
  قسم هندسة القوى المیكانیكیة

   الدراسات العلیاالدراسات المهنیة ودبلوم  المحتوى العلمي لمقررات دبلوم

  انتقال الحرارة والكتلة المتقدم ٥١١هقم

ـــر المســـتقر  ـــان والتكـــاثف  –التوصـــیل الحـــراري المســـتقر وغی أبـــراج  –االشـــعاع الشمســـي  –الغلی
أسـس  –مبـادالت الحـرارة  –الحمـل الحـراري وتصـمیم الزعـانف  –ملفـات التبریـد المبتلـة  –التبرید 

  .المرطبات الرشاشة  –غساالت الهواء  –انتقال الكتلة 

  میكانیكا الموائع المتقدمة ٥١٢هقم

التحــــول الــــى  –الســــریان االنســــیابي فــــي الطبقــــة الجداریــــة  –الســــریانات المثالیــــة ثنائیــــة االبعــــاد 
  ب في الطبقة الجداریة السریان المضطر  –السریان المضطرب 

   المتقدمة دینامیكا الموائع الحسابیة ٥١٣هقم

طریقــة الفـروق المحــدودة (الطــرق العددیـة االساسـیة  –معـادالت الحركـة للمــائع والمشـروط الحدیـة 
 –دراسـة االتـزان والتقـارب للطـرق العددیـة  –) طریقة الحجم المحـدود –طریقة القطع المحدودة  –

الطـرق العددیـة لحـل  –) اویلـر(الطـرق العددیـة لحـل معـادالت  –یان المثـالي الطرق العددیـة للسـر 
  )  .ستوكس –نافیر (معادالت 

  الطاقة الشمسیةهندسة  ٥١٤هقم

 –أنظمــة االســتقبال المركــزي للطاقــة الشمســیة  –االشــعاع الشمســي علــى االرض وخــارج االرض 
 –أنظمــة تولیــد القــوى مــن الطاقــة الشمســیة  –أنظمــة تخــزین الطاقــة الحراریــة  –جهــاز االســتقبال 
أنظمـــة تولیـــد  –تخـــزین الطاقـــة الفولطانیـــة الضـــوئیة  –مبـــادئ الحالـــة الصـــلبة  –البـــرك الشمســـیة 

أنظمــة تحویــل الطاقــة الشمســیة الــى كهربــاء  –القـوى مــن الطاقــة الشمســیة فــي االقمــار الصــناعیة 
اقــة الحراریـة الناتجــة مـن الطاقــة الشمســیة أنظمـة توزیــع الط –نظــام نقـل الحــرارة  –الهلیوسـتات  –
  .الخالیا الشمسیة  –أشباه الموصالت  –تحویل الطاقة الشمسیة الى طاقة فولطانیة ضوئي  –

  طاقة الریاحهندسة  ٥١٥هقم



أنـواع توربینـات  –التوربینات ذات المحور الرأسي والتصمیم الـدینامو هـوائي لهـا  –اختیار الموقع 
التوربینــــات ذات المحــــور االفقــــي والتصــــمیم  –خــــرائط لســــرعة الریــــاح  تســــجیل وعمــــل –الریــــاح 

  .تخزین الطاقة  –) تولید الكهرباء وضخ المیاه(تطبیقات  –الدینامو هوائي لها 

  الطاقة النوویة هندسة  ٥١٦هقم

تولیـــد  –توزیـــع المجـــال النیترونـــي فـــي قلـــب المفاعـــل  –الطاقــة النوویـــة كمصـــدر أساســـي للطاقـــة 
تعجیـل  –مبـردات المفاعـل مـن وجهـة نظـر انتقـال الحـرارة وسـریان المـائع  –وازالة حرارة المفاعـل 
االعتبـارات الثرمودینامیكیـة فـي الطاقـة النوویـة –التفـاعالت الذریـة والنوویـة  –الجزئیات المشحونة 

  .أنواع المفاعالت ومحطات الطاقة  –

  خرىاالمتجددة الطاقات ال ٥١٧هقم

حركـــة  –والتطــویر الحـــدیث لهــا ) كـــالود(الــدورة المفتوحــة  –ف درجــة حـــرارة میــاه المحـــیط اخــتال
ـــتم بهـــا  –االمـــواج  ـــل طاقـــة االمـــواج باســـتخدام العوامـــات واالالت التـــي ی نظـــام الحـــوض  –تحوی

