرار النظم الرقمية ،(... بنيات تشابكية، متوازية، بنيات) مختلفة بنيات باستخدام النظم تحقيق
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ية، دراسة أحد المعالجات الحديثة بهالتشا المرشحات من الرقمية المرشحات تصميم ،(الالنهائية/المحدودة )الرقمية 

 .معماريه وطرق برمجته وتطبيقاته قى تصميم المرشحاتوالتعرف على بنيته ال( TMS 9900مثال )لالشارات الرقمية 

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELP309 هندسة التحكم اآللى 

 (4+4+4) 3: الساعات المعتمدة  

 ELE201- BAS204- ELE206: المتطلب السابق

االستجابة الزمنية االنتقالية ، االستجابة الزمنية  ،نمذجة االنظم  ،التغذية المرتدة  ،المغلقة /انظمة التحكم المفتوحة

الترددى،أضافة المعوضات النظمة  النطاق فى اإلستقرار الترددية، اإلستجابة طرق ،دالة النقل للنظام   ،االستقرارية 

المحل  بإستخدام التصميم طرق للجذور ، الهندسى المحل ،تحليل االنظمة واالشارات  باستخدام تحويل البالس  ،التحكم

 .خرائط بود  ،معيار نايكويست لتحديد استقرار النظام  ، للجذور الهندسى

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELC32X  من بين( 4)مقرر اختيارى: 

 ( 1+4+4) 3:الساعات المعتمدة 

 

ELC321 النبائط الميكروموجية 

شبه  النبائط الخلفية،الماجنترونات، الموجة مذبذبات الراحلة، الموجة أنابيب الكاليسترونات، :الميكروموجية األنابيب

 نبائط النفقي، الثنائي الي،لمجا التأثير ذو الترانزستور القطبية، الثنائي الملتقى ترانزستور :الميكروموجية الموصلة

 .البارامترية النبائط مارية،نهاأل المرور زمن نبائط األلكترونات المنقولة،

 

ELC322  النبائط البصرية 

 القدرة من أطالق :الضوئية القدرة وقرن أطالق الموصلي، شبه الليزري الثنائي للضوء، المبتعثة الثنائيات :الضوئية المنابع

 الضوئي الثنائي :الضوئية الكواشف الكاشف، الى الليف من الضوئية القدرة قرن لليف، ليف وصلة الليف، الى المنبع

 الثنائي الضوئي النبائط الموصلي، شبه الضوئي PINالصوتبصرية ، النبائط الكهروبصرية، النبائط مارى،نهاإل

ضوضاء  باألربيوم، المطعم الليف مكبرات الموصلية، شبه البصرية المكبرات :البصرية المكبرات المغنيتوبصرية،

 التداخل، محازيز مقاييس القارنات، المعاددات، :الموجي الطول بتقسيم التعادد مكونات الموجي، الطول محوالت المكبر،

 .المتوالفة البصرية المرشحات الحيود،

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELC323  (4)معالجات دقيقة 

 ،(الدوائر والبرمجيات)الرقمية  ،تصميم الواجهات (Interface)الدقيقة المعالجات على المقامة النظم وتصميم معماريات

 وأمثلة البيانات، أةتساب نظم القياس، ألجهزة تطبيقات  ،المقاطعات ،(الدوائر والبرمجيات)تصميم الوجهات التماثلية 

 .متنوعة مجاالت منتقاه من أخرى

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 (Senior-2) المستوى الخامس

 (فصل الخريف) االول  الفصل الدراسى
ELC401  ( 0)مشروع تخرج 

 (3+1+1) 1:الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 إلى القيام باإلضافة للطالب البحثية المهارة لتنمية بحث إجراء فى األساتذة أحد مع للتالزم للطالب الفرصة المقرر هذا يمن 

 واألستاذ الطالب بين المشترك األهتمام ذات الموضوعات أحد فى ومستقلة متعمقة دراسة ببرنامج
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ELC402 الدوائر المتكاملة المتقدمة 

 (0+4+4) 3  :الساعات المعتمدة 

 ELC302: المتطلب السابق

أساليب نمذجة وتصميم الدوائر المتعاقبة المتزامنة ، مخطط نقل الحالة وخوارزم نقل الحالة مع التطبيقات ، جداول االنتقال 

 . HDL – FPGA، جداول التخصيص ، جداول البرمجة، تطبيقات باستخدام 

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELC403 اتصاالت ضوئية 

 (0+0+4) 3 :المعتمدة الساعات 

 ELC306 – ELC307: المتطلب السابق

اإللكترونيات الضوئية ، اإلشعاع الضوئي ، مصادر اإلشعاع ، قياسات اإلشعاع ، الكاشفات الضوئية ، الروابط الضوئية 

عن طريق تقسيم  اإللكترونية ، نظام انبعاث الضوء ، ةابالت األلياف الضوئية ، تحليل وصلة اإلرسال ، اإلرسال المتعدد

الموجة ، تكنولوجيا الكابالت والروابط الضوئية ، القياسات الضوئية ، تصميم أنظمة االتصال الضوئى الشارات متماثلة 

 . ورقمية

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELC404 هوائيات 

 (4+4+3) 2 :الساعات المعتمدة 

 ELC303: المتطلب السابق

صفائف  الراحلة، الموجة ذوات الهوائيات الحلزونية، و األطارية الهوائيات الخطية، الهوائيات الهوائيات، بارامترات

تخليق  الميكروشريطية، الهوائيات العواةس، ذوات الهوائيات الفتحة، هوائيات والدائرية، المستوية، الخطية، :الهوائيات

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل .الهوائيات قياسات الهوائيات،

 

ELC405 شبكات حاسب 

 (4+4+3) 2 :الساعات المعتمدة 

 ELC306: المتطلب السابق

،السويتشات والكبارى ، الشبكات المحلية السريعة ( Ethernetبروتوةول  ،تخطيطها ) أنواع الشبكات ، الشبكات المحلية 

اعتبارات  WiFi -–البلوتوث ونظرية تشغيله ) ، الشبكات المحلية الالسلكية ( المعايير  –الفايبر -االيثرنت  السريع) 

 .، نظم تشغيل وادارة الشبكات(   تطبيقات االنترنت  –تشغيل الشبكة -البروتوةوالت) شبكة االنترنت ، ( االمان 

 

ELC41X   (3)مقرر اختيارى 

 :من بين( 1+4+4) 3 :الساعات المعتمدة  

ELC411  نظم االتصاالت المتقدمة 

استخدام االةتشاف الدائرى العشوائى   ،اةتشاف االخطاء باستخدام البلوك ةود ،تكويد قناة التراسل  ،أنواع بيانات التراسل 

تحويل الكود الى اشارة قناة  ،االسكرامبلر،تصحي  اخطاء الكود  باستخدام التجميع المتتالى   ،لتصحي  اخطاء الكود 

 . أمن وتشفير البيانات  ،التراسل

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELC412  أنظمة رادار 

الضوضاء المصاحبة لإلشارة ، رادار النبضات ،  تحليل اإلشارة  ،النظام الرادارى ، معادلة الرادار ، مساحة مقطع الهدف

،قياس بارومترات الهدف ، رادار الموجه المتواصلة  استخدام الرادار في مراقبة حرةة المرور الجوى ، االستخدامات 

 . الفصل البحرية واستخدامات االستشعار عن بعد ، االستخدامات في مجال التوجيه، رادار القدرة العالية على

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل
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ELC413  نظم االتصاالت 

نظم  والمرئية، المتلفزة النظم اإلشارات، مرور هندسة النصوص، وإرسال الفواةس نظم التليفونات، .السمعية النظم

الخليوية، نظم  االتصاالت نظم الراديوية، الرؤية خط وصالت ، -الصناعية  األقمار - األرضية بالتوابع االتصاالت

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل. الرادار

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 

ELC406  (4)مشروع تخرج 

 (6+1+0) 3  :الساعات المعتمدة  

 ELE401: المتطلب السابق

 إلى القيام باإلضافة للطالب البحثية المهارة لتنمية بحث إجراء فى األساتذة أحد مع للتالزم للطالب الفرصة المقرر هذا يمن 

 .واألستاذ الطالب بين المشترك األهتمام ذات الموضوعات أحد فى ومستقلة متعمقة دراسة ببرنامج

ELC407 اتصاالت خلوية 

 (0+4+3) 2  :الساعات المعتمدة 

 ELC306: المتطلب السابق

األساليب المستخدمة في تراسل  ،تصميم األنظمة الخلوية  ،مشاةل قناة التراسل الخلوى ،للنظام الخلويالمفاهيم األساسية 

 بتقسيم المواصل تعدد التردد، بتقسيم المواصل تعدد:  FDMA، TDMA،DS- CDMAالمشترةين فى النظام الخلوي 

مقدمة للجيل .  UMTSدراسة نظام  ، GSMدراسة نظام . الشفرات والطيف الموسع  بتقسيم المواصل تعدد  الزمن،

 LTE    &Advanced LTEالمستقبلى 

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

ELC408 ميكروموجية قياسات 

 (4+4+4) 3 :الساعات المعتمدة  

 ELC307- ELC405-ELE208: المتطلب السابق

حاسوبيا،  المحكومة القياسات الميكروموجية، القياسات االستطارة، وبارامترات الخاملة الميكروموجية المكونات

الشبكات  محلالت :تتضمن قد والتي الحديثة واألجهزة والمعدات الحديثة األلكترونية القياسات في أخرى موضوعات

 .والرقمى المعناطيسى التسجيل والتردد، الزمن قياسات ، واألطياف

ELC409 االتصاالت ولوائح قوانين 

 (1+1+4) 4  :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

والمتعلقة  الفكرية الملكية بحقوق القوانين الخاصة اإللكترونية، والتجارة االتصاالت انشطة لوائ  االتصاالت، قانون

نظم  فى السالمة قواعد االلكترونية، باالستخدامات الخاصة القوانين االلكترونى، والتوقيع واالنترنت باالتصاالت

مرفق  جهاز تنظيم لوائ  المحمول، التليفون محطات ترةيب واشتراطات لوائ  االلكترونية، واالجهزة االتصاالت

 .االتصاالت

 

ELE42X  (2)مقرر اختيارى 

 :من بين( 1+4+4) 3  :الساعات المعتمدة 

ELC421 الهندسة البيوطبية 

 الرياضى، الحث والنقل النبضى ، التحويل  H-Hنموذج  األغشية، معادالت لإلثارة، القابلة للخاليا الكهربية الفسيولوجيا

 فوق الموجات أختراق جهاز رسم القلب، ،واألوعية منظومة القلب محاةاة القلب، وخارجها، نموذج الخلية داخل للمجاالت

 ل نسجة، قياس ضغط الدم ، قياس النبض ، قياس معدل التنفس  والكهرومغناطيسية الصوتية

 

ELC422 هندسة التحكم المتقدمةا 

 االستقرار، مشكلة والمراقبية، التحكمية الحالة، فراغ معادالت حل التحكم، لنظم والرقمية المستمرة الحالة فراغ فى التمثيل

 .نظم التحكم التكيفية ،والرقمية  المستمرة التحكم لنظم الخطية المرتدة التغذية تصميم المراقبات، تصميم األقطاب، تعيين
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ELC423 اتصاالت األقمار الصناعية 

أنظمة -مكونات نظام اتصاالت األقمار-بارمترات زاوية النظر ل قمار-انواع المدارات -حسابات المدارات -مقدمة

أنظمة التعديل فى انظمة -التطبيقات المختلفة ل قمار الصناعية -أنظمة األمداد للطاقة الكهربية-أنظمة األستقبال-األرسال

 S/N Link Budgetحسابات  -األتصاالت

 

ELE43X  من بين (0)مقرر اختيارى: 

  (1+4+4) 3  :الساعات المعتمدة 

ELC431 جدا الكبير التكامل ذوات المتكاملة الدوائر وتصميم نمذجة 

 :الفرعية النظم وتخطيط تصميم العصى، مخططات موصل، شبه -أةسيد المعدن ترانزستورات لتكنولوجيا مقدمة

ذات )  الموقوته التتابعية المنطق دوائر المبرمجة، المنطقية الصفائف المعاددات، النقل، بوابات االمرار، ترانزستورات

 .حاسوبية بمساعدة التصميم أدوات التوقيت، نظم سمات المسجالت، الذاةرة، ، الخاليا( الساعة

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

ELC432 الذكاء االصطناعى 
طرق . طرق وتقنيات الحل المستخدمة في الذةاء االصطناعي. تعريف بمختلف المجاالت المرتبطة بالذةاء االصطناعي

. تمثيل المعلومات باستخدام المنطق والشبكات واإلطارات.  طرق الحل باستخدام البحث . تمثيل حاالت الفراغ والبحث

 LISP   ،Prologثلة أم -:لغات الذةاء االصطناعي . أدوات هندسة المعارف

 

ELC433  دوائر األتصاالت 

-دوائر الكشف-دوائر ماذج األشارة-RFدوائر المكبر :دوائر األستقبال-دوائر القدرة-المذبذبات-دوائر التعديل-دوائر األرسال

 دوائر مكبرر التردد المسموع-دوائر مكبرالتردد المرئى-دوائر معالجة األشارات-دوائر مكبر التردد المتوسط

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل
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 (القوى واالالت الكهربيةهندسة شعبة  )برنامج الهندسة الكهربية  -العاشرالباب 

 % 36.67ساعة معتمدة  66مقررات العلوم الهندسية 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

ELE101 3 2 2 4 دوائر كهربية BAS007 

MTE102  (6)هندسة ميكانيكية  3 2 2 0 BAS003 

BAS103  0 3 3 2 (2)رياضيات BAS006 

BAS104 3 2 2 4 فيزياء حديثة BAS007 

ICE105 3 0 3 3 برمجة حاسب UC02 

ELE106 3 2 2 4 نبائط ودوائر الكترونية ELE101 

ELE107 3 2 2 4 تصميم منطقى UC02 

ELE108 2 2 2 3 قياسات كهربية والكترونية ELE101 

BAS109   (4)رياضيات  3 2 2 0 BAS103 

CBE110 0 2 6 2 هندسة مدنية BAS008 

BAS201   0 2 2 3 (6)رياضيات BAS109 

ELE202 0 3 6 3 مدخل الى انظمة الطاقة BAS008 

ELE203 3 2 2 4 تحليل الدوائر كهربية ELE101 

MTE204  0 2 2 3 (3)هندسة ميكانيكية MTE102 

ELE205 3 3 2 2 تحليل الدوائر االلكترونية ELE106 

ELE206 3 3 2 مجاالت كهربية ومغناطيسية  BAS008 

IME207 0 0 2 2 ضبط الجودة  

ELE208 2 3 2 4 معالجات دقيقة ELE107 

ELP210  3 3 3 2 (3)قياسات كهربية والكترونية ELE108 

ELE212 3 0 3 2 تطبيقات الحاسب فى الهندسة الكهربية  

BAS211  2 0 1 2 إحصاء تطبيقي BAS201 

ELP514C 0 3 3 2 استخدام  الطاقة   الكهربية  

  36 36 45 66 المجموع
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 % 30.00ساعة معتمدة  54( اإلجبارية) مقررات العلوم الهندسية التخصصية 
 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

