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  الالئحة الداخلیة للدراسات العلیا                          كلیة الهندسة   - جامعة الزقازیق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١ 
 

  قواعد عامة: أوال
  منح الدرجات العلمیة) ١(مادة 

  :تمنح جامعة الزقازیق بناء على اقتراح مجلس كلیة الهندسة الدرجات العلمیة اآلتیة
 Professional Diplomaدبلوم الدراسات المهنیة   أ 

 Postgraduate Diplomaدبلوم الدراسات العلیا   ب 

  Master of Engineering (M. Eng.)درجة الماجستیر في الهندسة   ج 

 Master of Science in Engineering (M. Sc.)درجة الماجستیر في العلوم الهندسیة   د 

  Doctor of Philosophy (Ph. D.)درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الهندسیة   ه 
  . على التوالي) ٣(و ) ٢(و ) ١(وذلك في التخصصات الواردة في الجداول أرقام 

حــدد فــي شــهادة التخـــرج اســ ُ الــدكتوراه فــي العلـــوم درجـــة م الــدبلوم أو عنـــوان الرســالة لــدرجتي الماجســتیر و ی
 .الهندسیة وكذلك القسم العلمي وفرع التخصص إن وجد

  تعریف الدرجات العلمیة) ٢(مادة 
تهـدف هـذه الدراسـة إلــى رفـع الكفـاءة المهنیـة فـي مجـاالت العمــل : دبلـوم الدراسـات المهنیـة  أ 

ــــة یصــــاحبها فــــي كافــــة فــــروع التخصصــــات اله ندســــیة مــــن خــــالل دراســــة مقــــررات تطبیقی
  . تدریبات عملیة

تهدف هذه الدراسة إلى رفع الكفاءة العلمیة فـي المجـاالت التطبیقیـة : دبلوم الدراسات العلیا  ب 
للتخصصـــات الدقیقــــة فـــي فــــروع الهندســــة المتعـــددة مــــن خــــالل مقـــررات تطبیقیــــة وعملیــــة 

عداد مشروعات تطبیقیة ٕ  .متقدمة وا

تهدف هذه الدراسة إلى تنمیة القدرات العلمیـة والتطـویر فـي : اجستیر في الهندسةدرجة الم  ج 
التخصـــص والمجـــال الـــذي یختـــاره الطالـــب، وذلـــك باســـتخدام التقنیـــات واألســـالیب العلمیـــة 

جراء بحث تطبیقي ٕ  .الحدیثة من خالل دراسة عدد من المقررات األكادیمیة المتقدمة وا

تهـــدف هــذه الدراســـة إلــى تنمیـــة القــدرات البحثیـــة : ندســیةدرجــة الماجســـتیر فــي العلـــوم اله   د 
والتفكیــر العلمــي والتطـــویر فــي الفــرع والمجـــال والموضــوع الــذي یختـــاره الطالــب مــن واقـــع 
الخطة البحثیة للكلیة وذلك باستخدام التقنیات واألسالیب العلمیة الحدیثة مـن خـالل دراسـة 

جراء ب ٕ  .حث تطبیقي وتقدیم رسالة علمیة متكاملةعدد من المقررات األكادیمیة المتقدمة وا

تهدف هذه الدراسة إلى تنمیة الفكـر المسـتقل والقـدرة علـى االبتكـار : درجة دكتوراه الفلسفة   ه 
والتطویر ومـن ثـم إضـافة الجدیـد للعلـم فـي الفـرع والمجـال والموضـوع الـذي یختـاره الطالـب 

ــــة والبحثیــــة المتخصصــــة  ــــك بإتبــــاع األصــــول العلمیــــة التقنی تخصصــــا دقیقــــا وتعمیــــق وذل
القــدرات البحثیــة التــي تمــت تنمیتهــا فــي مرحلــة الماجســتیر عــن طریــق إجــراء بحــث علمــي 

 .نظري وتطبیقي
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  ٢ 
 

  نظام الدراسة) ٣(مادة 
عنـــى بالســـاعة المعتمـــدة الســـاعة التـــي تقابلهـــا  ُ تكـــون الدراســـة بنظـــام الســـاعات المعتمـــدة وی

تین مـن التمـارین العملیـة كـل أسـبوع ساعة تدریسیة واحدة للمحاضرات أو علـى األقـل سـاع
  .في الفصل الدراسي الواحد

  
  مواعید الدراسة ) ٤(مادة 

  :تقسم السنة األكادیمیة إلى ثالث فصول دراسیة على النحو التالي
  .أسبوع ١٦یبدأ من السبت الثالث من شهر سبتمبر ولمدة : الفصل الدراسي األول  أ 
  .أسبوع ١٦اني من شهر فبرایر ولمدة یبدأ من السبت الث: الفصل الدراسي الثاني  ب 
 .أسابیع ٨یبدأ من السبت األول من شهر یولیو ولمدة : الفصل الدراسي الصیفي  ج 

  
  مواعید القید ) ٥(مادة 
یتم اإلعالن عن فتح باب القید والتسجیل للفصول الدراسـیة المختلفـة قبـل سـتة أسـابیع مـن   أ 

  .دارة الدراسات العلیا بالكلیةبدء أي فصل دراسي، على أن تقدم طلبات االلتحاق إل
یــتم القیــد ألي مرحلــة دراســیة قبــل أســبوعین مــن میعــاد بدایــة أي فصــل دراســي وذلــك بنــاء   ب 

علـــى موافقـــة مجلـــس القســـم العلمـــي المخـــتص واعتمـــاد مجلـــس الكلیـــة وبعـــد ســـداد الرســـوم 
  .المقررة

  
  المرشد األكادیمي) ٦(مادة 
عین مجلس القسم العلمي المختص مرشدا أك  أ  ُ ادیمیـا لكـل طالـب عنـد بـدء الدراسـة ویسـتمر ی

  .معه حتى نهایة دراسة الدبلوم ودرجة الماجستیر في الهندسة
یحـل المشـرف الـرئیس محـل المرشـد األكـادیمي فـي حالـة التقـدم للتسـجیل لدراسـة ماجســتیر   ب 

 .الفلسفة هالعلوم الهندسیة أو دكتورا

  
  
  شروط التسجیل ) ٧(مادة 
الفصــل الدراســي األول أو الثــاني فــي مقــررات تصــل ســاعاتها یمكــن للطالــب التســجیل فــي   أ 

  .ساعة كحد أقصى ١٨ساعات كحد أدنى و ٦المعتمدة إلى 
یمكــــن للطالــــب التســــجیل فــــي الفصــــل الدراســــي الصــــیفي فــــي مقــــررات ال تزیــــد ســــاعاتها   ب 

  .ساعات ٦المعتمدة على 
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  ٣ 
 

  شروط التعدیل واإللغاء ) ٨(مادة 
اإلضــافة خــالل أســبوعین مــن بــدء ببــدیل أو بالحــذف أو یحــق للطالــب تغییــر المقــررات بالت  أ 

  .ذلك على الفصل الدراسي الصیفي يالدراسة بعد موافقة المرشد األكادیمي وال یسر 
یحــق للطالــب االنســحاب مــن المقــرر خــالل ثمانیــة أســابیع علــى األكثــر مــن بدایــة الدراســة   ب 

بالفصــل الدراســي الصــیفي بالفصــلین الدراســیین األول والثــاني وأربعــة أســابیع علــى األكثــر 
  .وفي كل األحوال ال ترد له الرسوم الدراسیة

یحــق للطالــب إعــادة التســجیل فــي أي مقــرر رســب فیــه ویعیــد المقــرر دراســة وامتحانــا بعــد   ج 
 .دفع رسوم الدراسة له

 
  الحرمان من دخول االمتحان) ٩(مادة 

حضـــور قـــدرها  یحـــرم الطالـــب مـــن التقـــدم المتحـــان أي مقـــرر دراســـي لـــم یحقـــق فیـــه نســـبة
مــن إجمــالي الســاعات الفعلیــة للمقــرر بعــد إنــذار الطالــب عنــد بلوغــه نســبة غیــاب % ٧٥
مــن الســـاعات الفعلیــة للمقـــرر ویكــون ذلـــك بنــاء علـــى تقریــر مـــن أســتاذ المـــادة مـــع % ١٥

إحاطة مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلیة وفي هـذه الحالـة یعتبـر الطالـب راسـبا 
  .Fیر في هذا المقرر بتقد

  
  االعتذار عن دخول االمتحان) ١٠(مادة 

خـول االمتحـان ألي مقـرر إذا تقــدم دیجـوز لمجلـس الكلیـة قبـول اعتـذار الطالــب عـن عـدم 
  . بطلبه قبل بدء االمتحان مدعما بمبرر یقبله مجلس الكلیة

  التوقف عن الدراسة) ١١(مادة 
الل أیـة مرحلــة مـن مراحــل خــ) القیــد أو التسـجیل(للطالــب أن یتوقـف عــن الدراسـة  قال یحـ

ال إو) بخــالف الفصــل الدراســي الصــیفي(الدراسـات العلیــا ألكثــر مــن أربعــة فصــول دراســیة 
  .یعتبر قیده الغیا

  
  إعادة القید) ١٢(مادة 

إذا تم إلغاء قید الطالـب یجـوز إعـادة قیـده بنـاءا علـى اقتـراح مجلـس القسـم المخـتص وبعـد 
علیــه القواعــد التــي تطبــق علــى الطالــب المســتجد موافقــة مجلــس الكلیــة ویراعــى أن تطبــق 

یمضــي علــى نجاحــه لــم  اویجــوز أن یعفــى مــن بعــض المقــررات التــي ســبق لــه دراســتها مــ
فیها أكثر من خمس سنوات وبمتوسـط النقـاط المطلوبـة لكـل مرحلـة وذلـك بنـاء علـى طلـب 

  . مجلس القسم المختص
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  ٤ 
 

  معادلة الساعات المعتمدة) ١٣(مادة 
كلیــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس القســم المخــتص احتســاب ســاعات معتمــدة یجــوز لمجلــس ال

مقابلــة لمقــررات علــى مســتوى الدراســات العلیــا ســبق للطالــب دراســتها فــي نفــس التخصــص 
لــم یمــض علــى  مــافــي أي معهــد علمــي آخــر معتــرف بــه مــن المجلــس األعلــى للجامعــات 

كل مرحلـة بشـرط أال یكـون نجاحه فیها أكثر من خمس سنوات وبمتوسط النقاط المطلوبة ل
  . حصل بها على درجة علمیة أخرى

  
  التقدیرات) ١٤(مادة 

) ان وجـــد(تحســب تقــدیرات المقــررات علـــى اجمــالي درجــات اعمــال الفصـــل الدراســي والعملــي  –أ 
  . %70ودرجات االمتحان التحریري نهایة الفصل الدراسي بحد ادنى    % 30بحد اقصى 

  : على النحو التالي المقابلة لها ونقاط كل ساعة معتمدةالمقررات  تقدیرات حددت -ب 
  النسبة المئویة  عدد النقاط  التقدیر

A 4.0   فأكثر90 من 
A- 3.7  90الى اقل من  88من 
B+  3.3   88الى اقل من  85من 
B  3.0  85الى اقل من  80من 
B-  2.7   80الى اقل من  78من 
C+  2.3   78الى اقل من  75من 
C  2.0   75الى اقل من  70من 
C-  1.7   70الى اقل من  68من 
D+ 1.3   68الى اقل من  65من 
D 1.0   65الى اقل من  60من 
F 0.0   60أقل من 

  متوسط النقاط) ١٥(مادة 
  .حسب نقاط كل مقرر على أنها عدد ساعاته المعتمدة مضروبة في نقاط كل ساعةی  أ 
مرحلــة علــى أنهــا مجمــوع نقــاط  الطالــب فــي أي هــایحســب مجمــوع النقــاط التــي حصــل علی  ب 

  .كل المقررات التي درسها
یحسب متوسط نقاط أي مرحلة على انه ناتج قسمة مجمـوع النقـاط التـي حصـل علیهـا فـي   ج 

  .المرحلة مقسوما على مجموع ساعات المقررات
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  ٥ 
 

ال اعتبـر راسـبا  علـى األقـل Cیعتبر الطالب ناجحا في أي مقـرر إذا حصـل علـى تقـدیر   د  ٕ وا
  .في هذا المقرر

یـتم اعتبـاره فـي متوسـط النقـاط وال یعتـد  Cالمقرر الذي یحصل فیه الطالـب علـى اقـل مـن   ه 
ـــه  فتحســـببـــه ضـــمن الســـاعات المعتمـــدة المقـــررة فـــي المرحلـــة إال إذا أعـــاده ونجـــح فیـــه  ل

  .االخیرة فقط 
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  مراحل الدراسة: ثانیا
  

  نظام الدراسة) ١٦(مادة 
سـات العلیـا وعـدد السـاعات المعتمـدة المطلوبـة لكـل مرحلـة تبین الفقرات التالیـة مراحـل الدراسـة للدرا

  .وشروط االنتقال من مرحلة إلى أخرى وكذلك شروط الحصول على الدرجات العلمیة المختلفة
    
  الدراسة التأهیلیة -١

یلتحــق بهــا المتقــدمون للقیــد فــي إحــدى المراحــل المتاحــة فــي الدراســات العلیــا والمســتوفون   أ 
ا یرى مجلس القسم المختص حـاجتهم السـتكمال بعـض عندملمرحلة و لشروط القبول لتلك ا

  .معارفهم من المواد في مستوى مرحلة البكالوریوس قبل التسجیل لتلك المرحلة
بـــین فصــــل أو فصـــلین دراســــیین وال تحتســـب ضــــمن الســــاعات  فیمــــا تتـــراوح مــــدة الدراســـة  ب 

 .للحصول على أیة درجة علمیة ةالمعتمدة الالزم

  .ع المقررات بنجاحیجب اجتیاز جمی  ج 
  
  Professional Diploma دبلوم الدراسات المهنیة -٢

مـن ینـاظرهم مـن خریجـي  یلتحق بها خریجو كلیات الهندسة أو خریجو الكلیـات العملیـة أو  أ 
  . أي معهد علمي آخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات

ر عملیـة التـي یكـون بهـا یجوز لمجلس الكلیة الموافقـة علـى التحـاق طلبـة مـن الكلیـات الغیـ  ب 
أقسام لها توجـه تطبیقـي أو عملـي یـرى مجلـس الكلیـة مالءمـة طبیعـة دراسـتهم لمـواد دبلـوم 

  .الدراسات المهنیة التي یرغبون في التسجیل به وتتضح مدى حاجتهم لتلك الدراسة
لالئحــــة  طبقــــا ٥٠٠ ســــاعة معتمــــدة مـــن المســــتوى ١٨یـــدرس الطالــــب فــــي هـــذه المرحلــــة   ج 

  .ة موزعة على فصلین دراسیین كحد أدنى لیة ومن المقررات المتاحالداخلیة للك
حقـــق متوســـط اجتـــاز جمیـــع المقـــررات بنجـــاح و الطالـــب دبلـــوم الدراســـات المهنیـــة إذا  مـــنحی  د 

   .٢.٠ ال یقل عن تراكمي نقاط
الدرجــة مرحلــة منتهیــة، وال تتــیح للحاصــلین علیهــا التقــدم للدراســة ألي مراحــل  هــذهتعتبــر   ه 

 .أخرى
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  لدراسة التمهیدیةا -٣
یلتحق بها جمیع الطالب الحاصلین على بكـالوریوس الهندسـة مـن الجامعـات المصـریة أو 

  .ما یعادله المجلس األعلى للجامعات في كافة التخصصات
  :موزعة كاآلتي على األقل ساعة معتمدة ١٢یدرس الطالب في هذه المرحلة   

  .)٤( رقمساعات معتمدة من المقررات الرئیسة من الجدول  ٦  أ 
التخصصــیة أو مــن المقــررات ) ٤(جــدول رقــم ها الطالــب مــن الســتكملســاعات معتمــدة ی ٦  ب 

  .٥٠٠المختص من المستوى  العلمي المتاحة بالقسم
  
  Postgraduate Diploma  دبلوم الدراسات العلیا -٤

الدراســة التمهیدیــة بمتوســط نقــاط ســاعات معتمــدة ب ٩ یلتحــق بهــا الطالــب الــذي أتــم بنجــاح  أ 
  .على األقل ٢.٠ه قدر 

مـــن  ٥٠٠مـــن المســـتوى  علـــى األقـــل ســـاعة معتمـــدة١٥یـــدرس الطالـــب فـــي هـــذه المرحلـــة   ب 
  .بالالئحة الداخلیة بالكلیة ةالمقررات المتاح

الطالب دبلوم الدراسات العلیا في فرع التخصص إذا أتـم دراسـة جمیـع مقـررات دبلـوم  منحی  ج 
  .٢.٠  یقل عنال تراكمي حقق متوسط نقاطو  الدراسات العلیا بنجاح

  
  Master of Engineering (M. Eng.)ة ماجستیر الهندس -4

یلتحق الطالب بدراسة الماجستیر في الهندسة إذا أتم الدراسة التمهیدیة بمتوسـط نقـاط قـدره   أ 
علـى  ٣.٠على األقل أو بعد حصوله على دبلوم الدراسات العلیا بمتوسط نقاط قـدره  ٣.٠
  .األقل

ـــة یـــدرس الطالـــب فـــي هـــذه ا  ب  مـــن المقـــررات  ٦٠٠مـــن المســـتوى  معتمـــدة ســـاعة ٢٤لمرحل
مقـررات مـن الن تتضمن هـذه السـاعات بعـض أویجوز . ة بالالئحة الداخلیة بالكلیة المتاح

وكـذلك یجـوز ان  سـاعات معتمـدة ٦بحـد اقصـى التي لم یسبق له دراسـتها  ٥٠٠المستوى 
م العلمـي المسـجل بـه تتضـمن هـذه السـاعات مقـررات یقـدمها قسـم علمـي اخـر خـالف القسـ

واعتمـاد مجلـس  المخـتص بعـد موافقـة مجلـس القسـمسـاعات معتمـدة ٦الطالب بحد اقصى 
  .الكلیة

ُ  اً تطبیقیــ یعــد الطالــب بحثــا  ج  ویــتم تقییمــه مــن  علــى األقــل ســاعات معتمــدة ٦قــیم علــى أنــه ی
   .المختص القسم مجلس خالل لجنة یشكلها
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فـي اللغـة  تحدید مستوى تاز امتحان شهادةالبحث أن یج إعدادعلى الطالب قبل البدء في   د 
 .(TOEFL) درجة على األقل ٥٠٠بمعدل  اإلنجلیزیة

متابعــة ( عنــد بدایــة اجــراء البحــث التطبیقــي یســجل الطالــب ســاعات معتمــدة تحــت مســمى   ه 
دنـــى ثـــالث ســـاعات معتمـــدة فـــي الفصـــل الدراســـي الواحـــد ولمـــدة أبحـــد ) البحـــث التطبیقـــي

  .فصلین دراسیین على االقل
على األقل في البحث علیه إعـادة تقدیمـه مـرة  ٢.٧ لطالب الذي ال یحقق نقاط تصل إلىا  و 

  .ط اأخرى، ویعامل معاملة المقررات في حسابه داخل متوسط النق
الطالــــب درجــــة الماجســــتیر فــــي الهندســــة بعــــد أن یــــتمم بنجــــاح متطلبــــات الدراســــة  مــــنحی  ز 

  . ٢.٧ بمتوسط ال یقل عن) مقررات وبحث(
ـــة، مرحلـــة منتهیـــة وال تتـــیح للحاصـــلین علیهـــا التســـجیل لدرجـــة دكتـــوراه تعتبـــر هـــذه ال  ح  مرحل

  .ةیالهندس العلوم فيالفلسفة 
  
  Master of Science (M. Sc.) ماجستیر العلوم الهندسیة -٥

ة إذا أتــم الدراســة التمهیدیــة بمتوســط یالهندســ العلــوم یلتحــق الطالــب بدراســة الماجســتیر فــي  أ 
و بعد حصوله على دبلـوم الدراسـات العلیـا بمتوسـط نقـاط قـدره أ على األقل ٣.٠ نقاط قدره

  .على األقل ٣.٠
لدرجــــة ماجســــتیر العلــــوم الهندســــیة فــــي الفیزیــــاء والریاضـــــیات  للقیــــد الطــــالب المتقــــدمون  ب 

وكــــذلك  علـــى األقــــل ٣.٠ بمتوســـط نقــــاط قــــدره ةعلــــیهم إتمـــام الدراســــة التمهیدیــــالهندســـیة 
  . على األقل ٣.٠بمتوسط نقاط قدره ي التخصص فحصول على دبلوم الدراسات العلیا ال

مــــن مــــن المســــتوى  معتمــــدة علــــى األقــــل ســــاعة ١٥یــــدرس الطالــــب فــــي هــــذه المرحلــــة   ج 
ویجــوز ان تتضــمن هــذه الســاعات مقــررات ة بالالئحــة الداخلیــة بالكلیــة المقــررات المتاحــ

سـاعات ٦یقدمها قسم علمي اخر خالف القسم العلمـي المسـجل بـه الطالـب بحـد اقصـى 
   .معتمدة بعد موافقة مجلس القسم المختص واعتماد مجلس الكلیة 

فــي  مســتوىتحدیــد  از امتحــانیــجتإ رســالة الماجســتیر إعــدادعلــى الطالــب قبــل البــدء فــي   د 
 .(TOEFL) درجة على األقل ٥٠٠بمعدل  اإلنجلیزیةاللغة 

بعــة متا( یســجل الطالــب ســاعات معتمــدة تحــت مســمى اعــداد الرســاله العلمیــة عنــد بدایــة   ه 
دنـــى ثـــالث ســـاعات معتمـــدة فـــي الفصـــل الدراســـي الواحـــد ولمـــدة أبحـــد ) رســـالة الماجســـتیر

  .فصلین دراسیین على االقل
ُ یعد الطالب   و    .معتمدة ةساع ثمانیة عشرة اقیم على أنهرسالة علمیة ت
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نقـــاط  الرســـالة قبـــل اجتیـــاز جمیـــع المقـــررات بنجـــاح وبمتوســـط فـــي مناقشـــة الطالـــبتـــتم ال   ز 
  .األقل على ٢.٧تراكمي 

  
  القید لدرجة دكتوراه الفلسفة  -٦

فـــي العلـــوم  لقیـــد لدرجـــة دكتـــوراه الفلســـفة الطالـــب الحاصـــل علـــى درجـــة الماجســـتیرلیقبـــل 
مــن الجامعــات المصـــریة أو درجــة معادلــة مــن المجلـــس األعلــى للجامعــات فـــي  الهندســیة

  .جمیع التخصصات الهندسیة
  االمتحان الشامل -٧

ُ   أ  ن یـــؤدي امتحانـــا شـــامال وال یســـمح لـــه بالقیـــد فـــي ألمرحلـــة علیـــه قیـــد فـــي هـــذه االطالـــب الم
  .المرحلة التالیة إال بعد نجاحه في هذا االمتحان

ُ   ب  لجنة مـن خمسـة أعضـاء مـن األسـاتذة ویـتم اختیـارهم بحیـث  مجلس القسم المختص شكلی
اثنـان مـنهم علـى االقـل مـن  یكـونعلـى ان  تتنوع تخصصـاتهم حـول المجـال العـام للطالـب

  .أقدم األساتذة في اللجنة مقررا لهاالكلیة ویكون  خارج
 التـي سـیؤدي الطالـب االمتحـان فیهـا الموضـوعات تجتمع اللجنة بدعوة من مقررهـا لتحدیـد  ج 

ـــمل التخصصـــــات األساســـــیة حـــــول المجـــــال العـــــام وبمســـــتوى یتناســـــب ودرجـــــة  بحیـــــث تشــ
  .الدكتوراه

 مالــالز متحــان التحریـري والــزمن یقـدم الطالــب طلبــا لعقـد االمتحــان وتحــدد اللجنـة موعــدا لال  د 
   .له

بعد أداء الطالب لالمتحان التحریري تحدد اللجنـة موعـدا ألداء االمتحـان الشـفوي بحضـور   ه 
جمیـــع أعضـــائها لتنـــاقش الطالـــب فـــي التخصـــص العـــام وتقـــوم اللجنـــة فـــي نهایـــة الجلســـة 

  .بإعالن نجاح أو رسوب الطالب في هذا االمتحان
 .  ، أمام نفس اللجنةالمتحان الشاملیحق للطالب إعادة التقدم ل  و 

  
  مقررات الدكتوراه -٨

  .حة من أنهى االمتحان الشامل بنجایلتحق بهذه المرحل  أ 
 اإلنجلیزیـةفـي اللغـة تحدیـد مسـتوى  امتحـان شـهادةلـم یسـبق لـه اجتیـاز على الطالب الذي   ب 

 هأو مــا یعادلــلیــه أن یجتــاز هــذا االمتحــان ع (TOEFL) درجــة علــى األقــل ٥٠٠بمعــدل 
  .من امتحانات اللغة اإلنجلیزیة المعترف بها وذلك قبل التسجیل في مقررات هذه المرحلة

أو  ٧٠٠مـــن المســـتوى  علـــى األقـــل معتمـــدة اتســـاع ٩ یـــدرس الطالـــب فـــي هـــذه المرحلـــة  ج 
  .والتي لم یسبق للطالب دراستها  من المقررات المتاحة بالتخصص العلمي ٦٠٠
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 .على األقل ٣.٠٠توراه متوسط نقاط قدره یجب أن یحقق الطالب في مقررات الدك  د 

  
 

   إعداد رسالة الدكتوراه -٩
متابعــة ( یســجل الطالــب ســاعات معتمــدة تحــت مســمى اعــداد الرســاله العلمیــة عنــد بدایــة   أ 

اربعـة سـاعات معتمـدة فـي الفصـل الدراسـي الواحـد ولمـدة  سـتةدنـى أبحد ) رسالة الدكتوراه 
  .على االقل فصول دراسیة

َ یعد الطالب ر   ب   .ساعة معتمدة ٤٨قیم على أنها سالة علمیة ت

  
  التحویل بین درجتي الماجستیر ) ١٧(ماده 

لدرجـــة الماجســـتیر فـــي  قیـــدأ  یجـــوز للطالـــب المقیـــد لدرجـــة ماجســـتیر الهندســـة التحویـــل لل
صـة اوبعـد عمـل المق) ٥(جـزء ) ١٦(العلوم الهندسیة مع االخذ في االعتبار احكام المـادة 

  .العلمیة الالزمة 
لدرجـة ماجسـتیر  قیـدب  یجـوز للطالـب المقیـد لدرجـة ماجسـتیر العلـوم الهندسـیة التحویـل لل

صـة العلمیـة اوبعـد عمـل المق) ٤(جزء ) ١٦(الهندسة مع االخذ في االعتبار احكام المادة 
  .  الالزمة

  
  مدة الدراسة ) ١٨(مادة 
  .سنة دراسیة ونصفالحد األقصى لدراسة دبلوم الدراسات المهنیة   أ 
   .سنتان دراسیتان دبلوم الدراسات العلیا لحد األقصى لمدة الدراسة لدرجةا  ب 
أربــع  العلــوم الهندســیة ماجســتیر الهندســة أوماجستیر  تيالحــد األقصــى لمــدة الدراســة لــدرج  ج 

مـــــن تــــاریخ القیـــــد فــــي مقــــررات الماجســـــتیر وهــــي تمثـــــل دراســــة مقـــــررات ســــنوات دراســــیة 
عداد ٕ   .الرسالةالبحث أو  الماجستیر وا

مـن تـاریخ النجــاح سـت سـنوات دراسـیة  د األقصـى لمـدة الدراسـة لدرجـة دكتـوراه الفلسـفةالحـ  د 
عداد الرسالة ٕ   .في االمتحان الشامل وهي تمثل دراسة مقررات الدكتوراه وا

یجــوز مــد الحــد األقصــى لــدرجتي ماجســتیر العلــوم الهندســیة ودكتــوراه الفلســفة بنــاء علـــى   ه 
 .القسم واعتماد مجلس الكلیة تقریر من المشرف الرئیس وموافقة مجلس
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 ١١ 
 

  لدرجتي ماجستیر العلوم الهندسیة ودكتوراه الفلسفة في (والمناقشة  لجنة الحكم) ١٩(مادة 
   )العلوم الهنسیة

بعــد االنتهــاء مــن متطلبــات الدراســة بنجــاح وتقــدیم نــدوة عــن نتــائج الرســالة یتقــدم المشــرف   أ 
  .للمناقشةالرسالة  صالحیة عن مدىبتقریر  مجلس القسمل) هیئة اإلشراف(

لجنــة علمیــة لفحــص الرســالة والحكــم  مجلــس القســم یشــكل مجلــس الكلیــة بنــاء علــى اقتــراح  ب 
أو المشـــرفین مـــن األســـاتذة واألســـاتذة (علیهـــا مـــن ثالثـــة أعضـــاء یكـــون احـــدهم المشـــرف 

أن یكـــون أحـــد األعضـــاء علـــى  یجـــبو ) المســـاعدین بحـــد أقصـــى عضـــوین بصـــوت واحـــد
  .یكون مقرر اللجنة أقدم األساتذةاألقل من خارج الجامعة و 

بعـد تلقــي التقــاریر الفردیــة المفصــلة یــتم باالتفــاق  والمناقشــة تحـال الرســالة إلــى لجنــة الحكــم  ج 
لمناقشـــة الرســـالة مناقشـــة علنیـــة خـــالل ثالثـــة اشـــهر  امـــع المشـــرف الرئیســـي تحدیـــد موعـــد
م فــي الكلیــة علــى األقــل وتجتمــع لجنــة الحكــ بأســبوعینویعلــن عــن المناقشــة قبــل الموعــد 

وتطلـــع علـــى التقـــاریر الفردیـــة المفصـــلة عـــن فحـــص الرســـالة وتـــتم مناقشـــة الطالـــب وتقـــدم 
اللجنـة تقریــرا جماعیــا عــن الرســالة والمناقشــة موضـحا بــه مســتوى الرســالة ورأي اللجنــة فــي 
مـــنح الدرجـــة ویجـــوز للجنـــة أن تعیـــد الرســـالة إلـــى الطالـــب الســـتكمال مـــا تـــراه مـــن نقـــص 

  .حد أقصى ستة أشهر ویشترط للمنح موافقة أعضاء اللجنة باإلجماععطي له فرصة بوت
أن یقـوم الـدارس بنشـر ورقــة  الفلسـفة دكتـوراه تشـكیل لجنـة الحكـم والمناقشـة لرسـالةیشـترط ل  د 

علمیة واحدة على األقل في مجلة علمیة متخصصـة محكمـة أو مـؤتمر علمـي متخصـص 
  .ویقدم ما یفید نشرها أو قبولها للنشر وتكون الورقة مستخرجة من رسالة الدكتوراه. محكم