المـد  –تولیـد الطاقـة مـن االمـواج  –طاقـة االمـواج فـي المحیطـات  –الفردي البسـیط للمـد والجـزر 
  .ام الحوضین نظ –والجزر 

  قسم هندسة القوى المیكانیكیة

  تشغیل وصیانة معدات الطاقة ٥١٨ 

االداء عنــــد نقطــــة  –الصــــیانة الدوریــــة  –مراقبــــة االداء والصــــالحیة  –تصــــنیف معــــدات الطاقــــة 
  .العمرة  –تحلیل عیوب ومصاعب التشغیل  –التصمیم وخارجها 

  موضوعات مختارة في هندسة الطاقة الجدیدة ٥١٩هقم

   موضوعات حدیثة في تطبیقات أنواع الطاقة الجدیدة  

  المشروع  ٥٢٠هقم

ویهــدف المشــروع الــى تــدریب الطالــب علــى المعالجــة العملیــة لمشــكلة میدانیــة معدنیــة أو تصــمیم 
منظومة یطبق فیها الطالب مادرسه نظریا وعملیـا ویختلـف موضـوع المشـروع مـن دبلـوم الـى اخـر 

  .حسب مجال الدبلوم 



  طرق الحسابیة المتقدمة في هندسة القوى المیكانیكیة  ال ٥٣٢هقم

انتقـــال الحـــرارة  –میكانیكـــا الموائــع (مبـــادئ التغیــرات الطفیفـــة وتطبیقاتهـــا فــي  أســس مســـائل القــیم
مســـائل (طـــرق الفـــروق المحـــدودة وتطبیقاتهـــا  –طـــرق المتبقیـــات الموزونـــة وتطبیقلتهـــا  –) والكتلـــة

مســائل (طــرق القطــع المحــدودة وتطبیقاتهــا  –) مســائل میكانیكــا الموائــع –انتقــال الحــرارة والكتلــة 
  ) .مسائل میكانیكا الموائع –انتقال الحرارة 

  الضواغط والمضخات  هندسة  ٥٣٣هقم

خــارج (االداء غیــر مســتقر  –االعتبــارات التصــمیمیة للضــواغط  –تحلیــل الضــواغط والمضــخات 
الطــرق المختلفــة لتصــمیم  –التوافــق بــین الطلمبــة وخطــوط االنابیــب  –) خریطــة االداء للضــواغط

  .تصمیم الطلمبات النابذة المحوریة  –تصمیم الضاغط النابذ  –ضاغط محوري متعدد المراحل 

    المتقدمة االالت التوربینیةهندسة  ٥٣٤هقم 

دراســة للطبقــة  – تصــمیم ریشــة االلــه التوربینیــة –) انــواع االالت التوربینیــة وخصائصــها(مقدمــة 
تبریـد  –التوربینـات ذات السـریان االسـرع مـن الصـوت  –الجداریه في التوربین والفقد النـاتج عنهـا 

 –االنــواع المختلفــة للفقــد  –تحلیــل ســریان المــائع خــرل التــوربین  –مثلثــات الســرعة  –التوربینــات 
  .أداء التوربینات خارج نقطة التصمیم  –التوربینات شبه الصوتیة 

  تشغیل وصیانة االالت التوربینیة   ٥٣٥مهق

االداء عنـــد نقطـــة  –الصـــیانة الدوریـــة  –مراقبـــة االداء والصـــالحیة  –تصـــنیف االالت التوربینیـــة 
  . العمرة  –التصمیم وخارجها تحلیل عیوب ومصاعب التشغیل 

  المنظومات الهوائیة والهیدرولیكیة  ٥٣٦هقم

الســریان فــي االنابیــب  –الصــمامات  –الســریان ثنــائي الطــور  –الــدوائر الهوائیــة والهیدرولیكیــة  
  .خزانات التخزین  –الطلمبات والضواغط  –ومعادالت الحركة 

   االالت التوربینیةتحلیل اداء  ٥٣٧هقم

تصــمیم تــوربین  –الفقــد وكفــاءة التــوربین المحــوري  –أنــواع التوربینــات والعالقــات الحراریــة للمــائع 
تبریـــد ریـــش  –دراســـة اداء وتصـــمیم تـــوربین غـــازي شـــعاعي  –مراحـــل بخـــاري محـــوري متعـــدد ال



 –تصـمیم تـوربین غـازي محـوري متعـدد المراحـل  –تحلیل أداء التوربینات المحوریـة  –التوربینات 
  . التوربینات الهیدرولیكیة 