ELP209  3 3 3 2 (6)آالت كهربية ELE206 

ELP301  0 3 3 2 (6)تحليل نظم القوى الكهربية ELE203 

ELP302  3 3 3 2 ( 3 )آالت  كهربية ELP209 

ELP305 2 0 3 2 المتحكمات الدقيقة ELE107 

ELP306  0 3 3 2 (3)تحليل نظم القوى الكهربية ELP301 

ELP307  3 3 2 3 (2)آالت  كهربية ELP302 

ELP303 3 2 2 4 الكترونيات القوى ELE205 

ELP304 3 3 2 4 تحكم  ألي ELE203 

ELP308 3 2 2 4 هندسة الجهد العالى ELE206 

ELP309 3 3 2 4 أجهزة الحماية ونظم الوقاية  

ELP402  0 3 3 2 (2)تحليل  نظم  القوى  الكهربية ELP306 

ELP403 0 2 2 3 (6)  ىكهرب  جر آالت 
ELE304 
ELP307 

ELP404 2 0 6 3 اختبارات  و  مواصفات  قياسية  

ELP406 2 3 3 2 نظم  التحكم  اآللي ELP304 

ELP408  0 3 3 3 (4)تحليل  نظم  القوى  الكهربية ELP402 

ELP409 0 2 3 2 (3)ى كهرب جر آالت ELP403 

ELP410 0 3 3 2 نظم الحماية  الرقمية ELP309 

  19 30 36 54 المجموع
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 %6.67ساعة معتمدة  12( اإلختيارية)مقررات العلوم الهندسية التخصصية 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

ELP311 0 2 3 3 المتجددة الطاقة مصادر  

ELP312 0 3 2 3 تحويل الطاقة واقتصادياتها  

ELP313 0 3 2 2 الحية الكتلة من الطاقة  

ELEP411 0 3 2 3 تحليل االآلت  الكهربية  

ELEP412 
تصميم االآلت الكهربية 

  0 3 2 3 باستخدام الحاسب

ELEP413 
المتقدمة للجر اآلالت 

  0 3 2 3 الكهربى

ELP421 0 3 2 3 تخطيط نظم القوى الكهربية  

ELP422 
اعتمادية نظم القوى 

  0 3 2 3 الكهربية

ELP431 
تصميم نظم الكترونيات 

  0 3 2 3 القوى المتقدمة

ELP432 
تطبيقات الكترونيات 

  0 3 2 3 القوى فى الصناعة

ELP433 
 طرق التحكم فى الكترونيات

  0 3 2 3 القوى
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 الجداول الدراسية للطالب المنتظم -4

 (Junior) الثالثالمستوى 

 االولالدراسى الفصل 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

BAS201  3 0 3 3 2 (6)رياضيات BAS109 

ELE202 3 0 3 6 3 مدخل الى انظمة الطاقة BAS001 

ELE203 3 3 2 3 4 تحليل الدوائر كهربية ELE101 

MTE204  3 0 2 2 3 (3)هندسة ميكانيكية MTE102 

ELE205 3 3 3 2 2 تحليل الدوائر االلكترونية ELE106 

ELE206 0 3 3 2 مجاالت كهربية ومغناطيسية  BAS001 

 18 المجموع
63 63 4   

38   

 الثانى الدراسى الفصل

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

IME207 2 0 0 2 2 ضبط الجودة  

UE07 3 0 0 3 3 اقتصاد واداراة مشروعات  

ELE208 3 3 3 2 4 معالجات دقيقة ELE107 

ELP209  3 3 3 2 3 (6)آالت كهربية ELE206 

ELP210  3 3 3 3 2 (3)قياسات كهربية والكترونية ELE108 

BAS211 2 0 1 2 2 إحصاء تطبيقي BAS201 

ELE212 
تطبيقات الحاسب فى الهندسة 

 الكهربية
2 3 0 3 2  

 18 المجموع
14 7 9   

30   
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 (Senior-1) المستوى الرابع

 االول الدراسى الفصل

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UC04 3 0 0 6 6 حقوق االنسان  

ELP301  3 0 3 3 2 (6)تحليل نظم القوى الكهربية ELE203 

ELP302  3 3 3 3 2 ( 3 )آالت  كهربية ELP209 

ELP303 3 3 2 2 4 الكترونيات القوى ELE205 

ELP304 2 3 3 2 4 تحكم  ألي ELE203 

ELP305 3 2 0 3 2 المتحكمات الدقيقة ELE107 

 18 المجموع
62 8 1  

 
38  

 الثانى الدراسى الفصل

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
السابقالمتطلب   

 عملى تمرين محاضرة

UE10 3 0 0 6 6 علم النفس  

ELP306  3 0 3 3 2 (3)تحليل نظم القوى الكهربية ELP301 

ELP307  3 3 3 2 3 (2)آالت  كهربية ELP302 

ELP308 3 3 2 2 4 هندسة الجهد العالى ELE206 

ELP309 2 3 3 2 4 أجهزة الحماية ونظم الوقاية  

ELP31X 3 0 2 3 3 (1)اختياري  مقرر  

 18 المجموع
13 10 6 3  

29   
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 (Senior-2)المستوى الخامس

 االول الدراسى الفصل

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

ELP401  2 0 0 6 (6)مشروع التخرج   

ELP402 
تحليل  نظم  القوى  

 (2)الكهربية 
2 3 3 0 2 ELP306 

ELP403 3 1 2 2 3 (6)  ىكهرب  جر آالت 
ELE304 
ELP307 

ELP404 
اختبارات  و  مواصفات  

  3 2 0 6 3 قياسية

ELP405 3 0 3 3 2 استخدام  الطاقة   الكهربية  

ELP406 3 2 3 3 2 نظم  التحكم  اآللي ELP304 

ELEP41X 3 0 3 2 3 (2)اختياري   مقرر  

 18 المجموع
66 60 9   

30   

الثانى الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

ELP407  6 0 6 3 (3)مشروع التخرج   

ELP408 
الكهربية تحليل  نظم  القوى  

(4) 
3 3 3 0 2 ELP402 

ELP409 3 1 2 3 2 (3)ى كهرب جر آالت ELP403 

ELP410 2 0 3 3 2 نظم الحماية  الرقمية ELP309 

ELP42X  2 0 3 2 2 (3)مقرر اختياري  

ELP43X  3 0 3 2 3 (4)مقرر اختياري  

 18 المجموع
12 60 7   

29   
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 القوى واالالت الكهربيةهندسة  شعبةالمحتوى العلمى لمقررات برنامج  -3

 (Junior)لث المستوى الثا

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 

201BAS (6) رياضيات 

 (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

  BAS109:المتطلب السابق

تايلور و لورانت، نظرية جبر المتغير المرةب و الدوال، التحليل و التكامل الخطى، نظرية ةوشى، القيم الشاذة ، متسلسلة 

 .الباقي و حساب الباقي باستخدامها، الدوال ذات القيم المتعددة، نظرية الجهد فى بعدين، تحليل فوريير و تحويل البالس

 

ELE202  الطاقة أنظمة مدخل الى 

 (1+4+0) 4:  الساعات المعتمدة 

 BAS007: المتطلب السابق

الكهروميكانيكى للطاقة ، الطاقة النووية و طاقة الرياح و طاقة األمواج و الطاقة تعريف الطاقة ، مصادر الطاقة ، التحويل 

 .، طاقة باطن األرض ، التحويالت الكيميائية للطاقة ( البطاريات)الشمسية ، الطاقة الكيمائية 

 

ELE203   تحليل الدوائرالكهربية 

 (4+4+3) 2:الساعات المعتمدة 

 ELE101: المتطلب السابق

فى الدوائر الكهربية ، الدوائر المقترنة مغناطيسية ، االستجابة الترددية ، تحويل البالس وتطبيقها فى الدوائر الرنين 

 .الكهربية ، متسلسلة فوريروتطبيقها فى الدوائر الكهربية ، المرشحات ، الشبكات ذوات المنفذين

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

 

204MTE  (4)ميكانيكية هندسة 

 (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 MTE102: المتطلب السابق

الموائع ، ديناميكا الموائع ، معادالت بقاء المادة وةمية  إستاتيكانظرية ميكانيكا الموائع ومفاهيم أساسية ، : ميكانيكا الموائع 

، أساسيات ( المضخات ، الضواغط ، المراوح ، التوربينات ، محطات القوى الهيدروليكية)الحرةة والطاقة ، تطبيقات 

تطبيقات ( شعاعالتوصيل ، الحمل ، اإل)نظرية انتقال الحرارة : انتقال الحرارة .  أنظمة التحكم الهيدروليكي والهوائي

 .، التبخير والتكثيف( العوازل الحرارية ، تبريد المعدات والكابالت)

 

205ELE   تحليل الدوائر االلكترونية 

 (4+4+4) 3:الساعات المعتمدة 

 ELE106: المتطلب السابق

مكبرات  مكبرات الترددات المنخفضة والعالية ذات المكونات المتفرقة ، مكبرات القدرة ، المكبرات ذات التغذية العكسية 

 (المكبرات التفاضلية، المرشحات الفعالة، المكبر متعدد المراحل)، تطبيقات  العمليات

 

 

206ELE  مجاالت كهربية ومغناطيسية 

 (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة  

  BAS007:المتطلب السابق

المجاالت المجاالت المغناطيسية الثابتة، قانون أمبير، القوى المغناطيسية، المواد المغناطيسية، الدوائر المغناطيسية، 

المغناطيسية المتغيرة الزمن، معادالت ماةسويل، الموجات الكهرومغناطيسية المستوية فى الفراغ، انتشار الموجات 

 .لمستوية فى المادةالكهرومغناطيسية ا
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 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 
 

IME207 ضبط الجودة 

  (1+1+4) 4 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

تطور رقابة الجودة ، االساليب االحصائية للجودة ، مبادىء ووظائف الفحص ، أسليب مراقبة الجودة االحصائية ، نظرية 

سيجما ، الجودة  6( خطة ثنائية  –خطة فردية ) تطبيقات الجودة ، نظرية عينات القبولللسمات خرائط الجودة وأنواعها ، 

 . 9222/0221الشاملة ، المواصفات القياسية أيزو 

UE07   وادارة المشروعاتاقتصاد 

  (1+1+4) 4: الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق

-شجرات القرار -تحليل المخاطر وعدم الوضوح -اإلقتصادية مقارنة الخيارات-خاصية اإلستثمار-قيمة المال-الزمن

ادارة المشروعات فى اطار االمكانيات المتاحة و  -اسس ادارة المشروعات -نماذج اإلحالل-تحليل التكاليف -اإلستفادة

امثلة  –االفراد جداول الخطة الزمنية توزيع المسئوليات على –شبكات التتابع المنطقى لالنشطة  -محددات الوقت و التكلفة

 .لحزم البرامج المستخدمة فى ادارة و متابعة المشروعات 

208ELE معالجات دقيقة 

 (1+4+4) 2: الساعات المعتمدة 

 ELE107: المتطلب السابق

، عوائل الميكرومعالجات ، أنساق العنونة، تمثيل البيانات ، ( الناقل)معماريات المعالجات الدقيقة ، مفهوم الخط الحافل 

 .مجموعات التعليمات ، البرمجة بلغة التجميع ، تخطيط الذاةرة ، دوائر االدخال واالخراج

 .تطبيقات عملية على مايتم تدريسه بالمقرر: المعمل

209ELP   (0)آالت كهربية 

 (4+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE206: المتطلب السابق

 المحوالت الخاصة ، مولدات التيار المستمر ، محرةات التيار المستمرالمحول أحادى الطور ، المحول ثالثي الطور ، 

210ELP  (4)والكترونية  قياسات كهربية 

 (4+4+4) 3: الساعات المعتمدة  

 ELE108: المتطلب السابق

الطاقة و  محوالت القياسات ، قياس القوى و.  تحليل األخطاء ، أجهزة قياس التيار المستمر ، دوائر االفوميتر المناظرة 

معامل القدرة و التردد ، ةباري التيار المستمر و المتردد ، أجهزة قياس التزامن ، راسم اإلشارات الكهربية ، محلل 

 .دوائر الكترونية –آالت التيار المستمر  –المحوالت أجهزة القياس ، الدوائر الكهربية ،: الموجات ، االختبارات 

211BAS  إحصاء تطبيقي  

 (1+0+4) 4:معتمدة الساعات ال

 BAS201: المتطلب السابق

تبويب البيانات اإلحصائية، المقاييس اإلحصائية للنزعة المرةزية والتشتت وااللتواء واالنحناء، مبادئ االحتماالت، 

المحسوبة التوزيعات االحتمالية الرئيسية وتطبيقاتها فى الهندسة، العالقة بين المقاييس اإلحصائية للعينات وتلك للمجتمعات 

 .منها، مناهج أخذ العينات بطريقة عشوائية صحيحة، االرتباط واالنحدار، تطبيقات

 

212ELE تطبيقات الحاسب فى الهندسة الكهربية 

 (4+1+4) 4 :الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق

حزم الرسم، حزم  حزم الرياضيات،)التصور األساسى لحزم البرمجيات، برمجيات حزمية مفيدة فى المجال الهندسى 

 (.المحاةاة
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 (Senior-1) المستوى الرابع

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 
UC04 حقوق االنسان  

 (1+1+0) 0:الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق

الحقوق ، المصادر الوطنية والدولية لقانون حقوق اإلنسانمفهوم حقوق االنسان واهميته ، نشأة ومصادر حقوق اإلنسان، 

حقوق ذوى االحتياجات ، حقوق الطفل، حقوق المراة، القيود المفروضة على حقوق االنسان، الحقوق الجماعية، الفردية

، ضمنات واليات حقوق اإلنسان فى النظام الدستوري والقانون الوطني، المنظومة الدولية لحماية حقوق اإلنسان ، الخاصة

 .منظمات الغير حكومية وحقوق االنسانالمنظمات الدولية وحقوق االنسان ، ال

 

301ELP   (0)تحليل نظم القوى الكهربية 

 (1+4+4) 3 :الساعات المعتمدة 

 ELE203:المتطلب السابق

التمثيل الوجهى : ـ تمثيل نظم القوى الكهربية ( القصيرة والمتوسطة والطويلة و والمخططات الدائرية ) أداء خطوط القوى 

 الوحدةوالتمثيل على أساس 

302ELP   (4) آالت  كهربية 

 (4+4+4) 3 :الساعات المعتمدة 

 ELE209: المتطلب السابق

خواصها، طرق التحليل النمذجة، طرق  –توزيع القوة الدافعة المغناطيسية، اآلالت الحثيه ثالثية األوجه : اآلالت الحثيه