الكلیـة  القسـم الـذي یرفعهـا إلـى مجلـس تحال التقاریر الفردیة والتقریر الجماعي إلـى مجلـس  ه 
  .ثم إلى الجامعة للنظر في منح الدرجة
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 أحكام عامة : ثالثا
  البرامج المشتركة والبینیة) ٢٠(مادة 
م المخـتص الموافقـة علـى تنظـیم درجـات یجوز لمجلس الكلیة بناء على اقتراح مجلس القس  أ 

باالشتراك مـع جامعـات أجنبیـة أو مصـریة تـرتبط باتفاقیـات مـع ) ماجستیر –دبلوم (علمیة 
كلیة الهندسة بالزقازیق ویجوز دراسة بعض هذه المقررات عن طریـق التعلـیم عـن بعـد مـع 

  .من الالئحة  ١٦االلتزام باحكام المادة رقم 
علـــى اقتـــراح مجـــالس األقســـام المختصـــة الموافقـــة علـــى إنشـــاء  یجـــوز لمجلـــس الكلیـــة بنـــاء  ب 

دبلومات مهنیة أو دبلومات دراسات علیا بینیـة تجمـع بـین تخصصـات مختلفـة مـع االلتـزام 
  .من الالئحة  ١٦رقم مادة البأحكام 

  
  تطبیق الالئحة) ٢١(مادة 
ات العلیـــا علـــى یبـــدأ تطبیـــق هـــذه الالئحـــة والبـــرامج الدراســـیة الملحقـــة بهـــا لمرحلـــة الدراســـ  أ 

هـذه  باعتمـاد الطالب الذین یقبلون للقید بهذه الدراسات بعد صدور القـرار الـوزاري الخـاص
، أمــا الطــالب المقیــدون قبــل هــذا التــاریخ فتســري علــیهم احكــام اللــوائح التــي قبلــوا  الالئحــة

  . للقید بالدراسات العلیا وقت سریانها 
لتنظــیم الجامعــات ) ٤٩(ة أحكــام القــانون تطبــق فیمــا لــم یــرد بشــأنه نــص فــي هــذه الالئحــ  ب 

المصــریة والئحتـــه التنفیذیــة والقـــوانین المعدلـــة لهمــا وكـــذلك القـــرارات الوزاریــة المبنیـــة علـــى 
  .قرارات صادرة من المجلس األعلى للجامعات
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  الدرجات العلمیة والتخصصات لمرحلة الدراسات العلیا: رابعا
جتي ماجستیر الهندسة وماجستیر العلوم الهندسیة التخصصات العلمیة لدر  )١(جدول رقم 

    -:وكذلك دكتوراه الفلسفة وفقا لتخصصات االقسام العلمیة االتیة 
  الكود  العلمي القسم  م 
  الفیزیاء والریاضیات الهندسیة  ١

Engineering Physics and Mathematics 
  فیزیاء هندسیة -١فروع التخصص 

  هندسیة  ریاضیات – ٢                  

  PHYفیز  
 MTHریض 

  هندسة المواد   ٢
Material Engineering   

  همو
MTE 

  الهندسة البیئیة  ٣
Environmental Engineering 

  هبي
ENE 

  هندسة التشیید والمرافق  ٤
Construction and Utilities Engineering  

  هندسة وادارة التشیید  -١فروع التخصص 
  الطرق والمطارات هندسة -٢                  
  الهندسة المساحیة  -٣                  

  هتش
CUE 

  الهندسة اإلنشائیة  ٥
Structural Engineering 

  هنش
STE 

  هندسة المیاه والمنشآت المائیة  ٦
Water and Water Structures Engineering  

  همي
WSE 

  هندسة القوى المیكانیكیة  ٧
Mechanical Power Engineering 

  هقم
MPE 

  هندسة التصمیم المیكانیكي واإلنتاج  ٨
Mechanical Design and Production Engineering 

  هندسة التصمیم المیكانیكي -١فروع التخصص 
  هندسة االنتاج -٢                  

  هتج
MDP 

  الهندسة الصناعیة  ٩
Industrial Engineering 

  هصن
INE 
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 ١٤ 
 

  
  )١(تابع الجدول رقم 

  
  الكود  م العلميالقس  م

  هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة  ١٠
Electronics and Electrical Communications Engineering  

  هكت
ECE 

  هندسة الحاسبات والمنظومات  ١١
Computer and Systems Engineering 

  هحس
CSE 

  هندسة القوى واآلالت الكهربیة  ١٢
Electrical Power and Machines Engineering 

  هقك
EPE 

  الهندسة المعماریة   ١٣
Architectural Engineering 

  الدراسات المعماریة  -١التخصص فروع 
  التصمیم والتخطیط البیئي – ٢                  
  التنمیة العمرانیة وتصمیم المجتمعات -٣                  
  التخطیط العمراني  – ٤                  

  علوم وتكنولوجیا البناء – ٥                  

  همع
ARE 
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  دبلومات الدراسات المهنیة): ٢(جدول رقم 
 اسم الدبلوم القسم المشرف مسلسل

الفیزیاء والریاضیات   ١
  الهندسیة

  الفیزیاء الهندسیة
  الریاضیات الهندسیة

٢  
  

دارة التشیید  هندسة التشیید والمرافق ٕ   هندسة مساحیة -  رق والمطاراتهندسة الط -  هندسة وا

٣  
 

والمنشآت  هندسة المیاه
 المائیة 

تحسین  - صیانة المنشآت الهیدرولیكیة -  القیاسات الهیدرولیكیة
هندسة المیاه  –اإلدارة المتكاملة للمیاه  - األداء لنظم الري والصرف

  ادارة االزمات الهیدرولیكیة –هندسة السدود  –الجوفیة 
 

الهندسة الحراریة  –هندسة االالت التوربینیة  –هندسة الطاقة المتجددة   المیكانیكیةهندسة القوى   ٤
  هندسة التبرید والتكییف –

قسم التصمیم المیكانیكي   ٥
  واإلنتاج

 –تكنولوجیــا اللحــام  –قیاســات متقدمــة  –التصــنیع باســتخدام الحاســب 
 –تزییــت تكنولوجیــا ال –تكنولوجیــا قطــع المعــادن  –تكنولوجیــا الســباكة 
تطبیقـــات النـــانو  –تطبیقـــات فـــي المـــواد المركبـــة  –قیاســـات میكانیكیـــة 

  تطبیقات النانو تكنولوجي  –تكنولوجي في الهندسة الزراعیة 
  

 الهندسة الصناعیة الهندسة الصناعیة ٦

هندسة اإللكترونیات  ٧
 واالتصاالت الكهربیة

وانتشار الهوائیات  - هندسة االتصاالت  – هندسة اإللكترونیات
 الموجات
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  دبلومات الدراسات العلیا): ٣(جدول رقم 
 اسم الدبلوم القسم المشرف مسلسل

الفیزیاء والریاضیات   ١
  الهندسیة

  الفیزیاء الهندسیة
  الریاضیات الهندسیة

  هندسة تآكل المواد  - هندسة المواد   هندسة المواد  ٢

  هندسة البیئة  الهندسة البیئیة  ٣
دارة التشیید  ید والمرافقهندسة التشی  ٤ ٕ   هندسة مساحیة -هندسة الطرق والمطارات  - هندسة وا

ــــدعیم اإلنشــــاءات   - الهندســــة اإلنشــــائیة  الهندسة اإلنشائیة  ٥ الهندســــة  –هندســــة تــــرمیم وت
  الجیوتقنیة 

هندســــة المیــــاه والمنشــــآت   ٦
   المائیة

ــــــري والصــــــرف  -هندســــــة المــــــواني والمالحــــــة الداخلیــــــة  - هندســــــة ال
ــــة وتطبیقاتهــــا ا ــــري والصــــرف  -لهندســــة الهیدرولیكی صــــیانة أعمــــال ال

 -هندسـة القـوى المائیــة  -هندسـة األنفـاق المائیـة  - والمنشـآت المائیـة
  هندسة المیاه الجوفیة 

 
الهندســة  -هندســة التبریــد وتكییــف الهــواء  -هندســة الطاقــة المتجــددة   هندسة القوى المیكانیكیة  ٧

  .ت التوربینیة هندسة اآلال -الحراریة 

هندســــــــــــــــــــة التصــــــــــــــــــــمیم   ٨
  المیكانیكي واإلنتاج

التصـــــمیم   -التصـــــنیع باســـــتخدام الحاســـــب  - التصـــــمیم المیكـــــانیكي
ـــــــــك  -هندســـــــــة التزییـــــــــت  -باســـــــــتخدام الحاســـــــــب   –مقدمـــــــــة للربوتی

  تكنولوجیا اإلنتاج -تكنولوجیا المواد المركبة   -النانوتكنولوجي 
  یةالهندسة الصناع  الهندسة الصناعیة  ٩

هندســــــــــــة اإللكترونیــــــــــــات   ١٠
  واالتصاالت الكهربیة

ـــــات  ـــــات وانتشـــــار  -هندســـــة االتصـــــاالت  –هندســـــة اإللكترونی الهوائی
  الموجات

هندســـــــــــــــــة الحاســـــــــــــــــبات   ١١
  والمنظومات

  هندسة الحاسبات والمنظومات

ـــــــــوى واآلالت   ١٢ هندســـــــــة الق
  الكهربیة

  هندسة القوى واآلالت الكهربیة

  تخطیط المدن والمستقرات العمرانیة   -یم والتخطیط البیئي التصم  الهندسة المعماریة  ١٣
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 ١٧ 
 

  )٤(جدول رقم 
  Core Courses                         المقررات الرئیسة

 
Exam 

Hours 

Credit 

Hours 
Subject Code 

ة المتقدمة یالریاضیات الهندس 3 3  
Advanced Engineering Mathematics  

  ٥٠١هند 

Eng 501 
 یةطرق الحسابیة الهندسال 3 3

Engineering Computational Methods  
  ٥٠٢هند 

Eng 502 
ة یالطرق التجریبیة الهندس 3 3  

Engineering Experimental Methods 
  ٥٠٣هند 

Eng 503 
 تصمیم وتحلیل النظم الهندسیة 3 3

Engineering Systems Design  and Analysis 
  ٥٠٤هند 

Eng 504 
 المتقدمةالبرمجة  3 3

Advanced Programming  
  ٥٠٥هند 

Eng 505 
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 ١٨ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البرامج الدراسیة : خامسا
  لمرحلة الدراسات العلیا
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 ١٩ 
 

  قسم الفیزیاء والریاضیات الهندسیة
  مقررات دبلوم الدراسات المهنیة في الفیزیاء الهندسیة

 
ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

  فیزیاء البالزما التطبیقیة  3 3
Applied Plasma Physics  

 ٥٠١ –فیز 
PHY – 501 

3 3 
 األسس الفیزیائیة للتصنیع والتقنیة بالبالزما 

Physical Principles of Plasma Processing  
and Technology 

 ٥٠٢ -فیز 
PHY – 502 

  بصریات -ر والكهرومقدمة في اللیز  3 3
Introduction to Laser and Electro-Optics 

٥٠٣ -فیز   
PHY– 503 

3 3 
 األسس الفیزیائیة للتصنیع والتقنیة باللیزر 

Physical Principles of Laser Processing  
and Technology 

٥٠٤ –فیز    

PHY – 5٠4 

  مبادئ االندماج النووي 3 3
Principles of fusion Energy 

٥٠٥ -فیز   
PHY – 505 

  الفعل المتبادل لألشعة مع المادة 3 3
Interaction of Radiation with Matter  

٥٠٦ -فیز      
PHY 506 

 تقنیات الرصد اإلشعاعي 3 3
Nuclear Detection Techniques 

 ٥٠٧ -فیز 
PHY – 507 

  وتطبیقات في علم اآلثار ١٤التأریخ بالكربون  3 3
C14 Dating and Physical applications in archeology 

٥٠٨ -فیز   
PHY – 508 

  أجهزة فیزیاء الجوامد 3 3
Solid State Devices 

٥٠٩ –فیز    
PHY – 509 

  تقنیات اإلنفراغاألسس الفیزیائیة ل 3 3
Physical Principles of Vacuum Techniques 

٥١٠ –فیز    
PHY – 510 

  فیزیاء الحرارة المنخفضة 3 3
Cryogenics 

٥١١ -فیز   
PHY– 511 

  في الفیزیاء التطبیقیةموضوعات مختارة  3 3
Selected Topics in Applied Physics 

 ٥١٢ -فیز 
PHY– 512 
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 ٢٠ 
 

  قسم الفیزیاء والریاضیات الهندسیة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  مقررات دبلوم الدراسات المهنیة في الریاضیات الهندسیة

  الكود
Code 

  المقرر
Subject 

اعات الس
  المعتمدة
Credit  
Hours 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

  ٥٠٤ - ریض  
MTH-504  

  تكامل متقدم وتطبیقاته
Advanced Calculus and Applications  

3  3  

  ٥٠٥ - ریض  
MTH-505  

          تحلیل ریاضیاتي متقدم
Advanced Mathematical Analysis  3  3  

  ٥٠٦ - ریض  
MTH-506  

  تحلیل عددي متقدم
Advanced Numerical Analysis  3  3  

  ٥٠٧ - ریض  
MTH-507  

  محاكاة ریاضیاتیة لنظم صناعیة  
Industrial Mathematical Modeling 

3  3  

  ٥٠٨ - ریض  
MTH-508  

  ریاضیات جزیئیة و تطبیقاتها                  
   Discrete Mathematics and Applications  3  3  

  ٥٠٩ - ریض  
MTH-509  

  یاضیاتیة لمسائل  عكسیة حلول ر 
Inverse Boundary Value Problems  

3  3  

  ٥١٠ - ریض  
MTH-510  

  ریاضیات حاسوبیة
Computational Mathematics   3  3  

  ٥١١ - ریض  
MTH-511  

  رسوم حاسوبیة
Computational Graphics  3  3  

  ٥١٢ - ریض  
MTH-512  

  موضوعات مختارة في الریاضیات المهنیة
Selected Topics in Industrial Mathematics 

3  3  
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 ٢١ 
 

 قسم الفیزیاء والریاضیات الهندسیة

  مقررات دبلوم الدراسات العلیا في الفیزیاء الهندسیة
  

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

  فیزیاء البالزما 3 3
Plasma Physics 

٥١٣ -فیز   
PHY – 513 

  الفیزیاء الذریة 3 3
Atomic Physics 

٥١٤ -فیز   
PHY– 514 

  الفیزیاء النوویة 3 3
Nuclear Physics 

٥١٥ -فیز   
PHY – 515 

  فیزیاء الجوامد 3 3
Solid State Physics 

٥١٦ -فیز    
PHY – 516 

  النظریة الكهرومغناطیسیة 3 3
Electromagnetic Theory 

٥١٧ -فیز    
PHY – 517 

  یكانیكا الكمومیةالم 3 3
Quantum Mechanics 

٥١٨ -فیز   
PHY – 518 

  میكانیكا األوساط المتصلة 3 3
Continuum Mechanics 

٥١٩ -فیز    
PHY – 519 

  المیكانیكا التحلیلیة 3 3
Analytical Mechanics 

٥٢٠ -فیز    
PHY – 520 

  المیكانیكا اإلحصائیة 3 3
Statistical Mechanics 

٥٢١ -فیز    
PHY – 521 

  الفیزیاء التجریبیة 3 3
Experimental Physics 

٥٢٢ -فیز   
PHY– 522 

 موضوعات مختارة في الفیزیاء الهندسیة 3 3
Selected Topics in Engineering Physics 

٥٢٣ -فیز    
PHY– 523 
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 ٢٢ 
 

  قسم الفیزیاء والریاضیات الهندسیة
  لهندسیةمقررات دبلوم الدراسات العلیا في الریاضیات ا

  
ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 الجبر المجرد 3 3
Abstract Algebra 

  ٥١٥ - ریض  
MTH-515  

 التحلیل الدالي 3 3
Functional Analysis 

  ٥١٦ - ریض  
MTH-516  

 الهندسة التفاضلیة 3 3
Differential Geometry 

  ٥١٧ - ریض  
MTH-517  

 الفیزیاء الریاضیاتیة  3 3
Mathematical Physics 

  ٥١٨ - ریض  
MTH-518  

 التحلیل العددي 3 3
Numerical Analysis 

  ٥١٩ - ریض  
MTH-519  

 الجبر الخطي 3 3
Linear Algebra 

  ٥٢٠ - ریض  
MTH-520  

 التحلیل المركب 3 3
Complex Analysis 

  ٥٢١ - ریض  
MTH-521  

  نیكا التحلیلیةالمیكا 3 3
Analytical Mechanics 

 ٥٢٢ –فیز 
PHY – 522 

 موضوعات مختارة 3 3
Selected Topics 

  ٥٢٣ - ریض  
MTH-523  
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 ٢٣ 
 

  
  قسم الفیزیاء والریاضیات الهندسیة

  الفیزیاء الهندسیة: والدكتوراه  مقررات الماجستیر
ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 فیزیاء البالزما المتقدمة 3 3
Advanced Plasma Physics 

  ٦٠١ -فیز 
PHY – 601 

 فیزیاء اللیزر 3 3
Laser Physics 

 ٦٠٢ -فیز 
PHY – 602 

 النظریة الكهرومغناطیسیة المتقدمة 3 3
Advanced Electromagnetic Theory 

 ٦٠٣ -فیز 
PHY – 603 

  البصریات والتحلیل الطیفي 3 3
Optics and Spectral Analysis 

 ٦٠٤ -فیز 
PHY – 604 

  فیزیاء الجوامد المتقدمة 3 3
Advanced Solid State Physics 

٦٠٥ -فیز   
PHY – 605 

 نظریة وتصمیم المفاعالت النوویة 3 3
Theory and Design of Nuclear Reactors 

  ٦٠٦ –فیز 
PHY– 606 

  امیكا الهیدرومغناطیسیةالدین 3 3
Magnetohydrodynamics 

  ٦٠٧ –فیز 
PHY– 607 

  المتقدمة وممیكانیكا الكم 3 3
Advanced Quantum Mechanics 

  ٦٠٨ –فیز 
PHY – 608 

 المیكانیكا اإلحصائیة المتقدمة 3 3
Advanced Statistical Mechanics 

  ٦٠٩ –فیز 
PHY – 609 

  یاسات المتقدمةالفیزیاء المعملیة والق 3 3
Laboratory Physics and Advanced Measurements 

  ٦١٠ –فیز 
PHY – 610 

 موضوعات مختارة متقدمة 3 3
Advanced Special Topics 

 ٦١١ -فیز 
PHY – 611 
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 ٢٤ 
 

  قسم الفیزیاء والریاضیات الهندسیة
  الریاضیات الهندسیة: والدكتوراه  مقررات الماجستیر

  
ساعات 

  حاناالمت
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

ة متقدمةاتیموضوعات ریاضی 3 3  
Advanced Mathematical Topics 

  ٦٠٦ - ریض  
MTH-606  

 تحلیل عددي متقدم 3 3
Advanced numerical analysis 

  ٦٠٧ - ریض  
MTH-607  

 الجبر المتقدم  3 3
Advanced Algebra  

  ٦٠٨ - ریض  
MTH-608  

 التحویالت المتماثلة  3 3
Similarity Transformations Methods 

  ٦٠٩ - ریض  
MTH-609  

 التحویالت التكاملیة 3 3
 Integral Transformations Methods 

  ٦١٠ - ریض  
MTH-610  

 طرق تجزیئیة 3 3
Discretization methods 

  ٦١١ - ریض  
MTH-611  

زیةالریاضیات الرم 3 3  
Symbolic Mathematics 

  ٦١٢ - ریض  
MTH-612  

في الریاضیات الهندسیة موضوعات مختارة 3 3  
Special Topics in Engineering Mathematics 

  ٦١٣ - ریض  
MTH-613  
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 ٢٥ 
 

  قسم هندسة المواد
  مقررات دبلوم الدراسات العلیا في هندسة المواد

  
ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

عات السا
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 خواص الخرسانة 4 4
Properties of Concrete 

 ٥٠٠همو 
MTE 500 

 الخرسانات الخاصة 4 4
Special Concretes 

 ٥٠١همو
MTE 501 

 مواد وطرق االصالح والتقویة 4 4
Materials and Methods of Repair and Strengthening 

 ٥٠٢همو
MTE 502 

 عزل وحمایة المنشآت 2 2
Insulation and Protection of Structures 

 ٥٠٣همو 
MTE 503 

 المواد الهندسیة المتقدمة 4 4
Advanced Engineering Materials 

 ٥٠٤همو 
MTE 504 

 ضبط الجودة والمواصفات القیاسیة 3 3
Quality Control and Standard Specifications 

 ٥٠٥همو 
MTE 505 

للمواد الهندسیة اتتحلیل االنهیار  3 3  
Failure Analysis of Engineering Materials 

 ٥٠٦همو 
MTE 506 
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 ٢٦ 
 

  
  قسم هندسة المواد

  مقررات دبلوم الدراسات العلیا في هندسة تآكل المواد
  

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  لكودا
Code 

  مبادئ المیتالورجیا الفیزیائیة 4 4
Physical Metallurgy Principles 

 ٥٠٧همو 
MTE 507 

 تآكل الفلزات والسبائك 3 3
Corrosion of Metals and Alloys 

 ٥٠٨همو 
MTE 508 

 الدینامیكا الحراریة المیتالورجیة 4 4
Metallurgical Thermodynamics 

 ٥٠٩همو 
MTE 509 

كیمیاء الكهربیةال 4 4  
Electrochemistry 

 ٥١٠همو 
MTE 510 

 حمایة المواد من التآكل 2 2
Corrosion Protection of Materials 

 ٥١١همو 
MTE 511 

 قیاسات عملیات التآكل 3 3
Corrosion Measurements 

 ٥١٢همو 
MTE 512 

 تطبیقات میدانیة 4 4
Case Studies and Applications  

 ٥١٣همو 
MTE 513 
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 ٢٧ 
 

  قسم هندسة المواد 
  هندسة المواد : هوالدكتورا مقررات الماجستیر

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 المیتالورجیا الفیزیائیة المتقدمة 3 3
Advanced Physical Metallurgy 

 ٦٠١همو 
MTE 601 

  واد البولیمریة الهندسیة وتطبیقاتهاالم 3 3
Polymeric Engineering Materials and Their Applications  

 ٦٠٢همو 
MTE 602 

  المواد المركبة المتقدمة 3 3
Advanced Composite Materials 

 ٦٠٣همو 
MTE 603 

  المواد الخزفیة الهندسیة  3 3
Ceramic Engineering Materials 

 ٦٠٤همو 
MTE 604 

 الكلل والكسر في المواد الهندسیة 3 3
Fatigue and Fracture of Engineering Materials 

 ٦٠٥همو
MTE 605 

3 3 
  تطبیقات المرونة واللدونة في المواد الهندسیة

Applications of Elasticity and Plasticity in Engineering 
Materials 

 ٦٠٦همو 
MTE 606 

لمواد الهندسیةالسلوك المیكانیكي ل 3 3  
Mechanical Behavior of Engineering Materials  

 ٦٠٧همو
MTE 607 

3 3 
  االختبارات المتلفة والغیر متلفة للمواد الهندسیة 

Destructive and Non – Destructve Testing of Engineering 
Materials 

 ٦٠٨همو
MTE 608 

 الخرسانات عالیة األداء  3 3
High Performance Concretes 

 ٦٠٩همو 
MTE 609 

  التآكل والحمایة للفلزات والسبائك 3 3
Corrosion and Protection of Metals and Alloys 

٦١٠همو  
MTE 610 

عادة التأهیل 3 3 ٕ  مواد الترمیم وا
Materials for Repair and Rehabilitation 

 ٦١١همو
MTE 611 

3 3 
  الهندسیة تطبیقات المیكانیكا المتقدمة في المواد

Applications of Advanced Mechanics in Engineering 
Materials  

 ٦١٢همو 
MTE 612 

 الوصالت اإلنشائیة 3 3
Structural Joints 

 ٦١٣همو
MTE 613 

3 3 
  أسباب انهیار واصالح المواد في التطبیقات الهندسیة

Failure causes and Repair of Materials in Engineering 
Applications 

 ٦١٤همو
MTE 614 

  موضوعات مختارة في تطبیقات المواد الهندسیة  3 3
Selected Topics in Engineering Materials Applications 

 ٦١٥همو
MTE 615 
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 ٢٨ 
 

  قسم الهندسة البیئیة
  مقررات دبلوم الدراسات العلیا في هندسة البیئة 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

3 3 
 تحلیل إحصائي متقدم

Advanced Statistical Analysis 
٥٠٨هبي    

ENE 508  

3 3 
 كیمیاء البیئة

Environmental Chemistry  
 ٥٠٩هبي 

ENE 509   
3 3 

 النمذجة ونظم المحاكاه
Modeling and Simulation Systems 

 ٥١٠هبي 
ENE 510   

3 3 
میاهثلوث ال  

Water pollution  
 ٥١١هبي 

ENE 511   
3 3 

 تلوث الهواء
Air Pollution 

 ٥١٢هبي 
ENE 512   

3 3 
 تلوث التربة

Soil Pollution 
 ٥١٣هبي 

ENE 513   
3 3 

 التقویم البیئي للمشروعات
Environmental Impact Assessment 

 ٥١٤هبي 
ENE 514   

3 3 
التلوث طرق وأجهزة قیاس  

Methods and Equipments of Pollution 
 ٥١٥هبي 

ENE 515   
3 3 

 طرق المعالجة الموحدة
Unit Operation  

 ٥١٦هبي 
ENE 516   

3 3 
 معالجة المخلفات الصناعیة السائلة

Treatment of Industrial Liquid Wastes  
 ٥١٧هبي 

ENE 517   
3 3 

        معالجة المخلفات الصناعیة الغازیة
Treatment of Industrial Gaseous Wastes 

 ٥١٨هبي 
ENE 518   

3 3 
 تحلیل المیاه المتخلفة والمخلفات الصناعیة المائیة

Analysis of Water and Industrial Water 
 ٥١٩هبي 

ENE 519  
3 3 

 تصمیم المفاعالت
Reactor Design 

 ٥٢٠هبي 
ENE 520  

3 3 
 طرق الفصل المتقدمة

Advanced Separation Methods 
 ٥٢١هبي 

ENE 521   
3 3 

 التكنولوجیا الحیویة
Bio Technology 

 ٥٢٢هبي 
ENE 522 

3 3 
زالة الملوحة ٕ  الطرق الهندسیة لتعقیم الماء المالح وا

Engineering Methods for Saline Water Disinfection and 
Desalination 

 ٥٢٣هبي 
ENE 523   

3 3 
 تكنولوجیا إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة

Technology of Management and Treatment of Solid Wastes 
 ٥٢٤هبي 

ENE 524   
3 3 

 المشروع
Project 

  ٥٢٥هبي 
ENE 525  
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 ٢٩ 
 

  ة یهندسة البیئالقسم 
  الهندسة البیئیة    :والدكتوراه  مقررات الماجستیر

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 كیمیاء البیئة  3 3
Environmental Chemistry  

 ٦٠١هبي 
ENE 601 

 ثلوث المیاه 3 3
Water Pollution  

 ٦٠٢هبي 
ENE 602  

 تلوث الهواء  3 3
Air Pollution 

 ٦٠٣هبي 
ENE 603 

 طرق المعالجة الموحدة 3 3
Unit Operation Methods 

 ٦٠٤هبي 
ENE 604 

ثطرق وأجهزة قیاس التلو  3 3  
Methods and Equipments of Measuring Pollution 

 ٦٠٥هبي 
ENE 605 

یم البیئي للمشروعات یالتق 3 3  
Environmental Impact Assessment 

 ٦٠٦هبي 
ENE 606 

 معالجة المخلفات الصناعیة السائلة 3 3
Treatment of Industrial Liquid Wastes  

 ٦٠٧هبي 
ENE 607 

الصناعیة الغازیة معالجة المخلفات 3 3         
Treatment of Industrial Gaseous Wastes  

 ٦٠٨هبي 
ENE 608 

 تصمیم المفاعالت  3 3
Reactors Design  

 ٦١٠هبي 
ENE 610 

 الهندسة الحیویة 3 3
Bio Engineering 

 ٦١١هبي 
ENE 611 

 طرق الفصل المتقدمة 3 3
Advanced Separation Methods 

 ٦١٢هبي
ENE 612 

 تكنولوجیا إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة  3 3
Technology of Solid Wastes Management and Treatment  

 ٦١٥هبي
ENE 615 
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 ٣٠ 
 

  قسم هندسة التشیید والمرافق
دارة التشییدمقررات  ٕ   دبلوم الدراسات المهنیة في هندسة وا

  

  الكود
Code 

  المقرر
Subject 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

  ٥٠٠هتش 
CUE 500 

  مراقبة وضمان الجودة
Quality Control and Assurance  

 
3 

 
3 

  ٥٠١هتش 
CUE 501 

  لمشروعات  التشییدالتخطیط 
 Planning of Construction Projects 

 
3 

 
3 

  ٥٠٢هتش 
CUE 502 

  اإلدارة المالیة لمشروعات التشیید
Project Financial Management 

 
3 

 
3 

  ٥٠٣هتش 
CUE 503 

  حصر الكمیات وتقدیر التكالیف والعطاءات
Quantity Surveying, Cost Estimate and Tendering 

 
3 

 
3 

  ٥٠٤هتش 
CUE 504 

  عقود التشیید
Construction Contracts 

3 
 

3 
 

  ٥٠٥هتش 
CUE 505 

  اإلنتاجیة في التشیید
Construction Productivity 

3 3 

  ٥٠٦هتش 
CUE 506 

  الرقابة على مشروعات التشیید
Project Control 

3 3 

  ٥٠٧هتش 
CUE 507 

  إدارة معدات التشیید
Construction Equipment Management 

3 3 

  ٥٠٨هتش 
CUE 508 

  هندسة تشیید المباني
Building Construction Engineering 

3 3 

  ٥٠٩هتش 
CUE 509 

  اقتصادیات التشیید
Construction Economics 

3 3 
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 ٣١ 
 

  قسم هندسة التشیید والمرافق
  في هندسة الطرق والمطارات دبلوم الدراسات المهنیةمقررات 

   
ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours  

الساعات 
  المعتمدة
Credit 
Hours 

  المقرر
 ٍ◌Subject 

  الكود
Code 

 هندسة النقل 3 3

Transportation Engineering 

  ٥١٠هتش 
CUE 510 

 

3 

 

3 
تصمیم الهندسي للطرقأساسیات ال  

Principles of Geometric Design of Roads 

  ٥١١هتش 
CUE 511 

 

3 

 

3 
تصمیم اإلنشائي للطرقأساسیات  ال  

Principles of Structural Design of Roads 

  ٥١٢هتش 
CUE 512 

 

3 

 