  قسم هندسة القوى المیكانیكیة

  موضوعات مختارة في هندسة االالت التوربینیة ٥٣٨هقح 

  المشروع  ٥٣٩هقم

ویهــدف المشــروع الــى تــدریب الطالــب علــى المعالجــة العملیــة لمشــكلة میدانیــة معدنیــة أو تصــمیم 
منظومة یطبق فیه الطالـب مادرسـه نظریـا وعملیـا ویختلـف موضـوع المشـروع مـن دبلـوم الـى اخـر 

  .حسب مجال الدبلوم 

  محطات القوى واقتصادیاتها   ٥٥١هقم

 –ثرمودینامیكــا محطــات القــدرة  –مصــادر الطاقــة  –) لمتجــددةغیــر ا(محطــات الطاقــة التقلیدیــة 
ـــل الطاقـــة  ـــراق  –الوقـــود االساســـي لتحوی ـــد  –أنظمـــة حـــرق الوقـــود  –الوقـــود واالحت محطـــات تولی

تولیــد الطاقـة الغیــر تقلیــدي  –) المتجــددة(محطــات الطاقــة التنقلیدیـة  –محطــات الـدیزل  –البخـار 
أثــر انتـاج الطاقــة علــى البیئــة  –تصـادیات محطــات القــدرة اق –ترشــید الطاقــة  –تخـزین الطاقــة  –
  .  محطات التوربین الغازیة  –محطات الطاقة النوویة  –

  منظومات االحتراق  تصمیم واداء  ٥٥٢هقم

ـــراق  –مناولـــة الوقـــود  –الوقـــود الحفـــري  وقـــود (منظومـــات االحتـــراق  –كیمیـــاء االحتـــراق  –االحت
  .مناولة الرماد والغبار الناتج من االحتراق  –) وقود صلب  –وقود غازي  –سائل 

  معدات انتقال الحرارة    تصمیم واداء  ٥٥٣هقم

ســخانات المیــاه  –مكثفــات ومبخــرات التبریــد  –االنابیــب الحراریـة  –مراجعـة أســس انتقــال الحــرارة 
  .السخانات الشمسیة  –االفران الصناعیة وغرف االحتراق  –الغالیات  –مبادالت الحرارة  –

  األنابیب الحراریة    ٥٥٤هقم



االنابیــب  –االعتبــارات العملیــة لتصــمیم االنابیــب الحراریــة  –التطـور التــاریخي لالنابیــب الحراریــة 
نظریــة عمــل االنابیــب الحراریــة  –تطبیقــات علــى اســتخدام االنابیـب الحراریــة  –الحراریـة الخاصــة 

  اریة ذات الموصلیة المختلفةاالنابیب الحر  –تصنیع واختبار االنابیب الحراریة  –

  تشغیل وصیانة المعدات الحراریة     ٥٥٥هقم

االداء عنـــد نقطـــة  –الصـــیانة الدوریـــة  –مراقبـــة االداء والصـــالحیة  –تصـــنیف االالت الحراریـــة 
  .العمرة  –تحلیل عیوب ومصاعب التشغیل  –التصمیم وخارجها 

  الدینامیكا الحراریة المتقدمة ٥٥٦هقم

تــأثیر جــول طوســون والتمــدد  –القابلیــة النقیــة  –حــاالت االتــزان  –مراجعــة القــانون االول والثــاني 
العملیـــات الحراریـــة شـــبه  –طـــرق تحلیـــل كفـــاءة محطـــات التبریـــد –الشـــحن والتفریـــغ  –فــي الفـــراغ 

ــــات دینامیكــــا الحــــرارة للمــــادة  –االنعكاســــیة  –االســــتاتیكیة  ــــة –الخلــــط  –عالق  العملیــــات الحراری
  . مفاعالت االكسرجي والتحلیل االقتصادي لها  –لسریان الموائع 

  موضوعات مختارة في الهندسة الحراریة  ٥٥٧هقم 

  المشروع  ٥٥٨هقم 

ویهــدف المشــروع الــى تــدریب الطالــب علــى المعالجــة العملیــة لمشــكلة میدانیــة معدنیــة أو تصــمیم 
وضـوع المشـروع مـن دبلـوم الـى اخـر منظومة یطبق فیه الطالـب مادرسـه نظریـا وعملیـا ویختلـف م

  .حسب مجال الدبلوم 

  قسم هندسة القوى المیكانیكیة

  هندسة التبرید المتقدمة  ٥٧١هقم 

اقتصــادیات  –التبریــد بنــافورة البخــار  –التبریــد الكهروحــراري  –منظومــات التبریــد بضــغط البخــار 
  .اسالة الغازات  –التبرید بالهواء  –منظومات التبرید باالمتصاص  –منظومات التبرید 