 .ل، تطبيقاتها فى الحياة العمليةالتشغيل، اآلالت الحثيه ذات الوجه الواحد، أنواعها، طرق التشغي

303ELE الكترونيات القوى 

 (4+4+3) 2 :الساعات المعتمدة 

 ELE205: المتطلب السابق

مقدمة إللكترونيات القوى، مقومات التيار ذات القدرة العالية، الثايرستور، الترةيب والخواص، ترانزستور القدرة 

 .دوائر تحويل القدرة من صورة إلى أخرى  والتحكم فيها: التشغيل، تطبيقاتالعالية،خواصه، استخدامه ةمفتاح سريع 

304ELP تحكم  ألي 

 (4+4+3) 2 :الساعات المعتمدة  

 ELE203: المتطلب السابق

دوال النقل ، أشكال تدفق اإلشارات ، نظم التحكم ذات التغذية : تمثيل نظم التحكم الخطى ذات المدخل و المخرج الواحدة 

طريقه جداول روث ، هيروتز ، أشكال بودى ، حز نيكوست ، المحل : ة ، الكميات الخطية ، دالالت االستقرار العكسي

الهندسي للجذور ، طرق تصميم المعوضات باستخدام أشكال بودى و المجال الهندسي للجذور ، طرق التصميم باستخدام 

 .الحاسبات و تطبيقات فى هندسة التحكم 

305ELP  الدقيقة المتحكمات 

 (4+1+4) 3 :الساعات المعتمدة 

 ELE107: المتطلب السابق

أنواع المتحكمات القابلة للبرمجة ومكوناتها األساسية، وحدات الدخل والخرج، وحدة المعالجة المرةزية، الذاةرة،  

االستخدامات المختلفة للمتحكمات القابلة للبرمجة، الوحدات اإلضافية والوحدات المتقدمة، لغات البرمجة المستخدمة في تلك 

 .المتحكمات، تطبيقات
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 (فصل الربيع ) الثانى  الفصل الدراسى

UE10 علم النفس  

 (1+1+0) 0:الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق

 التدريب المهنى، المهنى، التوجيه المهنى، االختيار العمل، تحليل الفردية، الفروق سيكولوجية المهنى، النفس علم الى مدخل

 .النفسية والصحة المهنية االمراض البشرية، الهندسة الصناعى، واالمن الحوادث سيكولوجية

306ELP    (4)تحليل نظم القوى الكهربية 

 (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE301: المتطلب السابق

طرق حل الشبكات الكهربية، مصفوفات قضبان السماحية والمعاوقة، حسابات ةميات الوحدة، حسابات األخطاء المتماثلة، 

 .الغير متماثلةالمرةبات المتماثلة، حسابات األخطاء 

 

307ELP   (3)آالت  كهربية 

 (4+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE302: المتطلب السابق

المحرةات الخطية، .  ، تشغيلها، رسم المنحنيات، أداؤها والتحكم فيها، تطبيقات انظرية عملها، ونمذجته: اآلالت المتزامنة

 .المحرةات الخاصة

308ELP هندسة الجهد العالى 

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 ELE206: المتطلب السابق

ـ قياسات واختبارات الجهد العالى ـ المواد العازلة الصلبة   والسائله ( التيار المستمر والمتردد والدفعى )  توليد الجهد العالى

 .والموجات السيارة  التأريضغ الهالى يالعزل ـ التفرطرق والغازية ـ 

 

309ELP أجهزة الحماية ونظم الوقاية 

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

  ةهرومغناطيسية :أنواع المتتابعات  (ارتفاع التيار ـ القصر ـ ارتفاع الجهد ) الظروف الغير عادية فى نظم القوى الكهربية 

ـ محوالت ـ فضبان ـ خطوط نقل وموزعات ـ انظمه  محرةات مولدات ـ: ـ نظم الوقاية ألجهزة القوى الكهربية  استاتيكيهـ 

األنواع ، المستويات ، : المعالج الدقيقة للحماية ـ الحماية من ارتفاع الجهد  ـ تنسيق نظم الوقاية ـ قواطع الدوائر 

 .المواصفات

ELE31X   من بين المقررات اآلتية( 0)مقرر اختياري 

 ( 1+4+4) 3:الساعات المعتمدة 

 :بقالمتطلب السا

 

ELE311  المتجددة الطاقة ومصادر بيانات 

 –المشترةة النظم – االمواج طاقة – الحيوية الطاقة – المائية الطاقة – االرض باطن طاقة – الرياح طاقة – الشمسية الطاقة

 منظومة – الفوتوفولطية المنظومة – ةهربية طاقة الى الرياح وطاقة الشمسية الطاقة تحويل نظم – واالحمال الطاقة ادارة

 .العمومية بالشبكة منها ةال ربط – الوقود خاليا منظومة – الرياح طاقة

 

312ELE  تحويل الطاقة واقتصادياتها 

مع ادالت الطاقة  –المشاةل الخاصة القتص اديات الطاقة  –خصائصتشغيل المحطات  –أداء محطات الطاقة ومواصفاتها 

اختبار محطات تحويل الطاقة  –تقدير استهالك المعدات والتكاليف الثابتة و تكاليف العمل السنوى  –تكاليف توزيع القدرة  –

 .التخطيط الجدولى –المحاةاة للعمليات  –تحليل األحداث  –التقييم  -مقدمة فى اقتصاديات الطاقة –

313ELE  الحية الكتلة من الطاقة 

 العوامل – الحيوى الفلز – العضوية والمواد الزراعية المخلفات من الطاقة توليد – طاقة الى الحية الكتلة تحويل عمليات

 .الحيوى الغاز توليد نظم – العضوية المخلفات من الطاقة توليد عملية على المؤثرة
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 (Senior-2) المستوى الخامس

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 
 

ELP401  (0)مشروع التخرج 

 (3+1+1) 0:الساعات المعتمدة  

 :المتطلب السابق

 إلى القيام باإلضافة للطالب البحثية المهارة لتنمية بحث إجراء فى األساتذة أحد مع للتالزم للطالب الفرصة المقرر هذا يمن 

 واألستاذ الطالب بين المشترك األهتمام ذات الموضوعات أحد فى ومستقلة متعمقة دراسة ببرنامج

  

402ELP  (3)تحليل  نظم  القوى  الكهربية 

 (1+4+3) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE306: المتطلب السابق

التحكم فى القدرة الفعالة والغير فعالة، التشغيل االقتصادى لنظم القوى الكهربية،  –دراسات وخوارزميات سريان القدرة  

 .التنسيق مع مفاقيد النقل،معامالت القدرة المفقودة

 

403ELP   ( 0)آالت جر  كهربى 

 (1+4+3) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE304 – ELE307: المتطلب السابق

 –فرملة المحرةات  –التحكم فى المحرةات  –الجر الكهربى  –الحرةة الخطية  –الحرةة الدوارة  –أساسيات آالت الجر 

 .التشغيل المقنن واألداء الميكانيكى العابر –أنواع األحمال 

 

404ELP اختبارات  و  مواصفات  قياسية 

 (3+1+0) 4: الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق

 .المواصفات القياسية القومية والدولية الخاصة بالقوى الكهربية ـ االختبارات القياسية فى القوى واآلالت وأجهزة

واصفات والعينات مجهزة وتحليل التجارب معملية من جميع التخصصات ـ المواصفات القياسية ـ اختبار األ: االختبارات 

 .  م نتائج االختبار يوتقي

 

405ELP استخدام  الطاقة   الكهربية 

 (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق

نظم اإلنارة الداخلية والخارجية ـ المحرةات الكهربية ـ الجر والنقل الكهربائي ومنحنيات السرعة والزمن  ـ نظرية 

التسخين واللحام والطالء الكهربائي واألفران الكهربية ـ استخدام الكهرباء فى المباني والمصانع ـ : اعيةوتطبيقات صن

 .برمجيات ترشيد الطاقة –الطاقة  إدارةترشيد الطاقة و 

 

406ELP نظم  التحكم  اآللي 

 (4+4+3) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE304: المتطلب السابق

 –فراغ الحالة  – Zتحويالت  –نظم التحكم الرقمية ونظم التحكم بالحاسب  –تعريف ومميزات نظم التحكم المنفصلة زمنيا 

تحليل نظم التحكم فى مجال الزمن والتردد،  –االستقرار  –رسومات تدفق اإلشارات وتطبيقاتها على التحكم الرقمى 

 .تطبيقات الحاسب فى نظم التحكم
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ELP41X   (4)مقرر  اختياري  

 (0+4+3) 3:الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق

 

200ELP     تحليل االآلت  الكهربية 

آلالت التيار المستمر،   (dqo)نظرية الدائرة العامة،نظرية التحويل، اآللة المكافئة البدائية، نماذج االآلت الكهربية، نماذج

نموذج العالقة بين ( ،)نموذج & )+(نموذج –لآلالت المتزامنة، النماذج المحولة المرةبة لآلالت الكهربية   (dqo)نماذج 

 .النماذج المحولة، األداء المستقر لآلالت الكهرومغناطيسية العابرة، استخدام الكمبيوتر فى تحليل االآلت الكهربية

 ELP412    تصميم االآلت الكهربية باستخدام الحاسب 

 ،اعتبارات حرارية وأخرى مغناطيسية ،معامل الخرج، العوازل ،مواصفات األداء : اعتبارات أساسية فى التصميم 

االبعاد : استخدامات الحاسب فى التصميم ،آالت التيار المتردد ،آالت التيار المستمر ،المحوالت : عناصر التصميم

المولدات والمحرةات الكهربية المستخدمة  ،واآلالت التزامنية الكبيرة ،الدائرة المغناطيسية والمجارى ،الملفات ،الرئيسية

 .فى الصناعة

 

 ELP413    اآلالت المتقدمة للجر الكهربى 

آالت تسيير بمحرةات حثية تغذى من  ،دوائر المتغيرات ومقطعات التيار: آالت تسيير بتيار مستمر من أشباه المواصالت 

 .آالت تسيير نمطية تزامنية ،بمحرةات تزامنية تغذى من أشباه الموصالت بدون فرشآالت تسيير  ،أشباة المواصالت 

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 

ELP407  (4)مشروع التخرج 

 (6+1+0) 3: الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق

المتاحة و المشرفون ، الطلبة تراجع ما يشارك الطلبة في اختيار موضوعات البحث طبقا لمجاالت اهتمامهم و اإلمكانيات 

ةل مشارك يقوم بأداء عرض شفهي للنتائج األساسية التي تم التوصل .  سبق نشره مع القيام باألعمال المبدئية و تقديم تقرير

 .إليها ، بعد عمل المقترحات يقوم ةل فرد بكتابة البحث

 

408ELP  (4 ) تحليل  نظم  القوى  الكهربية  

 (1+4+4) 3:معتمدة الساعات ال

 ELE402: المتطلب السابق

دراسة استقرار نظم القوى الكهربية فى حالة التشغيل العادى وفى الحاالت الحرجة واالضطراربية، مدخل اعتمادية فى نظم 

 .القوى الكهربية

 

 

409ELP   (2) آالت جر  كهربى 

 (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة  

 ELE403: المتطلب السابق

 –ديناميكية آالت التيار المتردد  –التغذية الخلفية، ديناميكية آالت التيار المستمر  – ةالنمذج –ديناميكا أنظمة الجر الكهربى 

 .تطبيق تقنيات التحكم باستخدام الكترونيات القوى على آالت الجر

 

410ELP   نظم الحماية  الرقمية 

 (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 ELE309: المتطلب السابق

 ،تطور الريليهات االستاتيكية ،دائرة الزمن والمقارنة ،مكشفات المنسوب ،المبادئ األساسية الريليهات الوقاية: مقدمة 

تطبيقات الوقاية الرقمية فى نظم القوى الكهربية ، وقاية  ،أجهزة مقارنة القيمة والزاوية ،الريليهات االلكترومغناطيسية

 .وقاية المحرةات ،أداة الوقاية الفرقية ،وقاية قضبان التوزيع ،وقاية خطوط النقل الكهربى ،وقاية محوالت القوىالمولدات 

 

 



 الالئحـة الداخلية لمرحلة البكالوريوس
 (نظام الساعات المعتمدة ) 

 كلية الهندسة                       أكتوبر 6جامعة   
   

210 

 

ELP42X   (3)مقرر اختياري 

 (0+4+2) 3:الساعات المعتمدة  

 :المتطلب السابق

 

421ELP     تخطيط نظم القوى الكهربية 

: ضمان لتشغيل نظم القوى  ،جدولة األحمال  ،تحليل سريان القدرة ،التنبؤ بقدرات األحمال ،خواص وحدات توليد القوى

تحليل . أعادة جدولة التوليد ،تحليل تشغيل النظام فى حالة حدوث أعطال ،بعض العوامل التى تؤثر على ضمان التشغيل

 .ىتخطيط التوسع فى نظم القو ،تحليل عول نظم التوليد ،تكلفة نظم التوليد

 

 

 422ELP    اعتمادية نظم القوى الكهربية 

الحاالت الممثلة للقدرات وتصنيفها لمجموعات والحالة  ،التوزيعات االحتمالية، التمثيل لنظم القوى الكهربية المختلفة

 ،م المترابطةحسابات االعتمادية للنظ ،االعتمادية وحساباتها لنظام وحيد مغلق  ،حسابات الطاقة الغير مغذاة. الحرجة للسعة

 .حساب االعتمادية للنظم عديدة المناطق الغير مترابطة بالكامل

 

43XELP  (4)مقرر اختياري 

 ( 0+4+2) 3: الساعات المعتمدة 

 :المتطلب السابق

 

431ELP     تصميم نظم الكترونيات القوى المتقدمة 

لغة األدلة للمتحكم الدقيق، تطبيقات المتحكم الدقيق فى الكترونيات القوى  –ملحقات المتحكم الدقيق  –تكوين المتحكم الدقيق 

 .نظم التحريك ذات التيار المتردد المعتمدة على المعتمدة على المتحكمات الدقيقة –طرق وآليات المحاةاة  –

 

 432ELP     تطبيقات الكترونيات القوى فى الصناعة 

الطرق الحديثة لتعظيم أداة نظم التحريك، تحسين أداء الشبكة مع أنظمة الكترونيات  –الطرق الحديثة لتحسين معامل القدرة 

 .القوى، مصادر القدرة الحديثة

 

433ELP     طرق التحكم فى الكترونيات القوى 

المتحكم المتجه والقياسى لمحرةات  –المحكمات التقليدية والحديثة  –نمذجة نبائط أشباه الموصالت، طرق وآليات المحاةاة 

 .التيار المتردد
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 المعماريةهندسة البرنامج  -الحادى عشر الباب 
 

 الهندسة المعماريةبرنامج توصيف  -6

 %3.33ساعة معتمدة   6( اجبارى  (مقررات متطلب الجامعة 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