3 
  مواد بناء الطرق

Road Building Materials 

  ٥١٣هتش 
CUE 513 

 

3 

 

3 
 إدارة ومراقبة جودة إنشاء الطرق

Management and Quality Control of Road Construction 

  ٥١٤هتش 
CUE 514 

 

3 

 

3 
 أساسیات هندسة المرور 

Principles of Traffic Engineering 

  ٥١٥هتش 
CUE 515 
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 ٣٢ 
 

  قسم هندسة التشیید والمرافق
 الهندسة المساحیةدبلوم الدراسات المهنیة في مقررات 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 
3 

 
3 

  تطبیقات المساحة التصویریة
Applications of Photogram Metric Surveying  

  ٥١٦هتش 
CUE 516 

 
3 

 
3 

  تطبیقات المساحة المائیة واألنفاق
Applications of Marine and Tunnel Surveying 

  ٥١٧هتش 
CUE 517 

 
3 

 
3 

  تطبیقات القیاس االلكتروني
Applications of Electronic Distance meter 

  ٥١٨هتش 
CUE 518 

 
3 

 
3 

  نظریة األخطاء المساحیة
Theory of Errors Surveying  

  ٥١٩هتش 
CUE 519 

 
3 

 
3 

  بعد تطبیقات جیودیسیا األقمار الصناعیة واالستشعار عن
Applications of Remote Sensing and Satellite Geodesy 

  ٥٢٠هتش 
CUE 520 

 
3 

 
3 

  تطبیقات المساحة الجیودیسیة
Applications of Geodetic Surveying  

  ٥٢١هتش 
CUE 521 

  تطبیقات إسقاط الخرائط 3 3
Applications of Map Projection  

  ٥٢٢هتش 
CUE 522 

  فیةالمساحة الطبوغرا 3 3
Topographic Surveying 

  ٥٢٣هتش 
CUE 523 

  المساحة المستویة 3 3
Plain Surveying  

  ٥٢٤هتش 
CUE 524 

  مشروع 3 مناقشة
Project 

  ٥٢٥هتش 
CUE 525 
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 ٣٣ 
 

  قسم هندسة التشیید والمرافق
دارة التشییدمقررات  ٕ   دبلوم الدراسات العلیا في هندسة وا

  

  الكود
Code 

  المقرر
Subject 

عات السا
  المعتمدة
Credit  
Hours 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

  ٥٢٦هتش 
CUE 526 

  دراسة العطاءات وتقدیر التكالیف
Tendering and Cost Estimate 

3 
  

3 
  

  ٥٢٧هتش 
CUE 527 

  ادارة مشروعات التشیید 
 Construction Project Management 

3 
  

3 
  

  ٥٢٨هتش 
CUE 528 

  ادارة عقود التشیید
Construction Contract Management 

3 3 

  ٥٢٩هتش 
CUE 529 

  قیاس وتحسین اإلنتاجیة في التشیید
Construction Productivity Measurement and Improvement  

3 
  

3 
  

  ٥٣٠هتش 
CUE 530 

  إدارة جودة التشیید
Construction Quality Management  

3 
 

3 
 

  ٥٣١هتش 
CUE 531 

  هندسة القیمة
Value Engineering 

3 
 

3 
 

  ٥٣٢هتش 
CUE 532 

  دراسات الجدوى وتقییم المشروعات
Feasibility Studies and Project Appraisal 

3 3 

  ٥٣٣هتش 
CUE 533 

  اإلدارة المالیة ومحاسبة التكالیف
Financial Management and Cost Accounting 

3 3 

  ٥٣٤هتش 
CUE 534 

  هندسة وتكنولوجیا التشیید
Construction Engineering and Technology 

3 3 

  ٥٣٥هتش 
CUE 535 

  حصر الكمیات والمواصفات
Quantity Surveying and Specifications 

3 3 
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 ٣٤ 
 

  قسم هندسة التشیید والمرافق
  دبلوم الدراسات العلیا في هندسة الطرق والمطاراتمقررات 

 
ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

للطرق ياإلحصاء الهندس 3 3  
Statistical Engineering for Roads 

  ٥٣٦هتش 
CUE 536 

  هندسي للطرقالالتصمیم  3 3
Geometric Design of Roads 

  ٥٣٧هتش 
CUE 537 

  التصمیم اإلنشائي للطرق 3 3
Structural Design of Roads 

  ٥٣٨هتش 
CUE 538 

 مواد إنشاء الطرق 3 3
Roads Construction Materials 

  ٥٣٩هتش 
CUE 539 

 مراقبة جودة إنشاء الطرق 3 3
Quality Control of Road Construction 

  ٥٤٠هتش 
CUE 540 

 هندسة المرور 3 3
Traffic Engineering 

  ٥٤١هتش 
CUE 541  

 إدارة مشروعات الطرق 3 3
Road Construction Management 

  ٥٤٢هتش 
CUE 542 

مطاراتهندسة ال 3 3  
Airport Engineering 

  ٥٤٣هتش 
CUE 543 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الالئحة الداخلیة للدراسات العلیا                          كلیة الهندسة   - جامعة الزقازیق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٥ 
 

  قسم هندسة التشیید والمرافق
  دبلوم الدراسات العلیا في الهندسة المساحیةمقررات 

 

  الكود
Code 

  المقرر
Subject 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

  ٥٤٤هتش 
CUE 544 

  نظریة األخطاء واالحتماالت المساحیة
Theory of Errors and Probability Surveying 

3 3 

  ٥٤٥هتش 
CUE 545 

  المساحة الجیودیسیة 
Geodetic Surveying 

3 3  

  ٥٤٦هتش 
CUE 546 

  المساحة التصویریة
Photogram metric Surveying 

3 3 

  ٥٤٧هتش 
CUE 547 

  المساحة الطبوغرافیة 
Topographic Surveying 

3 3  

  ٥٤٨هتش 
CUE 548 

  المساحة المائیة وتحت السطحیة
Underground and Marine Surveying 

3 3 

  ٥٤٩هتش 
CUE 549 

  المساحة الفلكیة 
Astronomic Surveying  

3 3 

  ٥٥٠هتش 
CUE 550 

  القیاس اإللكتروني
Electro Distance meter 

3 3 

  ٥٥١هتش 
CUE 551 

  مار الصناعیة واالستشعار عن بعدجیودیسیا األق
Satellite and Remote Sensing Geodsy 

3 
 

3 

  ٥٥٢هتش 
CUE 552 

  تصمیم النماذج المساحیة
Design of Surveying Models  

3 3 

  ٥٥٣هتش 
CUE 553 

  إسقاط الخرائط
Map Projection 

3 3 

  ٥٥٤هتش 
CUE 554 

  مشروع
Project 

3  
 

مناقشة                  
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 ٣٦ 
 

  قسم هندسة التشیید والمرافق
دارة  التشیید :والدكتوراه  الماجستیرمقررات  ٕ   هندسة وا

  

  الكود
Code 

  المقرر
Subject 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

  ٦٠٥هتش 
CUE 605  

  إدارة تشیید متقدمة
Advanced Construction Management 

 
3 

 
3 

  ٦٠٦هتش 
CUE 606  

  نظم تشیید مشروعات الهندسة المدنیة
Construction Systems for Civil Engineering Projects 

 
3 

 
3 

  ٦٠٧هتش 
CUE 607  

  تقییم األداء وطرق التحسین
Performance Evaluation and Improvement 

 
3 

 
3 

  ٦٠٨هتش 
CUE 608  

  إدارة الجودة الشاملة
Total Quality Management 

 
3 

 
3 

  ٦٠٩ش هت
CUE 609  

  إدارة البیئة والسالمة والصحة المهنیة في التشیید
Construction Safety, Health and Environmental Management 

3 
 

3 
 

  ٦١٠هتش 
CUE 610  

  إدارة المخاطر في التشیید
Risk Management in Construction 

3 3 

  ٦١١هتش
CUE 611  

  الذكاء الصناعي وتطبیقاته في التشیید
Artificial Intelligence and Its Applications in Construction 

3 3 

  ٦١٢هتش 
CUE 612  

  مثل للموارد في التشیید اإلنتاجیة واالستخدام األ
Productivity and Efficient Utilization of Resources in Construction  

3 3 

  ٦١٣هتش 
CUE 613  

  اإلدارة المالیة المتقدمة
Advanced Financial Management 

3 3 

  ٦١٤هتش 
CUE 614  

  وفض المنازعات  العقود والمطالبات
Contracts, Claims and Dispute Settlement  

3 3 

  ٦١٥هتش 
CUE 615  

  الطرق الكمیة
Quantitative Methods 

3 3  

  ٦١٦هتش 
CUE 616 

  المتقدمة اقتصادیات التشیید
Advanced Construction Economics   

3 3  
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 ٣٧ 
 

 

  قسم هندسة التشیید والمرافق
  هندسة الطرق و المطارات :والدكتوراه  الماجستیر مقررات

  
ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 
3 

 
3 

المتقدم  للطرق ياإلحصاء الهندس  
Advanced Statistical Engineering for Roads 

  ٦١٧هتش 
CUE 617  

 
3 

 
3 

هندسي المتقدم للطرقالتصمیم ال  
Advanced Geometric Design of Roads 

  ٦١٨هتش 
CUE 618  

 
3 

 
3 

تصمیم اإلنشائي المتقدم للطرقال  
Advanced Structural Design of Roads 

  ٦١٩هتش 
CUE 619  

 
3 

 
3 

 مواد إنشاء الطرق
Road Construction Materials 

  ٦٢٠هتش 
CUE 620  

 
3 

 
3 

 مراقبة جودة إنشاء الطرق
Quality Control of Road Construction 

  ٦٢١هتش 
CUE 621  

 
3 

 
3 

 هندسة النقل والمرور المتقدمة 
Advanced Transportation and Traffic Engineering 

  ٦٢٢هتش 
CUE 622  

 
3 

 
3 

 إدارة و صیانة الطرق
Road Management and Maintenance 

  ٦٢٣هتش 
CUE 623  

 
3 

 
3 

  هندسة المطارات المتقدمة
Advanced Airports Engineering 

  ٦٢٤هتش 
CUE 624  

 
3 

 
3 

 هندسة و تخطیط النقل
Transportation Planning and Engineering 

  ٦٢٥هتش 
CUE 625  

 
3 

 
3 

للطرق ةمیكانیكا التربة الهندسی  
Soil Mechanics for Roads 

  ٦٢٦هتش 
CUE 626  

 
3 

 
3 

ت تشیید الطرقمعدا  
Road Construction Equipment 

  ٦٢٧هتش 
CUE 627  

 
3 

 
3 

 اقتصادیات تشیید الطرق
Road Construction Economics 

  ٦٢٨هتش 
CUE 628 
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 ٣٨ 
 

  قسم هندسة التشیید والمرافق 
  الهندسة المساحیة: والدكتوراه  ماجستیرمقررات ال

  

  الكود
Code 

  المقرر
Subject 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

  ٦٢٩هتش 
CUE 629 

  نظریة األخطاء واالحتماالت المساحیة المتقدمة
Advanced Theory of Errors and Probability Surveying 

3 3 

  ٦٣٠هتش 
CUE 630 

  المتقدمةالمساحة الجیودیسیة 
Advanced Geodetic Surveying 

3  3 

  ٦٣١هتش 
CUE 631  

  حة التصویریة المتقدمةالمسا
Advanced Photogram metric Surveying 

3 3 

  ٦٣٢هتش 
CUE 632  

  المتقدمةالمساحة الطبوغرافیة 
Advanced Topographic Surveying 

3 3 

  ٦٣٣هتش 
CUE 633  

  المتقدمة المساحة المائیة وتحت السطحیة
Advanced Underground and Marine Surveying 

3 3 

  ٦٣٤هتش 
CUE 634  

  المتقدمةالمساحة الفلكیة 
Advanced  Astronomic Surveying  

3  3 

  ٦٣٥هتش 
CUE 635  

  المتقدم القیاس اإللكتروني
Advanced Electro Distance meter 

3 3 

  ٦٣٦هتش 
CUE 636  

  جیودیسیا األقمار الصناعیة واالستشعار عن بعد
Advanced Satellite and Remote Sensing Geodsy 

3 
 

3 

  ٦٣٧هتش 
CUE 637  

  تصمیم النماذج المساحیة
Advanced Design of Surveying Models  

3 3 

  ٦٣٨هتش 
CUE 638  

  المتقدم إسقاط الخرائط
Advanced Map Projection 

3 3 

  ٦٣٩هتش 
CUE 639 

  )امتحان شفهي فقط(حلقة بحث 
Research (Oral Exam) 

3  
 

 إمتحان شفهي
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 ٣٩ 
 

ئیة  قسم الهندسة اإلنشا  

  الهندسة اإلنشائیة الدراسات العلیا في دبلوممقررات 
   

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

)١(المتقدم  تحلیل اإلنشاءات 3 3  
 Advanced Structural Analysis (1) 

  ٥٠٠هنش 
STE 500 

 منشآت معدنیة متقدمة 3 3
Advanced Steel Structures 

٥٠١هنش   
STE 501 

)١( خواص التربة و اختباراتها 3 3  
Soil Properties and testing (1) 

٥٠٢هنش   
STE 502 

)١( تكنولوجیا الخرسانة 3 3  
Concrete Technology 

٥٠٣هنش   
STE 503 

 الخرسانة المسلحة 3 3
Reinforced Concrete 

٥٠٤هنش  
STE 504 

)١(نیة المتقدمة الكباري المعد 3 3  
Advanced Steel Bridges 

٥٠٥هنش   
STE 505 

هندسة الزالزل و دینامیكا اإلنشاءات  3 3  
 Structural Dynamics & Earthquake Engineering  

٥٠٦هنش   
STE 506 

 میكانیكا التربة و األساسات 3 3
Soil Mechanics and Foundations 

٥٠٧هنش  
STE 507 

الخاصة ةانیالمنشآت الخراس 3 3  
Special Concrete Structures 

٥٠٨هنش   
STE 508 

)١( المنشآت المركبة 3 3  
Composite Structures (1) 

٥٠٩هنش   
STE 509 
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 ٤٠ 
 

  قسم الهندسة اإلنشائیة
  هندسة ترمیم و تدعیم المنشآت الدراسات العلیا فيدبلوم مقررات 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  لمعتمدةا

Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 تدهور المنشآت 3 3
Deterioration of Structures 

٥١٠هنش   
STE 510 

)٢(تكنولوجیا الخرسانة  3 3  
Concrete Technology (2) 

٥١١هنش   
STE 511 

  صیانة و تدعیم المنشآت و الكباري المعدنیة 3 3
Maintenance and Repair of Steel Structures and Bridges 

٥١٢هنش   
STE 512 

الخرسانیة طرق تدعیم و ترمیم المنشآت 3 3  
Methods of Strengthening  and Repair of R.C Structures 

٥١٣هنش   
STE 513 

الخرسانیة صیانة المنشآت 3 3  
Concrete Structures Maintenance 

٥١٤هنش   
STE 514 

)١( قدمةالخرسانة المسلحة المت 3 3  
Advanced Reinforced Concrete (1) 

٥١٥هنش   
STE 515 

  

  الهندسة الجیوتقنیة  الدراسات العلیا في دبلوم مقررات
ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 دراسات الموقع 3 3
Site Studies 

  ٥١٦هنش
STE 516 

)٢(بة و اختباراتها خواص التر  3 3  
Soil Properties and Testing (2)  

  ٥١٧هنش
STE 517 

)١( طریقة العناصر المحدودة 3 3  
The Finite Element Method (1) 

  ٥١٨هنش
STE 518 

 الجیولوجیا الهندسیة و میكانیكا الصخور 3 3
Engineering Geology & Rocks Mechanics 

  ٥١٩هنش
STE 519 

ساندةالمنشآت ال 3 3  
Retaining Structures 

  ٥٢٠هنش
STE 520 

 هیدرولیكا التربة 3 3
Soil Hydrology 

  ٥٢١هنش
STE 521 

 تصمیم األساسات 3 3
Foundations Design 

  ٥٢٢هنش
STE 522 

 تطبیقات الحاسب في الهندسة الجیوتقنیة  3 3
Computer Applications on Geotechnical Engineering 

  ٥٢٣هنش
STE 523 
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 ٤١ 
 

  قسم الهندسة اإلنشائیة
   الهندسة اإلنشائیة :والدكتوراه  الماجستیر مقررات

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

)٢(التحلیل المتقدم للمنشآت  3 3  
Advanced Structural Analysis (2) 

  ٦٠١هنش 
STE 601 

و القشریات نظریة األلواح 3 3  
Theory of Plates And Shells 

  ٦٠٢هنش 
STE 602 

 دینامیكا التربة 3 3
Soil Dynamics  

  ٦٠٣هنش 
STE 603 

 نظریة المرونة واللدونة 3 3
Theory Of Elasticity and Plasticity 

  ٦٠٤هنش 
STE 604 

)٢( طریقة العناصر المحدودة 3 3  
The Finite Element Method (2) 

  ٦٠٥ هنش
STE 605 

)٣(خواص التربة واختباراتها  3 3  
Soil Properties and Testing (3) 

  ٦٠٦هنش 
STE 606 

)٢( المنشآت المركبة 3 3  
Composite Structures (2) 

  ٦٠٧هنش 
STE 607 

 التحلیل الزلزالى لإلنشاءات 3 3
Seismic Structural Analysis 

  ٦٠٨هنش 
STE 608 

الطوب المسلحالمنشآت من  3 3  
Reinforced Masonary Structures 

  ٦٠٩هنش 
STE 609 

)٢( خرسانة مسلحة متقدمة 3 3   
Advanced Reinforced Concrete (2) 

  ٦١٠هنش 
STE 610 

 تكنولوجیا الخرسانة المتقدمة 3 3
Advanced Concrete Technology 

  ٦١١هنش 
STE 611 

لوقایةعلى المنشآت وطرق ا الحریقتأثیر  3 3  
Fire Effect on Structures and Methods of Protection        

  ٦١٢هنش 
STE 612 

مباني العالیةال 3 3  
High Rise Buildings 

  ٦١٣هنش 
STE 613 

 المنشآت المعدنیة الخاصة 3 3
Special Steel Structures 

  ٦١٤هنش 
STE 614 

  )٢( المعدنیة المتقدمة الكباري            3 3
Advanced Steel Bridges (2) 

  ٦١٥هنش 
STE 615 

 هندسة األساسات المتقدمة 3 3
Advanced Foundation Engineering 

  ٦١٦هنش 
STE 616 
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 ٤٢ 
 

  قسم الهندسة اإلنشائیة
   الهندسة اإلنشائیة :والدكتوراه  الماجستیر مقررات: تابع 

 
ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

وتدعیم المنشآتترمیم  3 3  
Repair And Strengthening of Structures  

  ٦١٧هنش 
STE 617 

 تصمیم الكبارى الخرسانیة 3 3
Design of R.C. Bridges 

  ٦١٨هنش 
STE 618 

 المبانى الخرسانیة العالیة 3 3
High Rise R.C. Structures 

  ٦١٩هنش 
STE 619 

المنشآتتقییم  3 3  
Evaluation of Structures 

  ٦٢٠هنش 
STE 620 

  الكباري المعلقة والملحمة 3 3
Cable Stayed and Cable Suspended Bridges 

  ٦٢١هنش 
STE 621 

  المنشآت ذات الحوائط الرقیقة  3 3
Thin walled Structures 

  ٦٢٢هنش 
STE 622 

  اساسیات سلوك التربة 3 3
Fundamentals of Soil Behavior 

  ٦٢٣هنش 
STE 623 
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 ٤٣ 
 

  قسم هندسة المیاه والمنشآت المائیة
  مقررات دبلوم الدراسات المهنیة فى القیاسات الهیدرولیكیة

 الكود
Code 

 

 المقرر
Subject 

الساعات 
 المعتمدة
Credit 
hours 

ساعات 
 االمتحان
Exam 
hours 

٥٠١همى   
WSE 501 

 هیدرولیكا
Hydraulics 

3 3 

٥٠٤همى   
WSE 504 

 اجهزة القیاس والمعایرة
Measuring Instruments and Calibration 

3 3 

٥٠٦همى   
WSE 506 

 قیاسات تطبیقیة معملیة وحقلیة  
 ِ ◌Applied Lab & field Measurements 

3 3 

 ٥١٦همى 
WSE 516 

 میكانیا الموائع وتطبیقاتها
Fluid Mechanics and Applications 

3 3 

 ٥٣٥همى 
WSE 535 

 القیاسات فى هندسة الرى والصرف
Measurements in Irrigation and Drainage Engineering 

3 3 

 ٥٣٧همى 
WSE 537 

 القیاسات الهیدرولوجیة
Hydrological Measurements 

3 3 

 ٥٣٨همى 
WSE 538 

 القیاسات الحقلیة
Filed  Measurements 

3 3 

  

  رات دبلوم الدراسات المهنیة فى صیانة المنشآت الهیدرولیكیةمقر 
 الكود

Code 
 

 المقرر
Subject 

الساعات 
 المعتمدة
Credit 
hours 

ساعات 
 االمتحان
Exam 
hours 

 ٥٠٧همى 
WSE 507 

  المائیةالمنشآت 
Water Structures 

3 3 

 ٥٠٨همى 
WSE 508 

 ترمیم وصیانة المنشآت الهیدرولیكیة
Rehabilitation and Maintenance of Hydraulic Structures 

3 3 

 ٥٢٤همى 
WSE 524 

 صیانة شبكات الرى والصرف
Maintenance of Irrigation and Drainage Networks 

3 3 

 ٥٢٥همى 
WSE 525 

 صیانة وتهذیب االنهار
Maintenance and River Training 

3 3 

٥٤٣همى   
WSE 543 

 طرق وتقنیات الحقن للسدود
Dam Grouting techniques and methods 

3 3 

  ٦٠٩همى
WSE 609 

المنشآت المائیة ترمیمو  التقنیات الحدیثة لصیانة  
Modern Techniques in Maintenance and Rehabilitation of 

Water Stracturs  

3 3 
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 ٤٤ 
 

 قسم هندسة المیاه والمنشآت المائیة      
ین اداء نظم الرى والصرفمقررات دبلوم الدراسات المهنیة فى تحس  

 الكود
Code 

 

 المقرر
Subject 

الساعات 
 المعتمدة
Credit 
hours 

ساعات 
 االمتحان
Exam 
hours 

 ٥٠٢همى 
WSE 502 

 هندسة الرى
Irrigation Engineering 

3 3 

 ٥٠٣همى 
WSE 503 

 هندسة الصرف
Drainage Engineering 

3 3 

 ٥٠٩همى 
WSE 509 

رى والصرفتقییم ومتابعة مشاریع ال  
Monitoring and Evaluation of Irrigation & Drainage 

Projects 

3 3 

 ٥١٠همى 
WSE 510 

 تقییم االداء لمشاریع الرى والصرف
Performance Assessment of Irrigation and Drainage 

Projects 

3 3 

 ٥٢٤همى 
WSE 524 

 صیانة شبكات الرى والصرف
Maintenance of Irrigation and Drainage Networks 

3 3 

  ٥٣٥همى 
WSE 535 

 القیاسات فى هندسة الرى والصرف
Measurements in Irrigation and Drainage 

Engineering 

3 3 

 

 مقررات دبلوم الدراسات المهنیة فى االدارة المتكاملة للمیاه
 الكود

Code 
 

 المقرر
Subject 

الساعات 
 المعتمدة
Credit 
hours 

ساعات 
اناالمتح  

Exam 
hours 

٥١١همى   
WSE 511 

 الهیدرولوجیا
Hydrology 

3 3 

٥١٢همى   
WSE 512 

 ادارة مشاریع  الرى والصرف
Management of Irrigation and Drainage Projects 

 

3 3 

٥١٣همى   
WSE 513 

 هندسة المیاه الجوفیة
Groundwater Engineering 

3 3 

٥٢٧همى   
WSE 527 

یقاتهاالنماذج العددیة وتطب  
Numerical Models and Applications 

3 3 

٥٢٨همى   
WSE 528 

 ادارة الموارد المائیه
Water Resources Management 

3 3 

 603همى 
WSE 603 

 االحصاء الهیدرولوجى المتقدم
Advanced Hydrological Statistics 

3 3 
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 ٤٥ 
 

  قسم هندسة المیاه والمنشآت المائیة
مهنیه فى هندسة المیاه الجوفیه مقررات دبلوم الدراسات ال  

 الكود
Code 

 

 المقرر
Subject 

الساعات 
 المعتمدة
Credit 
hours 

ساعات 
 االمتحان
Exam 
hours 

٥١١همى   
WSE 511 

 الهیدرولوجیا
Hydrology 

3 3 

٥١٣همى   
WSE 513 

 هندسة المیاه الجوفیة
Groundwater Engineering 

3 3 

 ٥٣٠ همى 
WSE 530 

لمیاه الضحلةالنزح الجوفى ل  
Dewatering of Shallow Groundwater 

3 3 

٥٣١همى   
WSE 531 

األبار تشییدتصمیم و   
Design and Construction of Wells 

3 3 

٥٣٢همى   
WSE 532 

 الهندسة الهیدروجیولوجیة
Engineering Hydrogeology 

3 3 

٥٣٩همى    
WSE 539 

 اقتصادیات المیاه الجوفیة
Economics of Groundwater 

3 3 

 
 مقررات دبلوم الدراسات المهنیة فى هندسة السدود 

 الكود
Code 

 

 المقرر
Subject 

الساعات 
 المعتمدة
Credit 
hours 

ساعات 
 االمتحان
Exam 
hours 

٥١١همى   
WSE 511 

  هیدرولوجیاال
Hydrology 

3 3 

 ٥٤٠همى 
WSE 540 

السدود الترابیة والركامیة تشییدتصمیم و   
Design and Construction of Embankment Dams 

3 3 

 ٥٤١همى 
WSE 541 

 تصمیم وانشاء السدود الثقلیة والخرسانیة
Design and Construction of Gravity and Concrete 

Dams 

3 3 

 ٥٤٢همى 
WSE 542 

 تصمیم وانشاء الخزانات
Design and Construction of Reservoirs 

3 3 

 ٥٤٤همى 
WSE 544 

االسباب والعالج: ودانهیار السد  
Dams Failures: Causes and Remedial Measures 

3 3 

 ٥٤٥همى 
WSE 545 

 اساسات السدود
Dams Foundations  

3 3 
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 ٤٦ 
 

  قسم هندسة المیاه والمنشأت المائیة
 مقررات دبلوم الدراسات المهنیة فى ادارة االزمات الهیدرولیكیة

 الكود
Code 

 

 المقرر
Subject 

الساعات 
 المعتمدة
Credit 
hours 

ساعات 
 االمتحان
Exam 
hours 

٥١١همى   
WSE 511 

 الهیدرولوجیا
Hydrology 

3 3 

٥٣٣همى   
WSE 533 

 الهیدرولیكا التطبیقیة
Applied Hydraulics 

3 3 

٥٤٤همى   
WSE 544 

االسباب والعالج: انهیار السدود  
Dams Failures: Causes and Remedial Measures 

3 3 

  ٥٤٦همى 
WSE 546 

 هندسة القیاس واالنذار المبكر للسدود
Engineering Measurements and Early Warning Systems 

3 3 

 ٥٤٧ همى
WSE 547 

 هندسة ادارة ازمات موارد المیاه
Engineering Management of Disasters of Water Resources 

3 3 

 ٥٤٨همى 
WSE 548 

یة النهیار المنشآت المائیةبلجانتقییم ومعالجة االثار ا  
 Evaluation & Treatments of Effects Side Water Structures 

Failures  
 

3 3 
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 ٤٧ 
 

  قسم هندسة المیاه والمنشأت المائیة
 االهندسة الهیدرولیكة وتطبیقاته مقررات دبلوم الدراسات العلیا فى

 الكود
Code 

 

 المقرر
Subject 

الساعات 
 المعتمدة
Credit 
hours 

ساعات 
 االمتحان
Exam 
hours 

 ٥٢٣همى 
WSE 523 

 الهیدرولیكا الرسوبیة
Alluvial Hydraulics 

3 3 

 ٥٣٣همى 
WSE 533 

 الهیدرولیكا التطبیقیة
Applied Hydraulics 

3 3 

 ٥٣٤همى 
WSE 534 

 الهیدرولیكا المعملیه
Laboratory Hydraulics 

3 3 

 ٥٤٩همى 
WSE 549  

رولیكا  الرى والصرفهید  
Hydraulic of Irrigation and Drainage 

3 3 

 ٥٥٠همى 
WSE 550 

 هیدرولیكا السیول والفیضانات
Hydraulics of Flash Flood and Floods 

3 3 

٥٥١همى   
WSE 551 

 القیاسات الهیدرولیكیة
Hydraulic Measurements 

3 3 

 ٥٥٢ همى 
WSE 552  

طئهیدرولیكا االنهار والشوا  
River and Coastal Hydraulics 

3 3 

 ٥٥٣همى 
WSE 553  

 الهیدرولیكا الحسابیة
Computational Hydraulics 

3 3 
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 ٤٨ 
 

  قسم هندسة المیاه والمنشآت المائیة
  هندسة الرى والصرف  مقررات دبلوم الدراسات العلیا فى

 الكود
Code 

 

 المقرر
Subject 

الساعات 
 المعتمدة
Credit 
hours 

ساعات 
 االمتحان
Exam 
hours 

  ٥٠٩  همى
WSE 509 

 تقییم ومتابعة مشاریع الرى والصرف
Evaluation & Mont. Irr. & Drainage Projects 

3 3 

 ٥١٠همى 
WSE 510 

 تقییم االدآء لمشاریع الرى والصرف
Performance Evaluation of. Irr. & Drainage 

Projects 

3 3 

٥١٢همى   
WSE512 

ة مشاریع الرى والصرفدار إ  
Management of Irrigation & Drainage Frojects  

3 3 

٥١٤همى  
WSE 514 

 منظومات الرى والصرف واستصالح االراضى
Irrigation, Drainage and Reclamation Modules 

3 3 

٥١٥همى   
WSE 515 

 اقتصادیات انظمة الرى والصرف
Economics of Irrigation and Drainage systems 

3 3 

٥٢٤همى   
WSE 524 

 صیانة شبكات الرى والصرف
Maintenance of Irrigation and Drainage Networks 

3 3 

٥٣٥همى   
WSE 535 

 القیاسات فى هندسة الرى والصرف
Measurements in Irrigation and Drainage 

Engineering 

3 3 

٦١٠همى  
WSE 610 

 هندسة الرى والصرف المتقدمه
Advanced Irrigation and Drainage Engineering 

3 3 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٩ 
 

  قسم هندسة المیاه والمنشآت المائیة
  هندسة الموانئ والمالحة الداخلیة مقررات دبلوم الدراسات العلیا فى

 الكود
Code 

 