     ةتكییف الهواء المتقدمهندسة  ٥٧٢هقم 



تكییـــف  –تصـــمیم مجـــاري الهـــواء  –حمـــل التبریـــد  –مراجعـــة دورة تكییـــف الهـــواء الســـیكرومتریة 
 –مضـــــخة الحـــــرارة  –الوحـــــدات المنفصـــــلة  –) مـــــاء/هـــــواء –مـــــاء  –هـــــواء (الهـــــواء المركـــــزي 

  الصحة  –اقتصادیات منظومات التكییف 

المنظومـات ذات  –توزیع الهـواء وتصـمیم المخـارج  –) التدفئة(حمل التسخین  –والراحة الحراریة 
  . منظومات استرجاع الحرارة  –الوحدات المجمعة  –الوحدات 

     التبرید  ضواغط ٥٧٣هقم 

ــــریش  –الضــــواغط الترددیــــة  ــــة  –الضــــواغط الحلزونیــــة  –الضــــواغط ذات ال  –الضــــواغط اللولبی
  . تصمیم الضواغط لمنظومات التبرید  –الضواغط النابذة 

  منظومات التحكم    هندسة و  ٥٧٤هقم 

تطبیقــات علــى اجهــزة التبریــد وتكییــف  –نظریـة تشــغیل أدوات القیــاس وطــرق الــتحكم االتوماتیكیــة 
ــــتحكم  –الهــــواء  الــــدوائر  –أجهــــزة الحمایــــة واالشــــارة  –االســــتجابه للمعــــدالت فــــي منظومــــات ال

  .حاالت عملیة   –لكترونیة اال

  تشغیل وصیانة معدات التبرید    ٥٧٥هقم 

ـــــد  ـــــة االداء والصـــــالحیة  –تصـــــنیف االت التبری ـــــوب ومصـــــاعب التشـــــغیل  –مراقب  –تحلیـــــل عی
صــیانة المبخــرات  –العمــره المتوســطة والعمــره الشــامله للضــواغط  –الصــیانة الدوریــة للضــواغط 

عملیــات الشــحن والتفریــغ فــي  –رة أجهــزة القیــاس فــي التبریــد معــای –والمكثفــات واالجهــزة المعاونــة 
ـــد واضـــافة الزیـــت والـــتخلص مـــن الهـــواء فـــي الـــدائرة  ـــد  –دائـــرة التبری قواعـــد وتركیـــب أجهـــزة التبری

  . وضبطها 

  تشغیل وصیانة معدات تكییف الهواء    ٥٧٦هقم 

 –تحلیـل عیـوب ومصـاعب التشـغیل  –مراقبة االداء والصالحیة  –تصنیف أنظمة تكییف الهواء 
 –الصـــیانة الدوریـــة لوحـــدات مخـــارج ومـــداخل الهـــواء  –الصـــیانة الدوریـــة لوحـــدات مناولـــة الهـــواء 

صـــیانة الخوانـــق الحجمیـــة والكشــــف  –الصـــیانة الدوریـــة لمعـــدات الـــتحكم فـــي الحـــرارة والرطوبـــة 
  .الدوري على خوانق االحتراق 



  تبرید وتكییف الهواء موضوعات مختارة في هندسة ال ٥٧٧هقم 

  المشروع  ٥٧٨هقم 

ویهــدف المشــروع الــى تــدریب الطالــب علــى المعالجــة العملیــة لمشــكلة میدانیــة معدنیــة أو تصــمیم 
منظومة یطبق فیه الطالـب مادرسـه نظریـا وعملیـا ویختلـف موضـوع المشـروع مـن دبلـوم الـى اخـر 

  .حسب مجال الدبلوم 

  

  

  

  

  قسم هندسة القوى المیكانیكیة

  والدكتوراه  المحتوى العلمي لمقررات الماجستیر

  انتقال الحرارة والكتلة المتقدم ٦١١هقم

أســس انتقــال الكتلــة  -مبــادالت الحــرارة   -الغلیــان  –التوصــیل الحــراري المســتقر وغیــر المســتقر 
ملفــات التبریــد  –أبـراج التبریــد  –االشــعاع الشمســي  –المرطبــات الرشاشـة   –غسـاالت الهــواء  –
ـــة ال ـــال بالحمـــل القســـري  –مبتل ـــة  ––التكـــاثف  –الزعـــانف واالنتق ـــال الكتل غســـاالت  –أســـس انتق