UC01 0 0 3 3 لغة إنجليزية  

UC02 2 0 6 3 مقدمة حاسب  

UC03 0 0 1 6 مبادئ التفكير العلمي  

UC04 0 0 1 6 حقوق االنسان  

  2 0 5 6 المجموع

 

 %3.33ساعة معتمدة   6( اختيارى)مقررات متطلب الجامعة 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
 الساعات

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

UE05 0 0 2 2 مهارات االتصال  

UE06 0 0 3 3 اقتصاد  

UE07 0 0 2 2 اقتصاد وادارة مشروعات  

UE08 0 0 2 2 علوم بيئية  

UE09 0 0 1 1 كتابة تقارير فنية  

UE10 0 0 1 1 علم النفس  

UE11 0 0 3 3 أمن صناعى وبيئة  

UE12 
العوامل النفسية والسلوكية 

 فى البيئة العمرانية
2 2 1 0  

UE13 0 0 1 1 قانون واخالقيات المهنة  

UE14 0 0 2 2 األخالقيات وممارسة المهنة  

UE15 0 0 3 3 اداراة المشروعات  
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 %21.11 ساعة معتمدة 38( اجبارى )مقررات متطلب الكلية 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

BAS001  0 2 3 4 (6)رياضيات  

BAS002  3 2 3 4 (6)فيـــــزياء  

BAS003  0 3 2 2 (6)ميكانيــكا  

MT004  0 4 0 6 (6)رسم هندسى  

HUM005 
 تاريخ الهندسة

 والتكنولوجيا
3 2 0 0  

BAS006  0 2 3 4 (3)رياضيات BAS001 

BAS007  3 3 3 4 (3)فيــــزياء BAS002 

BAS008  0 2 2 3 (3)ميكانيــكا BAS003 

BAS009 3 3 3 4 كيمياء الهندسيةال  

MTE010  0 4 0 1 (3)رسم هندسى BAS004 

IME011 2 0 1 2 تكنولوجيا انتاج  

ARC405 0 14 2 6 المشروع ARC401 

  10 34 24 38 المجموع

 % 8.33ساعة معتمدة  15مقررات العلوم الهندسية 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

 ساعات االتصال

 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

BAS105 0 3 3 2 الرياضيات واإلحصاء والحاسبات  

CBE106 0 3 3 3 تحليل المنشآت  

CBE111  0 3 3 2 الموادخواص ومقاومة BAS007 

CBE112 0 6 3 3 المساحة  

CBE206 0 1 3 3 الخرسانة المسلحة و االساسات  

CBE112 0 6 3 3 المنشات المعدنية CBE106 
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   9 12 15 المجموع

 % 36.67ساعة معتمدة  66( اإلجبارية) مقررات العلوم الهندسية التخصصية 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
 الساعات

 المعتمدة

 ساعات االتصال

 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

ARC101  0 6 3 4 (6)التصميم المعماري MTE010 

ARC102  1 2 3 2 (6)اإلنشاء المعماري والمواد  

ARC103  0 0 3 2 (6)نظريات العمارة  

ARC104  0 6 6 3 (6)مهارات ودراسات بصرية  

ARC107  0 6 3 4 (3)التصميم المعماري ARC101 

ARC108  1 2 3 2 (3)اإلنشاء المعماري والمواد ARC102 

ARC109  0 0 3 3 (6)تاريخ العمارة  

ARC110 0 6 6 2 ظل ومنظور ARC104 

ARC201  0 6 3 4 (2)التصميم المعماري ARC107 

ARC202  1 2 3 3 (2)اإلنشاء المعماري والمواد ARC108 

ARC203  0 0 2 3 (3)العمارة نظريات ARC103 

ARC204  0 3 1 3 (3)مهارات ودراسات بصرية  

ARC205 0 3 3 2 التحكم البيئى  

ARC301  0 6 3 4 (4)التصميم المعماري ARC201 

ARC308  1 2 3 2 (4)اإلنشاء المعماري والمواد ARC202 

ARC309  0 0 3 3 (3)تاريخ العمارة ARC109 

ARC210  0 6 3 3 والتشكيل العمرانىالتخطيط  

ARC366 0 6 3 3 الهندسة الصحية واعمال الكهرباء  

ARC212 0 2 3 2 تنسيق المواقع  

ARC301  0 6 3 4 (5)التصميم المعماري ARC207 

ARC302  0 4 3 2 (6)التصميمات التنفيذية ARC208 
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 المقـــــــــــرر الكـــــود
 الساعات

 المعتمدة

 ساعات االتصال

 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

ARC303  0 0 4 4 (2)نظريات العمارة ARC209 

ARC304  0 2 3 2 (6)العمراني التخطيط  

ARC305 
األعمال االلكتروميكانيكية 

 والصوتيات في المباني
3 3 6 0  

ARC306  0 6 3 4 (6)التصميم المعماري ARC301 

ARC307  1 4 3 2 (2)التصميمات التنفيذية ARC302 

ARC308 0 2 3 2 اإلسكان  

ARC309 0 2 3 2 التصميم الداخلى ARC305 

ARC310  0 - 3 3 ومواصفاتكميات  

ARC401  0 6 3 4 (1)التصميم المعماري ARC306 

ARC402  0 4 3 2 (2)التصميمات التنفيذية ARC307 

ARC403 0 4 2 4 التصميم العمرانى ARC308 

ARC404  0 4 3 4 (3)التخطيط العمرانى ARC304 

  5 110 65 100 المجموع

 

 %7.78ساعة معتمدة  14( اإلختيارية)مقررات العلوم الهندسية التخصصية 
 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

ARC311 0 3 2 3 اإلضاءة  

ARC312 0 6 3 3 تكنولوجيا البناء والتشييد  

ARC313  0 6 3 3 في العمارةالشكل واإلنشاء  

ARC314 
مواد النهو والتشطيب 

 الحديثة وتقنيات التركيب
3 3 6 0  

ARC321 0 2 3 2 العمارة والتنمية المستدامة  

ARC322 
 عمارة المناطق الحارة

 
2 3 2 0  
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 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  ساعات االتصال

 عملى تمرين محاضرة السابق

ARC323 
التصميم والتخطيط البيئي 

 والطاقة
2 3 2 0  

ARC324 0 2 3 2 المجتمعات الخضراء  

ARC411 0 2 3 2 التصميم التجريبى  

ARC412 0 2 3 2 النقد المعمارى  

ARC413 0 2 3 2 التشكيل والجماليات  

ARC421 
التصميم العمرانى للمناطق 

 ذات الطبيعة الخاصة
2 3 2 0  

ARC422 0 2 3 2 االرتقاء العمراني  

ARC423 0 2 3 2 تنمية المجتمعات  

ARC431 
وسائل التحليل باستخدام 

 الحاسب ونظم المعلومات
2 3 2 0  

ARC432 
الحاسب اآللي والمحاكاة 

 المعمارية
2 3 2 0  
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 الجداول الدراسية للطالب المنتظم -0

 (Freshman) المستوى األول

االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

BAS001  3 0 2 3 4 (6)رياضيات  

BAS002  3 2 2 3 4 (6)فيـــــزياء  

BAS003  3 0 2 2 3 (6)ميكانيــكا  

MTE004  3 0 4 0 1 (6)رسم هندسى  

HUM005 2 0 0 2 2 والتكنولوجيا تاريخ الهندسة  

UC01 2 0 0 2 2 لغة انجليزية  

UC02  2 3 0 1 2 مقدمة حاسب  

 18 المجموع

62 10 5 

  

30 

الثانىالدراسى الفصل   

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

BAS006  3 0 2 3 4 (3)رياضيات BAS001 

BAS007  3 2 2 3 4 (3)فيــــزياء BAS002 

BAS008  3 0 2 2 3 (3)ميكانيــكا BAS003 

BAS009 3 3 3 3 4 كيمياء الهندسيةال  

MTE010  3 0 4 0 1 (3)رسم هندسى BAS004 

IME011 2 2 0 1 2 تكنولوجيا اإلنتاج  

 18 المجموع

63 12 6   

20   
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  (Sophomore) المستوى الثانى

االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

ARC101  1 0 6 3 4 (6)التصميم المعماري MTE010 

ARC102  4 1 2 3 2 (6)اإلنشاء المعماري والمواد  

ARC103  2 0 0 3 2 (6)نظريات العمارة  

ARC104  4 0 6 6 3 (6)مهارات ودراسات بصرية  

BAS105 
الرياضيات واإلحصاء 

 والحاسبات
2 3 3 0 2 BAS006 

CBE106 2 0 3 3 3 تحليل المنشآت  

 18 المجموع

11 19 1   

26   

 
 الثانى الدراسى الفصل

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

ARC107  1 0 6 3 4 (3)التصميم المعماري ARC101 

ARC108 
اإلنشاء المعماري والمواد 

(3) 
2 3 2 1 4 ARC102 

ARC109  2 0 0 3 3 (6)تاريخ العمارة  

ARC110 4 0 6 6 2 ظل ومنظور ARC104 

UC03 3 0 0 6 6 مبادىء التفكير العلمي  

CBE111 2 0 3 3 2 خواص ومقاومة المواد BAS007 

CBE112 2 0 6 3 3 المساحة  

 18 المجموع
63 18 6   

26   
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 (Junior) لث المستوى الثا

 االولالدراسى الفصل 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

UE12 
العوامل النفسية والسلوكية فى 

 العمرانية البيئة
2 3 1 0 2  

ARC201  1 0 6 3 4 (2)التصميم المعماري ARC107 

ARC202  4 1 2 3 3 (2)اإلنشاء المعماري والمواد ARC108 

ARC203  2 0 0 2 3 (3)نظريات العمارة ARC102 

ARC204  4 0 3 1 3 (3)مهارات ودراسات بصرية  

ARC205 4 0 3 3 2 التحكم البيئى  

CBE206 3 0 1 3 3 الخرسانة المسلحة و االساسات CBE106 

 18 المجموع

13 16 1   

20   

 الثانى الدراسى الفصل

 

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

ARC301  1 0 6 3 4 (4)التصميم المعماري ARC201 

ARC308  4 1 2 3 2 (4)اإلنشاء المعماري والمواد ARC202 

ARC209  2 0 0 3 3 (3)تاريخ العمارة ARC109 

ARC360 2 0 6 3 3 التخطيط والتشكيل العمرانى  

ARC366 2 0 6 3 3 الهندسة الصحية واعمال الكهرباء  

ARC363 4 0 2 3 2 تنسيق المواقع  

CBE213 2 0 6 3 3 المنشات المعدنية CBE106 

 18 المجموع

64 65 6   

20   
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 (Senior-1)  المستوى الرابع

االول الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

ARC301  1 0 6 3 4 (5)التصميم المعماري ARC207 

ARC302  6 0 4 3 2 (6)التصميمات التنفيذية ARC208 

ARC303  2 0 0 4 4 (2)نظريات العمارة ARC209 

ARC304  4 0 2 3 2 (6)التخطيط العمراني  

ARC305 
األعمال االلكتروميكانيكية 

 والصوتيات في المباني
3 3 6 0 2  

ARC31X  4 0 6 3 3 (6)مقرر اختيارى  

 المجموع
18 

14 15 0   

 39   

الثانى الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان
 المتطلب السابق

 عملى تمرين محاضرة

ARC306  1 0 6 3 4 (6)التصميم المعماري ARC301 

ARC307  6 0 4 3 2 (2)التصميمات التنفيذية ARC302 

ARC308 4 0 2 3 2 اإلسكان  

ARC309 4 0 2 3 2 التصميم الداخلى ARC305 

ARC310 2 0 0 3 3 كميات ومواصفات  

ARC33X  4 0 2 3 2 (3)مقرر اختيارى  

 18 المجموع
12 19 0   

26   
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 (Senior-2) المستوى الخامس

 االول الدراسى الفصل

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

ARC401  1 0 6 3 4 (1)التصميم المعماري ARC306 

ARC402  6 0 4 3 2 (2)التصميمات التنفيذية ARC307 

AR403 6 0 4 2 4 التصميم العمرانى ARC308 

ARC404  6 0 4 3 4 (3)التخطيط العمرانى ARC304 

UE15 4 0 6 3 3 ادارة المشروعات  

UC04 2 0 0 1 1 حقوق االنسان  

 18 المجموع
11 19 0   

20   

 
الثانى الدراسى الفصل  

 المقـــــــــــرر الكـــــود
الساعات 

 المعتمدة

مدة  ساعات االتصال

 االمتحان

المتطلب 

 عملى تمرين محاضرة السابق

ARC405 0 14 2 7 المشروع  ARC401 

UE14  3 0 0 3 2 وممارسة المهنةأالخالقيات  

ARC41X  4 0 2 3 2 (3)مقرر اختيارى  

ARC42X  4 0 3 3 3 (4)مقرر اختيارى  

ARC43X  3 0 3 3 2 (5)مقرر اختيارى  

 18 المجموع
10 23    

33   
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   المعماريةهندسة ال المحتوى العلمى لمقررات برنامج -3

 (Freshman) المستوى األول

 

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 
 

BAS001 (0) رياضيات  

 ( 1+4+3) 2 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

نظرية ذات الحدين، االستنتاج الرياضى، الكسور الجزئية، نظرية المعادالت، حل المعادالت غير الخطية فى متغير : الجبر 

تعريف الدوال والدوال المثلثية، والجبرية ورسم منحنياتها، الدوال : التفاضل .واحد، طرق الحلول العددية، المصفوفات 

. الكسرية، توصيف النهايات ، االتصال ، التفاضل، تفاضل الدوال الجبرية والمثلثية، نظرية رول، نظرية القيمة المتوسطة

نظرية لوبيتال، رسم المنحنيات، القيمة تطبيقات على التفاضل ، حساب الخطأ فى الدالة نتيجة الخطأ  فى قيمة المتغير، 

 .العظمى والصغرى والنظريات المصاحبة

 

BAS002  (0)فيزياء 

  (4+4+3) 2 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 القياسات الفيزيائية ،معاييرالقياس،للكميات األساسية ،التحليل البعدى،أنظمة الوحدات ،  خواص المرونة لالجسام الصلبة ،

التحميل، االجهاد واالنفعال ،معامالت المرونة، التجاذب وقانون نيوتن للتجاذب وتطبيقاته، طاقة الوضع، حرةة  انواع

التوابع وقوانين ةبلر، الموائع الساةنة ، الضغط الهيدروستاتيكى، قاعدة باسكال، قاعدة ارشميدس، حرةة الموائع المثالية ، 

تطبيقاتها، اللزوجة، الذبذبات، الحرةة التوافقية البسيطة وبعض تطبيقاتها، طاقة الجسيم معادلة االستمرار،معادلة برنولى و

 .تجارب عملية. المتحرك بحرةة توافقية بسيطة، الحرةة التوافقية البسيطة والحرةة الدائرية المنتظمة

للديناميكا الحرارية ، قياس درجات درجة الحرارة، وةمية الحرارة، القانون األول للديناميكا الحرارية، القانون الصفرى 