 المقرر
Subject 

الساعات 
 المعتمدة
Credit 
hours 

ساعات 
 االمتحان
Exam 
hours 

٥١٧همى   
WSE 517 

یكانیكا االمواجم  
Wave Mechanics 

3 3 

٥١٨همى   
WSE 518 

 اقتصادیات النقل المائى
Economics of Water Transportation 

3 3 

٥٢٠همى   
WSE 520 

 هندسة الشواطئ
Coastal Engineering 

3 3 

٥٢٣همى   
WSE 523 

 الهیدرولیكا الرسوبیة
Alluvial Hydraulics 

3 3 

٥٥٣همى   
WSE 553 

لیكا الحسابیةالهیدرو   
Computational Hydraulics 

3 3 

  ٥٥٤همى 
WSE 554 

 هندسة النقل المائى
Water Transportation Engineering 

3 3 

٦٠٦همى   
WSE606 

 المالحة الداخلیة المتقدمة
Advanced Inland Navigation 

3 3 

٦٠٧همى   
WSE 607 

 هندسة الموانئ المتقدمة
Advanced Harbor Engineering 

3 3 

 

 صیانة اعمال الرى والصرف والمنشآت المائیة  مقررات دبلوم الدراسات العلیا فى
 الكود

Code 
 

 المقرر
Subject 

الساعات 
 المعتمدة
Credit 
hours 

ساعات 
 االمتحان
Exam 
hours 

  ٥٠٧همى 
WSE 507 

  لمائیةالمنشآت ا
Water Structures 

3 3 

٥٠٨همى   
WSE 5٠8 

الهیدرولیكیةترمیم وصیانة المنشآت   
Rehabilitation and Maintenance of Hydraulic 

Structures 

3 3 

٥٢٤همى   
WSE 524 

 صیانة شبكات الرى والصرف
Maintenance of Irri. And Drainage Networks 

3 3 

٥٢٥همى  
WSE 525 

 صیانة وتهذیب االنهار 
River Maintenance and Training  

3 3 

  ٥٣٥همى 
WSE 535 

سات فى هندسة الرى والصرفالقیا  
Measurements in Irri. & Drainage Engineering 

3 3 

 ٥٥٥همى 
WSE 555 

مضخاتومحطات الالمضخات  صیانة ومعایرة  
Maintenance and Calibration of Pumps & Pump 

Stations 

3 3 

٦٠٩همى   
WSE 609 

المنشآت المائیة لصیانة وترمیمة التقنیات الحدیث  
Modern Techniques in Maintenance and 

Rehabilitation of Water Stracturs 

3 3 

٦١٠همى   
WSE 610 

  هندسة الري والصرف المتقدم
Advanced Irrigation and Drainage Engineering 

3 3 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٠ 
 

  قسم هندسة المیاه والمنشآت المائیة
 هندسة االنفاق المائیة  مقررات دبلوم الدراسات العلیا فى

 الكود
Code 

 

 المقرر
Subject 

الساعات 
 المعتمدة
Credit 
hours 

ساعات 
 االمتحان
Exam 
hours 

٥٠٧همى   
WSE507 

مائیةالمنشآت ال  
Water Structures 

3 3 

٥١١همى   
WSE 511 

هیدرولوجیا ال  
Hydrology 

3 3 

٥٢٣همى   
WSE 523 

 الهیدرولیكا الرسوبیة
Alluvial Hydraulics 

3 3 

٥٣٣همى   
WSE 533 

هیدرولیكا التطبیقیةال  
Applied Hydraulics 

3 3 

٥٥٣همى   
WSE 553 

 الهیدرولیكا الحسابیة
Computational Hydraulics 

3 3 

٥٥٦همى  
WSE 556 

 هندسة االنفاق المائیة
Water Tunnels Engineering 

3 3 

 ٥٥٧همى 
WSE 557 

 تكنولوجیا انشاء االنفاق المائیة
Water Tunnels Construction Technology 

3 3 

٥٥٨همى   
WSE 558 

 المضخات المائیة ومحطاتها
Water Pumps and Stations 

3 3 

  

  مقررات دبلوم الدراسات العلیا فى هندسة القوى المائیة
 الكود

Code 
 

 المقرر
Subject 

الساعات 
 المعتمدة
Credit 
hours 

ساعات 
 االمتحان
Exam 
hours 

  ٥٠٥همى 
WSE 505 

یكیةالماكینات الهیدرول  
Hydraulic Machines 

3 3 

 ٥٢٢همى 
WSE522 

والقناطر الكبرى هندسة السدود  
Barraes, Tunnels and Dam Engineering 

3 3 

٥٢٣همى   
WSE 523 

 الهیدرولیكا الرسوبیة
Alluvial Hydraulics 

3 3 

٥٢٩همى   
WSE 529 

 التوربینات المائیة ومحطاتها
Water Turbines and Stations 

3 3 

  ٥٥٨ى هم
WSE558 

 المضخات المائیة ومحطاتها
Water Pumps and Stations 

3 3 

٥٥٩همى   
WSE559 

  والمساقط المائیة  المنشآت الهیدرولیكیة
Hydraulic Structures and Water Falls 

3 3 

٥٦٠همى   
WSE 560 

 هندسة  القوى المائیة
Water Power  Engineering 

3 3 

٥٦١همى   
WSE 561 

انشاء وصیانة محطات القوى  المائیة تكنولوجیا  
Water Power Station  Construction  and 

Maintenance Technology 

3 3 
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 ٥١ 
 

  قسم هندسة المیاه والمنشآت المائیة
 مقررات دبلوم الدراسات العلیا فى هندسة المیاه الجوفیة

 الكود
Code 

 

 المقرر
Subject 

الساعات 
 المعتمدة
Credit 
hours 

ساعات 
تحاناالم  

Exam 
hours 

٥١١همى   
WSE 511 

هیدرولوجیا ال  
Hydrology 

3 3 

٥١٣همى  
WSE 513 

 هندسة المیاه الجوفیه
Groundwater Engineering 

3 3 

٥٢٧همى   
WSE 527 

 النماذج العددیة وتطبیقاتها
Numerical Models and Applications  

3 3 

 ٥٢٨همى 
WSE 528 

 ادارة موارد المیاه
Water Resources Management  

3 3 

٥٣١همى   
WSE 531 

  باراآل انشاءتصمیم و 
Design and construction of wells 

3 3 

٥٣٢همى   
WSE 532 

 الهندسه الهیدروجیولوجیه 
Engineering Hydrogeology 

3 3 

٥٣٩همى   
WSE 539 

 اقتصادیات المیاه الجوفیة
Economics of Groundwater 

3 3 

 ٥٦٢همى 
WSE 562 

ییم وتحلیل بیانات اختبارات الضختق  
Evaluation and Analysis of Pumping Tests Data 

3 3 

٥٦٣همى   
WSE 563 

)١(موضوعات مختارة   
Selective Topics (1) 

3 3 
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 ٥٢ 
 

  قسم هندسة المیاه والمنشآت المائیة 
  مقررات الماجستیر

 الكود
Code 

 

 المقرر
Subject 

الساعات 
تمدةالمع  

Credit 
hours 

ساعات 
 االمتحان
Exam 
hours 

٦٠١همى  
WSE 601 

 المنشآت المائیة المتقدمه
Advanced Water Structures 

3 3 

٦٠٢همى  
WSE602 

ا المتقدمهالهیدرولوجی  
Advanced Hydrology 

3 3 

٦٠٣همى  
WSE603 

 االحصاء الهیدرولوجى المتقدم
Advanced Hydrological Statistics 

3 3 

٦٠٤همى  
WSE604 

 هندسة السدود واالنفاق والقناطر المتقدمه
Advanced Dams, Tunnels and Barrages 

3 3 

٦٠٥همى  
WSE605 

 الهیدرولیكا الرسوبیة المتقدمه
Advanced Alluvial Hydraulics 

3 3 

٦٠٦همى  
WSE606 

 المالحه الداخلیة المتقدمه
Advanced Inland Navigation Engineering      

3 3 

٦٠٧همى  
WSE 607 

  المتقدمه ئهندسة الموان
Advanced Harbour Engineering                           

3 3 

٦٠٨همى  
WSE 608 

  هندسة الشواطى المتقدمه
Advanced Coastal Engineering                        

3 3 

٦٠٩همى  
WSE 609 

مائیةالتقنیات الحدیثة لصیانه وترمیم المنشآت ال  
Modern Techniques of Rehabilitation &   Maintenance of Water 

Structures 

3 3 

٦١٠همى  
WSE 610 

مةهندسة الرى والصرف المتقد  
Advenced Irrigation and Drainage Engineering   

3 3 

٦١١همى  
WSE 611 

 الهیدرولیكا المتقدمه
Advanced Hydraulics 

3 3 

٦١٢همى  
WSE 612 

زة القیاس والمعایرة المتقدمهاجه  
Advanced Measurements Equipments & Calibration 

3 3 

٦١٣همى  
WSE 613 

 هندسة المیاه الجوفیة المتقدمه
Advanced Groundwater Engineering 

3 3 

٦١٤همى  
WSE 614 

 میكانیكا الموائع المتقدمه وتطبیقاتها
Advanced Fluid Mechanics and Applications 

3 3 

٦١٥همى  
WSE 615 

 الصیانه المتقدمه لشبكات الرى والصرف
Advanced Maintenance of Irrigation and Drainage Networks 

3 3 

٦١٦همى  
WSE 616 

 الصیانه والتهذیب المتقدم لألنهار
Advanced Maintenance and River Training 

3 3 

٦١٧همى  
WSE 617 

االراضى المتقدمه منظومات الرى والصرف واستصالح  
Advanced Irrigation, Drainage and Reclamation Modules 

3 3 

٦١٨همى  
WSE 618 

ةاقتصادیات النقل المائى المتقدم  
Advanced Water Transportation Economy 

3 3 

٦١٩همى  
WSE 619 

ةاقتصادیات انظمه الرى والصرف المتقدم  
Advanced Irrigation, Drainage Systems Economy 

3 3 

٦٢٠همى  
WSE 620 

)٢(موضوعات مختارة   
Selective Topics (2) 

3 3 
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 ٥٣ 
 

  قسم هندسة المیاه والمنشآت المائیة
 مقررات الدكتوراه

 الكود
Code 

 

 المقرر
Subject 

الساعات 
 المعتمدة
Credit 
hours 

ساعات 
 االمتحان
Exam 
hours 

٧٠١همى  
WSE 701 

  )١( مةهندسة الرى والصرف المتقد
Advanced Irrigation and Drainage    Engineering I 

3 3 

٧٠٢همى  
WSE 702 

)٢(هندسة المیاه الجوفیة   
Groundwater Engineering II 

3 3 

٧٠٣همى  
WSE 703 

)٢(الهیدرولیكا المتقدمه  
Advanced Hydraulics II 

3 3 

٧٠٤همى  
WSE 704 

)٢(المنشآت المائیة المتقدمه  
Advanced Water Structures   II 

3 3 

٧٠٥همى  
WSE 705 

)٢(ترمیم وصیانه المنشآت المائیة المتقدمه   
Advanced Rehabilitation and    Maintenance of Water Structures II 

3 3 

٧٠٦همى  
WSE 706 

)٢(هندسة الرى والصرف المتقدم  
Advanced Irrigation and Drainage Engineering II 

3 3 

٧٠٧همى  
WSE 707 

)٢(هندسة المیاه الجوفیة المتقدمه   
Advanced Groundwater Engineering II 

3 3 

٧٠٨همى  
WSE 708 

)٢(ادارة موارد المیاه المتقدمه   
Advanced Water Resources Management II 

3 3 

٧٠٩همى  
WSE 709 

)٢(الهیدرولوجیا المتقدمه  
Advanced Hydrology II 

3 3 

٧١٠همى  
WSE 710 

)٢(القیاس والمعایرة المتقدمه  اجهزة  
Advanced Measurement Equipments and Calibration II 

3 3 

٧٥٠همى  
WSE 750 

)٣(موضوعات مختارة  
Selective Topics III 

3 3 
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 ٥٤ 
 

 
  قسم هندسة القوى المیكانیكیة

  ة المتجددةالدراسات العلیا في هندسة الطاقالدراسات المهنیة ودبلوم  مقررات دبلوم
 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 انتقال الحرارة والكتلة المتقدم 3 3
Advanced Heat & Mass Transfer  

 ٥١١هقم 
MPE 511 

   میكانیكا الموائع المتقدمة 3 3
Advanced Fluid Mechanics  

٥١٢هقم   
MPE 512 

  دینامیكا الموائع الحسابیة المتقدمة 3 3
Advanced Computional Fluid Dyamics  

٥١٣هقم   
MPE 513 

  هندسة الطاقة الشمسیة 3 3
Solar Energy Engineering  

 ٥١٤هقم 
MPE 514 

  هندسة طاقة الریاح 3 3
Wind Energy Engineering 

٥١٥هقم   
MPE 515 

  هندسة الطاقة النوویة 3 3
Nuclear Energy Engineering  

٥١٦هقم   
MPE 516 

  الطاقات المتجددة األخرى 3 3
Other Renewable Energies 

٥١٧هقم   
MPE 517 

  تشغیل وصیانة معدات الطاقة 3 3
Operation & Maintenance of Energy Equipment  

٥١٨هقم   
MPE 518 

  متجددةموضوعات مختارة في هندسة الطاقة ال 3 3
Selected Topics in Renawable Energy Engineering 

٥١٩هقم   
MPE 519 

 المشروع 3 مناقشة
Project 

٥٢٠هقم   
MPE 520 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الالئحة الداخلیة للدراسات العلیا                          كلیة الهندسة   - جامعة الزقازیق
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 ٥٥ 
 

  قسم هندسة القوى المیكانیكیة
  الدراسات العلیا في هندسة اآلالت التوربینیة  دبلومو  دبلوم الدراسات المهنیة مقررات

  
ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 میكانیكا الموائع المتقدمة 3 3
Advanced Fluid Mechanics  

٥١٢هقم   
MPE 512 

 دینامیكا الموائع الحسابیة المتقدمة  3 3
Advanced Computional Fluid Dyamics  

٥١٣هقم   
MPE 513 

3 3 
دمةالطرق الحسابیة في هندسة القوى المیكانیكیة المتق  

Advanced Computional Method in Meshines power 
Enginering   

٥٣٢هقم   
MPE 532 

  هندسة الضواغط والمضخات  3 3
Compressors & Pumps Engineering  

٥٣٣هقم   
MPE 533 

  هندسة االالت التوربینیة المتقدمة   3 3
Advanced Turbs Machinery Engineering    

٥٣٤هقم   
MPE 534 

 تشغیل وصیانة اآلالت التوربینیة 3 3
Operation & Maintenance of Turbo Machines  

٥٣٥هقم   
MPE 535 

 المنظومات الهوائیة والهیدرولیكیة 3 3
Hydraulic & Pneumatic Systems  

٥٣٦هقم   
MPE 536 

  تحلیل أداء اآلالت التوربینیة  3 3
Turbo Machine Performance Analysis  

٥٣٧هقم   
MPE 537 

  موضوعات مختارة في هندسة اآلالت التوربینیة 3 3
Selected Topics in Turbs Machinery Engineering 

٥٣٨هقم   
MPE 538 

  ٥٣٩ هقم مشروع              Project 3 مناقشة
MPE 539 
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 ٥٦ 
 

  قسم هندسة القوى المیكانیكیة
  العلیا في الهندسة الحراریة   دبلوم الدراساتو  دبلوم الدراسات المهنیة مقررات

   
ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 انتقال الحرارة والكتلة المتقدم 3 3
Advanced Heater Mass Transfer  

٥١١هقم    
MPE 511 

3 3 
في هندسة القوى المیكانیكیة المتقدمة الطرق الحسابیة  

Advanced Computional Method in Meshines power 
Enginering   

٥٣٢هقم    
MPE 532 

 محطات القوى واقتصادیاتها 3 3
Power Qlants & Theis Economics 

٥٥١هقم    
MPE 551 

  تصمیم وأداء منظومات االحتراق 3 3
Design and Performance of Combustion Systems  

٥٥٢هقم    
MPE 552 

  تصمیم وأداء معدات انتقال الحرارة 3 3
Design and Performance of Heat Transfer Equipments 

٥٥٣هقم    
MPE 553 

  األنابیب الحراریة 3 3
Heat Pipes 

٥٥٤هقم    
MPE 554 

  تشغیل وصیانة المعدات الحراریة  3 3
Operation.& Maintanance  of Thermal Equipment  

٥٥٥هقم    
MPE 555 

  الدینامیكا الحراریة المتقدمة 3 3
Advenced Thermodynamics  

 ٥٥٦هقم  
MPE 556 

  موضوعات مختارة في الهندسة الحراریة  3 3
Selected Topics Heat Engineering  

٥٥٧هقم    
MPE 557 

 المشروع 3 مناقشة
Project 

٥٥٨هقم    
MPE 558 
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 ٥٧ 
 

  قسم هندسة القوى المیكانیكیة
  دبلوم الدراسات العلیا في هندسة التبرید وتكییف الهواء و  لوم الدراسات المهنیةدب مقررات

  
ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 انتقال الحرارة والكتلة المتقدم 3 3
Advanced Heater Mass Transfer  

 ٥١١هقم 
MPE 511 

ا الموائع المتقدمةمیكانیك 3 3  
Advanced Fluid Mechanic 

٥١٢هقم   
MPE 512 

3 3 
  الطرق الحسابیة المتقدمة في هندسة القوى المیكانیكیة

Advanced Computional Method in Meshines power 
Enginering   

٥٣٢هقم   
MPE 532 

 هندسة التبرید المتقدمة 3 3
Advanced Refrigeration Engineering   

 ٥٧١قم ه
MPE 571 

  مةهندسة تكییف الهواء المتقد 3 3
Advanced Air Conditioning Engineering  

٥٧٢هقم   
MPE 572 

ضواغظ التبرید   3 3  
Cooling Compressors  

٥٧٣هقم   
MPE 573 

  هندسة ومنظومات التحكم. 3 3
Control System and Engineering  

٥٧٤هقم   
MPE 574 

   عدات التبریدتشغیل وصیانة م 3 3
Operation and Maintanance of Coaling Equipment 

٥٧٥هقم   
MPE 575 

3 3 
   تشغیل وصیانة معدات تكییف الهواء

Operation and Maintanance of Air Conditioning  
Equipment 

٥٧٦هقم   
MPE 576 

3 3 
  موضوعات مختارة في هندسة التبرید وتكییف الهواء

Selected Topics in Cooling Engineering and Air 
Conditining   

٥٧٧هقم   
MPE 577 

 المشروع 3 مناقشة
Project 

٥٧٨هقم   
MPE 578 
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 ٥٨ 
 

  قسم هندسة القوى المیكانیكیة
  هندسة القوى المیكانیكیة : والدكتوراه  مقررات الماجستیر

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 انتقال الحرارة والكتلة المتقدم 3 3
Advanced Heater and Mass Transfer 

٦١١هقم  
MPE611 

 میكانیكا الموائع المتقدمة 3 3
Advanced Fluid Mechanics 

٦١٢هقم   
MPE612 

وقود ونظریة احتراقال 3 3  
Fuel and Combustion Theory 

٦١٣هقم   
MPE613 

توربینیة المتقدمةاآلالت ال 3 3  
Advanced Turbo machines   

٦١٤هقم   
MPE614 

 التبرید والتكییف المتقدم 3 3
Advanced Cooling and Air Conditioning  

٦١٥هقم   
MPE615 

  مةآالت االحتراق الداخلي المتقد 3 3
Advanced Internal Combustion Engines    

٦١٦هقم   
MPE616 

لحسابیة المتقدمةا الموائع ادینامی 3 3   
Advanced Computational Fluid Dynamics 

٦١٧هقم   
MPE617 

 الدینامیكا الحراریة المتقدمة 3 3
Advanced Thermodynamics  

٦٣٠هقم   
MPE630 

 مصادر ومنظومات الطاقة 3 3
Energy Resources and Systems 

٦٣١هقم   
MPE631 

 طاقة الریاح وتطبیقاتها 3 3
Wind Energy & its Applications 

٦٣٢هقم   
MPE632 

 نظریة السریان ثنائي الطور 3 3
Theery Two Phase Flow 

٦٣٣هقم   
MPE633 

مةدینامیكا الغازات المتقد 3 3  
Advanced Gas Dynamics 

٦٣٤هقم   
MPE634 

 الدینامیكا الهوائیة المتقدمة 3 3
Advenced Aerodynamics  

٦٣٥هقم   
MPE635 

لدفع المتقدمةمنظومات ا 3 3  
Advanced Propulsion Systems 

٦٣٦هقم   
MPE636 

3 3 
  الطرق الحسابیة المتقدمة في هندسة القوى المیكانیكیة

Advanced Computational Methods in Mechanical Power 
Engineering   

٦٣٧هقم   
MPE637 

  موضوعات مختارة في هندسة القوى المیكانیكیة  3 3
Selected Topics in Mechanical Power Engineering 

٦٣٨هقم   
MPE638 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٩ 
 

  التصمیم المیكانیكي واإلنتاج هندسة قسم
  الدراسات العلیا  ودبلوم  مقررات دبلوم الدراسات المھنیة                                                        

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  لمقررا
Subject 

  الكود
Code 

  مقدمة عن المواد الھندسیة 3 3
Introduction to Engineering Materials 

 ٥٠١ھتج 
MDP 501 

  تكنولوجیا السباكة 3 3
Casting Technology 

 ٥٠٢ھتج 
MDP 502 

  تكنولوجیا اللحام 3 3
Welding Technology 

 ٥٠٣ھتج 
MDP 503 

  تكنولوجیا القیاسات 3 3
Measurements Technology 

 ٥٠٤ھتج 
MDP 504 

  التصنیع باستخدام الحاسب 3 3
Computer-Aided Manufacturing 

 ٥٠٥ھتج 
MDP 505 

  نظریة قطع المعادن 3 3
Theory of Metal Cutting 

 ٥٠٦ھتج 
MDP 506 

  تكنولوجیا التشكیل 3 3
Forming Technology 

 ٥٠٧ھتج 
MDP 507 

  تتصمیم المرشدات والمثبتا 3 3
Design of Jigs and Fixtures 

 ٥٠٨ھتج 
MDP 508 

  االختبارات المیكانیكیة للمواد الھندسیة المتقدمة 3 3
Mechanical Testing of Advanced Materials 

 ٥٠٩ھتج 
MDP 509   

  مقدمة عن المواد المركبة 3 3
Introduction to Composite Materials 

 ٥١٠ھتج 
MDP 510 

  مواد المركبةوصل ھیاكل ال 3 3
Joining of Composite Structures 

 ٥١١ھتج 
MDP 511 

  مدخل لتكنولوجیا النانو 3 3
Introduction to Nano Technology 

 ٥١٢ھتج 
MDP 512  

  انتاج المواد النانومتریة 3 3
Production of Nano Materials 

 ٥١٣ھتج 
MDP 513 

  المركبة المواد النانومتریة 3 3
Nano Composites 

 ٥١٤ھتج 
MDP 514 

  التصرف المیكانیكي للمواد النانومتریة 3 3
Mechanical Behavior of Nano Materials 

 ٥١٥ھتج 
MDP 515 

  )١(موضوعات مختارة  3 3
Elective Course (1) 

 ٥١٦ھتج 
MDP 516 

  )٢(موضوعات مختارة  3 3
Elective Course (2) 

 ٥١٧ھتج 
MDP 517 

  )٣( موضوعات مختارة 3 3
Elective Course (3) 

 ٥١٨ھتج 
MDP 518  

  مشروع 3 3
Project 

 ٥١٩ھتج 
MDP 519 

  حلقة بحث 3 3
Seminar 

 ٥٢٠ھتج 
MDP 520 



  الالئحة الداخلیة للدراسات العلیا                          كلیة الهندسة   - جامعة الزقازیق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦٠ 
 

  التصمیم المیكانیكي واإلنتاج هندسة قسم
   

    الدراسات العلیاودبلوم  دبلوم الدراسات المھنیة مقررات                                 
ساعات 

  اناالمتح
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

)١( المرونة الحراریة الخطیة 3 3  
Linear Thermo-Elasticity(1) 

٥٢٤ھتج   
MDP 524 

یبولوجیااترالنظریة  3 3  
Theory of Tribology 

٥٢٥ھتج   
MDP 525 

 الطرق العددیة فى الھندسة المیكانیكیة 3 3
Numerical Methods in Mech. Eng 

٥٢٨ھتج   
MDP 528 

)١(التصمیم المدعم بالحاسب 3 3  
Computer Aided Design (CAD) (1) 

٥٣١ھتج   
MDP 531 

  االھتزازات الالخطیة 3 3
Nonlinear Oscillations 

٥٣٢ھتج   
MDP 532 

)١( القیاسات المیكانیكیة 3 3  
Mechanical Measurements(1) 

٥٣٣ھتج   
MDP 533 

لتصمیم المیكانیكىا 3 3  
Mechanical Design 

٥٣٥ھتج   
MDP 535 

 تصمیم المنظومات المیكانیكیة 3 3
Design of Mechanical Systems 

٥٣٦ھتج   
MDP 536 

  االتزان الدینامیكي 3 3
Dynamic Stability 

٥٣٧ھتج   
MDP 537 

  الصناعیة الروبوتات 3 3
Industrial Robotics 

٥٣٨ھتج   
MDP 538 

  الضوضاءتحكم  3 3
Noise Control  

٥٣٩ھتج   
MDP 539 

  ستاتیكيالتزییت الھیدرو 3 3
Hydrostatic lubrication 

  ٥٤٠ھتج 
MDP 540 
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 ٦١ 
 

  التصمیم المیكانیكي واالنتاج هندسة قسم
هندسة اإلنتاج:مقررات الماجستیر   

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

  تكنولوجیا السباكة 3 3
Casting Technology 

 ٦٠١ھتج 
MDP 601 

  تكنولوجیا اللحام 3 3
Welding Technology 

 ٦٠٢ھتج 
MDP 602  

   تكنولوجیا القیاسات 3 3
Measurements Technology 

 ٦٠٣ھتج 
MDP 603  

  التصنیع باستخدام الحاسب 3 3
Computer-Aided Manufacturing 

 ٦٠٤ھتج 
MDP 604 

  نظریة قطع المعادن 3 3
Theory of Metal Cutting 

 ٦٠٥ھتج 
MDP 605  

  تكنولوجیا التشكیل 3 3
Forming Technology 

 ٦٠٦ھتج 
MDP 606  

  تصمیم المرشدات والمثبتات 3 3
Design of Jigs and Fixtures 

 ٦٠٧ھتج 
MDP 607  

  المیتالورجیا المتقدمة 3 3
Advanced Metallurgy 

 ٦٠٨ھتج 
MDP 608 

  نظریة تشكیل المعادن 3 3
Theory of  Metal Forming 

 ٦٠٩ھتج 
MDP 609  

  عملیات التشغیل الغیر تقلیدیة 3 3
Non – Tradition Machining 

 ٦١٠ھتج 
MDP 610 

  مقدمة عن المواد المركبة 3 3
Introduction to Composite Materials 

 611ھتج 
MDP 611  

  ل ھیاكل المواد المركبةوص 3 3
Joining of Composite Structures 

 ٦١٢ھتج 
MDP 612  

  نظریة الكسر في المواد المركبة 3 3
Fracture Mechanics of Composites  

  ٦١٣ھتج 
MDP 613  

  السلوك المیكانیكي للمواد المركبة الحدیثة 3 3
Mechanical Behavior of Advanced Materials 

 ٦١٤ھتج 
MDP 614  

  الطرق الضوئیة للتحلیالت الھندسیة 3 3
Optical Methods of Engineering Analysis  

  ٦١٥ھتج 
MDP 615  

  المرن للمواد الحدیثة –السلوك اللدن  3  3
Visco-Elastic Characterization of Advanced 

Materials 

 ٦١٦ھتج 
MDP 616 
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 ٦٢ 
 

 
  التصمیم المیكانیكي واالنتاجهندسة قسم 

 هندسة اإلنتاج:ت الماجستیر مقررا
ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

  سلوك الكلل للمواد المركبة 3 3
Fatigue Behavior of Composites 

 ٦١٧ھتج 
MDP 617 

  مدخل لتكنولوجیا النانو 3 3
Introduction to Nano Technology   

 ٦١٨ھتج 
MDP 618 

  انتاج المواد النانومتریة 3 3
Production of Nano Materials 

 ٦١٩ھتج 
MDP 619 

  المواد النانومتریة المركبة 3 3
 Nano Composites  

 ٦٢٠ھتج 
MDP 620 

  التصرف المیكانیكى للمواد النانومتریة 3  3
Mechanical Behavior of Nano Materials 

  ٦٢١ھتج 
MDP 621 

  )١(ت مختارة موضوعا 3 3
Elective Course 1  

  ٦٢٢ھتج 
MDP 622 

  )٢(موضوعات مختارة  3  3
Elective Course 2  

  ٦٢٣ھتج 
MDP 623 

  )٣(موضوعات مختارة  3 3
Elective Course 3  

  ٦٢٤ھتج 
MDP 624 

  )٤(موضوعات مختارة  3  3
Elective Course 4  

  ٦٢٥ھتج 
MDP 625 

  حلقة بحث 3 3
Seminar 

  ٦٢٦ھتج 
MDP 626 
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 ٦٣ 
 

  ي واإلنتاجمیكانیكالتصمیم قسم ھندسة ال            
  التصمیم المیكانیكي:  والدكتوراه مقررات الماجستیر                                                

  
ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

المتصلة تامیكانیكا الكمی 3 3  
Continuum Mechanics 

  ٦٢٨ھتج 
MDP 628 

 نظریة المرونة المتقدمة 3 3
Advanced Theory of Elasticity 

  ٦٢٩ھتج 
MDP 629 

 نظریة اللدونة 3 3
Theory of plasticity 

  ٦٣٠ھتج 
MDP 630 

 المرونة اللزجة الخطیة 3 3
Linear Visco-Elasticity 

  ٦٣١ھتج 
MDP 631 

)٢( المرونة الحراریة الخطیة 3 3  
Linear Thermo-Elasticity (2) 

 ٦٣٢ھتج 
MDP 632 

١- تریبولوجیا 3 3  
Tribology-1 

 ٦٣٣ھتج 
MDP 633 

٢- تریبولوجیا 3 3  
Tribology-2 

 ٦٣٤ھتج 
MDP 634 

)١( میكانیكا المواد المركبة 3 3  
Mechanics of Composite Materials (1) 

 ٦٣٥ھتج 
MDP 635 

  المیكانیكا التغیریة 3 3
Variational Mechanics 

 ٦٣٦ھتج 
MDP 636 

 طریقة القطع المحدودة 3 3
Finite Element Method 

  ٦٣٧ھتج 
MDP 637 

  الھیاكل أمثلیة 3 3
Structural Optimization 

  ٦٣٨ھتج 
MDP 638 

)٢( التصمیم المدعم بالحاسب 3 3  
Computer Aided Design (CAD) (2) 