  .المرطبات الرشاشة  –الهواء 

  میكانیكا الموائع المتقدمة ٦١٢هقم

الســریان االنســیابي فــي  –التحــول الــى الســریان المضــطرب  –الســریانات المثالیــة ثنائیــة االبعــاد 
  . السریان المضطرب في الطبقة الحراریة  -الطبقة الحراریة 

  الوقود ونظریة االحتراق   ٦١٣هقم

ـــة لكـــل منهمـــا ) غـــازي –ســـائل  –صـــلب (انـــواع الوقـــود  طـــرق التحســـین  –والخصـــائص الفیزیائی
د سـابق الخلـط أو خصائص االحتـراق وقـو  –كینماتیكا االحتراق  –المختلفة في االضافات للوقود 



خصـائص اللهــب فــي  –االشـتعال واالنفجــار الــذاتي النـواع الوقــود المختلفــة  –غیـر ســابق الخلــط 
  .الحاالت المختلفة لالحتراق 

  المتقدمة  نیةیربو االالت الت ٦١٤هقم

دراســة الطبقــة  –تصــمیم ریشــة االالت التربینیــة  –) انــواع االالت التوربینیــة وخصائصــها(مقدمــة 
 –تبریـد التوربینـات  –التوربینـات االسـرع مـن الصـوت  –في التوربین والفقـد النـاتج عنهـا  الجداریه

التوربینــات  –المصــادر المختلفــة للفقــد  –تحلیــل ســریان المــائع خــالل التــوربین  –مثلثــات الســرعة 
  .أداء التوربینات خارج نقطة التصمیم  –عابرة الصوت 

  التبرید والتكییف المتقدم ٦١٥هقم

منظومـــات  –التبریـــد بـــالهواء  –التبریـــد الكهـــرو حـــراري  –لتبریـــد المركبـــة بضـــغط البخـــار نظـــم ا
ــــف المركــــزي  –تكییــــف الهــــواء ذات الوحــــدات  ــــد  –منظومــــات التكیی ــــات التبری اقتصــــادیات عملی

 –تصـمیم نظـم التبریـد والتجمـد  –التبریـد بنـافورة البخـار  –التبرید بنظـام االمتصـاص  –والتكییف 
  منظومات ومعدات التحكم  –تصمیم شبكة توزیع الهواء  –منظومات الوحدات المنفصلة 

  المتقدمة ت االحتراق الداخلياال ٦١٦هقم

نمـــوذج الســـریان للخلـــط داخـــل غـــرف االحتـــراق فـــي  –نمـــوذج عـــن الـــدینامیكا الحراریـــة وقوانینهـــا 
غعـــــرف االحتـــــراق فـــــي النمذجـــــة الریاضـــــیة لمعـــــدالت االحتـــــراق داخـــــل  –المحركـــــات المختلفـــــة 
 –االحتـراق وخصائصـه والعوامـل المـؤثرة علیـه فـي محـرك البنـزین والـدیزل  –المحركات المختلفـة 

تـأثیر العوامـل المختلفـة علـى اداء المحركـات تحـت  –انتقال الحرارة وأنظمة التبرید في المحركات 
  .ظروف تشغیل متباینة 

  الموائع الحسابیة المتقدمة  دینامیكا  ٦١٧هقم 

طریقــة  –طریقـة الفــروق المحــدودة (الطــرق العددیــة  –معـادالت الحركــة للمــائع والمشـروط الحدیــة 
 –دراســـة االســتقرار والتقـــارب للحلـــول العددیـــة  –) طریقـــة الحجــم المحـــدود –العناصــر المحـــدودة 

الطــرق العددیــة لحــل  –الطــرق العددیــة لحــل معــادالت اویلــر  –الطــرق العددیــة للســریان المثــالي 
  .ستوكس  / ادالت نافیرمع

  قسم هندسة القوى المیكانیكیة



  الدینامیكا الحراریة المتقدمة ٦٣٠هقم

تــأثیر جــول طوســون والتمــدد  –القابلیــة النقیــة  –حــاالت االتــزان  –مراجعــة القــانون االول والثــاني 
العملیـــات الحراریـــة شـــبه  –طـــرق تحلیـــل كفـــاءة محطـــات التبریـــد –الشـــحن والتفریـــغ  –فــي الفـــراغ 
العملیـات الحراریـة  –الخلـط  –عالقات دینامیكـا الحـرارة للمـادة النقیـة  –االنعكاسیة  –االستاتیكیة 