الحرارة ،التمدد الحرارى، ةمية الحرارة، امتصاص الحرارة بواسطة األجسام الصلبة والسوائل، آليات انتقال 

الحرارة،النظرية الحرةية للغازات، الغازات المثالية،طاقة الحرةة االنتقالية، توزيع سرعة الجزيئات، الحرارة النوعية 

ات الحرارة وعالقتها بالجرارة النوعية،االنتروبيا والقانون الثانى للديناميكا الحرارية، دورة ةارنوت، للجزيئات، درج

 .المقياس المطلق لدرجة الحرارة، مبادئ االآلت الحرارية، مبادئ أجهزة التكييف، تجارب عملية

 

BAS003  (0)ميكانيكا 

    (1+4+4) 3 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

، ات اتزان الجسيم والجسيم الجاسئالمتجهات وتطبيقاتها ، االحتكاك الجاف ، تطبيقات،   دالة الجهد االستاتيكية جبر المتجه 

اتزان جسيم ، اتزان جسيم جاسئ، المفصالت والبكرات، االحتكاك ، مرةز الكتل ، عزم القصور . المفصالت والبكرات

 .الذاتى

 

MTE004  (0)رسم الهندسي 

 (1+2+1) 0: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 –دوات ومعدات الرسم ، استخداماتها والمحافظة عليها ،  أساليب الترقيم ووضع األبعاد ، تقنيات ومهارات الرسم الهندسىأ

قط المختلفة استنتاج المسا –اإلسقاط المساعد –اإلسقاط العمودى للنقطة والخط والمستوى والمجسم  –العمليات الهندسية 

 .من األشكال المنظورة والعكس
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HUM005 والتكنولوجيا تاريخ الهندسة  

 (1+1+4) 4: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

، بروز الرأسمالية الصناعية، بروز صور جديدة من الطاقة، المواصالت  دراسة المجتمعات الريفية و العمرانية و الحرفية

جزء من الثقافة يبرز عملية اإلبداع التى تحتوى على مجموعة من المحاوالت التى تختار أو واالتصاالت، التكنولوجيا 

 .ترفض طبقا للخصائص االجتماعية فى ذلك الوقت

 

UC01  لغة اإلنجليزية 

 (1+1+4) 4: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

مهاراته، بناء الكلمات، القراءة، االستماع، التعبير و مراجعة على القواعد األساسية للغة اإلنجليزية، النطق األمريكي و 

متابعة التحسن فى مهارات التعبير الشفهي، المحادثة، القراءة و الكتابة، نشاطات . المحادثة، البرنامج اإلضافي العملي للغة 

 .تتضمن اللغة التقنية و المعملية، تقوية الفهم الذي يؤدى إلى زيادة القابلية لالتصال

 

UC02 مقدمة للحاسبات 

 (3+1+0) 4 : الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

أسلوب بناء  الحاسب ، مقدمة  لمعالجة البيانات ، نظام الحاسب وعناصره ، تنظيم البيانات وإدخالها ، أساسيات نظام 

 .للغات الحاسب والبرمجةالحاسب ، نبائط ووسائل عمليات اإلدخال ، الميكروحاسبات ، خريطة تدفق البرامج ، مقدمة 

 

 

 (فصل الربيع)الفصل الدراسى الثانى 
 

BAS006 (2) رياضيات  

     (1+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 BAS001C: المتطلب السابق

تعريف التكامل، تكامل الدوال المثلثية والجبرية، تعريف التجميعات، إيجاد مجموع األعداد األحادية واألعداد : التكامل 

التربيعية، تعريف المساحات تحت المنحنى وعالقتها بالتكامل، النظريات األساسية فى التكامل ، طرق التكامل ، الدوال 

كسية والدوال الزائدة والدوال الزائدة العكسية، األشكال الغير معرفة ونظرية لوبيتال، العكسية للدوال والدوال المثلثية الع

القواطع المخروطية، المعادالت العامة من الدرجة الثانية فى متغيرين وتوصيفها ، : هندسة تحليلية وجبر .التكامل المعتل

 . فة، حلول المعادالت المتجانسة والغير متجانسةحل المعادالت الخطية فى أةثرمن متغيروأنواعها من حيث رتبة المصفو

 

BAS007  ( 2)فيزياء 

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة  

 BAS002C: المتطلب السابق

الشحنة الكهربية وقانون ةولوم ، الموصالت والمواد العازلة ، مبدأ إضافة القوى الكهروستاتيكية ، : الكهربية الساةنة  

طبيعة الشحنة الكهربية ،المجال الهيدروستاتيكى، خطوط المجال ، المجال لشحنة نقطية ومجموعة شحنات نقطية وتوزيع 

ال الكهروستاتيكى، قانون جاوس وتطبيقاته، الجهد الهيدروستاتيكى، متصل من الشحنات ، قانون جاوس، فيض المج

حساب الجهد من المجال، الجهد لشحنة نقطية ومجموعة شحنات نقطية وتوزيع متصل من الشحنات، اشتقاقا ق المجال من 

فى وجود أوساط الجهد، طاقة الوضع الكهروستاتيكية، األوساط العازلة واستقطابها، السعات الكهربية، قانون جاوس 

 .عازلة، متجه اإلزاحة، الطاقة المختزنة فى المجال الهيدروستاتيكى، تجارب عملية

التيار  لكهربى والمقاومة الكهربية ةثافة التيار ، قانون اوم، القدرة الكهربية، أشباه : التيار الكهربى والمغناطيسية

ة، فرق الجهد ، قانونا ةيرشوف، الدوائر متعددة العروات، الموصالت ، دوائر التيار المستمر، القوة الدافعة الكهربي

المجاالت المغناطيسية، تعريف المجال، القوة المغناطيسية على موصل يحمل تيار، مصادر المجال المغناطيسى، قانون 

ة بالحث، بيوت سافار ، قانون امبير، الحث الكهرومغناطيسى، قانون فاراداى، قانون لنز، المجاالت الكهربية الناشئ

معامالت الحث، الطاقة المغناطيسية، الحث المتبادل، الخواص المغناطيسية للمواد ومعادالت ماةسويل، قانون جاوس 
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للمغناطيسية، الديامغناطيسية والبارامغناطيسية، الفيومغناطيسية، التخلف المغناطيسى تيار اإلزاحة، تعميم قانون أمبير، 

 . معادالت ماةسويل، تجارب عملية

 

BAS008  ( 2)ميكانيكا 

 (4+4+3) 2:  الساعات المعتمدة 

 BAS003C: المتطلب السابق

.    ، الحرةة النسبية(الموضع والسرعة والعجلة)اإلحداثيات ومحاور اإلسناد الحرةة الخطية والمنحنية : ةيناماتيكا  الجسيم 

معادالت و قوانين نيوتن للحرةة ، العجلة الثابتة والمتغيرة، معادالت الحرةة الخطية فصل المتغيرات، معادالت الحرةة 

الشغل المبذول بواسطة القوى، طاقة الحرةة والشغل الدفع وةمية الحرةة التصادم : يمالمنحنية  ، الشغل والطاقة للجس

 . وتطبيقاته،   قانون حفظ الطاقة، الدفع وةمية الحرةة

  

BAS009  الكيمياء  الهندسية  

 (4+4+3) 2: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

الديناميكى فى  االتزان ،الميزان المادى والحرارى فى عمليات احتراق الوقود ،  خواص المحاليل  –الحالة الغازية 

صناعات  ،التلوث ومعالجته  ،مواد البناء  ،معالجة المياه  ،الكيمياء الكهربية والتآةل  ،العمليات الفيزيائية والكيميائية 

الزيوت والشحومات  ،أشباه الموصالت  ،البتر وةيماويات  ،السكر  ،البوليمرات  ،باغ األص ،ةيميائية مختارة ،  األسمدة 

 .والمنظفات الصناعية

 

MTE010  ( 2)رسم الهندسي 

 (1+2+1) 0: الساعات المعتمدة 

 BAS004C: المتطلب السابق

رسم وترةيب  –تقاطع السطوح  –القطاعات المستوية للمجسمات. استنتاج المساقط األخرى والمقاطع من المساقط المتاحة

 .الرسم باستخدام الحاسب -مبادىء الرسومات المعمارية –رموز الدوائر الكهربية  –الهياةل الصلب 

 

IME011 تكنولوجيا اإلنتاج 

 (4+1+0) 4: الساعات المعتمدة  

 : المتطلب السابق

والمرةبة  ، أنواعها ، خواصها ، مجاالت استخدامها ، مقدمة مقدمة عن المواد الهندسية  الحديدية والالحديدية  والسيراميك 

عن العمليات التكنولوجية ، السباةة واللحام ، عمليات التشكيل ، عمليات التشغيل ، مقدمة عن استخدامات الحاسب فى 

 .هندسة اإلنتاج ، مقدمة عن الهندسة الصناعية ، دراسة العمل ، تخطيط المصانع

 

 (phomoreso)ٍ المستوى الثانى

 

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 
 

ARC101-   (0)التصميم المعماري 

 (1+6+4) 2: الساعات المعتمدة 

 MTE010: المتطلب السابق

الفراغ، األبعاد المختلفة للعملية التصميمية، أسس التشكيل المعماري  -المقياس -أسس الرسم والتصميم المعماري، النسب

دراسة التوزيع السليم  -وطرق وضع بدائل التشكيل، خطوات التصميم في ضوء االحتياجات والمحددات وتحليل العناصر

دراسة الفراغات الخاصة باألنشطة المختلفة من حيث الكم والكيف،  -ةة لالستعماالت األساسية والربط بينها بعناصر حر

دراسة الواجهات والفتحات الالزمة لكل فراغ، مالءمة التصميم لالحتياجات االنتفاعية والمناخية، دراسة اإلنشاء البسيط 

ةتابة  -ةتابة الملخصات -فنيمكونات التقرير ال. لمباني صغيرة، تدريب الطالب علي حل المشكالت التصميمية البسيطة 
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اختيار  -ةتابة السيرة الذاتية -مكونات البحث وةتابته -طرق عرض البيانات والمعلومات -التقارير الفنية والخطابات

 الكلمات البحثية

ARC102 -  (0)اإلنشاء المعماري والمواد 

 (0+3+4) 3: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

أساليب البناء  -دور اإلنشاء المعماري في مرحلتي التصميم والتنفيذ للمباني، أساسيات رسم لوحات اإلنشاء المعماري

المختلفة بدء البناء بالطوب النيئ والطوب المحروق والحجر في الحوائط الحاملة والتغطيات التراثية، والعناصر اإلنشائية 

ويواةب  -األنظمة الرئيسية لإلنشاء-....(دروات األسط  -الجلسات -األعتاب)جتها تفاصيل بناء الحوائط ومعال –المختلفة 

ذلك مجموعة من األبحاث والتمارين التطبيقية التي يقوم بها الطالب تغطي الموضوعات المختلفة، باإلضافة إلى تدريبات 

 عملية في ورشة البناء على طرق البناء بالطوب والحجر 

 مواد وأدوات البناء الرئيسية المستخدمة فيها -اء بالطوب والحجرطرق البن :ورشة البناء

ARC103 - ( 0)نظريات العمارة 

 (1+1+4) 4:الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 -أبعاد جسم اإلنسان وعالقتها بالمعايير التصميمية للفراغات والعناصر المعمارية-العناصر األساسية للتكوين المعماري

.....( الفراغات المعيشية النوم ) وحدات االستعمال الخاص : اعية والمحددات التصميمية للوحدات المختلفةاألسس االنتف

عناصر االتصال الرأسي  -وحدات الخدمة، فراغات التوزيع...( متطلبات المستعملين ، المواد ) وحدات االستعمال العام 

ات بين الفراغات وبعضها، والعالقة بين الشكل وخصائص أسس توزيع الفراغات وتحليل العناصر والعالق -واألفقي

 .الفراغ

ARC104 -  (0)مهارات ودراسات بصرية 

 (1+6+0) 3: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

األدوات والمواد  -التقنيات اليدوية المختلفة للرسم والتعبير واإلظهار الفني والمعماري، والمبادئ األساسية للكروةيات

أسس الرسم الحر للمرئيات المختلفة والعناصر المعمارية بتفاصيلها في  -دمة في الرسم والتعبير المعماري الحرالمستخ

تدريب عين الطالب ويده و تهيئته لتذوق النسب  -مبادئ الظل والظالل في الرسم الحر -الفراغات الداخلية والخارجية

التعريف بالتقنيات الرقمية الحديثة  -النماذج وعمل المجسماتوالمجال واإلحساس بالمادة، تطبيقات عملية على رسم 

 . المستخدمة في الرسم الحر واإلظهار

BAS105 - الرياضيات واإلحصاء والحاسبات 

 (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 BAS006: المتطلب السابق

علمية مع القراءات الميدانية التي يتعرض مدخل لعلوم اإلحصاء والحاسبات اآللية التي تمكن الطالب من التعامل بصورة 

مقدمة في علم اإلحصاء ويتطرق إلى دراسة عناصر االحتماالت، مفهوم .  لها في حل المشكالت المعمارية والعمرانية

 .المتغير العشوائي، دوال التوزيع، التقييم ، اختبارات األهمية، تطبيقات الحاسب اآللي في برامج التحليل اإلحصائي 

06CBE1 - تحليل المنشأت 

 (1+4+4) 3 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

تحليل المنشآت   -دراسة األحمال وأنواع الرةائز  وردود األفعال واألنظمة اإلنشائية مثل الكمرات واإلطارات والجمالونات

 .االجهادات العمودية وإجهادات القص وااللتواء -المحددة استاتيكياً 

 (فصل الربيع ) الثانى الفصل الدراسى 

ARC107  ( 4)التصميم المعماري 

 (1+6+4) 2:الساعات المعتمدة 

 ARC101: المتطلب السابق

الشكل والفراغ باعتبارها مصادر / النشاط والفراغ/ العالقات التبادلية بين اإلنسان والفراغ -العالقة بين الشكل والوظيفة

دراسة التوزيع السليم لالستعماالت األساسية والربط  -أنساق الحرةة في الفراغات الداخلية والخارجية -أساسية للتصميم
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التشكيل المعماري وتأثيره على  –ت الخاصة باألنشطة المختلفة من حيث الكم والكيف دراسة الفراغا -بينها بعناصر حرةة

تدريب الطالب على حل المشكالت التصميمية البسيطة ذات التعريف الواض  مع الترةيز على الوظيفة  -الحلول اإلنشائية 

 .وةفاءة استغالل الفراغات وتوزيع العناصر واختيار مواد مناسبة

ARC108- (4)نشاء المعماري والمواد اإل 

 (0+3+4) 3: الساعات المعتمدة  

 ARC102: المتطلب السابق

المبادئ األساسية   -مقدمة في طرق ومواد العزل المختلفة  –مقدمة لإلنشاء بالخرسانة المسلحة وأساليب التغطية المختلفة 