  ٦٣٩ ھتج
MDP 639 

   االھتزازات المتقدمة  نظریة 3 3
Advanced Theory of Vibration 

  ٦٤٠ھتج 
MDP 640 

 دینامیكا الروبوتات 3 3
Dynamics of Robotics 

  ٦٤١ھتج 
MDP 641 

)٢( القیاسات المیكانیكیة 3 3  
Mechanical Measurements (2) 

  ٦٤٤ھتج 
MDP 644 

 نظریة الشرائح والقباب 3 3
Theory of Plates and Shells 

  ٦٤٥ھتج 
MDP 645 

  ینامیكيدورالتزییت الھید 3 3
Hydrodynamic Lubrication 

  ٦٤٦ھتج 
MDP 646 

  میكانیكا التالمس 3 3
Contact Mechanics 

  ٦٤٧ھتج 
MDP 647 

  تحلیالت القطع المحدودة للعشوائیات 3 3
Stochastic Finite Element Analysis 

  ٦٤٨ھتج 
MDP 648 
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 ٦٤ 
 

  التصمیم المیكانیكي واالنتاجهندسة قسم 
  هندسة اإلنتاج:دكتوراة الفلسفة مقررات                   

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

  المواد الھندسیة المتقدمة 3 3
Advanced Engineering Materials 

 ٧٠١ھتج 
MDP 701 

  عملیات التشغیل المتقدمة 3 3
Advanced Machining Technology 

  ٧٠٢ھتج 
MDP 702 

  المعالجات الحراریة 3 3
Heat Treatment 

  ٧٠٣ھتج
MDP 703 

  معالجة األسطح 3 3
Surface Treatment 

  ٧٠٤ھتج 
MDP 704 

  التشغیل باستخدام ماكینات التشغیل الرقمیة 3 3
CNC Machining 

 ٧٠٥ھتج 
MDP 705 

  المواد المركبة المتقدمة 3 3
Advanced Composite Materials 

 ٧٠٦ھتج 
MDP 706 

  القیاسات المتقدمة 3 3
Advanced Metrology 

 ٧٠٧ھتج 
MDP 707 

  تصمیم االسطنبات 3 3
Design of Dies  

 ٧٠٨ھتج 
MDP 708 

  )٢( میكانیكا المواد المركبة 3 3
Mechanics of Advanced Composites(2)  

 ٧٠٩ھتج 
MDP 709 

  االختبارات المیكانیكیة للمواد المركبة 3 3
Mechanical Testing of Composites 

 ٧١٠ھتج 
MDP 710 

  الطرق التصوریة للتحلیالت الھندسیة 3 3
Imaging Techniques For Engineering Analysis 

 ٧١١ھتج 
MDP 711 

  دراسات متقدمة في تكنولوجیا النانو 3 3
Advanced Nano Technology   

 ٧١٢ھتج 
MDP 712 

  التصرف المیكانیكي للمواد النانومتریة 3 3
Mechanical Behavior of Nano Materials  

 ٧١٣ھتج 
MDP 713 

  إنتاج المواد النانومتریة 3 3
Production of Nano Materials 

 ٧١٤ھتج 
MDP 714 

3 
 

  المواد النانومتریة المركبة 3
Nano Composites  

 ٧١٥تج ھ
MDP 715 

3 
 

   )١(موضوعات مختارة  3
Elective Course 1 

 ٧١٦ھتج 
MDP 716 

3 
 

 )٢(موضوعات مختارة  3
Elective Course 2 

 ٧١٧ھتج 
MDP 717 

  )٣(موضوعات مختارة  3 3
Elective Course 3 

  ٧١٨ھتج 
MDP 718 

3 3 
 

 )٤(موضوعات مختارة 
Elective Course 4 

 ٧١٩ھتج 
MDP 719 
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 ٦٥ 
 

  قسم الهندسة الصناعیة 
  مقررات دبلوم الدراسات المهنیة في الهندسة الصناعیة 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 االقتصاد الهندسي 3 3
Engineering Economy 

 ٥٠٨هصن  
 INE 508 

 اإلحصاء الهندسي واالحتماالت 3 3
Statistical Engineering and Probability 

 ٥٠٩هصن  
 INE 509 

 قیاس وتحلیل اإلنتاجیة 3 3
Productivity Measurement and Analysis 

 ٥١٠هصن  
 INE 5١0 

 طرق تحسین الجودة 3 3
Method of Quality Improvement 

 ٥١١هصن  
 INE 511 

 تخطیط ومراقبة اإلنتاج 3 3
Production Planning and Control 

 ٥١٢هصن  
 INE 512 

دارة الجودة الشاملة 3 3 ٕ  ضبط وا
Total Quality Management and Control 

 ٥١٣هصن  
 INE 513 

 تخطیط ومراقبة الصیانة 3 3
Maintenance Planning and Control 

 ٥١٤هصن  
 INE 5١4 

 التصمیم والتصنیع المدعم بالحاسب 3 3
Computer aided Design and Manufacturing 

 ٥١٥هصن  
 INE 515 

 بحوث العملیات التطبیقیة 3 3
Applied Operations Research 

 ٥١٦هصن  
 INE 516 

 برامج تشغیل االالت 3 3
Machines Software Interface Languages 

 ٥١٧هصن  
 INE 517 
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 ٦٦ 
 

  قسم الهندسة الصناعیة 
  دسة الصناعیةمقررات دبلوم الدراسات العلیا في الهن

ساعات  
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 قیاس وتحلیل اإلنتاجیة 3 3
Productivity Measurement and Analysis 

  ٥٢٣هصن  
INE 523 

 طرق تحسین الجودة 3 3
Methods of Quality Improvement 

  ٥٢٤هصن  
INE 524 

 تخطیط ومراقبة اإلنتاج 3 3
Production Planning and Control  

  ٥٢٥هصن  
INE 525 

دارة الجودة الشاملة 3 3 ٕ  ضبط وا
Total Quality Management and Control 

  ٥٢٦هصن  
INE 526 

 تخطیط ومراقبة الصیانة 3 3
Maintenance Planning and Control 

  ٥٢٧هصن  
INE 527 

یع المدعم بالحاسبالتصمیم والتصن 3 3  
Computer Aided Design and Manufacturing 

  ٥٢٨هصن  
INE 528 

 بحوث العملیات التطبیقیة 3 3
Applied Operations Research  

  ٥٢٩هصن  
INE 529 

 النماذج اإلحصائیة وتصمیم التجارب 3 3
Statistical Modeling and Design of Experiments 

  ٥٣٠هصن  
INE 530 

 تصمیم وتحلیل المحاكاة 3 3
Simulation Analysis and Design 

  ٥٣١هصن  
INE 531 

 نظریة الجدولة 3 3
Scheduling Theory 

  ٥٣٢هصن  
INE 532 

 منظومات المعلومات الهندسیة 3 3
Engineering Information Systems 

  ٥٣٣هصن  
INE 533 

 نظریة االمثلیة 3 3
Optimization Theory 

  ٥٣٤ هصن 
INE 534 

 تصمیم أنظمة تكامل اإلنسان 3 3
Design of Human Integrated Systems 

  ٥٣٥هصن  
INE 535 

 الذكاء االصطناعي في اإلنتاج 3 3
Artificial Intelligent In Production 

  ٥٣٦هصن  
INE 536 
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 ٦٧ 
 

  قسم الهندسة الصناعیة 
  مقررات الماجستیر 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 نماذج االحتماالت وتطبیقاتها 3 3
Probabilistic Models and Their Applications 

 ٦٠١ هصن
INE 601 

 الطرق اإلحصائیة لتصمیم وتحسین الصناعة 3 3
Statistical Methods for Manufacturing Design and Improvement  

 ٦٠٢صنه
INE 602 

 النماذج اإلحصائیة والتحلیل الخطي 3 3
Statistical Modeling and Regression Analysis 

 ٦٠٣ هصن
INE 603 

 أنظمة التصنیع 3 3
Manufacturing Systems 

 ٦٠٤ هصن
INE 604 

 أنظمة الخدمات 3 3
Warehousing Systems 

 ٦٠٥ هصن
INE 605 

 تخطیط وتصمیم المشروعات 3 3
Projects Planning and Design 

 ٦٠٦ هصن
INE 606 

 دعم واتخاذ القرار 3 3
Supporting Human Decision Making 

 ٦٠٧ هصن
INE 607 

 األنظمة الدینامیكیة للمحاكاه  والنمذجة 3 3
Dynamic System Simulation and Modeling 

 ٦٠٨ هصن
INE 608 

 نظریة النماذج الخطیة 3 3
Theory of Linear Models 

 ٦٠٩ هصن
INE 609 

 البرمجة الالخطیة والدینامیكیة 3 3
Non Linear and Dynamic Programming 

 ٦١٠ هصن
INE 610 

 تطبیقات الحاسب في مراقبة اإلنتاج 3 3
Computer Application in Production Planning and Control 

 ٦١١ هصن
INE 611 

 نماذج أنظمة اإلنسان وااللة 3 3
Models of Human Machines Systems 

 ٦١٢ هصن
INE 612 

 التصنیع المدعم بالحاسب 3 3
Computer Aided Manufacturing 

 ٦١٣ هصن
INE 613 

 األنظمة الخبیرة 3 3
Expert Systems 

 ٦١٤ هصن
INE 614 

 الذكاء االصطناعي في تخطیط اإلنتاج 3 3
Artificial Intelligent In Production Planning 

 ٦١٥ نهص
INE 615 

 نماذج نظم المعلومات في اإلنتاج 3 3
Information Systems Modeling In Production 

٦١٦هصن  
INE 616 
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 ٦٨ 
 

  قسم الهندسة الصناعیة 
  مقررات الدكتوراه 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

  ةالعملیات العشوائی 3 3
Stochastic Processes 

   ٧٠١هصن
  INE 701  

  النقل وسالسل اإلمداد 3 3
Transportation and Supply chain  

   ٧٠٢ هصن
INE 702   

  نماذج التمویل األمثل 3 3
Financal Optimization Models 

 ٧٠٣  هصن
 INE 703  

  الهندسة اإلدراكیة 3 3
Cognitive Engineering 

   ٧٠٤ هصن
INE 704  

  أنظمة األمان الفوریة الحرجة 3 3
Safety – Critical Real Time Systems 

   ٧٠٥ هصن
INE 705    

  اتحلیل القرارات اقتصادی 3 3
Economic Decision Analysis 

   ٧٠٦ هصن
INE 706  

  نظریة الموثوقیة 3 3
Reliability Theory 

   ٧٠٧ هصن
INE 707 

  متكاملةقیاسات األنظمة البشریة ال 3 3
Measurements of Human – Integrated Systems 

 ٧٠٨ هصن
INE 708 

 Iاإلحصاء الریاضي  3 3
Mathematical Statistics I 

 ٧٠٩  هصن
 INE 709 

  IIاإلحصاء الریاضي  3 3
Mathematical Statistics II 

 ٧١٠   هصن
INE 710 

 I التعظیم 3 3
Optimization I 

  ٧١١  هصن
INE 711  
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 ٦٩ 
 

  الكھربیة قسم  ھندسة اإللكترونیات واالتصاالت
  )الھوائیات وانتشار الموجات – االتصاالتھندسة  – ھندسة اإللكترونیات(في  ةالمھنی الدراسات دبلوممقررات 

ساعات 

  االمتحان

Credit 

Hours 

الساعات 

  المعتمدة

Exam 

Hours 

  المقرر

Subject 

  الكود

Code 

  ھربیةأساسیات الدوائر الك 3 3
Electric Circuit Fundamentals  

٥٠٨ھكت  
ECE 508 

  ١أساسیات اإللكترونیات  3 3
Electronic Basics1 

٥٠٩ھكت   
ECE 509 

  ٢أساسیات اإللكترونیات  3 3
Electronic Basics 2 

٥١٠ھكت   
ECE 510 

  الدوائر اإللكترونیة 3 3
Electronic Circuits 

٥١١ھكت   
ECE 511 

  )ورش الكترونیة( ة في اإللكترونیاتدوائر عملی  3 3
Experimental Circuit in Electronics (Electronic Workshop)   

٥١٢ھكت   
ECE 512 

 تكنولوجیا الدوائر المجمعة علي اللوحة 3 3
Printed Circuit Board Technology 

٥١٣ھكت   
ECE 513 

  نظم اإلتصاالت 3 3
Communication  Systems 

٥١٤ھكت   
ECE 514 

  صیانة وتركیب اجھزة االتصاالت 3 3
Maintenance and Mounting of Communication Systems 

٥١٥ھكت   
ECE 515 

  مشروع 3 مناقشة
Project 

٥١٦ھكت   
ECE 516 
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 ٧٠ 
 

  
  الكھربیة قسم  ھندسة اإللكترونیات واالتصاالت

  رونیات في ھندسة اإللكتالدراسات العلیا  دبلوممقررات 
ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

المتقدمةالدوائر المتكاملة  3 3 ` 
Advanced Integrated Circuits 

٥٢٦ھكت   
ECE 526 

االتصاالت ھندسة 3 3  
Communications Engineering 

٥٢٧ھكت   
ECE 527 

دقیقالالمعالج تطبیقات  3 3  
Microprocessor Applications 

٥٢٩ھكت   
ECE 529 

 معالجة اإلشارات 3 3
Signal Processing 

٥٣٠ھكت   
ECE 530 

اإللكترونیات ھندسة  3 3  
Electronic Engineering 

٥٣١ھكت   
ECE 531 

 في الحالة الجامدة الموجات الدقیقةنبائط ودوائر  3 3
Solid State Microwave Devices and Circuits 

٥٣٢ھكت   
ECE 532 

 المشروع 3 مناقشة
Project 

٥٣٤ھكت   
ECE 534 
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 ٧١ 
 

  
  

 قسم ھندسة اإللكترونیات واالتصاالت الكھربیة
  دبلوم الدراسات العلیا في ھندسة االتصاالت 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  دالكو 
Code 

 تموجات كھرومغناطیسیة 3 3
Electromagnetic Waves  

٥٣٥ھكت   
ECE 535 

 نظم االتصاالت الضوئیة 3 3
Optical Communication Systems 

٥٣٦ھكت   
ECE 536 

 التلیفونات الرقمیة والتحویل 3 3
Digital Telephone and Switching 

٥٣٧ھكت   
ECE 537 

  نظریة  االتصاالت الرقمیة  3 3
Digital Communication Theory  

٥٣٨ھكت   
ECE 538 

 المعالجة المتوافقة لإلشارات 3 3
Synchronous  Signal Processing   

٥٣٩ھكت   
ECE 539 

الحاسباتل شبكات اتصا 3 3  
Computer Communication Networks  

٥٤٠ھكت   
ECE 540 

 مبادىء  الھوائیات و انتشار الموجات 3 3
Principles of Antenna and Wave Propagation 

٥٤١ھكت   
ECE 541 

 نظم االتصاالت باألقمار الصناعیة 3 3
Satellite Communication Systems 

٥٤٢ھكت   
ECE 542 

  االتصاالت المتحركةأنظمة  3 3
Mobile Communication Systems 

٥٤٣ھكت   
ECE 543 

 3 مناقشة
  المشروع
Project 

 

٥٤٤ھكت   
ECE 544 
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 ٧٢ 
 

  
  
  
  

  قسم ھندسة اإللكترونیات واالتصاالت الكھربیة
  دبلوم الدراسات العلیا في الھوائیات وانتشار الموجات

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 ھندسة الموجات المیكرومتریة 3 3
Microwave Engineering 

٥٤٥ھكت   
ECE 545 

 ھندسة الھوائیات 3 3
 Antennas Engineering  

٥٤٦ھكت   
ECE 546 

 مباديء شبكات  االتصاالت 3 3
Principles of Communication Network  

 ٥٤٧ھكت 
ECE 547 

 الكھروبصریات واللیزر 3 3
Electro - Optics and Laser   

٥٤٨ھكت     
ECE 548 

 دوائر معالجة اإلشارات الرقمیة 3 3
Digital Signal Processing Circuits    

٥٤٩ھكت   
ECE 549 

 نظریة انتشار الموجات 3 3
Theory  of Wave Propagation  

٥٥٠ھكت   
ECE 550 

  الرادار والسونار ة نظمأ 3 3
Radar and Sonar Systems 

٥٥١ھكت   
ECE 551 

 المشروع 3 مناقشة
Project 

٥٥٢ھكت   
ECE 552 
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 ٧٣ 
 

  
  قسم هندسة اإللكترونیات واالتصاالت الكهربیة

   والدكتوراه  مقررات الماجستیر
ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

  الدوائر المتكاملة الرقمیة المتقدمة 3 3
Advanced Digital Integrated Circuits 

 ٦٠١هكت 
ECE 601 

  دوائر المتكاملة التناظریة الكسید المعدنال 3 3
Analog Metal Oxide Integrated Circuits  

 ٦٠٢هكت 
ECE 602 

  تصمیم الدوائر المتكاملة بمساعدة الحاسب 3 3
Computer Aided Design of Integrated Circuits  

 ٦٠٣هكت 
ECE 603 

  ) البصریات الكھربیة( نبائط البصریات وااللكتروبصریات 3 3
Optical and Electro Optics Devices 

 ٦٠٤هكت 
ECE 604 

  شبكات االتصاالت 3 3
Communications Networks  

٦٠٥هكت   
ECE 605 

  نظریة االتصاالت الرقمیة 3 3
Digital Communications Theory  

 ٦٠٦هكت 
ECE 606 

  اتصاالت المتحركات 3 3
Mobile Communications 

 ٦٠٧هكت 
ECE 607 

  ریة انتشار الموجاتنظ 3 3
Theory of Wave Propagations 

 ٦٠٨هكت 
ECE 608 

  الموجات الدقیقةنبائط ودوائر 3 3
Microwave and Circuits Devices  

 ٦٠٩هكت 
ECE 609 

  الطرق العددیة للھوائیات 3 3
Numerical Methods for Antennas  

 ٦١٠هكت 
ECE 610 

  المعالجة المتوافقة لإلشارات 3 3
Signal Processing Adaptive 

 ٦١١هكت 
ECE 611 

3 3 
  نظریة دالئل الموجات وتطبیقاتھا

Waveguide Theory and Applications  
 ٦١٢هكت 

ECE 612 

3 3 
  النبائط الصوتیة وتطبیقاتھا

Acoustic Devices and Applications  
 ٦١٣هكت 

ECE 613 

3 3 
  دوائر معالجة اإلشارات الرقمیة

Digital Signal Processing Circuits  
 ٦١٤هكت 

ECE 614 

3 3 
  نظم التصویر الطبى

Medical Imaging Systems  
 ٦١٥هكت 

ECE 615 
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 ٧٤ 
 

  
  قسم هندسة اإللكترونیات واالتصاالت الكهربیة

  والدكتوراه مقررات الماجستیر
ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

3 3 
  طرق حدیثة لتخطیط الدوائر المتكاملة

New Techniques for Integrated Circuit Plan  
 ٦١٦هكت 

ECE 616 

3 3 
  التوصیل نبائط ودوائر الموصالت الفائقة

Superconductive Devices and Circuits 
 ٦١٧هكت 

ECE 617 

3 3 
  الشبكات العصبیة وتطبیقاتها

Neural Network and Its Applications 
٦١٨هكت   

ECE 618 

3 3 
  نظریة التشفیر

Coding Theory 
 ٦١٩هكت 

ECE 619 

3 3 
  االتصاالت ذات الطیف الموسع

Spread Spectrum Communications 
 ٦٢٠هكت 

ECE 620 

3 3 
  هندسة االشارات

Signal Engineering  
 ٦٢١هكت 

ECE 621 

3 3 
  االتصاالت الذكیة

Intelligent Communications 
 ٦٢٢هكت 

ECE 622 

3 3 
  االتصاالت البصریة المتقدمة

Advanced Optical Communications 
 ٦٢٣هكت 

ECE 623 

3 3 
  الطرق العددیة للمجاالت المغناطیسیة

Numerical Methods of Electromagnetic Fields 
 ٦٢٤هكت 

ECE 624 

3 3 
  اإلستشعار عن بعد

Remote Sensing 
٦٢٥هكت   

ECE 625 

3 3 
  المتقدمةهندسة الهوائیات 

Advanced Antenna Engineering 
 ٦٢٦هكت 

ECE 626 

3 3 
  الموجات الدقیقةهوائیات 

Microwave Antennas 
٦٢٧هكت   

ECE 627 

3 3 
  نظریة مصفوفات الهوائیات

Antenna Arrays Theory  
٦٢٨هكت   

ECE 628 

3 3 
  التشتت الكهرومغناطیسى

Electromagnetic Scattering 
٦٢٩هكت   

ECE 629 

3 3 
  معالجة الصور

Image Processing 
 ٦٣٠هكت 

ECE 630 

3 3 
  لمعالجة االشارات تقنیات متقدمة

Advanced Techniques of Signal Processing  
٦٣١هكت   

ECE 631 
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 ٧٥ 
 

  سم هندسة الحاسبات والمنظوماتق
  الحاسبات والمنظوماتهندسة  في الدراسات العلیا دبلوممقررات 

   

  لكودا
Code 

  المقرر
Subject 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

  ٥٠٨ هحس
CSE 508 

 منظومات التشغیل المتقدمة
Advanced Operating Systems 

3 3 

  ٥٠٩ هحس
CSE 509 

 منظومات قواعد البیانات
Database Systems 

3 3 

  ٥١٠ هحس
CSE 510 

وزعةالحاسبات المتوازیة والم  
Parallel and Distributed Processing 

3 3 

  ٥١١ هحس
CSE 511 

 شبكات الحاسب
Computer Networks 

3 3 

  ٥١٢ هحس
CSE 512 

االصطناعيالذكاء   
Artificial Intelligence 

3 3 

  ٥١٣ هحس
CSE 513 

 المنظومات الخبیرة
Expert Systems 

3 3 

  ٥١٤ هحس
CSE 514 

 التحكم األمثل
Optimal Control 

3 3 
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 ٧٦ 
 

  الحاسبات والمنظوماتهندسة  قسم
  والدكتوراه الماجستیرمقررات 

  الكود
Code 

  المقرر
Subject 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

  ٦٠١ هحس
CSE 601 

 نظریة المعلومات
Information Theory 3 3 

  ٦٠٢ هحس
CSE 602 

ابورنظریة الحركة والط  
Queuing theory 3 3 

  ٦٠٣ هحس
CSE 603 

 شبكات االتصاالت بالحاسب
Computer Communication Networks 3 3 

  ٦٠٤ هحس
CSE 604 

 التعرف على األنماط
Pattern Recognition 3 3 

  ٦٠٥ هحس
CSE 605 

 معالجة الصور
Image Processing 3 3 

  ٦٠٦ هحس
CSE 606 

 دوائر االلكترونیات الرقمیة
Digital Electronic Circuit 3 3 

  ٦٠٧ هحس
CSE 607 

 التصمیم المدعم بالحاسب
Computer Aided Design 3 3 

  ٦٠٨ هحس
CSE 608 

 المیكروبروسیسور وتطبیقاته
Microprocessor and its Application 3 3 

  ٦٠٩ هحس
CSE 609 

 منظومات التشغیل المتقدمة
Advanced Operating Systems 3 3 

  ٦١٠ هحس
CSE 610 

 منظومات قواعد البیانات
Database Systems 3 3 

  ٦١١ هحس
CSE 611 

 الحاسبات المتوازیة والموزعة
Parallel and Distributed Processing 3 3 

  ٦١٢ هحس
CSE 612 

 شبكات الحاسب
Computer Networks 3 3 

  ٦١٣ هحس
CSE 613 

 الذكاء االصطناعى
Artificial Intelligence 3 3 

  ٦١٤ هحس
CSE 614 

 المنظومات الخبیرة
Expert Systems 3 3 

  ٦١٥ هحس
CSE 615 

 التحكم األمثل
Optimal Control 3 3 

  ٦١٦ هحس
CSE 616 

 التحكم الالخطى
Nonlinear Control 3 3 
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 ٧٧ 
 

  الحاسبات والمنظومات هندسة قسم
  والدكتوراه الماجستیرتابع مقررات 

  الكود
Code 

  المقرر
Subject 

لساعات ا
  المعتمدة
Credit  
Hours 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

  ٦١٧ هحس
CSE 617 

 التحكم باستخدام الحاسب
Computer Control 

3 3 

  ٦١٨ هحس
CSE 618 

 المنظومات ذات األبعاد الكبیرة
Large Scale Systems 

3 3 

  ٦١٩ هحس
CSE 619 

 التقدیر والمالحظة فى منظومات التحكم
Estimation and Observation in Control Systems 3 3 

  ٦٢٠ هحس
CSE 620 

 موضوعات مختارة
Selected Topics 

3 3 

  ٦٢١ هحس
CSE 621 

 الشبكات العصبیة
Neural Networks 

3 3 

  ٦٢٢ هحس
CSE 622 

 نظم التحكم العشوائى
Stochastic Control Systems 

3 3 

  ٦٢٣ هحس
CSE 623 

 تحلیل وتصمیم النظم
System Analysis and Design 

3 3 

  ٦٢٤ هحس
CSE 624 

 نظریة األتومات
Automata Theory 

3 3 

  ٦٢٥ هحس
CSE 625 

 هندسة البرمجیات
Software Engineering 

3 3 

  ٦٢٦ هحس
CSE 626 

 االستشعار عن بعد
Remote Sensing 

3 3 

  ٦٢٧ هحس
CSE 627 

 تكنولوجیا تشخیص األعطال
Faults Diagnosis Technologies 

3 3 

  ٦٢٨ هحس
CSE 628 

 نظم المعلومات الجغرافیة
Geographic Information Systems (GIS) 

3 3 

  ٦٢٩ هحس
CSE 629 

 الروبوتات
Robotics 

3 3 

  ٦٣٠ هحس
CSE 630 

 هیاكل البیانات والخوارزمیات
Data Structure and Algorithms 

3 3 

  ٦٣١ هحس
CSE 631 

 التعرف على النظم
System Identification 

3 3 

  ٦٣٢ هحس
CSE 632 

 التحكم الموائم
Adaptive Control 

3 3 

  ٦٣٣ هحس
CSE 633 

 تأمین شبكات الحاسب
Network Computer Security 

3 3 
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 ٧٨ 
 

  الحاسبات والمنظومات هندسة قسم
  والدكتوراه الماجستیرتابع مقررات 

 

  الكود
Code 

  المقرر
Subject 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

ساعات 
  متحاناال

Exam 
Hours 

  ٦٣٤ هحس
CSE 634 

 الشبكات الالسلكیة
Wireless Networks 

3 3 

  ٦٣٥ هحس
CSE 635 

 المحاكاة والنمذجة
Simulation and Modeling 

3 3 

  ٦٣٦ هحس
CSE 636 

الذكيالتحكم   
Intelligent Control 

3 3 

  ٦٣٧ هحس
CSE 637 

 الخوارزمیات الجینیة
Genetic Algorithms 

3 3 

  ٦٣٨ هحس
CSE 638 

 منظومات مالحة األقمار الصناعیة
Satellite Navigation Systems 

3 3 

  ٦٣٩ هحس
CSE 639 

 منظومات التوجیه والتحكم
Guidance and Control Systems 

3 3 

  ٦٤٠ هحس
CSE 640 

 منظومات االتصال باألقمار الصناعیة
Satellite Communication Systems 

3 3 

  ٦٤١ هحس
CSE 641 

ظومات تحدید المواقعمن  
Global Positioning Systems 

3 3 

  ٦٤٢ هحس
CSE 642 

التحكم فيموضوعات متقدمة   
Advanced Topics in Control 

3 3 

  ٦٤٣ هحس
CSE 643 

 موضوعات متقدمة فى الحاسبات
Advanced Topics in Computers 3 3 

  ٦٤٤ هحس
CSE 644 

 المنظومات العصبیة الوهمیة
Neuro-Fuzzy Systems 

3 3 
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 ٧٩ 
 

  قسم هندسة القوى واآلالت الكهربیة 
  القوى واآلالت الكهربیة هندسة مقررات دبلوم الدراسات العلیا في

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit 
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 االالت الكهربیة 3 3
Electrical Machines 

٥٠١هقك   
EPE 501 

 االالت الكهربیة الخاصة 3 3
Special Electrical Machines 

٥٠٢هقك   
EPE 502 

 الجهد العالي 3 3
High Voltage 

٥٠٣هقك   
EPE 503 

 االلكترونیات الصناعیة 3 3
Industrial Electronics 

٥٠٤هقك   
EPE 504 

 تخطیط منظومات القوى 3 3
Power System Planning 

٥٠٦هقك   
EPE 506 

تحكم في منظومات القوىال 3 3  
Power System Control 

٥٠٧هقك   
EPE 507 

 وقایة منظومات القوى 3 3
Power System Protection 

٥٠٨هقك   
EPE 508 

 التشغیل االقتصادي لمنظومات القوى 3 3
Economical Operation of Power Systems 

٥٠٩هقك   
EPE 509 

ةالكهربی القوى مراكز التحكم في شبكات 3 3  
Power Networks Control Centers 

٥١٠هقك   
EPE 510 

 المشروع 3 مناقشة
Project 

٥١١هقك   
EPE 511 

 أساسیات القیاس واالختبارات الهندسیة 3 3
Engineering Measurements and Testing Fundamentals 

 ٥١٢هقك 
EPE 512 

 أساسیات اآلالت الكهربیة 3 3
Fundamentals of  Electrical Machines  

٥١٤هقك   
EPE 514 

 مبادئ الوقایة للشبكات الكهربیة 3 3
Principles of Power System Protection 

٥١٦هقك   
EPE 516 

 االعتبارات البیئیة في الهندسة 3 3
Environmental Considerations in Engineering  

٥١٨هقك   
EPE 518 

 موضوعات مختارة 3 3
Selected Topics 

٥١٩هقك   
EPE 519 
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 ٨٠ 
 

  قسم هندسة القوى واآلالت الكهربیة 
  والدكتوراه مقررات الماجستیر

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 اآلالت الكهربیة المتقدمة 3 3
Advanced Electrical Machines 

٦٠١هقك   
EPE 601 

في اآلالت الكهربیة تطبیقات الحاسب اآللي 3 3  
Computer Applications in Electrical Machines 

٦٠٢هقك   
EPE 602 

 التحكم الحدیث في منظومات القوى الكهربیة 3 3
Modern Control of Electrical Power Systems 

٦٠٣هقك   
EPE 603 

3 3 
 مراكز التحكم في شبكات القوى الكهربیة واستخدام األنظمة الذاتیة

Application of Artificial Intelligence in Power System Control 
Centers 

٦٠٤هقك   
EPE 604 

 الوقایة الرقمیة باستخدام المیكروبروسیسور لمنظومات القوى 3 3
Microprocessor Based Digital Protection of Power Systems 