  مفاعالت االكسرجي والتحلیل االقتصادي لها  –لسریان الموائع 

  مصادر ومنظومات الطاقة ٦٣١هقم

مصــادر الطاقــة المتجــددة  –حیطــة محطــات الطاقــة والبیئــة الم –مقدمــة عــن طــرق وتولیــد الطاقــة 
  .الطرق المباشرة لتحویل الطاقة  –الوقود العضوي والوقود النووي  –

  وتطبیقاتها طاقة الریاح ٦٣٢هقم

أنـواع توربینـات  –التوربینات ذات المحور الرأسي والتصمیم الـدینامو هـوائي لهـا  –اختیار الموقع 
توربینــــات ذات المحــــور االفقــــي والتصــــمیم ال –تســــجیل وعمــــل خــــرائط لســــرعة الریــــاح  –الریــــاح 

  .تخزین الطاقة  –) تولید الكهرباء وضخ المیاه(تطبیقات  –الدینامو هوائي لها 

  نظریة السریان ثنائي الطور ٦٣٣هقم

 –هبـوط الضـغط لالحتكـاك والضـغط الفجـائي واالختنـاق الفجـائي  –أشكال السریان ثنائي الطور 
نقــط  –الغلیــان البركــي  –الغلیــان ذو الحمــل القصـري  –انتقـال الحــرارة فــي الســریان ثنـائي الطــور 

المعــدالت االساســیة لنمــوذج الســریان ثنــائي  –أجهــزة القیــاس للســریان ثنــائي الطــور  –االحتــراق 
  .أجهزة القیاس الضوئیة  –انتقال الحرارة في التكاشف  –السریان الحلقي  –الطور 

  دینامیكا الغازات المتقدمة ٦٣٤هقم

طریقــــة االزاحــــات (الســــریان تحــــت الصــــوتي  –مقدمــــة عــــن الســــریان المنضــــغط متعــــدد االبعــــاد 
طریقــة منحنیــات  –االزاحــات الطفیفــة (الســریان فــوق الصــوتي  –) طریقــة الهــودوجراف –الطفیفــة 

تحــــول  منــــاطق –طریقــــة الهــــودوجراف (الســــریان المخــــتلط  –) الســــریان المتماثــــل –الخصـــائص 
ـــال الحـــرارة  –) الســـریان الصـــوتي ـــة المصـــحوبة بانتق دینامیكـــا الغـــازات  –ســـریان الغـــازات الحقیقی

  .الخلخلة 



  الدینامیكا الهوائیة المتقدمة ٦٣٥هقم

ایرودینامیكـــــات  –الســـــریان حـــــول االجســـــام المتصـــــله  –الخـــــواص االیرودینامیكیـــــة للجنیحـــــات 
  . االجنحة المحدودة 

   ةالمتقدممنظومات الدفع  ٦٣٦هقم

ــدینامیكا الحراریــة والهوائیــة لممــرات دخــول  –أنــواع المحركــات الغازیــة والمحركــات الصــاروخیة  ال
تصـــــمیم واداء الضـــــواغط والتوربینـــــات خـــــارج نقطـــــة التصـــــمیم فـــــي  –الهـــــواء وغـــــرف االحتـــــراق 

دفــع الصــواریخ  –الوقــود الكیمیــائي الصــاروخي ودفــع الصــواریخ الكیمیائیــة  –المحركــات الغازیــة 
  االت الموائع المستخدمة في الصواریخ ذات الوقود السائل  –ذات الوقود الكهربائي 

  

  

  قسم هندسة القوى المیكانیكیة

  الطرق الحسابیة المتقدمة في هندسة القوى المیكانیكیة   ٦٣٧هقم

تقـــال الحـــرارة ان –میكانیكـــا الموائــع (مبـــادئ التغیــرات الطفیفـــة وتطبیقاتهـــا فــي  أســس مســـائل القــیم
مســـائل (طـــرق الفـــروق المحـــدودة وتطبیقاتهـــا  –طـــرق المتبقیـــات الموزونـــة وتطبیقاتهـــا  –) والكتلـــة

مســائل (طــرق القطــع المحــدودة وتطبیقاتهــا  –) مســائل میكانیكــا الموائــع –انتقــال الحــرارة والكتلــة 
  ) .مسائل میكانیكا الموائع –انتقال الحرارة 

  ندسة القوى المیكانیكیة موضوعات مختارة في ه ٦٣٨هقم 

 