مختلفة، مقدمة ألعمال ومواد التشطيب، يواةب ذلك لتصميم وإنشاء الساللم مع التطبيق على رسم تفاصيل أنواع الساللم ال

 .مجموعة من األبحاث والتمارين التطبيقية التي يقوم بها الطالب تغطي الموضوعات المختلفة للمقرر

 -إنشاء الساللم -مواد العزل -(التعرف على الخامات واألدوات المستخدمة)البناء بالخرسانة المسلحة  :ورشة البناء

 ائيةالفواصل اإلنش

ARC109 - ( 0) تاريخ العمارة 

 (1+1+4) 4:الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

توضي  مدى االرتباط بين الفكر المعماري في ةل عصر مع المؤثرات الطبيعية والثقافية واالجتماعية، واإلمكانات 

عمارة بالد  –الحضارة المصرية القديمة : اإلنشائية المتاحة، وذلك من خالل دراسة تحليلية للعمارة في العصور التالية

 .العمارة البيزنطية  -فجر المسيحية  -(اإلغريقية والرومانية ) العمارة الكالسيكية  -مابين النهرين

ARC110 - الظل والمنظور 

 (1+6+0) 3: الساعات المعتمدة 

 ARC104: المتطلب السابق

المستقيمات والمستويات، والكتل، والدائرة، والعناصر المعمارية المبادئ األساسية للظل، ظل النقطة، و: الظل والظالل

تطبيق هذه القواعد واألسس على الرسومات المعمارية ألجزاء من  -التدريب على إسقاط الظالل على المباني -المختلفة

 .مباني ذات أشكال هندسية ومستويات متنوعة

نقاط  -زوايا الرؤية البصرية -مخروط الرؤية -رمكان الناظ -مستوى الصورة)أسس رسم المنظور : المنظور

 . المنظور الخارجي -عين النملة -تدريب الطالب على رسم مناظير لكتل مختلفة بمنظور عين الطائر -(إلخ...الهروب

 .تطبيقات الحاسب اآللي في الرسم المعماري ثالثي األبعاد، والبرامج المساعدة في رسم المناظير وإخراجها

UC03 مبادىء التفكير العلمى 

 (1+1+0) 0: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

تعريف التفكير العلمى ، سمات التفكير العلمى ، التفكير واالبداع والذاةرة، معوقات التفكير واالبداع ، مهارات التفكير 

راتيجيات وأساليب تنمية التفكير ، اسلوب المعرفية ، مهارات التفكير فوق المعرفية ، تصنيف بلوم ل هداف المعرفية ، است

حل المشكالت بطرق مستقبلية ، اسلوب التعلم واالتقان ، اسلوب التعلم الذاتى ، التعليم بالحاسوب ، برامج تعليم التفكير ، 

طريقة مجردة ، برنامج الكورت ، برنامج القبعات الست ، برنامج ماثيوليبمان، برنامج بيردو، قياس االبداع ، تعليم التفكير ب

 .تعليم التفكير بطريقة مدمجة

CBE111 - خواص ومقاومة المواد 

 (1+4+4) 3 :الساعات المعتمدة  

 BAS007: المتطلب السابق

مواد الخرسانة، الرةام، األسمنت، فعل المياه : المواد الهندسية، المواصفات القياسية وضبط الجودة، تكنولوجيا الخرسانة 

التزهير ، المهاجمة بالكيماويات ، التآةل وفعل الصقيع، األةواد الهندسية، تكنولوجيا مواد البناء : البناء الضار علي مواد 

والتطورات الحديثة واالستخدام المبتكر لمواد البناء، أثر مواد البناء على البيئة، والمواد صديقة البيئة وبدائلها، ميكانيكا 

 .ومقاييس االنفعال ماةينات االختبار : المواد الهندسية 

ARC112 – المساحة 

 (1+0+4) 4 :الساعات المعتمدة 
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 : المتطلب السابق

المساحة  -القياسات الطولية واألجهزة الزاوية البسيطة -الورنيات -مقاييس الرسم -أسس وأساليب المساحة المستوية

مبادئ المساحة التصويرية واستخداماتها في  –الخرائط رسم  -الزاوية بالتيودوليت -القياسات -الميزانية -بالقياسات الطولية

 .العمارة 

 

 (Junior)  لثالمستوى الثا

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 

UE12 - العوامل النفسية والسلوكية فى البيئة العمرانية 

 (1+0+4) 4   :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

  -والبيئة المبنية، وأثر ذلك على العمارة بصفة عامة، وتطبيق ذلك في مشروعات اإلسكانالعالقة المتبادلة بين اإلنسان 

المدخل للتصميم المعماري بناء على االحتياجات اإلنسانية والسلوةية المرتبطة بالمفاهيم  -العمارة ةعلم من العلوم اإلنسانية

، والسلوك والثقافة و العالقة التبادلية بين السلوك والبيئة المشيدة اإلدراك في البيئة المبنية -االجتماعية و المبادئ اإلنسانية 

استعراض بعض البيئات المعمارية وةيف تتفاعل  -مراجعة بعض النظريات الشارحة ل نماط السلوةية في البيئة المبنية –

 .مع السلوك اإلنساني

CRA410 -  (3)التصميم المعماري 

 (1+6+4) 2 :الساعات المعتمدة  

 ARC107: المتطلب السابق

دراسة المباني االنتفاعية  -تنمية قدرات الطالب في التعامل مع المشكالت التصميمية ةعمليات مرةبة وبأبعادها المختلفة

وأهمية البيئة والمحيط العمراني ( إلخ...المكتبة -المرةز التجاري -المرةز الثقافي -المدرسة)العامة ذات العناصر النمطية 

من )تطوير قدرات الطالب في التعامل مع المشكالت المعمارية المرةبة  -اإلنشائية في عمليات التصميم والتشكيل والفكرة

حيث تعدد الوظائف ومسارات ونوعيات الحرةة المختلفة، مع تحقيق المتطلبات الوظيفية واإلنشائية، ووضع البرنامج 

 .لى مشروعات معمارية متعددة العناصر محددة المقياسالتطبيق ع -(التصميمي ةإطار عام للمحددات التصميمية

CRA414 -  (3)اإلنشاء المعماري والمواد 

 (0+3+4) 3: الساعات المعتمدة 

 ARC108: المتطلب السابق

، مراحل وأسس تنفيذ األعمال المختلفة (مساقط ، قطاعات ، واجهات ، تفاصيل )أساسيات تجهيز الرسومات التنفيذية 

أعمال  -أعمال األساسات -أعمال الحفر والردم -الشدات بأنواعها وشد المحاور -أعمال الخنزيرة -الم الموقعاست: بالمباني

أعمال ..... ( حجر، طوب، رخام، خشب، لدائن ) مواد التشطيبات،  -فواصل التمدد والهبوط  -الخرسانة العادية المسلحة

 (. قةالبياض، التكسيات، األسقف المعل) -البياض والدهانات

أعمال الظهارة الداخلية )أعمال التشطيبات والدهان  -وصالت التمدد واإلنكماش -أعمال النجارة المسلحة :ورشة البناء

 (.والخارجية

ARC203 - (4)نظريات العمارة  

 (1+1+4) 4:الساعات المعتمدة 

 ARC103: المتطلب السابق

العناصر والمحددات التصميمية  -(اجتماعية، إنسانية، نفسية، بيئيةاقتصادية، وظيفية، )العوامل المؤثرة على التصميم 

للمباني العامة، مباني الخدمات التعليمية الثقافية، دور الكتاب، المتاحف، المسارح، المباني الصحية، المباني الترفيهية، 

 .المراةز االجتماعية، المباني التجارية، األسواق، المباني السياحية

ARC204 - (4)ت ودراسات بصرية مهارا 

 (1+3+0) 4: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

الجوانب  –الوسائط المستخدمة في التلوين واإلظهار  -دوائر األلوان وشدة ودرجة ومفتاح اللون -دراسة نظريات األلوان

امج الحاسب اآللي المساعدة في بر -إدراك األلوان واإلحساس بها، واألثر النفسي والبصري ل لوان -الفسيولوجية للرؤية

 .مجموعة من التطبيقات على التصميمات الداخلية والخارجية للمباني  -اإلظهار المعماري
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ARC205 - التحكم البيئي 

 (1+4+4) 3: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

ير المناخ علي اإلنسان ، التبادل المناخ ومستوياته ، اإلنسان و المحتوى والمناخ ، تأث: التعريف بالبيئة وعناصرها 

الراحة الحرارية ومقاييسها  -مفهوم وأهمية التحكم البيئي وتأثيره على تصميم المباني -الحراري لإلنسان مع البيئة المحيطة

 -االنتقال والتخزين والعزل الحراري -ومعادالتها، أقاليم مصر المناخية، مقاييس ومعادالت ومؤشرات الراحة الحرارية

حرةة الهواء  -خريطة مسار الشمس، ووسائل التظليل وتصميمها -لسلوك الحراري للمباني وأسس المعالجات المعماريةا

اإلضاءة الطبيعية داخل المباني وةيفية تحقيقها مع منع السطوع  -أسس التهوية الطبيعية للمباني  -داخل وخارج المبني

يب المعمارية التي تحقق التحكم البيئي من حيث اختيار الموقع والفكرة األسال -المبهر، ووسائل التحكم المعمارية فيها

التعريف ببرامج الحاسب اآللي في  -التصميمية وشكل الكتلة والغالف الخارجي ومواد البناء مع تحليل لنماذج معمارية

 .مقدمة في العمارة المستدامة، والطاقة الجديدة والمتجددة -مجال التحكم البيئي

 

ABC416 - الخرسانة المسلحة  واألساسات 

 (1+0+4) 4: الساعات المعتمدة 

 CBE106: المتطلب السابق
 –توزيع األحمال  –أسس تصميم المنشآت الخرسانية ، تحليل وتصميم القطاعات المعرضة لالنحناء : الخرسانة المسلحة 

البالطات ذات األعصاب و البلوةات  –تاتيكياً البالطات المصمتة واألعمدة والساللم المحددة اس –تفاصيل تسلي  الكمرات 

: الخواص األساسية للتربة : التعريف بخواص وميكانيكا التربة واختبار وتصميم األساسات -البالطات المسطحة –المفرغة 

بأنواع تصميم القواعد الضحلة، التعريف  -تصنيف التربة ، دمك التربة ، انتقال اإلجهادات خالل التربة ، انضغاط التربة

 .األساسات الخازوقية وطرق تنفيذها، الحوائط الساندة

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 

CRA417 -  (  2)التصميم المعماري 

 (1+6+4) 2 :الساعات المعتمدة 

 ARC201: المتطلب السابق

السياق والمحتوى  -تنمية قدرات الطالب في التعامل مع التصميم ةعملية منهجية تراعي اعتبارات متعددة مثل الوظيفة

التأثيرات الثقافية  -اإلمكانات والخصائص البصرية والطابع والرمزية -االحتياجات اإلنسانية -العمراني والبيئي

تنمية مهارات التحليل وصياغة البدائل  -...(المعماري -االجتماعي/ لثقافيا -البيئي -العمراني)مفهوم المحتوى  -والمجتمعية

تشكيل الفراغات في المباني المرةبة، وعالقة التصميم بالبيئة المحيطة، وتأثير  -التصميمية والتعبير المعماري عن األفكار

 .   النظم والمواد اإلنشائية على التصميم

ARC208 - (2)اإلنشاء المعماري والمواد 

 (0+3+4) 3  :الساعات المعتمدة 

 ARC202: المتطلب السابق

المنشآت الخشبية والمعدنية، أعمال النجارة وأنواع األخشاب وطرق تجفيفها، أنواع األبواب  -األعمال الصحية والكهربية

 . نظم اإلنشاء المعاصر -أعمال األرضيات المختلفة  -والشبابيك، أعمال العزل للرطوبة والحرارة

نماذج  –أنواع  التعشيقات والوصالت  –أنواع األخشاب المختلفة وةيفية التمييز بينها / أعمال النجارة :ورشة البناء

 -تكسيات االرضيات  -اشكال السيفونات المختلفة:واألعمال الصحية والسباةة  -األرضيات الخشبية  –ل بواب والشبابيك 

 (رة أو بريزة أو نقطة توزيعتفصيلة لمفتاح إنا)الترةيبات الكهربائية 

 

ARC209 -  (4)تاريخ العمارة 

 (1+1+4) 4: الساعات المعتمدة 

 ARC109: المتطلب السابق

توضي  مدى االرتباط بين الفكر المعماري في ةل عصر مع المؤثرات الطبيعية والثقافية واالجتماعية، واإلمكانات 

 -العصر األموي)أوالً العمارة اإلسالمية : للعمارة في العصور التاليةاإلنشائية المتاحة، وذلك من خالل دراسة تحليلية 

مع الدراسة الميدانية ألمثلة من مصر لمختلف ( العمارة العثمانية -المملوةية -األيوبية -الفاطمية -الدولة الطولونية -العباسي

العمارة القوطية ،  –عمارة الرومانسكية ال)عمارة غرب أوروبا  -(إلخ...دور وةاالت -مساجد)أنواع المباني المعمارية 

 (.عصر النهضة
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ARC210 - التخطيط والتشكيل العمراني  

   (1+0+4) 4:الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

: أسس تكوين المدن والفراغات والمستقرات البشرية على مر العصور والقوى التي شكلت النمو من خالل تحليل ومقارنة

تأثير الثورة الصناعية علي العمران، المدينة   -العصور الوسطى في أوروبا -المدينة اإلسالمية -الحضارات القديمة

  -االتجاهات والنظريات الحديثة في التخطيط –ئقية،  المدن المتعددة األنوية الفاضلة، اتجاه المدينة الجميلة، المدينة الحدا

 -الجوانب المادية والالمادية في تشكيل الفراغات العمرانية -أسس التشكيل العمراني للفراغات والبناء االجتماعي لها

التعريف  -العمراني للمدن والفراغاتاألنماط العمرانية المختلفة في التشكيل، وأثر التوجهات المختلفة على التشكيل 

 .نماذج وتطبيقات محلية وعالمية -المدينة المصرية القائمة ومشاةلها العمرانية –بتخطيط المدن وأهدافه ومستوياته 

 

ARC211 - الهندسة الصحية وأعمال الكهرباء 

 (1+0+4) 4 :الساعات المعتمدة   

 : المتطلب السابق

نظم تخزين المياه  -التمديدات الخارجية والداخلية للتغذية بالمياه الباردة والساخنة: ية بالمياهنظام التغذ :الهندسة الصحية

األجهزة الصحية وأنواعها، ونظم عملها، وأنواع الخالطات والمواسير والوصالت،  -والخزانات األرضية والعلوية

على ( العمومي)مخطط العام للصرف الصحي التعريف بال -وتصميم غرف المرافق الصحية ودراسة توزيع األجهزة بها

نظام الصرف   -وتوضي  أسلوب صرف البدرومات( من األجهزة إلى العمومي)مستوى المبنى ومخطط الصرف الداخلي 