٦٠٥هقك   
EPE 605 

رومغناطیسیةتطبیقات الحاسب اآللي للمجاالت الكه 3 3  
Computer Application in Electromagnetic Fields 

٦٠٦هقك   
EPE 606 

 االتجاهات الحدیثة في الجهد العالي وخطوط النقل للتیار المستمر 3 3
Modern Trends in High Voltage and Dc Transmission Lines 

٦٠٧هقك   
EPE 607 

ىاألنظمة الذاتیة للتحكم في منظومات القو  3 3  
Self Controlable Power Systems  

٦٠٨هقك   
EPE 608 

 األنظمة الذكیة وتطبیقاتها في اآلالت الكهربیة 3 3
Intelligent Systems and  its Application in Electrical Machines 

٦٠٩هقك   
EPE 609 

 التشغیل األمثل لمنظومات القوى 3 3
Optimal Operation of Power Systems 

٦١٠هقك   
EPE 610 

 التحكم في منظومات القوى 3 3
Power Systems Control 

٦١١هقك   
EPE 611 

 التشغیل االقتصادي لمنظومات القوى 3 3
Economical Operation of Power Systems 

٦١٢هقك   
EPE 612 

 األنظمة الذكیة للتشغیل االقتصادي لمنظومات القوى 3 3
Artificial Intelligence for Economical Operation of Power Systems 

٦١٣هقك   
EPE 613 

 التطبیقات الحدیثة لالعتمادیة في منظومات القوى الكهربیة 3 3
Modern Application in Power System Reliability 

٦١٤هقك   
EPE 614 

 األنظمة المرنة للتحكم في منظومات القوى الكهربیة 3 3
Flexible Systems to Control Electrical Power Systems 

٦١٥هقك   
EPE 615 

 التحكم غیر الخطي في منظومات القوى الكهربیة 3 3
Nonlinear Control of Electrical Power Systems 

٦١٦هقك   
EPE 616 
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 ٨١ 
 

 
  قسم هندسة القوى واآلالت الكهربیة 

  والدكتوراه تابع مقررات الماجستیر
 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

الساعات 
  تمدةالمع

Credit  
Hours 

  المقرر
Subject 

  الكود
Code 

 وقایة منظومات القوى باستخدام االنظمة الذكیة 3 3
Power System Protection by Using Artificial Intelligence  

٦١٧هقك   
EPE617 

3 3 
 استخدام اللوغریتمات الوراثیة في التحلیل االقتصادي ألداء منظومات القوى 

Analysis of Power Systems Economical Performance Using 
Genetic Algorithm 

٦١٨هقك   
EPE 618 

 جودة منظومة القوى 3 3
Power System Quality 

٦١٩هقك   
EPE 619 

 موضوعات متقدمة في منظومة القوى 3 3
Advanced Topics in Power System 

٦٢٠هقك   
EPE 620 

یةموضوعات متقدمة في اآلالت الكهرب 3 3  
Advanced Topics in Electrical Machines 

٦٢١هقك   
EPE 621 
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 ٨٢ 
 

  قسم الهندسة المعماریة
  دبلوم الدراسات العلیا في التصمیم والتخطیط  البیئيمقررات 

  

 
  
  

  الكود
Code 

  المقرر
Subject 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

  ٥٢٦همع 
ARE 526 

  التخطیط والتصمیم البیئي
Environment Planning & Design Theory 

3  3 

  ٥٢٧همع 
ARE 527 

  التصمیم والتخطیط البیئي –البحوث التطبیقیة 
Applied Research Environment planning &Design   

 مناقشة  4

  ٥٣٠همع 
ARE 530 

  اإلضاءة الطبیعیة والصناعیة
Natural &Artificial Lightening 

3  3 

  ٥٣١همع
ARE 531 

  حركة الهواء المعماریة 
Architectural Aerodynamics 

3  3 

  ٥٣٢همع 
ARE532 

  النظم البیئیة المتكاملة
Environment Integrated System  

3 3 

  ٥٣٣همع 
ARE533 

  )التصمیم والتخطیط البیئي(مشروع تطبیقي 
Applied Project (Environment Planning & Design)   

 مناقشة 4

  ٥٣٥همع 
ARE535 

  الطاقة البدیلة والمتجددة
Alternative &Renewable Energy 

3 3 

  ٥٣٦همع
ARE 536 

  عمارة المناطق الحارة
The Architecture of Arid Zones 

3 3  

  ٥٣٧همع
ARE 537 

  التحلیل والتقییم البیئي
Environmental Impact Assessment  

3 3  

  ٥٣٨همع 
ARE 538 

  تیاريمقرر اخ
Elective Course  

3 3 
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 ٨٣ 
 

  یةلهندسة المعمار قسم ا
  مستقرات العمرانیةوالمدن دبلوم الدراسات العلیا في تخطیط المقررات      
 

  الكود
Code 

  المقرر
Subject 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

  ٥٤٠همع
ARE 540 

  تخطیط وتنسیق المواقع
Site planning & landscape ARC. 

3 3 

  ٥٤١همع
ARE 541 

  بحوث تطبیقیة
Applied research in urban Planning & site development  

 مناقشة  3

  ٥٤٢همع
ARE 542 

  اللغة الفنیة 
Technical Language   

2 2 

  ٥٤٣همع
ARE 543 

  المخطط التنفیذي والتفصیلي
Execution plan & Landscape construction 

3 3 

 ٥٤٤همع 
ARE544 

  التشجیر
plantation 

2 2 

  ٥٤٥همع
ARE545 

  القوانین والتشریعات
Laws & legislation 

3 3 

  ٥٤٦همع
ARE546 

  الدراسات البصریة للمدینة
Visual Studies of the City 

3 3 

  ٥٤٧همع
ARE547 

  تخطیط البنیة األساسیة
Infrastructure Planning 

3 3 

 ٥٤٨همع 
ARE 548 

  یة والتخطیط العمرانيالتنم
Urban Development and Planning 

3 3  

  ٥٤٩همع
ARE549  

  التنمیة والتخطیط اإلقلیمي
Regional Development and Planning   

3  3   

  ٥٥٠همع
ARE550 

  الریفیةالتنمیة 
Rural Development   

3  3   

  ٥٥١همع
ARE551 

  مشروع تطبیقي
Planning Applied Project 

  شةمناق 3

 ٥٥٢همع 
ARE 552 

  اآللي حاسبالتطبیقات 
Computer Application   

2 2 

  ٥٥٣همع
ARE 553 

  ات التخطیطینظر 
Planning Theories 

3 3 

  ٥٥٤همع
ARE 554 

  جغرافیا العمران
Urban Geography 

2 2 

  ٥٥٥همع 
ARE 555 

  قتصاد العمرانإ
Urban Economics 

2 2 

  ٥٥٦همع
ARE 556 

  یة و االجتماع الحضريالدراسات السكان
Demography & Urban Sociology 

3 3 

  ٥٥٧همع
ARE 557 

  تخطیط المناطق السكانیة
Planning of Residential Areas 

3 3 

  ٥٥٨همع
ARE 558 

  وسائل التحلیل في التخطیط
Methods of  Planning Analysis 

3 3 

  ٥٥٩همع 
ARE 559 

  خصائص العمران الریفي
Properties of Rural Settlements  

3 3 
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 ٨٤ 
 

  قسم الهندسة المعماریة
 المعماریة دراساتال :والدكتوراه  الماجستیرمقررات 

   

  الكود
Code 

  المقرر
Subject 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

  ٦٠٠همع 
ARE600 

  بحوث تاریخ ونظریات الفكر المعماري
Research in History and Theories of Architecture Philosophy 

3 3  

  ٦٠١همع
ARE 601 

  فلسفة الجمالو دراسات نظریات 
Studies in Theories and Philosophy of Eugenics 

3 3 

  ٦٠٢همع
ARE 602 

  دراسات الثقافة والعمران
Studies in Urban Culture  

3 3 

  ٦٠٣همع 
ARE 603 

  بحوث النقد المعماري
Research in Architectural Criticism  

3 3 

  ٦٠٤همع
ARE 604 

  بحوث العلوم اإلنسانیة
Human Studies Research   

3 3 

  ٦٠٥همع
ARE 605 

  عمارة المناطق الحارة
Architecture of Aride Zones 

3 3 

  ٦٠٦همع 
ARE 606 

 دراسات التشكیل والتكوین المعماري
Studies in Form & Shape in  Architecture 

3 3 

  ٦٠٧ همع
ARE 607 

  دراسات العمارة اإلقلیمیة والمحلیة
Studies in Regional & Local Architecture 

3 3 
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 ٨٥ 
 

  قسم الهندسة المعماریة
  التصمیم والتخطیط البیئي :والدكتوراه  الماجستیرمقررات 

  الكود
Code 

  المقرر
Subject 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

  ٦٠٨همع 
ARE608  

 بحوث التخطیط والتصمیم البیئي
Environment planning &Design Applied Research 

3  3 

  ٦٠٩همع 
ARE609  

  اتجاهات التصمیم البیئي
Trends in Environment Design 

3  3 

  ٦١٠همع 
ARE610  

  النظم البیئیة المتكاملة
Integrated Environmental Systems  

3  3 

  ٦١١ع هم
ARE611  

  التحلیل والتقییم البیئي
Environmental Impact Analysis & Appraisal 

3  3 

  ٦١٢همع 
ARE612  

 اإلضاءة الطبیعیة والصناعیة
Natural &Artificial Lightening 

3 3 

  ٦١٣همع 
ARE613  

  األیرودینامیكا المعماریة
Architectural Aerodynamics 

3  3 

  ٦١٤همع 
ARE614  

  البدیلة والمتجددةالطاقة 
Alternative & Renewable Energy 

3  3 

  ٦٠٥همع 
ARE605 

  عمارة المناطق الحارة
The Architectures of Arid Zones 

3  3 
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 ٨٦ 
 

  قسم الهندسة المعماریة
  التنمیة العمرانیة وتصمیم المجتمعات: والدكتوراه  الماجستیر مقررات

  الكود
Code 

  المقرر
Subject 

اعات الس
  المعتمدة
Credit  
Hours 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

 ٦١٦همع 
ARE616 

  بحوث التصمیم العمراني
Research in Urban Design. 

3 3  

 ٦١٧همع
ARE617 

  بحوث اإلسكان والتنمیة
Research in housing & development  

3 3  

 ٦١٨همع
ARE618 

  بحوث نظریات تصمیم وتنمیة المجتمعات
Research in Theories of Urban Design & Development  

3 3  

  ٦١٩همع
ARE619  

  بحوث اقتصادیات واجتماعیات التنمیة العمرانیة
Research in Socioeconomic of Urban Development  

3 3  

  ٦٢٠همع
ARE620  

  عدراسات تصمیم المواق
Studies in Site Planning 

3 3  

  ٦٢١همع 
ARE621  

  جدید العمرانيدراسات التحسین والت
Studies in Urban Renewal & Upgrading. 

3 3  

 ٦٢٢همع
ARE622 

  دراسات عمارة وتنسیق األراضي
Studies in Landscape Architecture 

3 3 

 ٦٢٣همع
ARE623 

  خدامتبحوث الحفاظ والتأهیل وتطویر األس
Research in Conversation, Rehabilitation & Land use 

Development.  

3   3 

 ٦٢٤همع
ARE624 

  دراسات تنمیة المناطق السكنیة في الدول النامیة
Studies in Residential Development in Developing 

Countries. 

3 
  

3  
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 ٨٧ 
 

 
  قسم الهندسة المعماریة

                     التخطیط العمراني : والدكتوراه  الماجستیرمقررات 
 

  الكود
Code 

  المقرر
Subject 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

  ٦٢٥همع
ARE625 

  بحوث التخطیط اإلقلیمي
Research in Regional Planning  

3 3  

 ٦٢٦همع
ARE626 

  بحوث التخطیط والتصمیم العمراني للموقع
Research in Site Planning &land Shape Arch  

3 3 

 ٦٢٧همع
ARE627 

  ت التخطیطبحوث نظرا
Research in Planning Theories 

3 3 

 ٦٢٨همع
ARE628 

  دراسات المخطط التنفیذي والتفصیلي
Studies in Execution &landscape Construction 

3 3 

 ٦٢٩همع 
ARE629 

  دراسات التشجیر وتأثیث الفراغ
Studies in Planning & Space Furbishing (land shape 

arch) 

3 3 

 ٦٣٠همع
ARE630 

  العمران ةبحوث جغرافی
Research in Urban Geography 

3 3 

 ٦٣١همع
ARE631 

  بحوث القوانین والتشریعات
Research in laws & Legislation  

3 3 

 ٦٣٢همع
ARE632 

  قتصاد العمرانيبحوث اال
Research in Urban Economics  

3 3 

 ٦٣٣همع
ARE633 

  دراسات تخطیط البنیة األساسیة
Studies in Infrastructure Planning  

3  3 

 ٦٣٤همع
ARE634 

 بحوث الدراسات السكانیة واالجتماع الحضري
Research in Demography & Urban Sociology 

3 3 

 ٦٣٥همع
ARE635 

  دراسات تخطیط المناطق السكنیة
Studies in Planning of Residential Areas  

3 3 
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 ٨٨ 
 

  قسم الهندسة المعماریة
  وتكنولوجیا البناء علوم :والدكتوراه  الماجستیر مقررات

  الكود
Code 

  المقرر
Subject 

الساعات 
  المعتمدة
Credit  
Hours 

ساعات 
  االمتحان
Exam 
Hours 

  ٦٣٦همع
ARE636 

 البناء وتكنولوجیا بحوث تاریخ وفلسفة علوم
Research in History & Philosophy of Building Science & 

Technology 

3  3 

  ٦٣٧همع
ARE637 

  اقتصادیات البناء في دراسات
Studies in Construction Economics  

3  3 

  ٦٣٨همع 
ARE 638 

  بحوث تحلیل وتقیم المشروعات
Research in Project Analysis & Appraisal  

3 3 

  ٦٣٩همع
ARE639 

  جهیزبحوث المباني سابقة الت
Research in Prefabricated Buildings  

3  3 

  ٦٤٠همع
ARE640 

  بحوث مواد البناء
Research in Building Materials  

3 3 

  ٦٤١همع
ARE641 

  تحسین األداء ومعدالت البناء في دراسات
Studies in Mechanization & Performance in 

Construction  

3 3 

  ٦٤٢همع
ARE642 

  بحوث نظم وعملیات البناء
Research in Construction Systems and Methods  

3 3 

  ٦٤٣همع 
ARE 643 

  بحوث إدارة المشروعات والتنفیذ
Research in Project Management & Execution  

3 3 

  ٦٤٤همع 
ARE 644 

  تكنولوجیا صیانة وترمیم المبانيفي دراسات 
Studies in Maintenance Technology & Building 

Preservation  

3 3 

  ٦٤٥همع 
ARE 645 

  الصحیة تكنولوجیا التركیبات
Studies in Sanitary Installation Technology  

3 3 
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 ٨٩ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المحتوى العلمي: سادسا 
  لمقررات البرامج الدراسیة

  باللغة العربیة
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ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــ

٩٠ 
 

  ةیالمحتوى العلمي للمقررات الرئیس 
  

  الریاضیات الهندسیة المتقدمة  ٥٠١هند 
  .دوال جرین للمعادالت التفاضلیة الجزئیة -تحویالت فورییر المركبة  -تحویالت البالس المركبة 

  الطرق الحسابیة الهندسیة ٥٠٢هند 
تحـــویالت  -التكامــل العـــددي  -لجزئیـــة طــرق عددیـــة ســریعة باســـتعمال شــبكات متعـــددة لحــل المعـــادالت التفاضــلیة ا

طــرق  -المجــامیع الفازیــة  -تحویــل بالموجیــات وتطبیقهــا إلخــالء اإلشــارات مــن الشــوائب  -فــوریر المجزئــة والســریعة 
  .هندسة حاسوبیة -حسابیة في اإلحصاء 

  الطرق التجریبیة الهندسیة ٥٠٣هند 
ـــار االفتراضـــات  -تخطـــیط وتصـــمیم التجـــارب  ـــل الخ -اختب ـــات  -طـــأ تحلی موضـــوعات متقدمـــة فـــي تحـــویالت الكمی

ـــــردد  -الـــــتحكم الحاســـــوبي للتجـــــارب  -الفیزیائیـــــة  ـــــو  -تحلیـــــل إحصـــــائي  -تحلیـــــل اإلشـــــارات فـــــي الـــــزمن والت البفی
)Labview .(  

  تصمیم وتحلیل النظم الهندسیة ٥٠٤هند 
الــذكاء االصــطناعي  -م التشــغیل التصــمیم لتعظــی -النمذجــة والمحاكــاة واألمثلیــة  -تصــمیم الــنظم الهندســیة  -مقدمــة 

  .تطبیقات هندسیة -والنظم الخبیرة 
  البرمجة المتقدمة ٥٠٥هند 

 - Matlab , Javaمــع التطبیــق باســتخدام  ) OOP )Object Oriented Programming البرمجــة الشــیئیة
  المتقدمة  أنظمة قواعد البیانات
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٩١ 
 

  قسم الفیزیاء والریاضیات الهندسیة
  حتوى العلمي لمقررات دبلوم الدراسات المهنیة في الفیزیاء الهندسیةالم

  فیزیاء البالزما التطبیقیة ٥٠١فیز 
إنفــراغ   -إنفــراغ التــردد الریــدیوي  -اإلنفــراغ المتــوهج  -إنفــراغ الكورونــا  -مبــادئ البالزمــا واإلنفــراغ الغــازي  -مقدمـة 

  .طرق المحاكاة الحاسوبیة في البالزما -ي إنغراس األیونات مصادر البالزما المستخدمة ف -الموجات المیكرویة 
  األسس الفیزیائیة للتصنیع والتقنیة بالبالزما ٥٠٢فیز 

القطــع واللحــام والــرش  -تصــنیف البالزمــا البــاردة والســاخنة  -مشخصــات البالزمــا  -أجهــزة تولیــد البالزمــا  -مقدمــة 
التقســیة  -البالزمــا كالســتر  -شاشــات البالزمــا  -ر والبلمــرة بالبالزمــا الحفــ -التعامــل الكیمیــائي للبالزمــا  -بالبالزمــا 
  .االستخدامات الحیویة والطبیة للبالزما -البالزما الترابیة  -بالبالزما 

  بصریات -مقدمة في اللیزر والكهرو ٥٠٣فیز 
لیــزر  -لیــزر األلــوان  - لیــزر أشــباه الموصــالت -لیــزر الغــازات  -لیــزر البلــورات الصــلبة  -نظریــة اللیــزر والمیــزر 

  .الفلیوریة بالیزر -الهولوجرافیة  -استخدامات اللیزر في التشخیص  -االلكترونات الحرة 
  األسس الفیزیائیة للتصنیع والتقنیة باللیزر ٥٠٤فیز  

 -التعــامالت الحراریــة للیــزر علــى األســطح المعدنیــة  -الظــواهر األساســیة فــي إشــعاع اللیــزر علــى ســطح غیــر منفــذ 
نمذجـــة  -تشـــخیص األســـطح المعاملـــة بـــاللیزر  -تطبیقـــات علـــى اللیــزر المســـتمر  -تطبیقــات علـــى اللیـــزر النبضـــي 

  .األسطح المعاملة باللیزر
  مبادئ االندماج النووي ٥٠٥فیز 

نظریــة  -االنتقــال فــي البالزمــا  -تســخین البالزمــا  -الحصــر  -أجهــزة االنــدماج النــووي  -تفــاعالت االنــدماج النــووي 
دورة الوقــود فــي مفــاعالت  -دراســة النیوترونــات  -الــدثار فــي مفــاعالت االنــدماج  -مفــاعالت االنــدماج  -توكامــاك ال

  .   االندماج
  الفعل المتبادل لألشعة مع المادة ٥٠٦فیز 

اة محاكـــ  -عتبـــة اإلزاحـــة والطاقـــة  -اإلنتـــاج المباشـــر للمرتـــدات ذات الطاقـــة العالیـــة  -نظریــة التصـــادمات التعاقبیـــة 
خـــواص  -تقصـــف للصـــلب الفیریتـــي  -خـــواص الشـــد للصـــلب المتعـــرض لإلشـــعاع  -التصـــلد باألشـــعة  -التعاقـــب 
  .االنتقاء واإلنتشار الناتج عن اإلشعاع -التزحف بواسطة اإلشعاع  -الخالء 

  تقنیات الرصد اإلشعاعي ٥٠٧فیز 
 -وترونـات والفوتونـات والجسـیمات المشـحونة األسس النظریة لألجهزة المسـتخدمة فـي رصـد النی -فیزیاء النیوترونات 
 -حسـابات حجـب األشـعة  -التـأثیر البیولـوجي لإلشـعاع  -القـوانین واألنظمـة الخاصـة باإلشـعاع  -كواشف اإلشعاع 

  .حساب الجرعة لألغراض الطبیة والبیئیة
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  قسم الفیزیاء والریاضیات الهندسیة
  م اآلثاروتطبیقات في عل ١٤التأریخ بالكربون  ٥٠٨فیز 

أســس وتقنیــات  -األجهــزة والتفــاعالت فــي التــأریخ  -حســاب نســبة الخطــأ فــي التــأریخ  - ١٤أســس التــأریخ بــالكربون 
ـــة  ـــات اســـتخدام اللیـــزر فـــي معالجـــة األســـطح الخزفیـــة  -اســـتخدام البالزمـــا فـــي معالجـــة األســـطح المعدنی أســـس وتقنی

  .ثریةأسس وتقنیات المعالجة اإلشعاعیة للمواد األ -والحجریة 
  أجهزة فیزیاء الجوامد ٥٠٩فیز 

إمتصــاص  -االبیتاكســي  -التراكیــب الكمومیــة  -الســطح البینــي بــین المعــدن وشــبه الموصــل  -أشــباه الموصــالت المندمجــة 
شعاع الضوء  ٕ   .األجهزة المبنیة على التأثیر الكمومي -الكواشف  -دایودات اللیزر  -الدایودات المشعة للضوء  -وا

  س الفیزیائیة لتقنیات اإلنفراغاألس ٥١٠فیز 
الفعــل  -كاشــفات التســریب  -مقــاییس التفریــغ  -مضــخات وأســالیب التفریــغ  -المواصــلة  -النظریـة الحركیــة للغــازات 

  .  مانع التسرب -االمتزاز ، المج ، االنفاذ ، االنتشار : المتبادل بین الغاز والسطح 
  فیزیاء الحرارة المنخفضة ٥١١فیز 

 -الموائـع الكمومیـة  -الموائـع الكالسـیكیة  -خـواص المـواد فـي درجـات الحـرارة المنخفضـة  -ء الحرارة المنخفضة تعریف فیزیا
  . تطبیقات -التسییل والتبرید  -انتقال الحرارة 

  موضوعات مختارة في الفیزیاء التطبیقیة ٥١٢فیز  
  .دراسة بعض الموضوعات المختارة في الفیزیاء التطبیقیة
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 الفیزیاء والریاضیات الهندسیة قسم

  الدراسات المهنیة في الریاضیات الهندسیة المحتوى العلمي لمقررات دبلوم
  تكامل متقدم وتطبیقاته   ٥٠٤ریض 

  .طرق ستورم لیوفیل وریتز –جیودیسي  –مضاعفة الغرانج  –مبادئ هاملتون  –معادالت أویلر  –حساب التغیرات 
  متقدم اتياضیتحلیل ری ٥٠٥ریض 

ـــــةِ  ِ التكاملی ـــــَة و التحـــــویالت ـــــة وطـــــرق الحلـــــولِ باســـــتعمال التحـــــویالتَ المتماثل المعـــــادالت التفاضـــــلیة العادیـــــة والجزئی
  وتطبیقات علي معادالت االنتشار الموجىِ الالخّطيِ ) هوبف وتحویالت داربوو-كول(والتحویالتَ التفاضلیَة 

  تحلیل عددي متقدم  ٥٠٦ریض 
ـمنة طریقـة  التكامل العددي یـة ‘ رونـج كوتـا‘للمعادالت التفاضلیة العادیـة متَضْ دّ َ   -وطریقـةِ التصـویب لمسـائل القـیمِ الح

التفاضـــل العـــددي باســـتخدام  -طریقــةِ تربیـــِع جـــاوس  للتكـــامالت الفریــدة باســـتخدام متعـــدد حـــدود لیجینــدر وتشیبیشـــیف
مســائل القــیم  –طریقــة جــاوس ســیدیل التكراریــة الجبــر الخطــي العــددي وطریقــة شولســكي و  –طــرق الفــروق المحــدودةِ 

 ِ بة ّ   .الذاتیة، تحلیل خطأِ االستیفاء بإستعمال صیغ نیوتن والجرانج وطریقة الشرائح المكع
  ة لنظم صناعیة اتیمحاكاة ریاضی ٥٠٧ریض 

ــة ف الریاضــي التعــر . مقدمــة فــي بنــاء وتفســیرنظم محــددة  وعشــوائیة وتصــمیم نمــوذج یحــاكي  الظــواهر الفزیائیــة والطبیّ
علــى الجســم ) ســمعیة وكهرومغناطیســي(علــي االشــكال مــن خــالل المقــاییس الضــوئیة واالشــعاعیة وتبعثــر الموجــات 

  .ثم یقوم الطالب بتطویر نموذج في مجال اهتمامه. المدروس
  ریاضیات جزیئیة وتطبیقاتها  ٥٠٨ریض 

یــة  وتطبیقــات فــي الصــناعة ایجــاد التوزیــع األســمبتوتي  للقــیم و –الطیفــي  التحلیــل. طریقــة العناصــر المحــدودة  والحدّ
 .الطرق الشبه طیفیة لحلّ معادالت تفاضلیة جزئیة الخّطیة -المتجهات الذاتیة للنظام

  ة لمسائل عكسیةاتیحلول ریاضی ٥٠٩ریض 
یـة   -مسألة ستورم لیوفیل المعكوسة   دراسـة خـواص النظـام –طـرق طیفیـة معكوسـة  –حل عكسـي لمسـائل القـیم الحدّ

  .من خالل انعكاس التردد 
  ریاضیات حاسوبیة ٥١٠ریض 

ــــة ــــة ســــریعة  باســــتعمال شــــبكات متعــــددة لحــــلّ المعــــادالت التفاضــــلیة الجزئی تحلیــــل ریاضــــي تــــرددي     -طــــرق عددی
  و السریعة وتطبیقها علي اخالء اال شارات من الشوائب،باستعمال تحویالت فورییر المجزئة

 رسوم حاسوبیة ٥١١ریض  
العناصـر المحـدودة و  –تضـعیف التقسـیم علـى السـطح . ضغط شبكة و إنتـزاع شـبكة نصـف منتظمـة مـن حجـم –ة تولید شبك

  .تقسیم السطوح وتطبیقات علي الرؤیة و االنسان اآللي وعلم االحیاء
  موضوعات مختارة في الریاضیات المهنیة ٥١٢ریض 

   .  الفازیةالمجامیع  –التالمس ومسائل الكسر  –میكانیكا المواد الصلبة 
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  قسم الفیزیاء والریاضیات الهندسیة
  المحتوى العلمي لمقررات دبلوم الدراسات العلیا في الفیزیاء الهندسیة

  فیزیاء البالزما  ٥١٣فیز 
توصــیف  -حركــة المــواد المشــحونة فــي مجــال كهربــي ومجــال مغناطیســي  -طــول الحجــز لــدیباي  -تعریــف البالزمــا 
النظریـــة الحركیـــة  -مقاومیـــة البالزمـــا  - االنتقـــال فـــي البالزمـــا -فـــي البالزمـــا البـــاردة الموجـــات  -البالزمـــا كمـــائع 

  . توصیف مختصر ألجهزة البالزما -لفالزوف وماكسویل 
  الفیزیاء الذریة ٥١٤فیز 

معادلــة  -مبـدأ عــدم التأكدیـة  -ظـاهرة كومبتــون  -إشــعاع الجسـم األســود -ازدواجیـة الموجــة والجسـیم  -الـوزن الــذري 
  . نظریة االضطراب -األطیاف الذریة  -تطایر رازرفورد  -النماذج الذریة  -نظریة النسبیة  -شرودینجر

  الفیزیاء النوویة ٥١٥فیز 
الشحنة، الكتلة، األبعاد، المغـزل، العـزم الكهربـي الربـاعي، طاقـة الـربط النوویـة، نمـوذج قطـرة (المفاهیم األساسیة للنواة 

انحــالل  -التــرابط النــووي واالســتقرار -النمــوذج القشــري للنــواة  -القــوى النوویــة  -لنــواة الوصــف الكمــومي ل -) المــاء
الفعـــل  -الفعـــل التبـــادلي للنیوترونـــات مـــع المـــادة  -الفعـــل التبـــادلي للمـــواد المشـــحونة مـــع المـــادة  -ألفـــا وبیتـــا وجامـــا 

  .العملیات النوویة -التبادلي ألشعة جاما مع المادة 
  جوامدفیزیاء ال ٥١٦فیز 

 -اهتـــــــزازات النظـــــــام الشـــــــبكي  -الرابطـــــــة البلوریـــــــة وخـــــــواص المرونـــــــة  -حیـــــــود اإللكتـــــــرون  -التركیـــــــب البلـــــــوري 
  .الفونونات -تأثیر كومبتون الكمومي  -أشباه الموصالت  -البارامغناطیسیة والدایامغناطیسیة 

  النظریة الكهرومغناطیسیة ٥١٧فیز 
المــواد الــدییلكتریك  -المــزدوج الكهربــي  -طریقــة الصــور -قــانون جــاوس  -الكهربــاء اإلســتاتیكیة  -تحلیــل المتجهــات 

انتشــار  -التیــار المســتمر  -المــواد المغناطیســیة  -قــانون أمبیــر  -قــانون بیــو وســافار  -المغناطیســیة اإلســتاتیكیة  -
  .معادالت ماكسویل في صورتیها التفاضلیة والتكاملیة -الموجات الكهرومغناطیسیة 

  میكانیكا الكمومیةال ٥١٨فیز 
ـــي للمیكانیكـــا الكمومیـــة  ـــة   -البرهـــان العمل ـــدوال الموجی ـــة شـــرودنجر  -ال ـــة والمغزلیـــة  -معادل ـــة الحركـــة الزاوی  -كمی

ــــین الموجــــة والمــــادة  -نظریــــة عــــدم التأكدیــــة  ــــة ب ــــب بــــورن -نظریــــة التشــــتت  -االزدواجی ــــئ  -أوبنهیمــــر  -تقری جزی
  .الهیدروجین

  المتصلةمیكانیكا األوساط   ٥١٩فیز 
معـادالت الحفـظ  -معـادالت االتـزان  -معـدالت الحركـة والسـریان  -اإلجهـادات واالنفعـاالت  -جبر الكمیات الممتدة 