التخلص من مياه الصرف  -غرف التفتيش والحواجز المائية/ أعمدة ومدادات الصرف /للمخلفات الصلبة والسائلة : السكني 

تأثير الترةيبات الصحية على  -احتياجات مقاومة الحريق -صرف مياه المطر وأحواض الزهور -معزولةفي المناطق ال

 .قرارات التصميم

البيانات  التي  -الكهربائية االشتراطات العامة ل عمال -التمديدات الكهربائية في المباني وتصميماتها :أعمال الكهرباء

توزيع الخطوط وحساب األحمال الكهربية  -توزيع الكبالت داخل الموقع والمباني -تظهر على لوحات الكهرباء وقراءتها

تقويم األداء الكهربي في  -حماية الترةيبات الكهربائية -الرموز والمصطلحات ل جهزة والترةيبات الكهربائية -لكل خط

 .ختبارات الالزمة للترةيبات الكهربائية في المبانيالمباني وعمل القياسات واال

 

ARC212 - تنسيق المواقع   

 (1+3+4) 3 :الساعات المعتمدة 

 CBE106: المتطلب السابق

مفاهيم ونظريات تنسيق  -أسس علم تنسيق المواقع في إطار العالقة بين التصميم المعماري للمبنى والفراغات المحيطة

تحليل الموقع وخصائص البيئة المحيطة، : لموقع مع الترةيز على المناطق الحارة الرطبة والجافةعمليات تنسيق ا -المواقع

 -وأنواع النباتات، والعناصر األساسية لتنسيق المواقع من طبيعة األرض والنباتات والمناخ المحلي، واستعماالت األراضي

 -النواحي البصرية وتشكيل الفراغات -في تنسيق المواقع النواحي الجمالية والوظيفية -أسلوب الحفاظ، وأساليب التنسيق

 .تطبيقات عملية لتدريب الطالب على تنسيق المواقع -االعتبارات اإليكولوجية واالقتصادية في عمليات التنسيق

 

ARC213 - المنشات المعدنية   

 (1+0+4) 4 :الساعات المعتمدة 

 CBE106: المتطلب السابق

تصميم األعضاء المعرضة لقوة محورية أو –أحمال التصميم  –النظم واإلنشائية للمنشآت المعدنية :  اإلنشاءات المعدنية

 –التفاصيل اإلنشائية للجمالونات والهياةل المعدنية  –تصميم الوصالت المربوطة والملحومة  –عزم انحناء أو قص 

 .تفاصيل وصالت المباني الصلب 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tkne.net/vb/t35386.html
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 (Senior-1) المستوى الرابع

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 

ARC301 -  (0)التصميم المعماري 

  (1+6+4) 4 :الساعات المعتمدة 

 ARC207: المتطلب السابق

التصميم المعماري ةعملية إبداعية متكاملة لحل المشكالت الفراغية على مستويات مختلفة من حيث التكوين المكاني، 

دراسة األشكال  -والكتل، إلى جانب أهمية المتطلبات اإلنشائية في شكل وتوليد الفراغوالسياق، والموقع، والمساحات 

ةيف يتم التعبير عن وترجمة التصورات العقلية في ذهن المصمم إلى  -المعمارية واإلنشائية وتأثيرها على تشكيل الفراغ

دة العناصر منخفضة االرتفاعات وفي الوقت التطبيق على المباني المرةبة متعد -أعمال معمارية ذات أساس إنشائي سليم

 .نفسه ذات البحور اإلنشائية مع تضمين نواحي الوظيفة، التشكيل، محددات وإمكانات موقع التصميم، واحترام البيئة

 

ARC302 -  (0)التصميمات التنفيذية 

   (1+4+4) 3 :الساعات المعتمدة 

 ARC208: المتطلب السابق

مساقط وقطاعات )التنفيذية التفصيلية للمباني من خالل دراسة مجموعات الرسومات التفصيلية أسس إعداد الرسومات 

الموديول  -، والرموز والمصطلحات في ةل مجموعة، باإلضافة إلى األبعاد والبيانات والمناسيب(وواجهات وتفاصيل

نماذج الفتحات والقواطيع  -معمارية واإلنشائية دراسة التفاصيل ال -(الدائرة -المثلث -المربع)اإلنشائي ل شكال األساسية 

 -الثابتة والمتحرةة، الفرش الثابت، مواد التشطيبات واستخدامها، المواد العازلة، التكسيات للواجهات الخارجية والداخلية 

 على ةل ما تمارين أسبوعية باإلضافة إلى إعداد الرسومات التنفيذية ةاملة لمشروع معطي محدد يتضمن تطبيقاً متكامالً 

 .درسه الطالب

ARC303 - ( 3)العمارة نظريات 

  (1+1+2) 2 :الساعات المعتمدة 

 ARC209: المتطلب السابق

الفجوة بين العمارة اإلنشائية وعبور   -دراسة االتجاهات المعمارية في القرن التاسع عشر ةمقدمة للعمارة المعاصرة  

مرحلة التقدم العلمي والتكنولوجي  -المعماري في النصف األول من القرن العشرينتطور الفكر  –الفجوة في أوربا وأمريكا 

أثر اتجاهات العمارة  -نهايات القرن العشرين -المرحلة اإلنسانية -بعد الحرب العالمية الثانية وأثرها على الفكر المعماري

 .العمارة منذ أواخر القرن العشريناالتجاهات المعاصرة في  -في القرن العشرين على العمارة المحلية في مصر

ARC304 -  ( 0)التخطيط العمراني 

 (1+3+4) 3 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

/ مكونات وعناصر تخطيط المدينة -منهجية التخطيط -مفاهيم التخطيط العمراني واإلقليمي -المستويات المختلفة للتخطيط 

مرةز األعمال المرةزية ، خدمات المجتمع ، المناطق الصناعية ، )األراضي  مبادئ توزيع استعماالت -الحيز العمراني

  -تحليل بيانات ومعلومات التخطيط –االعتبارات البيئية في التخطيط   -...( المناطق السكنية ومستوياتها، شبكات الحرةة

البديل األمثل، المجاورة السكنية،  التقييم واختيار -تصميم بدائل التخطيط -تعريف المحددات واإلمكانيات والمشكالت 

تطبيق عملي على منطقة قائمة يتناول الطالب فيه المسوحات العمرانية واالجتماعية  -الخدمات، طرق تجميع اإلسكان

دراسة . ، ويقوم بتحليل وتشخيص مشكالت المنطقة، وطرح البدائل التخطيطية، واختيار البديل األمثل....واالقتصادية

عمرانية القائمة ، الدراسات القطاعية ، تنمية المجتمع  نظرية وعملية ، مشروعات التخطيط العمراني في المستقرات ال

 .المناطق العمرانية الجديدة والقائمة 

ARC305 -  األعمال اإللكتروميكانيكية والصوتيات في المباني 

 (1+0+4) 2 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق
االعتبارات  -نظم التكييف والتهوية الرئيسية والتعرف على المكونات األساسية لكل نظام وةيفية عمله :اإللكتروميكانيكيةاألعمال 

التكييف  -األثر على التصميم ، وعلى توفير االحتياجات الالزمة من ةهرباء وصرف مياه -الواجب مراعاتها عند اختيار نظام التكييف

تحقيق المالءمة بين الشكل النهائي لنظام التكييف مع عناصر التصميم الداخلي والواجهات  -اويةفي المناطق الحارة والصحر

باإلضافة إلى شرح  -المصاعد -شبكات االتصال الداخلي والتحكم االلكتروني في المباني -نظم إنذار ومقاومة الحريق -الخارجية
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والترةيبات المستخدمة، واالعتبارات التصميمية، وتأثيرها على الفكر  األفكار األساسية لهذه النظم والمواد والخامات واألجهزة

 .مع تدريبات عملية على تطبيقها -التصميمي

مفهوم التصميم الصوتي وأهدافه والمعايير التي يجب  -تعريف علم الصوتيات المعمارية، وأهميته بالنسبة للمباني :الصوتيات

( الخ.. االنتقال واالنتشار واالنعكاس )تحليل الصوت ودراسة خصائصه  -اغات المغلقةسلوك الموجات الصوتية في الفر -مراعاتها

تدريبات عملية على  تصميم  -أسس ومتطلبات  تحقيق االرتياح السمعي -امتصاص وعزل الصوت –وتأثيراته على تصميم المباني 

 .الصوتيات والتحكم في الضوضاء خاصة في المساجد وقاعات االستماع

ARC31X -  ( 0)مقرر اختياري 

  (1+0+4) 4:الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

ARC311 اإلضاءة 

تعريف الضوء ومصادره ، والمصطلحات، ووحدات القياس، دور اإلضاءة في العمارة، وعالقة الضوء باإلدراك البصري 

االعتبارات  -الصناعية مع اإلضاءة الطبيعيةتكامل اإلضاءة  -التصميم الكمي والكيفي ألنظمة اإلضاءة –للفراغات المختلفة 

 .بعض برامج الحاسب اآللي المستخدمة في تصميم اإلضاءة الصناعية -الواجب مراعاتها في تصميم اإلضاءة

ARC312 تكنولوجيا البناء والتشييد 

تصنيف  -هذه النظم  المواد المستخدمة في إنشاء وصناعة -األنظمة الحديثة في تشييد المباني وميكنة أعمال المنشآت 

 -وطرق اإلنتاج المختلفة مثل البناء المنظومي والمرةبات المجزأة -ومراجعة األساليب سابقة التجهيز في صناعة المباني

أسس ومبادئ تكنولوجيا البناء ، تكنولوجيا المادة ، تكنولوجيا وسائل  -تحليل السلوك اإلنشائي ألنظمة اإلنشاء المتطورة 

تقييم لتجارب  -أساليب اإلنشاء التي تراعي البعد البيئي -ة ودراسات حالة ألنظمة وتقنيات خاصة في المبانيأمثل -التنفيذ 

 .التطبيق العالمية ومدى مالءمتها للتطبيق في الواقع المحلي

ARC313 الشكل واإلنشاء في العمارة 

في العمارة منذ العصور القديمة وحتى الفترة  (الفراغ والكتلة)التطور التاريخي ألبرز طرق اإلنشاء وعالقتها بالشكل 

تطوير الشكل  -الترةيز على تطوير الشكل في العمارة في القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرون -المعاصرة

نظام تكامل ال -تحقيق توافق اإلنشاء مع الفراغات والكتل المعمارية والبيئة المحيطة -اإلنشائي لخدمة التعبير المعماري 

 .اإلنشائي مع األنظمة التقنية األخرى داخل المبنى 

ARC314 مواد النهو والتشطيب الحديثة وتقنيات التركيب 

المعالجات المختلفة للفراغات الداخلية والخارجية، الترةيز على الجوانب التنفيذية والتشطيب في الفراغات الداخلية 

تطبيقات تصميميه –الترةيبات الفنية والمعدالت القياسية  –يات ترةيبها مواد التشطيب وطرق استخدامها وتقن–والخارجية 

 . مختلفة

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 

ARC306 -  (6)التصميم المعماري 

 (1+6+4) 2: الساعات المعتمدة 

 ARC301: المتطلب السابق

ظروف الموقع ومحددات التصميم واإلنشاء وأنظمة العالقات المرةبة والمعقدة في عملية التصميم المعماري من حيث 

المبنى، ومتطلبات البرنامج التصميمي، وتطبيقات التقنيات الحديثة، والعالقات البصرية، والظروف البيئية، والتباين بين 

العالقات  إعداد أبحاث للمشروعات المرةبة توض  الناحية الوظيفية واإلنشائية ،  -احتياجات المستعملين ورغبات المصمم

مشروعات تطبيقية على  -بين العناصر المختلفة ، تطبيق التقنيات الحديثة في المشروع المعطاة لترسيخ الفكر المعماري

 .تصميم المباني المرةبة ذات العالقة المتداخلة والمعقدة

ARC307 -    (4)التصميمات التنفيذية 

 (1+2+4) 3: الساعات المعتمدة 

 ARC302: المتطلب السابق

إعداد الرسومات التنفيذية التفصيلية للمباني والتفاصيل  -الطرق واألساليب اإلنشائية الحديثة لتغطية البحور الواسعة 

إعداد رسومات األعمال الصحية  -دراسات خاصة لعنصر السلم بأنواع مواده وتصميماته المختلفة –المعمارية واإلنشائية 

وعية باإلضافة إلى إعداد الرسومات التنفيذية ةاملة لمشروع معطي محدد يتضمن تمارين أسب -والكهربية والميكانيكية

 .تطبيقاً متكامالً على ةل ما درسه الطالب
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ARC308 – اإلسكان 

 (1+3+4) 3: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

القضايا المتعلقة بسياسات  -تأهداف التنمية السكنية والمراحل والمخرجا -تعريف المسكن، ومستويات اإلسكان المختلفة

تحليل وتخطيط  -اإلسكان في الدول النامية، والمداخل واألنظمة المختلفة في تطوير وتنمية المناطق السكنية في الدول النامية

االعتبارات التصميمية ومحددات تجميع المجموعات والوحدات  -تحليل وتقييم وتصميم نماذج اإلسكان -المناطق السكنية

التأثير البيئي على نماذج اإلسكان  -توزيع مستويات اإلسكان عند تنمية المناطق السكنية-ة  شاملة خدماتها المختلفةالسكني

مشروع  -متابعة النمو في مشروعات اإلسكان، أو أي نمو لمناطق عشوائية باستخدام وسائل االستشعار عن بعد -المختلفة

 .تحدثة تصميم نماذج اإلسكان لتنمية منطقة سكنية مس

ARC309 - التصميم الداخلي  

 (1+3+4) 3:الساعات المعتمدة 

 ARC305: المتطلب السابق

طرز التصميم  -للمباني وما يحتويه من نشاطات فنية وبيئية ونفسية وأنماط حرةة( الداخلي)دراسة التكوين الفراغي 

 -المكونات المعمارية للفراغ الداخلي -والخاصة أسس تصميم الفراغات الداخلية في المباني العامة -الداخلي عبر التاريخ

مهارات استخدام العناصر اإلنشائية والديكور والمواد المختلفة، والتأثيرات في الفراغ الداخلي ليخدم وظيفة الفراغ الداخلي 

عبر وسائل محددات تصميم األثاث الداخلي والخارجي مع أساليب اختيار المواد المستخدمة في العمل  –بكفاءة عالية 

جماليات الفراغ الداخلي واإلدراك  -تأثير اللون والضوء والملمس على الفراغ الداخلي -العرض الفنية القديمة والحديثة

تطوير مهارات الطالب في اإلظهار وأساليب التعبير عن تفاصيل تصميم الفراغات الداخلية من  -البصري للفراغ الداخلي

 .خالل تطبيقات تصميمية 

 

0ARC31 -  الكميات والمواصفات وضبط الجودة 

 (1+1+4) 4 :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

أساليب حصر الكميات لمختلف البنود وطرق القياس والحساب المتبعة، وطرق االختبار واالستالم وةشف العيوب، وضبط 

 -در الحصول على مواصفات األعمالتفاصيل دفتر الشروط والمواصفات، ومصا -جداول بنود وةميات األعمال -الجودة

استخدام الحاسب اآللي في ربط المواصفات وحساب الكميات  -نبذة عن أةواد البناء -الفرق بين األةواد والمواصفات

طرق ضبط الجودة لمواد البناء  -تمارين عملية للتدريب على عمليات الحصر -والتكلفة للمون والعمالة ومعدالت األداء

 .المختلفة

 

32XARC -  من بين(  4)مقرر اختيارى : 

 (1+3+4) 3:الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 

ARC321 العمارة والتنمية المستدامة 

المفهوم العالمي لالستدامة، مفهوم العمارة المستدامة ، أسس التصميم لتحقيق االستدامة ، إدارة المواد البيئية ، المشاةل 

 .  البيئية ، الحفاظ البيئي والتنمية المستدامة ، التقييم البيئي للمشروعات

 

ARC322 عمارة المناطق الحارة 

جاف،التحكم البيئي في المناطق الصحراوية،طرق التصميم في المناطق دراسة المناطق الصحراوية،المناخ الحار ال

 الصحراوية،العمارة التراثية البيئية،تطوير المباني في المناطق الصحراوية، مشروع تصميم مبنى في منطقة صحراوية

 

ARC323 التصميم والتخطيط البيئي والطاقة 

ألساسية للتصميم البيئي، تحسين األداء البيئي للمباني في مجال توافق عملية التصميم المعماري مع البيئة، األدوات ا

أنواع مصادر الطاقة الجديدة  -الصوتيات والحراريات واإلضاءة، توظيف األساليب السالبة و الموجبة لتحقيق التوافق البيئي

 .أساليب التصميم للتبريد وخفض حرارة المباني –والمتجددة 
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ARC324 المجتمعات الخضراء 

عريف للمجتمعات الخضراء وةيف يمكن تحقيقها وما هي فوائدها ، ةما يرةز علي فهم بعض المصطلحات األساسية التي ت

تقوم عليها المجتمعات الخضراء مثل حفظ الطاقة وأنواع الوقود البديلة واستراتيجيات بديلة للطاقة وتصميم المباني 

 .لمية توض  األفكار األساسية للمنهج الخضراء باإلضافة إلي عدة دراسات حالة محلية وعا

 (Senior-2)ٍ المستوى الخامس

 (فصل الخريف) الفصل الدراسى االول 

ARC401 -  (7)التصميم المعماري 

 (1+6+4) 2: الساعات المعتمدة 

 ARC306: المتطلب السابق

 -والتكوين العمراني لتحقيق االستدامةمحددات التصميم المعماري  -التصميم لالستدامة بمفهومها الشامل وأبعادها المختلفة

التعامل مع المشروعات المعمارية متعددة األنشطة، ذات العالقات المرةبة والتصميم لتحقيق االستدامة وتقديم مشروع 

 .متكامل يلتزم بكافة المحددات والقوانين المنظمة للبناء

 

 

ARC402 -   (3)التصميمات التنفيذية 

 (1+2+4) 3: الساعات المعتمدة 

 ARC307: المتطلب السابق

إعداد التصميمات والتنفيذية المعمارية لمشروع يتضمن أنظمة إنشاء مرةبة وعضوية ويحتوي على عنصر ذو بحر إنشائي 

إعداد الرسومات التفصيلية ألعمال ومواد التكسيات والتجليد واألسقف المعلقة والمعالجات الصوتية والعزل بكافة  -واسع

معايير اختيار مواد التشطيب  -االعتبارات المختلفة التي تدخل في اختيار مواد البناء -مات األعمال التكميليةأنواعه، ورسو

 .والنهو  لكافة األعمال

ARC403 - التصميم العمراني 

 (1+2+4) 2: الساعات المعتمدة 

 ARC308: المتطلب السابق

  -دور المصمم العمراني في تشكيل البيئة العمرانية -المجال مفهوم التصميم العمراني والنظريات والتوجهات التي تميز

الفراغ العمراني ومحددات  -عناصر ومكونات البيئة العمرانية -العالقة بين التصميم العمراني والمجاالت ذات الصلة

تصميم وتقييم  -الطابع العمراني  -مظهر العمران والتشكيل العمراني  -اإلدراك البصري  -النسيج العمراني  -تصميمه

تأثير العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية  –تسجيل وتحليل المسارات الصور والخرائط الذهنية  -الفراغات العمرانية

مشروع : مشروع التصميم العمراني  -دراسات لمظهر العمران في المناطق القائمة والمستحدثة  -على التصميم العمراني

تحليل الموقع والمؤثرات المكانية، تحليل المتغيرات المختلفة للمنطقة والمحتوى واألنشطة المحيطة في منطقة جديدة يتناول 

والمؤثرة على التصميم العمراني للوصول إلى تصميم عمراني متفرد للمشروع مع االهتمام بإظهار الفكرة، والتتابع 

 .المنطقي في عرضها

ARC404 -  (4)التخطيط العمراني 

 (1+2+4) 2: تمدة الساعات المع

 ARC304: المتطلب السابق

التنمية والتخطيط والمستقرات العمرانية ، المخطط الهيكلي والعام للمدينة عناصر وتسلسل عملية إعداد المخطط العام، 

روعات إعداد مش –اإلطار اإلقليمي ، الدراسات العمرانية واالقتصادية والسكانية واالجتماعية ، اإلطار التشريعي للعمران 

 .التخطيط العمراني في المناطق العمرانية الجديدة 

UE15 إدارة المشروعات 

 (1+1+4) 4  :الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

أصول ومبادئ اإلدارة  -أساليب إدارة المشروعات  -مراحل سير المشروع -الخلفية التاريخية إلدارة المشروعات

الزمن ،العمالة ، المعدات ، ) ، اإلدارة بالموقع   C.P.Mبرامج تنفيذ األعمال ، جداول التنفيذ ، المسار الحرج –المعاصرة 

نظام المعلومات واستخدامات الحاسب  –( مسئولية المهندس المنفذ والمصمم  –التدفقات النقدية ، أساسيات ممارسة المهنة 
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ن التخصصات عناصر ضبط ومراقبة الجودة ، مسئولية المقاول والمالك ، العالقات بي -اآللي في إدارة المشروعات

 .، دور المهندس في مراحل التصميم والتنفيذ المختلفة المكملة

UC04 حقوق االنسان 

 (0+0+6) 6 :لمعتمدة الساعات ا
 : المتطلب السابق

الحقوق ، المصادر الوطنية والدولية لقانون حقوق اإلنسانمفهوم حقوق االنسان واهميته ، نشأة ومصادر حقوق اإلنسان، 

حقوق ذوى االحتياجات ، حقوق الطفل، حقوق المراة، القيود المفروضة على حقوق االنسان، الحقوق الجماعية، الفردية

، ضمنات واليات حقوق اإلنسان فى النظام الدستوري والقانون الوطني، المنظومة الدولية لحماية حقوق اإلنسان ، الخاصة

 المنظمات الدولية وحقوق االنسان ، المنظمات الغير حكومية وحقوق االنسان

 (فصل الربيع ) الفصل الدراسى الثانى 

ARC405 المشروع 

 (1+02+4) 6: الساعات المعتمدة 

 ARC401: تطلب السابقالم

تطبيق الدراسات النظرية والتحليلية في تصميم مشروع يهدف إلى معالجة حقيقية وعملية في مجال الهندسة المعمارية 

، وعمل ( الثقافية/اإلنشائية / اإلنسانية /التكنولوجية /البيئية /العمرانية /المعمارية )ويلتزم بكافة المحددات التصميمية 

التصميمية العامة والتفصيلية وإعداد ةل ما يلزم للمشروع من رسومات ومجسم وخالفه تمهيداً لتطبيقه على الرسومات 

أرض الواقع معتمداً باألساس على نفسه وقدراته الذاتية والمهارات والمعارف التي اةتسبها خالل جميع سنوات الدراسة 

مدارك الطالب وتأهيله للعمل الميداني باعتبار أن مشروع  وبالتالي تنمية ،بالبرنامج، وذلك تحت إشراف لجنة خاصة

  .التخرج هو الممارسة التجريبية للمهنة التي تسبق تخرجه

 

 UE14 خالقيات وممارسة المهنة األ 

 (1+1+4) 4:الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

االعتبارات القانونية  -اولة المهنة في مصرطبيعة مهنة العمارة من الناحية العملية والتعرف على أساسيات ومتطلبات مز

أنواع التعاقد وحساب األتعاب، وطرح  -واألخالقية واالجتماعية التي يلزم أن يراعيها المعماري خالل مزاولته المهنة

خرى تنظيم العالقة بين المهندس المعماري والتخصصات الهندسية األ  -التزامات التنفيذ واإلشراف على التنفيذ -العطاءات

أنواع المكاتب الهندسية  -العاملة معه في نفس المشروع، وةافة األشخاص المتعلقين بالمهنة ومجال التشييد والبناء 

دراسة بعض المشاةل اآلنية التي تواجه المعماري في حياته العملية، أو ما يحيط بالعمل المهني من  -وتصنيفاتها المختلفة 

اإلدارة المعمارية  -ةيفية الحصول على ترخيص لفت  مكتب معماري -امل معها إشكاليات مختلفة وأفضل الطرق للتع

 .الناجحة للمكتب

ARC41X  من بين(  3)مقرر اختياري: 

 (1+3+4) 3: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 

ARC411  التصميم التجريبى 

التصميمية وذلك من خالل التناول غير التقليدي ل بعاد تطوير القدرات الفكرية واإلبداعية والتشكيلية في تناول العملية 

المختلفة للعملية التصميمية ، طرح ومعالجة موضوعات ومفاهيم جديدة ، تجريب منهجيات وآليات مستحدثة ، استكشاف 

 .واستخدام أدوات ووسائط جديدة في التصميم واإلظهار، استكشاف أبعاد فكرية وتشكيلية جديدة 

 

ARC412  المعمارى النقد 

تقديم مفاهيم النقد المعماري، أدوات النقد المعماري، االتجاهات الفكرية و مدارس النقد المعماري، دعم مهارات التقييم 

 .والتحليل والتعبير ومنهجية التوصيف والتوثيق والتسجيل، التطبيق علي نماذج ودراسات حالة 
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ARC413 التشكيل والجماليات 

اتجاهات تناول الجماليات المعمارية والعمرانية، مفاهيم وأساسيات اإلدراك البصري وتكوين الصور تقديم أسس ومفاهيم و

 .الذهنية ، تنمية مهارات التشكيل وتصميم الفراغات ، ربط النتاج التاريخي و المعاصر في العمارة و العمران 

 

ARC42X -  من بين (2)مقرر اختياري : 

 (1+3+4)3: الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

 

ARC421  التصميم العمرانى للمناطق ذات الطبيعة الخاصة 

عمليات التصميم العمراني، عناصرها ومراحلها ومخرجاتها مع الترةيز بوجه خاص علي النطاقات الطبيعية والعمرانية 

المناطق مزدوجة القيمة ذات الطبيعة الخاصة والتي تتضمن عمران السواحل ونطاقات األنهار والمناطق المرةزية، 

العمرانية والطبيعية والنطاقات المتداعية والمناطق غير الرسمية وحواف العمران وغيرها ويعرض للمفاهيم والخلفيات 

النظرية ويتضمن نماذج ودراسات حالة وتمارين وتطبيقات محدودة وتحليل ونقد أهم األفكار المعاصرة في التصميم 

 .-العمراني

 

ARC422  قاء العمرانياالرت 

التحسين واالرتقاء العمراني ، تحليل النسيج العمراني القائم، أسباب ومظاهر التداعي العمراني، الجوانب المادية وغير 

االرتقاء واإلحياء  –التنمية والتحسين والتجديد  –المادية في االرتقاء بالعمران، عملية االرتقاء بالمجتمع وبيئته العمرانية 

المحافظة واإلبقاء  –دة االستخدام، موضوعات محلية وعالمية في االرتقاء العمراني في المناطق التاريخية والتأهيل وإعا

 علي التراث العمراني، تجارب عالمية ومحلية

ARC423  تنمية المجتمعات 

قتصادية واالجتماعية التعريف بمداخل ومفاهيم تنمية المجتمعات وعالقتها بالجوانب االجتماعية واالقتصادية ، التنمية اال

: والعمرانية، األوضاع القائمة، المالم  والثوابت والمتغيرات، منهج التنمية ةمحتوي اقتصادي عمراني، العمليات اإلنمائية

األدوار الرسمية والشعبية واتزانها، عملية تصميم وتطوير المجتمع عمرانيا ومكوناتها، اإلجراءات والتنظيمات الشعبية 

ليات اإلدارة والتنفيذ،  أمثلة و،نماذج تاريخية ومحلية، المتابعة وتقييم التجارب، دراسات تخطيط وتصميم والرسمية، عم

 .التخطيط التنفيذي، تطبيقات ودراسات تفصيلية –المجتمعات 

ARC43X - من بين( 0)مقرر اختياري : 

 (1+3+4) 3:الساعات المعتمدة 

 : المتطلب السابق

ARC431    باستخدام الحاسب ونظم المعلومات وسائل التحليل 

التعريف بنظم المعلومات الجغرافية المتقدمة، الزمن ونظم المعلومات الجغرافية، الخرائط الزمنية، التحليل الرقمي 

واالستشعار عن بعد، قواعد المعلومات المصنفة، التحليالت الفراغية والرقمية، المحاةاة السطحية وثالثيات األبعاد، 

 .الحفاظ علي التراث ونظم المعلومات الجغرافية عمليات 

 

ARC432  الحاسب اآللي والمحاكاة المعمارية 

الحاسب اآللي ةأداة داعمة للتصميم المعماري من خالل بناء النماذج والمحاةاة للنظم المختلفة في المبنى، أو إنشاء واقع 

استخدام الحاسب اآللي في عملية التصميم  -نهائية الجيدةافتراضي يساعد على تحسين التصميم والوصول به إلى الصورة ال

محاةاة النظم للصوتيات والحرارة  –والتخطيط البيئي والتعريف بالبرامج المتخصصة في التصميم والتخطيط البيئي 

ومحاةاة استخدام الحاسب اآللي في بناء النماذج  -نظم المحاةاة و النظام المتكامل للمبنى –واإلضاءة وحرةة الهواء 

شامال النماذج الثالثية األبعاد للمباني وعناصر البيئة الطبيعية من تضاريس ومسطحات مائية وتشجير  الفراغات الخارجية 

وغيرها من عناصر تأثيث الفراغات ةما يتعرف ....وةذلك فرش الفراغات من تبليطات وتشجير وأعمال نحتية ونافورات 

 .في عمليات دعم اتخاذ القرار في العملية التخطيطية هامة للمحاةاة الطالب على البرامج والتطبيقات ال