  .دراسة حركة األوساط المتصلة في الموائع -السلوك اللزج المرن  -السلوك المرن واللدن  -
  المیكانیكا التحلیلیة ٥٢٠فیز 

المجموعــــات  -مبـــدأ هــــاملتون ومعــــادالت هــــاملتون وتطبیقاتهــــا  -جــــرانج وتطبیقاتهــــا معــــدالت ال -مبـــدأ الشــــغل االفتراضــــي 
  .تطبیق النظریة النسبیة على معادالت الجرانج وهاملتون -مبدأ أقل فعل  -الكانونیكیة 
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  قسم الفیزیاء والریاضیات الهندسیة
  المحتوى العلمي لمقررات دبلوم الدراسات العلیا في الفیزیاء الهندسیة

  المیكانیكا اإلحصائیة ٥٢١فیز 
ـــا  -قـــوانین الـــدینامیكا الحراریـــة وبعـــض تطبیقاتهـــا  ظـــاهرة  -النظریـــة الحركیـــة ومعادلـــة بولتزمـــان لالنتقـــال  -األنتروبی

  .اینشتین-دیراك وبوز-إحصائیات فیرمي -المیكانیكا اإلحصائیة الكالسیكیة  -التوزیع الكانونیكي  -االنتقال
  بیةالفیزیاء التجری  ٥٢٢فیز 

تطبیقـات التفریـغ العـالي  -قیـاس التفریـغ العـالي  -طـرق تولیـد التفریـغ العـالي  -مقدمة حول النظریة الحركیة للغـازات 
  .تجارب مختارة في الضوء و فیزیاء البالزما والفیزیاء الذریة والنوویة -

  موضوعات مختارة في الفیزیاء الهندسیة ٥٢٣فیز
  .الفیزیاء الهندسیةدراسة بعض الموضوعات المختارة في 
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  قسم الفیزیاء و الریاضیات الهندسیة
  مقررات دبلوم الدراسات العلیا في الریاضیات الهندسیةالمحتوى العلمي ل

                                                                                                       الجبر المجرد ٥١٥ریض 
ـــدوال  -العملیـــات الفئویـــة -الفئـــات  -المجموعـــات  –الـــنظم الجبریـــة  -الترتیـــب الجزئـــي -العالقـــات التكافئیـــة –العالقـــات و ال

  .مثالیات متعددات الحدود -متعددات الحدود علي الحلقات والمجاالت -المثالیات والمجالت -الحلقات-العالقات التكافئي
                                                                                                         التحلیل الدالي ٥١٦ ریض

الفرغــات المتجهــة المعیاریــة وتطبیقــات علــي مفكــوك  –الفرغــات المتجهــة  -الفرغــات القیاســیة -مبــادئ التحلیــل الــدالي
التكامـل  -تحـویالت دالیـة فـي فـراغ هلبـرت –ت المزدوجـة الفرغـا -فراغ هلبـرت و بنـاخ   -االسقاط العمودي -فورییر

  . التفاضلي
 الهندسة التفاضلیة  ٥١٧ریض 

ّ وس واللـتقـال،العمودي، المماس،الطول القیاسي، تعریف: نظریة المنحنیات  السـطوح  -التمـاس بـین منحنـي وسـطح،  ى
المنحنیــات علـــي ، تعریــف الســطح: حنظریــة الســطو . منشــئ المنحنــي والمنحنیــات البریمـــة، الممماســة لمنحنــي فراغــي

قـــانون جـــاوس ، المنحنیـــات الجیودیســـیة، التســـاوي القیاســـي، المقیـــاس، الســـطوح البریمیـــة، الســـطوح الدورنیـــة، الســـطوح
الســطوح االصــغر ، خطــوط االنحنــاء، االنحنائــات الرئیســیة، الصــیغة االساســیة الثانیـة، الرســوم الحافظــة للزوایــة، بونیـه

  . یةو المسطرة و المتواز 
   الفیزیاء الریاضیاتیة ٥١٨ریض 

ــة دلتــا دیــراك -متعــدد الحــدود لهرمــت و الجیــر -دالــة بســل ولیجــادر –الــدوال الخاصــة  حــل معــادالت تفاضــلیة  -دال
  . جزئیة في الفراغ االسطواني والكروي

  التحلیل العددى  ٥١٩ریض 
نظریــة التقریـــب    –الجبریــة الخطیـــة حــل مجموعــات المعـــادالت  –إیجــاد جــذور المعـــادالت الجبریــة غیــر الخطیـــة 

 -الحلـــول العددیـــة لمســـائل القـــیم الذاتیـــة للمصـــفوفات  -التكامـــل العـــددى  –واالســـتیفاء الـــداخلى والخـــارجى للبیانـــات 
  .الحلول العددیة للمعادالت التفاضلیة

  الجبر الخطي ٥٢٠ریض 
تطبیقــات  -تغییــر االســس –متعامــدة للمتجــه االســس ال  –معیــار المتجــه فــي الفــراغ  -المتجهــات فــي الفــراغ االكلیــدي

الصــیغ    -الفراغـات الدالیــة الخطیـة و القرینیـة -الكرنیــل و فراغـات الصــورة –علـي المعـادالت الخطیــة والمصـفوفات 
    .االسقط في فراغ فرعي -تغییر االسس وطریقة جرام شمیس -الثنائیة الخطیة و التربیعیة والهرمیتي

                                                                                                      التحلیل المركب ٥٢١ریض 
دالـــة جـــرین وحـــل معـــادالت تفاضـــلیة جزئیـــة فـــي فـــراغ   -تحـــویالت فـــوریر العكســـیة  -تحـــویالت البـــالس العكســـیة 

  .العكسیة‘ زد‘تحویالت  -‘زد‘تحویالت  -النهائ 
 ختارةموضوعات م ٥٢٢ریض 

  .االحصاء االحتمالت و - للمعادالت التفاضلیة‘ لي‘تحویالت   -تحلیل حقیقي و توبولوجي
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  قسم الفیزیاء والریاضیات الهندسیة
  الفیزیاء الهندسیة: المحتوى العلمي لمقررات الماجستیر

  فیزیاء البالزما المتقدمة ٦٠١فیز 
الظــواهر  -عــدم االســتقرار فــي البالزمــا الســاخنة  -الزمــا الممغنطــة الموجــات فــي الب -الموجــات فــي البالزمــا وعالقــة التشــتت 

  .الحركة االضطرابیة في البالزما -دفع التیار  -التسخین بالموجات في البالزما  -الالخطیة ومضائلة النداو 
  فیزیاء اللیزر ٦٠٢فیز 

 -الفلیوریــــة بــــالیزر -وجرافیــــة الهول -اســــتخدامات اللیــــزر فــــي التشــــخیص  -أنــــواع اللیــــزر -نظریــــة اللیــــزر والمیــــزر 
  .التحكم في طول موجة لیزر أحادي التوجه -أجهزة رنین اللیزر -استخدام اللیزر كأداة ضوئیة 

  النظریة الكهرومغناطیسیة المتقدمة ٦٠٣فیز 
المعــادالت التكاملیــة فــي  -الهوائیــات واألشــعة  -خطــوط التوصــیل ومرشــدات الموجــات  -دراســة الموجــات الســطحیة 

طــرق  -النظریــة األولیــة فــي التطــایر الكهرومغناطیســي  -طریقــة العــزوم فــي الكهرومغناطیســیة  -هرومغناطیســیة الك
  .حل نظریة االنتقال اإلشعاعي

  البصریات والتحلیل الطیفي ٦٠٤فیز 
عـرض  -طـرق المعـایرة الضـوئیة  -مسـح أطـوال الموجـات  -تشتت الضـوء  -الكاشفات الضوئیة  -مصادر الضوء 

المطیـاف  -أجهـزة القیـاس الطیفیـة  -اسـتعراض دوبلـر  -العرض الطبیعي للخط الطیفـي  -الخطوط الطیفیة  ومظهر
  . مقیاس التداخل الضوئي -والمقیاس أحادي اللون 

  فیزیاء الجوامد المتقدمة ٦٠٥فیز 
 -ات البلــورات الصـــغیرة أشـــباه الموصــالت ذ -المـــواد فائقــة التوصــیل  -المــواد ثنائیــة الكهربیـــة والمــواد الفیروكهربیــة 

  .المواد النانونیة
  نظریة وتصمیم المفاعالت النوویة ٦٠٦فیز 

التحلیـل  -أسـس التصـمیم الفیزیـائي للمفـاعالت  -أسـس التصـمیم الحـراري للمفـاعالت  -مقدمة في أنـواع المفـاعالت 
ـــة مـــن المفـــاعالت ت -أمـــان المفـــاعالت  -كینتیكـــا المفـــاعالت  -دورة الوقـــود  -الحـــراري لعناصـــر الوقـــود  ولیـــد الطاق

  .ودورات القدرة
  الدینامیكا الهیدرومغناطیسیة ٦٠٧فیز 

دراســـة  - MHDكینماتیكـــا ال -معـــادالت میكانیكـــا الموائـــع  -معـــادالت الـــدینامیكا الكهربیـــة  - MHDمقدمـــة عـــن 
  .وفیزیاء البالزما تطبیقات في الهندسة -دینامیكیة رقم رینولدز المغناطیسي المنخفض وكذلك المتوسط والمرتفع 

  میكانیكا الكموم المتقدمة ٦٠٨فیز 
     -میكانیكــــا الكمــــوم النســــبیة  -االســــترخاء المتذبــــذب  -التــــراوح الكمــــومي  -نظریــــة التشــــتت  -الــــدینامیكا الكمومیــــة 

مــــة تكمـــیم األنظ -صــــیاغة المســـارات التكاملیـــة  -نظریـــة عـــدم التأكدیـــة  -التفـــاعالت والتنــــاظرات  -الكمـــیم الثـــاني 
  .المقیدة
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  قسم الفیزیاء والریاضیات الهندسیة
  المیكانیكا اإلحصائیة المتقدمة ٦٠٩فیز 

النمــوذج المتذبــذب والــدوراني للغــازات متعــددة  -المجموعــات الكانونیكیــة الكبــرى  -مراجعــة فــي المیكانیكــا اإلحصــائیة 
  .یقاتتطب -أینشتین -تكثیف بوز -الدینامیكا اإلحصائیة الكمومیة  -الجزیئات 

  الفیزیاء المعملیة والقیاسات المتقدمة ٦١٠فیز 
اســتخدام  -اســتخدام مجســات النجمــویر لقیــاس خصــائص البالزمــا  -أجهــزة قیــاس اإلشــعاع  -الكواشــف اإلشــعاعیة 

ـــاس درجـــة حـــرارة البالزمـــا  -المجســـات المغناطیســـیة لقیـــاس خصـــائص البالزمـــا  تجـــارب  - -اســـتخدام المطیـــاف لقی
  .ء البالزما واللیزر والفیزیاء الذریة والنوویةمنتقاة في فیزیا

  موضوعات مختارة متقدمة ٦١١فیز 
  .دراسة بعض الموضوعات المختارة المتقدمة في الفیزیاء الهندسیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الالئحة الداخلیة للدراسات العلیا                                        كلیة الهندسة  -  عة الزقازیقجام
ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــ

٩٩ 
 

 الفیزیاء والریاضیات الهندسیة قسم

  الریاضیات الهندسیة  : ماجستیرالالمحتوى العلمي لمقررات 
  متقدمة یةریاضیات وضوعاتم   ٦٠٦ریض 

 –وصـــف ممتـــد االجهـــاد  –تفاضـــل الممتـــدات  –نقـــل االحـــداثیات  –دراســـة الممتـــدات : میكانیكـــة االوســـاط المتصـــلة 
ـــع  –وصـــف ممتـــد االنفعـــال  ـــة الحفـــاظ علـــى الطاقـــة  –میـــزة للموائـــع مالخصـــائص ال: میكانیكـــة الموائ ـــة  –معادل معادل

  . ر ستوك معادالت نفی –معادلة الطاقة  –الحركة 
  عددي متقدمتحلیل   ٦٠٧ریض 

 –طریقـــة الخطــــوط  –دراســـة االتــــزان  –طریقــــة الفـــروق المحــــدودة  –الحلـــول العددیــــة للمعـــادالت التفاضــــلیة الجزئیـــة 
  . تحویالت فوریر السریعة 

  الجبر المتقدم   ٦٠٨ریض 
  . تطبیقات العالقات الفاذیة و  –الفئات الفاذیة ودرجة العضویة  –مبادئ المنطق الفاذي 

  التحویالت المتماثلة  ٦٠٩ریض 
 –الطریقـــة الغیـــر نمطیـــة  –الطریقـــة النمطیـــة  –معامـــل لـــي بالكونـــد  –تحـــویالت لـــي المتماثلـــة للمعـــادالت التفاضـــلیة 

  . الطریقة العامة  –طریقة االجهاد 
  التحویالت التكاملیة    ٦١٠ریض 

میلـین  –هلبـر  –هنكـل  –فورییـه  –باسـتخدام تحـویالت البـالس  تحویل تكمیلي للمعادالت التفاضـلیة العادیـة والجزئیـة
  . (GIT)تحویل تكاملي شبه تحلیلي  –

  طرق تجزیئیة   ٦١١ریض 
  .طریقة التجزئة الحدیة  –طریقة الشبكات المتعددة 

  رمزیةالریاضیات ال   ٦١٢ریض 
  . Matlabو  Cتصمیم برامج باستعمال لغة الـ

  الریاضیات الهندسیة في موضوعات مختارة   ٦١٣ریض 
طــرق حاســوبیة فــي میكانیكــا  –) تحــویالت دربــو وكــول هوبــف(تحــویالت تفاضــلیة لمعــادالت تفاضــلیة جزئیــة الخطیــة 

  . االجسام الصلبة ومیكانیكا الموائع 
  
  
  
  
  
  
  



  الالئحة الداخلیة للدراسات العلیا                                        كلیة الهندسة  -  عة الزقازیقجام
ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــ

١٠٠ 
 

  قسم هندسة المواد
  دبلوم الدراسات العلیا  قرراتالمحتوى العلمي لم

  خواص الخرسانة ٥٠٠همو 
ـــة یلكیماإلضـــافات ا ـــة و الطبیعی طـــرق حســـاب معـــایر  -خـــواص الخرســـانة المتصـــلدة  -خـــواص الخرســـانة الطازجـــة  -ائی

  .سلوك الخرسانة تحت األحمال الدینامیكیة  -المرونة للخرسانة 
  الخرسانات الخاصة ٥٠١همو 

الخرسانة  -خفیفة الخرسانة ال -خرسانة األلیاف  -الخرسانة ذاتیة الدمك  - الخرسانة عالیة المقاومة  -مقدمة 
  البولیمریة 

  مواد وطرق اإلصالح والتقویة ٥٠٢همو 
أنواع  -ممیزات واستخدامات خرسانة األلیاف  - سمنتیة المسلحة باأللیاف ممیزات واستخدامات المونة األ -مقدمة 

  . طرق اإلصالح والتقویة  - المواد البولیمریة المستخدمة في إصالح المنشات 
 ة المنشآتعزل وحمای ٥٠٣همو 

طـرق عـزل  -مـواد العـزل الصـوتى واختباراتهـا -مواد العزل الحـرارى واختباراتهـا -مواد العزل الكیمیائى واختباراتها –مقدمة 
  . طرق اجراء العزل الصوتى -طرق عزل المنشآت حراریا -المنشآت كیمیائیا

  المواد الهندسیة المتقدمة ٥٠٤همو 
   .تطبیقات  –لسبائك الفائقة ا -الخزفیات  –البولیمرات  –مقدمة 

  ضبط الجودة والمواصفات القیاسیة ٥٠٥همو 
 -الوثوقیة  –مبادئ االحتماالت  - خرائط التحكم للمتغیرات  -حصاء ادئ اإلبم -أسالیب تحسین الجودة  -مقدمة 

 .قیاسات الجودة الشاملة  -ة وتوكید الجودة بمراق

  تحلیل االنهیارات للمواد الهندسیة ٥٠٦همو 
 التحكم فى سریان -الشروخ فى الخرسانة المتصلدة  - الشروخ فى الخرسانة اللدنة  -أسباب اإلنهیارات  -مقدمة 

  .مدى خطورة الشروخ  - الشروخ 
 مبادئ المیتالورجیا الفیزیائیة ٥٠٧همو 

 -العــدة  صـلب -بــوني الصـلب الكر  -آلیـات زیــادة مقاومـة الفلـزات وســبائكها   -البنـاء الـداخلي و خــواص المـواد الهندســیة 
 االلومنیـوم -و سـبائكه  النحـاس -لتطبیقـات درجـات الحـرارة العالیـة  السـبائك -الزهـر  الحدیـد - أالغیـر قابـل للصـد الصـلب

 . التآكل للفلزات و سبائكه -عملیات اللحام  -میتالورجیا المساحیق  -التجمد  –و سبائكه 

  تآكل الفلزات و السبائك ٥٠٨همو 
التآكـل عنـد درجـات  -أسـس الـدینامیكا الحراریـة  -اإلجهـاد والتآكـل  -معـدل التآكـل  -لماذا یحدث التآكل  - مفهوم التآكل

إیقــاف التآكــل عنــد درجــات  -الخالیــا الجامــدة االلیكترولیتیــه  -كیفیــة توصــیل الفــیلم  -معــدالت التأكســد  -الحــرارة العالیــة 
  .تفاعالت التآكل كمصدر للطاقة  -الحرارة العالیة 
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 الدینامیكا الحراریة المیتالورجیة ٥٠٩همو 
ــــة    ــــدینامیكا الحراری ــــر متجانســــة  –المنظومــــة المتجانســــة  –المنظومــــة ( خــــواص منظومــــة ال المنظومــــة  –المنظومــــة الغی

ـــة   -) المعزولـــة ـــانون األول للـــدینامیكا الحراری ـــات المعكوســـة ( الق ـــدینامیكا الحراریـــة للعملی الســـعة   -ول الحـــراريالتحـــ –ال
القــانون  -) المحتــوى الحــراري الحــر –الطاقــة الحــرة  –العملیــات التلقائیــة ( القــانون الثــاني للــدینامیكا الحراریــة  -) الحراریــة

ــدینامیكا الحراریــة  ــدینامیكا الحراریــة للمحالیــل  -الثالــث لل  –قــانون األطــوار  –المحالیــل المنتظمــة  –المحالیــل المخففــة ( ال
  ) .ن هنرى و راؤلتقوانی

  الكیمیاء الكهربیة ٥١٠همو 
ـــاء  ـــل بالكهرب ـــة  -التوصـــیل االلكترولیتـــى  -التحلی ـــل المتأین ـــة  -الجهـــد االلكتـــرودى  -طبیعـــة المحالی ـــر قابل األقطـــاب الغی
یـــــا الطـــــالء بالكهربـــــاء و  المیتالورج -التحـــــات ومنعـــــه  -الطـــــرق االلكترولیتیـــــة للتحالیـــــل الكیمیائیـــــة  -للعكـــــس والخالیـــــا 

 خالیا الوقود –البطاریات : اإلنتاج االلكترولیتى للطاقة -اإلنتاج االلكترولیتى للكیمیائیات  -االلكترولیتیه 

  حمایة المواد من التآكل ٥١١همو 
التغلیف  - التغلیف بالمواد العضویة و غیر العضویة  -التغلیف الكاثودي  -التغلیف اآلنودى  - الجحمایة الكاثودیة 

  التغلیف بالفلزات -السمنتة بالفلزات  - الرس بالفلزات  -الجلفنة  –كل المانع للتآ
  قیاسات عملیة التآكل ٥١٢همو 

 -القیاسـات الفولـت اسـتاتیكیة  -القیاسـات الجلفانواسـتاتیكیة  -االسـتقطاب  –األقطـاب  –الطـرق الكهروكیمیائیـة  -مقدمة 
 -قیاسـات القـوة الدافعـة الكهربیـة  -تحلیـل نـواتج التآكـل  -وصـیلیة قیـاس الت -قیاسات التأكسد عند درجات الحرارة العالیة 

  الرقم االنتقالي
  تطبیقات میدانیة ٥١٣همو 

 –مكـــوك الفضـــاء  -مكونـــات المحـــرك النفـــاث  -حمایـــة جســـم الســـفینة  -األجـــواء الصـــناعیة  -مشـــاكل التآكـــل  -مقدمـــة  
 - االلومنیــــــوم -النحــــــاس و ســــــبائكه  -ال یصــــــدأ الصــــــلب الــــــذي  -منظومــــــة معالجــــــة المیــــــاه و البخــــــار  -الصـــــحارات 
  .الكوبالت وسبائكه  -النیكل وسبائكه  - الرصاص –الماغنسیوم
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   الماجستیر والدكتوراه المحتوى العلمي لمقررات 

  المیتالورجیا الفیزیائیة المتقدمة ٦٠١همو 
العوامــل المیتالورجیــة  -إعــادة البلــورة و توجهاتهــا  -الســاخن و توجهاتهــا   التشــكیل علــى البــارد و -آلیـة الســباكة و التجمــد 

ــا المســاحیق و تطبیقاتهــا  - المــؤثرة علــى الكلــل و الزحــف ــا الكمیــة  -میتالورجی  -نبــذة عــن المیكروســكوبات و المیتالوجرافی
 مبادئ حیود األشعة السینیة

 المواد البولیمیریة الهندسیة و تطبیقاتها ٦٠٢همو 

الیـات تكـوین البـولیمرات بـالتكثیف  -الیـات تكـوین البـولیمرات باالضـافة  -التركیـب الـداخلى للبـولیمرات  -واع البـولیمرات ان
 تشكیل البولیمرات الحراریة -درجة البلمرة  -البولیمرات الخطیة و غیر الخطیة  -

انتـاج البـولیمرات بالتشـكیل  -ولیمرات المرنـة البـ -ضـبط الخـواص للبـولیمرات  -تأثیر درجة الحرارة على سـلوك البـولیمرات 
 التطبیقات الهندسیة للبولیمرات  -

 المواد المركبة المتقدمة ٦٠٣همو 
المــواد المركبــة مــن  -المــواد المركبــة المقــواة بالمعلقــات والتســلیح الجزئــى -بــولیمرات  –فلــزات  -خزفیــات: المــواد المركبــة

متانـــة الكســـر  -المیكانیكیـــة للمـــواد المركبـــة مـــن البـــولیمرات المقـــواة بالخزفیـــات  الخـــواص -البـــولیمرات المقـــواة بالخزفیـــات 
ـــولیمرات المقـــواة بااللیـــاف  ادوات الحـــت  -الخزفیـــات /المـــواد المركبـــة الفلـــزات -الخزفیـــات/المـــواد المركبـــة الخزفیـــات -للب

  انتاج المواد المركبة -المواد المركبة من الرقائق  -العوازل  –والقطع 
  المواد الخزفیة الهندسیة ٦٠٤همو 

عیـــوب  -المحالیــل الصــلبة والتحــوالت الطوریــة فــى الخزفیــات  -الخزفیــات المتبلــورة  -الخزفیــات الزجاجیــة  -الزجاجیــات 
ـــات  ـــداخلى فـــى الخزفی ـــة المجهریـــة للســـلیكا  -التركیـــب ال ـــة ومنتجاتهـــا  -البنی ـــات فـــى  -الخزفیـــات التقلیدی تطبیقـــات الخزفی

تطبیقـــات  -اســتخدام الخزفیـــات فـــى درجــات الحـــرارة العالیـــة  -متانـــة الكســـر للخزفیـــات  -مـــواد الحــت  -المجــال الكهربـــى 
 وخواص عامة للخزفیات 

  الكلل والكسر فى المواد الهندسیة ٦٠٥همو 
متانـــة الكســـر فـــي المـــواد  -ذر الشـــرخ جـــتوزیـــع اإلجهـــادات حـــول  -معامـــل شـــدة اإلجهـــاد  -مـــدخل الـــى میكانیكـــا الكســـر 

  تطبیق میكانیكا الكسر المرن واللدن في الكلل -سریان شروخ الكلل  -والعوامل المؤثرة علیها  الهندسة
  تطبیقات المرونة واللدونة في المواد الهندسیة ٦٠٦همو 

دوال اإلجهـادات  -قـانون هـوك العـام  -منظومـة اإلنفعـاالت  -تحلیل اإلجهادات ومعـادالت اإلتـزان  -منظومة اإلجهادات 
ـــة  -معـــاییر الخضـــوع  -الحـــل المـــرن  -االنحنـــاء اللـــى و  - ـــدتل و ( معـــادالت اللدونـــة -إجهـــادات و إنفعـــاالت اللدون بران

  تحلیل مجاالت االتزان -تحدب أسطح الخضوع  -نظریة بریسكا للدونة  -) راوس
 السلوك المیكانیكي للمواد الهندسیة ٦٠٧همو 

ــــى المــــواد الهندســــیة  ــــات اإلجهــــاد اإلنف -التشــــكل ف ــــى الســــلوك  -عــــال عالق ــــل و درجــــة الحــــرارة عل تــــأثیر معــــدالت التحمی
  آلیة تشكل  -آلیة الزحف  -التشكل بالتوأمة  -اإلنزالق فى المواد المتبلورة  -نظریة اإلنخالع  -المیكانیكى 
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التـأثیر البیئـى علـى  -هریـة للمـواد میكانیكـا الكسـر و البنیـة المج -تـأثیر درجـات الحـرارة علـى آلیـات اإلنهیـار  -البولیمرات 

  والقصافة الهیدروجینیة، سلوك المواد تحت تأثیر الكلل و التآكل: سریان الشروخ
 االختبارات المتلفة و الغیر متلفة للمواد الهندسیة  ٦٠٨همو 

ـــل الكیمـــائي للمـــواد  ـــات والمـــواد المركبـــة  -المواصـــفات القیاســـیة  -التحلی ات المیكانیكیـــة تحـــت االختبـــار  –اختبـــارات الخزفی
 االختبارات الغیر متلفة -االختبارات في درجات حرارة عالیة  -معدالت انفعال عالیة 

  الخرسانات عالیة اآلداء ٦٠٩همو 
العالقة  - مكونات الخرسانة فائقة المقاومة -مكونات الخرسانة عالیة اآلداء - األلیاف -إضافات الخرسانة - مقدمة

الدیمومة للخرسانة فائقة   - الدیمومة للخرسانة عالیة اآلداء -ى الخرسانة فائقة المقاومةبین المقاومات المختلفة ف
 المقاومة

  التآكل والحمایة للفلزات والسبائك ٦١٠همو 
معـدالت وآلیـات التآكـل و طـرق قیـاس  -أنـواع التآكـل  -األسس الدینامیكیـة لعملیـة التآكـل  -مقدمة في علم التآكل 

الحمایــة الكاثودیــة و  -مفهومهــا وأنواعهــا(الحمایــة -تآكــل الســبائك  -ى درجــات الحــرارة العالیــة التأكســد فــ -التآكــل 
  تطبیقات -مثبطات التآكل  -) األنودیة و غیرها

 مواد الترمیم واعادة التأهیل ٦١١همو 
م واعادة تأهیل المنشآت أنواع المواد المستخدمة فى ترمی - خواص الخرسانات البولیمریة  -الخرسانات البولیمریة  -مقدمة 

  .طرق الترمیم واعادة التأهیل  -
  تطبیقات المیكانیكا المتقدمة في المواد الهندسیة ٦١٢همو 

ـــة العناصـــر المحـــدودة و الفـــروق المحـــدودة  ـــل اإلجهـــادات فـــى العناصـــر اإلنشـــائیة باســـتخدام طریق الطـــرق المعملیـــة  -تحلی
طریقــــة التغطیــــة   -و نظــــم المحاكــــاه الكهربیــــه ، اإلنفعــــاالت الكهربیــــة و قیاســــات، المرونــــة الضــــوئیة: لتحمیــــل اإلجهــــادات

  .تطبیقات  –القصیفة 
  الوصالت االنشائیة ٦١٣همو 

و  وصــــالت البرشــــام -لفحــــص و اإلختبـــار اللحــــام و ا -الســـلوك المیكــــانیكى للوصــــالت اإلنشـــائیة  -الوصـــالت المعدنیــــة 
  یر تقلیدیة فى اللحام الطرق الغ -السلوك المیكانیكى و طریقة اإلختبار 

  أسباب انهیار واصالح المواد فى التطبیقات الهندسیة ٦١٤همو
طرق  -االنهیار نتیجة االحمال المیكانیكیة -االنهیار نتیجة الحریق -االنهیار نتیجة العوامل الكیمیائیة - مقدمة

  تطبیقات - االصالح لالنهیارات المختلفة
  مواد الهندسیةموضوعات مختارة في تطبیقات ال ٦١٥همو 

انتاج  -تاثیر التاكل واالحمال المیكانیكیة  - التاكل المائى  - تأثیر الهیدروجین الضار  - االنتاج بالشطف االنتقائى 
  اختیار المواد للتطبیقات الخاصة -اعادة استخدام المواد  -المواد والمكونات الكهربیة والمغناطیسیة والضوئیه 
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  ةیهندسة البیئالقسم 
  العلمي لمقررات دبلوم الدراسات العلیا في هندسة البیئة   المحتوى

    تحلیل احصائي متقدم ٥٠٨هبي 
تحلیـل رتـب : الطـرق الغیـر بارامتریـة  –الطـرق الغیـر بارامتریـة  –االنحـدار المتعـدد وتحلیـل االرتبـاط  –تحلیل التبـاین 

  .مقدمة في صنع القرار  –السالسل الزمنیة والتنبؤ  –البیانات 
    كیمیاء البیئة ٥٠٩ هبي

ـــم البیئـــة  ـــة  –عل ـــداخالت  –االختـــزال  -االكســـدة   –أساســـیات الكیمیـــاء المائی الغـــالف الجـــوي وكیمـــاء  –االطـــوار ت
ملوثـات الهـواء العضـویة  –ملوثـات الهـواء الغازیـة والغیـر عضـویة  –الجسیمات في الغالف الجـوي  –الغالف الجوي 

  .أساسیات الكیمیاء  –للمخلفات الخطیرة الطبیعة والمصادر وكیمیاء البیئة  –
    النمذجة ونظم المحاكاه ٥١٠هبي 

 –التحقــق  –ترجمــة النمــوذج  –جمــع وتحلیــل المــدخالت  –تعریــف النظــام  –تخطــیط المشــروع  –صــیاغة المشــكلة 
  .محاكیات تدریبیة  –تقاریر عرض المشروع  –التحلیل  –تقییم عملي  –الصالحیة 

    تلوث المیاه ٥١١هبي 
نظــام المفــاعالت  –المحالیــل المســتقرة  –اتــزان الكتلــة  –حركیــة التفاعــل  –مؤشــرات نوعیــة المیــاه  –مصــادر التلــوث 

ــة المســتقرة(النظــام المــوزع  –االنتشــار  –الــنظم الغیــر مخلوطــة  –االمامیــة  ــة المتغیــره(النظــام المــوزع ) الحال  –) الحال
عالقـة المصـدر محـدد  –انتقـال الغـازات والتهویـة  –الحیـوي المسـتهلك  االكسجین –الترسیبات  –البحیرات  –االنهار 

  .  عالقة المصدر الموزع التصرف  –نقطة الصرف 
  تلوث الهواء   ٥١٢هبي 

ــأثیرا تلــوث الهــواء  –مقدمــة للــتحكم فــي تلــوث الهــواء  طــرق قیــاس تلــوث  –العوامــل التــي تــتحكم فــي جــودة الهــواء  –ت
الــتحكم فــي جزئیــات تلــوث  –طبیعــة ملوثــات الهــواء  –الــتحكم فــي تلــوث الهــواء  –ملــوث تركیــزات الهــواء ال –الهــواء 
  . الهواء 

  تلوث التربة  ٥١٣هبي 
ســریان الســوائل فــي  –انتشــار الملوثــات فــي التربــة  –تفاعــل الملوثــات مــع التربــة  –مصــادر الملوثــات  –تكــوین التربــة 

الدراسـات المیكروبولوجیـة والصـحیة للتربـة  –ات المحالیـل فـي التربـة سریان أیون –سریان الملوثات في التربة  –التربة 
  .المیكروبات كمؤشر لتلوث التربة  –

    یم البیئي للمشروعاتو التق ٥١٤هبي 
ـــوانین والتشـــریعات المتعلقـــة بدراســـة التقـــویم البیئـــي للمشـــروعات   – ١٩٩٤لســـنة  ٤قـــانون البیئـــة المصـــري رقـــم  –الق

 –تكنولوجیــــا االنتــــاج االنظــــف  –اصــــدارات التقــــویم البیئــــي للمشــــروعات  –للمشــــروعات  الهــــدف مــــن التقــــویم البیئــــي
المشـــروعات الغیـــر خاضـــعة للتقـــویم  –) ج(والقائمـــة الســـوداء ) ب(والقائمـــة الرمادیـــة ) أ(مشـــروعات القائمـــة البیضـــاء 

  .مكونات التقدیر الكامل للتقویم البیئي للمشروعات  –البیئي للمشروعات 
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  ةیدسة البیئهنالقسم 
  طرق وأجهزة قیاس التلوث  ٥١٥هبي 

ـــاه  ـــات المی ـــة  –مكون ـــاه الملوث  –العالقـــات الكیمیائیـــة  –طـــرق وأجهـــزة القیـــاس  –طـــرق أخـــذ العینـــات  –مكونـــات المی
 –المكونـــات العضـــویة  –المكونـــات الغیـــر عضـــویة  –توزیـــع الحبیبـــات الصـــلبة  –الخـــواص الطبیعیـــة للمـــواد الصـــلبة 

  . التحلیل العضوي  –التحلیل الكمي  –التحالبل االستاتیكیة  –اختبارات السموم  –وجیة الخصائص البیول
  الموحدة  المعالجة طرق  ٥١٦هبي 

طـرق الفصـل بـالطفو  –طـرق الترسـیب  –خلخلة المعلقات  –خصائص الترسیب للمعلقات  –عناصر الطرق الموحدة 
طــــرق الفصــــل  –التبــــادل االیــــوني  –ترســــیب الكیمیــــائي ال –االدمصــــاص  –تصــــنیف المــــواد الذائبــــة  –الترشــــیح  –

  البیولوجي
  معالجة المخلفات الصناعیة السائلة  ٥١٧هبي 

فصــل  –المعالجــة الكیمیائیــة  –المعالجــة الطبیعیــة واالبتدائیــة  –المعالجــة االولیــة  –مصــادر میــاه الصــرف الصــناعي 
اسـتخدام األغشـیة فـي معالجـة میـاه  –مأة والـتخلص منهـا تناول الح –التبادل االیوني  –االدمصاص  –المواد الصلبة 

  .الصرف الصناعي 
   الغازیةمعالجة المخلفات الصناعیة  ٥١٨هبي 

 –فصــل المــواد الصــلبة  –المعالجــة الكیمیائیــة  –المعالجــة االولیــة  –مصــادر المخلفــات الصــناعیة الغازیــة وانواعهــا 
  . تطبیقات  –عیة الغازیة دراسة الطرق الحدیثة في معالجة المخلفات الصنا

   تحلیل المیاه المتخلفة والمخلفات الصناعیة المائیة ٥١٩هبي 
ـــة  –الطـــرق القیاســـیة  ـــات الصـــناعیة المائی ـــل المیـــاه والمخلف ـــل  –اللـــون  –العكـــارة (قیاســـات ال –تحلی االس  –المحالی

النیتــــروجین  –الكلوریـــد  –مســــتهلك الكلـــور ال –الكلــــور المتبقـــي  –عســـر المـــاء  –الخاصـــیة القلویــــة  –الهیـــدروجیني 
  . )الخ...

  تصمیم المفاعالت  ٥٢٠هبي 
عملیـات المســاعدة  –عملیــات الترویـق  –عملیــات التجمیـع الكیمیائیـة  –نظریـات التصـمیم فـي عملیــات معالجـة المیـاه 

 –طبیعیـة وحـدات المعالجـة ال –أسس التصمیم وحدات معالجة میاه الصـرف الصـحي  –عملیات الترشیح  –الترسیب 
  .عملیات معالجة الحمأة  –وحدات المعالجة البیولوجیة المعلقة والملتصقة 

  طرق الفصل المتقدمة  ٥٢١هبي 
ــاه الملوثــة  الفصــل بــالطرق  –الفصــل بــالطرق الطبیعیــة  –الغــرض مــن الدراســة المتخصصــة فــي معالجــة المیــاه والمی

اســتخدام الكربــون النشـط فــي معالجـة واعــادة تنشــیط  –االدمصــاص واالمتصـاص  –الترشـیح  –الترســیب  –الكیمیائیـة 
  . إزالة األمالح  –تداول الحمأة  –الكربون 

   التكنولوجیا الحیویة  ٥٢٢هبي 
  .دراسة بعض الموضوعات المتقدمة في التكنولوجیا الحیویة وتطبیقاتها في الهندسة البیئیة 
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  ةیهندسة البیئالقسم 
  الماء المالح وازالة الملوحة  الطرق الهندسیة لتعقیم   ٥٢٣هبي 

  .دراسة الطرق المختلفة لتعقیم الماء المالح وازالة الملوحة وتطبیقاتها في الهندسة البیئیة 
  تكنولوجیا ادارة ومعالجة المخلفات لصلبه  ٥٢٤هبي 

التحلیـل  – طـرق اختیـار موقـع المعالجـة –نبذة تاریخیة عن التخلص من المخلفـات الصـلبة وتجمیعهـا والـتخلص منهـا 
تصـمیم برنــامج  –معالجـة الملوثــات السـائلة بــالموقع  –تصــمیم نظـام تجمیــع المیـاه الملوثــة  –تصـمیم غطــاء الموقـع  –

  . المتابعة العمال الموقع  
   المشروع ٥٢٥هبي 

  .یتناول المشروع دراسة تطبیقیة على احدى الموضوعات المتعلقة بالهندسة البیئیة 
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  ةیهندسة البیئالقسم 
  المحتوى العلمي لمقررات الماجستیر  

    كیمیاء البیئة ٦٠١هبي 
الغــــالف الجــــوي وكیمــــااء  –االطــــوار          -االختــــزال  -االكســــدة   –أساســــیات الكیمیــــاء المائیــــة  –علــــم البیئــــة 

ملوثـات الهـواء العضـویة  –یة ملوثـات الهـواء الغازیـة والغیـر عضـو  –الجسیمات في الغالف الجـوي  –الغالف الجوي 
  .أساسیات الكیمیاء  –الطبیعة والمصادر وكیمیاء البیئة للمخلفات الخطیرة  –

    تلوث المیاه ٦٠٢هبي 
نظــام المفــاعالت  –المحالیــل المســتقرة  –اتــزان الكتلــة  –حركیــة التفاعــل  –مؤشــرات نوعیــة المیــاه  –مصــادر التلــوث 

ــة المســتقرة(النظــام المــوزع  –االنتشــار  –الــنظم الغیــر مخلوطــة  –االمامیــة  ــة المتغیــره(النظــام المــوزع ) الحال  –) الحال
عالقـة المصـدر محـدد  –انتقـال الغـازات والتهویـة  –االكسجین الحیـوي المسـتهلك  –الترسیبات  –البحیرات  –االنهار 

  .  عالقة المصدر الموزع التصرف  –نقطة الصرف 
  تلوث الهواء   ٦٠٣هبي 

ــت ــأثیرا تلــوث الهــواء  –حكم فــي تلــوث الهــواء مقدمــة لل طــرق قیــاس تلــوث  –العوامــل التــي تــتحكم فــي جــودة الهــواء  –ت
الــتحكم فــي جزئیــات تلــوث  –طبیعــة ملوثــات الهــواء  –الــتحكم فــي تلــوث الهــواء  –تركیــزات الهــواء الملــوث  –الهــواء 
  . الهواء 

  الموحدة  المعالجة طرق  ٦٠٤هبي 
طـرق الفصـل بـالطفو  –طـرق الترسـیب  –خلخلة المعلقات  –خصائص الترسیب للمعلقات  –عناصر الطرق الموحدة 

طــــرق الفصــــل  –التبــــادل االیــــوني  –الترســــیب الكیمیــــائي  –االدمصــــاص  –تصــــنیف المــــواد الذائبــــة  –الترشــــیح  –
  البیولوجي

  طرق وأجهزة قیاس التلوث  ٦٠٥هبي 
ـــاه  ـــات المی ـــة  –مكون ـــاه الملوث  –العالقـــات الكیمیائیـــة  –طـــرق وأجهـــزة القیـــاس  –العینـــات  طـــرق أخـــذ –مكونـــات المی

 –المكونـــات العضـــویة  –المكونـــات الغیـــر عضـــویة  –توزیـــع الحبیبـــات الصـــلبة  –الخـــواص الطبیعیـــة للمـــواد الصـــلبة 
  . التحلیل العضوي  –التحلیل الكمي  –التحالبل االستاتیكیة  –اختبارات السموم  –الخصائص البیولوجیة 

   لتقییم البیئي للمشروعاتا ٦٠٦هبي 
ـــوانین والتشـــریعات المتعلقـــة بدراســـة التقـــویم البیئـــي للمشـــروعات   – ١٩٩٤لســـنة  ٤قـــانون البیئـــة المصـــري رقـــم  –الق

 –تكنولوجیــــا االنتــــاج االنظــــف  –اصــــدارات التقــــویم البیئــــي للمشــــروعات  –الهــــدف مــــن التقــــویم البیئــــي للمشــــروعات 
المشـــروعات الغیـــر خاضـــعة للتقـــویم  –) ج(والقائمـــة الســـوداء ) ب(ائمـــة الرمادیـــة والق) أ(مشـــروعات القائمـــة البیضـــاء 

  .مكونات التقدیر الكامل للتقویم البیئي للمشروعات  –البیئي للمشروعات 
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  معالجة المخلفات الصناعیة السائلة  ٦٠٧هبي 
فصــل  –المعالجــة الكیمیائیــة  – المعالجــة الطبیعیــة واالبتدائیــة –المعالجــة االولیــة  –مصــادر میــاه الصــرف الصــناعي 

اسـتخدام األغشـیة فـي معالجـة میـاه  –تناول الحمأة والـتخلص منهـا  –التبادل االیوني  –االدمصاص  –المواد الصلبة 
  .الصرف الصناعي 

  قسم الهندسة البیئیة
   الغازیةمعالجة المخلفات الصناعیة  ٦٠٨هبي 

 –فصــل المــواد الصــلبة  –المعالجــة الكیمیائیــة  –معالجــة االولیــة ال –مصــادر المخلفــات الصــناعیة الغازیــة وانواعهــا 
  . تطبیقات  –دراسة الطرق الحدیثة في معالجة المخلفات الصناعیة الغازیة 

  تصمیم المفاعالت  ٦١٠هبي 
عملیـات المســاعدة  –عملیــات الترویـق  –عملیــات التجمیـع الكیمیائیـة  –نظریـات التصـمیم فـي عملیــات معالجـة المیـاه 

 –وحـدات المعالجـة الطبیعیـة  –أسس التصمیم وحدات معالجة میاه الصـرف الصـحي  –عملیات الترشیح  –لترسیب ا
  .عملیات معالجة الحمأة  –وحدات المعالجة البیولوجیة المعلقة والملتصقة 

   الهندسة الحیویة  ٦١١هبي 
  .ندسة البیئیة دراسة بعض الموضوعات المتقدمة في الهندسة الحیویة وتطبیقاتها في اله

  طرق الفصل المتقدمة  ٦١٢هبي 
ــاه الملوثــة  الفصــل بــالطرق  –الفصــل بــالطرق الطبیعیــة  –الغــرض مــن الدراســة المتخصصــة فــي معالجــة المیــاه والمی

اســتخدام الكربــون النشـط فــي معالجـة واعــادة تنشــیط  –االدمصــاص واالمتصـاص  –الترشـیح  –الترســیب  –الكیمیائیـة 
  . إزالة األمالح  –الحمأة تداول  –الكربون 

  لصلبه اتكنولوجیا ادارة ومعالجة المخلفات  ٦١٥هبي 
التحلیـل  –طـرق اختیـار موقـع المعالجـة  –نبذة تاریخیة عن التخلص من المخلفـات الصـلبة وتجمیعهـا والـتخلص منهـا 

تصـمیم برنــامج  –بــالموقع معالجـة الملوثــات السـائلة  –تصــمیم نظـام تجمیــع المیـاه الملوثــة  –تصـمیم غطــاء الموقـع  –
  . المتابعة العمال الموقع  
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  والمرافق قسم هندسة التشیید
دارة التشیید لعلميالمحتوى ا ٕ   لمقررات دبلوم الدراسات المهنیة في  هندسة وا

  مراقبة وضمان الجودة  ٥٠٠هتش 
أنشــطة ضــمان  –ضــمان الجــودة أنشــطة  –فحوصــات واختبــارات ، عناصــر مراقبــة الجــودة  –مصــطلحات وتعریفــات 

 –منحنـى السـبب والتـأثیر  –منحنـى بـاریتو  –العوامـل المـؤثرة علـى جـودة التشـیید  –تكـالیف الجـودة السـیئة  –الجـودة 
  . إدارة الجودة الشاملة  –نظم إدارة الجودة 

  مشروعات التشییدلتخطیط ال ٥٠١هتش 
 –ولیات أطقـم العمـل اإلشـرافي علـى مراحـل تنفیـذ المشـروع تقسیم المشروع إلى أنشطة وتحدید مسـئ –مفهوم التخطیط 

طریقـــة التقیـــیم البحثـــي  –طریقـــة المســـتطیل البیـــاني والمســـتطیل البیـــاني الموضـــح علیـــه العالقـــات (أســـالیب التخطـــیط 
  )طریقة خط االتزان –طریقة المسار الحرج  –طریقة الرسم على األسهم  –للمشروع 

 عات التشییداالدارة المالیة لمشرو  ٥٠٢هتش 
اعـــداد التـــدفق  –مفهـــوم وتعریـــف التـــدفق النقـــدي  –مفهـــوم القیمـــة الزمنیـــة للمـــال  –ســمات وخصـــائص مشـــروع التشـــیید 

تحدیـد العائـد المناسـب  –طـرق تمویـل مشـروع التشـیید  –قراءة التدفق النقدي لمشـروع التشـیید  –النقدي لمشروع التشیید 
  .والمقبول لمشروع التشیید 

  الكمیات وتقدیر التكالیف والعطاءات حصر ٥٠٣هتش 
تقسیم العمـل الـى بنـود وكیفیـة ترتیـب بنـود  –أهداف عملیة حصر الكمیات طریقة تجهیز كراسة الشروط والمواصفات 

الغـــرض مـــن تقـــدیر  –أعـــال القیاســـات والوحـــدات المســـتخدمة لكـــل بنـــد مـــن البنـــود أثنـــاء التنفیـــذ  –العمـــل وتوصـــیفها 
مراحـل تقـدیر  –تقـدیر التكـالیف التشـغیلي  –تقـدیر التكـالیف النهـائي  –یر التكـالیف المبـدئي تقـد –تكالیف العطـاءات 

  التكالیف داخل مؤسسة المقاول وتجهیز العطاء النهائي وطریقة تغییر االسعار في العطاء 
  عقود التشیید ٥٠٤هتش 

مشــروعات التشــیید ومســئولیات كـــل االطــراف المشــاركین فــي  –أنــواع شــركات المقــاوالت  –اساســیات عقــود التشــیید 
  .قانون الفیدیك  –أنواع العقود  –وثائق العقد  –طرف 

  االنتاجیة في التشیید  ٥٠٥هتش 
طریقـة  –عملیـة النشـاط  –طریقة دراسـة الوقـت  –العوامل المؤثرة على االنتاجیة في التشیید  –مصطلحات وتعریفات 

  .التشیید الرشیق  –وذجي القیاس النم –حصر التأخیر عن طریق الكوماندا 
  الرقابة على مشروعات التشیید ٥٠٦هتش 

سـبل اختـزال وقـت  –تحـدیث وقـت شـبكة المشـروع  –طریقة الرسم البیاني لوقت المشـروع  –أهداف التحكم في الوقت 
طــرق  – میزانیــة التنفیــذ –االحتیــاج الــى الرقابــة والــتحكم فــي تكلفــة المشــروع  –عالقــة الوقــت بالتكــالیف  –المشــروع 

  .أنظمة التقاریر ومستویات التقاریر والتحكم في تكلفة المواد  –حسابات التكلفة  –التحكم في التكلفة 
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  والمرافق قسم هندسة التشیید
  ادارة معدات التشیید ٥٠٧هتش 

عمــال معــدات أ –) تقــدیر تكلفــة المعــدات ، احــالل معــدات التشــیید ، شــراء أو تــأجیر المعــدات(اقتصــادیات المعــدات 
 –معـــدات رصـــف الطـــرق  – األونـــاش –) ، معـــدات التســـویة والـــدمك األتربـــةمعـــدات الحفـــر ، معـــدات نقـــل (االتربـــة 

  .معدات صب ونقل الخرسانة  –معدات دق الخوازیق 
  هندسة تشیید المباني ٥٠٨هتش 

الخلــط (األســمنتیةســانة تشــیید الخر  –طــرق التنفیــذ التقلیدیــة  –تصــمیمي الشــدات الخشــبیة والمعدنیــة  –تخطـیط الموقــع 
تشــــیید المنشــــآت  –صــــیانة وتــــرمیم المنشــــآت الخرســــانیة  –) الــــتحكم فــــي الجــــودة –المعالجــــة  –الصــــب  –النقــــل  –

  .المعدنیة 
  اقتصادیات التشیید ٥٠٩هتش 

ـــیم االقتصـــادي  ـــیم االقتصـــادي(مبـــادئ التقی ـــة ، طـــرق وأســـالیب التقی ـــة للتـــدفقات النقدی طـــرق حســـاب  –) القیمـــة الزمنی
مبـادئ  –االدارة المالیـة لمشـروعات التشـیید  –التحلیـل االقتصـادي للتـدفقات النقدیـة بعـد حسـاب الضـرائب  –هالك اال

  .االدارة المالیة لشركات التشیید 
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  قسم هندسة التشیید والمرافق
  لمقررات دبلوم الدراسات المهنیة في هندسة الطرق والمطارات العلميالمحتوى 

  هندسة النقل ٥١٠ هتش
ـــواع النقـــل  –) مراحـــل –أهـــداف  –تعریـــف (هندســـة النقـــل  –مقدمـــة  أســـس  –تخطـــیط النقـــل بأنواعـــه المختلفـــة  –أن

 –مراحــل التنبــؤ علــى النقــل  –التــوازن بــین العــرض والطلــب علــى النقــل  –أنظمــة ومؤسســات النقــل  –تخطــیط النقــل 
تقســیم الــرحالت علـــى  –نمــاذج توزیـــع الــرحالت  –ع الــرحالت توزیــ –طــرق التنبــؤ بتولـــد الــرحالت  –تولــد الــرحالت 

  .تخصیص الرحالت على شبكة الطرق وأسالیبها  –وسائل النقل المختلفة وأسالیبها 
  أساسیات التصمیم الهندسي للطرق ٥١١هتش 

افة حســاب مســ –العوامــل األساســیة التــي تــتحكم فــي التصــمیم الهندســي للطــرق  –تعریــف التصــمیم الهندســي للطــرق 
التخطـیط الرأسـي للطـرق مـع  –التخطیط األفقـي للطـرق مـع تصـمیم المنحنیـات األفقیـة البسـیطة  –الرؤیة على الطرق 

  .تصمیم تقاطعات الطرق في ذات المستوى  –تصمیم المنحنیات الرأسیة 
  أسالیب التصمیم اإلنشائي للطرق ٥١٢هتش 

تصــنیف أنــواع التربــة وتقییمهــا وكــذلك كیفیــة بنــاء الجســور  دراســة میكانیكــا التربــة إلنشــاء الطــرق والتــي تشــتمل علــى
وأســس التصــمیم فــي كــل منهــا ) المــرن والصــلب(للطــرق وعمــل ضــبط جــودة لهــا ، التعریــف بــأنواع الرصــف المختلفــة 

وكــذا دراســة األحمــال المروریـــة وأوزان المحــاور والحمــوالت المســـموح بهــا ، دراســة أساســـیات تصــمیم الرصــف المـــرن 
  .والصلب 

  مواد بناء الطرق ٥١٣هتش 
االســــفلت  –) اختبــــارات الصـــالحیة –الخـــواص المطلوبـــة  –أنواعهــــا (المـــواد االســـفلتیة  –مفـــاهیم أساســــیة  –مقدمـــة 

اختبــارات الصــالحیة لالســفلت الســائل والمســتحلب الركــام  –االســفلت المســتحلب واســتخداماته  –الســائل واســتخداماته 
الرصـف السـاخن  –) االهـداف والطریقـة(تصمیم الخلطـة االسـفلتیة  –الحیة للركام اختبارات الص –) الخلط –التدرج (

  )   .والرصف البارد
  ادارة ومراقبة جودة إنشاء الطرق ٥١٤هتش 
خصـائص المـواد  –الخصـائص الهندسـیة لكـل طبقـة  –تعریـف بطبقـات الرصـف  –القطاع االنشائي للطرق  –مقدمة 

طــرق  –مارشــال  –بــارات الجــودة والصــالحیة للمــادة المســتخدمة فــي الطبقــات اخت –المســتخدمة فــي إنشــاء الطبقــات 
رصــف الطــرق  –أنــواع الخالطــات االســفلتیة  –اختبــارات الجــودة للخلطــات االســفلتیة  –تصــنیع الخلطــات االســفلتیة 

  .دمك الخلطات االسفلتیة واستالمها  –الفرش للخلطات االسفلتیة  –والتخطیط لعملیة الرصف 
  أساسیات هندسة المرور  ٥١٥هتش 

العالقــــات  –خصـــائص تـــدفق المـــرور  –خصـــائص المشـــاه وقائـــدي المركبـــات  –تعریـــف هندســـة المـــرور  –مقدمـــة 
طــرق حصــر  –دراســات خصــائص وأحجــام المــرور  –) الســرعة –الحجــم  –الكثافــة (األساســیة بــین عناصــر المــرور 

دراسـة وخصــائص انتظـار المركبــات  –لــرحالت والتـأخیر دراســة أزمنـة ا –دراســات السـرعة اللحظیـة  –أحجـام المـرور 
  . نظم التحكم في المرور  –
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  لمقررات دبلوم الدراسات المهنیة في الهندسة المساحیة  العلميالمحتوى 

    التصویریةتطبیقات المساحة  ٥١٦هتش 
أنـواع الصـور المختلفــة  –خدامات المسـاحة الجویــة اسـت –الغــرض مـن المسـاحة الجویــة  –أهـداف التصـویر األرضـي 

مقیــاس  –العالقـات الهندسـیة للصـورة الجویـة الرأسـیة  –الصـورة الجویـة الرأســیة  –كـامیرا التصـویر الجـوي وأجزائهـا  –
ـــى  –االحـــداثیات االرضـــیة مـــن الصـــورة الجویـــة الرأســـیة  -رســـم الصـــورة الجویـــة اإلزاحـــة الناتجـــة عـــن التضـــاریس عل

 –الرؤیـة المجسـمة  –رسـم مخطـط الطیـران علـى خریطـة  –تصمیم خطـة الطیـران  –خطة الطیران  –لجویة الصورة ا
كیفیــة اســتخدام أجهــزة  –أنــواع االستریوســكوب  –طــرق رؤیــة االشــكال المجســمة  –الرؤیــة المجســمة بواســطة الصــور 

قیـــاس االبتعـــاد  –جهـــزة التجســـیم طـــرق قیـــاس االبعـــاد بـــدون اســـتخدام أ –االبتعـــاد االستریوســـكوب  –االستریوســـكوب 
اسـتخدام التریوسـكوب ألخــذ  –حسـاب المناســیب مـن فـروق االبتعـاد  –قضـیب البـراالكس  –باسـتخدام أجهـزة التجسـیم 

  .الیجاد فرق االبتعاد ) البرالكس(استخدام قضیب االبتعاد  –قیاسات من الصور الجویة 
  تطبیقات المساحة المائیة واألنفاق   ٥١٧هتش 

المـد  –منسـوب سـطح البحـر  –مسـاحة الشـواطئ  –الطـرق المختلفـة للمسـاحة المائیـة  –من المساحة المائیة  الغرض
رصـــد الزوایـــا  –االرصـــاد الحقلیـــة فـــي المســـاحة المائیـــة  –تعیـــین أعمـــاق المیـــاه  –محطـــات المـــد والجـــزر  –والجـــزر 

 –عمـل قطـاع فـي مجـرى مـائي  –ركـب تعیـین الموقـع مـن م –حسـاب االحـداثیات  –حساب المسافات  –بالسكستان 
توقیــع نقــاط شــبكة مســاحة  –أنــواع االنفــاق  –الغــرض مــن مســاحة االنفــاق  –طــرق حســاب معــدالت تصــریف المیــاه 

ــة فــي النفــق  –الضــبط األفقــي والرأســي لمحــاور األنفــاق  –طــرق إنشــاء األنفــاق  –األنفــاق   –حســاب المســافات المائل
  .نقل المناسیب من سطح األرض لداخل النفق  –كة المثلثات بمسار النفق ربط شب –خطأ التقابل في األنفاق 

  تطبیقات القیاس االلكتروني   ٥١٨هتش 
كیفیـة القیـاس  –تصـنیف أجهـزة القیـاس االلكترونـي للمسـافات  –الفكرة األساسیة ألجهزة القیاس االلكترونـي للمسـافات 

 –أنظمــة قیــاس المســافة االلكترونــي  –ي األجهــزة االلكترونیــة خــواص اإلشــارات المســتخدمة فــ –بــاألجهزة االلكترونیــة 
ــة الغمــوض فــي األجهــزة االلكترونیــة  –النظــام الكهروضــوئي  –نظــام المیكرویــف  مصــادر األخطــاء فــي أجهــزة  –إزال

 دقــة –العــواكس  –التصــحیحات الــالزم أخــذها فــي االعتبــار عنــد القیــاس بــاألجهزة االلكترونیــة  –القیــاس االلكترونــي 
  .التدریب العملي لعملیات الرفع والتوقیع باستخدام المحطة المتكاملة  –المحطة المتكاملة  –القیاس االلكتروني 

  نظریة األخطاء المساحیة   ٥١٩هتش 
 –االغـــالط  –أنـــواع االخطـــاء  –االخطـــاء االلیـــة  –االخطـــاء الطبیعیـــة  –األخطـــاء الشخصـــیة  -مصـــادر األخطـــاء 

االنحــــراف  –منحنــــى االحتمــــاالت  –نظریــــة االحتمــــاالت  –) العارضــــة(خطــــاء العشــــوائیة اال –األخطــــاء المنتظمــــة 
حـــذف قــــیم  –) التكراریـــة(الدقـــة النســــبیة  –الدقــــة المطلقـــة  –أنـــواع الدقـــة  –المعیـــاري أو الخطـــا التربیعـــي المتوســــط 

   –الرتباط بین االرصاد ا –معاییر الدقة لالرصاد الموزونة  –مدى الثقة  –الخطأ المحتمل  –األرصاد الشاذة 
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نظریـة أقــل  –مصـفوفة االوزان لالرصــاد  –) التغــابن –التبـاین (مصـفوفة االرتبــاط  –الخطـأ التربیعــي المتوسـط للــدوال 

  .طریقة المعادالت الشرطیة  –الطریقة البارامتریة  –مجموع لمربعات االخطاء 
  مار الصناعیة واالستشعار عن بعد   تطبیقات جیودیسیا االق ٥٢٠هتش 

مــاهو  –النظــام العــالمي لتحدیــد الموقــع  –االنظمــة الحدیثــة فــي الجیودیســیا الفضــائیة  –تعریــف بالجیودیســیا الفضــائیة 
) المســتخدم(وحــدة االسـتقبال  –وحــدة الـتحكم  –الوحــدة الفضـائیة  –أساســیات النظـام  –النظـام العـالمي لتحدیــد الموقـع 

أنـــواع االرصـــاد ومعـــدالت الرصـــد  –حســـاب المســـافة مـــن المســـتقبل الـــى القمـــر  – GPSیـــین الموقـــع بالــــكیفیـــة تع –
مصــادر االخطــاء فــي الـــ  –مــدارات االقمــار الصــناعیة  –االنــواع المختلفــة الجهــزة االســتقبال  – GPSالمختلفــة للـــ 

GPS –  الناتجـــة مـــن طبقـــات الجــــو  االخطــــاء –أخطـــاء االتاحـــة المختـــارة  –أخطـــاء الوضـــع الهندســـي لالقمــــار– 
االســالیب المســتخدمة لتعیــین الموقــع  –االخطــاء المتعلقــة بــأجهزة االســتقبال  –االخطــاء المتعلقــة باالقمــار الصــناعیة 

فكــرة عمـــل  –التطبیقــات المختلفـــة للنظــام العــالمي لتحدیــد الموقــع  – GPSأســالیب الرصــد المختلفــة للـــ – GPSبالـــ
  . GPSالتدریب العملي على أجهزة الـ –طبیقات االستشعار عن بعد ت –نظام االستشعار عن بعد 

  تطبیقات المساحة الجیودیسیة ٥٢١هتش 
 –االحـداثیات الجغرافیـة  –أنـواع االحـداثیات  –العناصر الهندسـیة لاللبسـوید  –االلبسوید  –الجیوئید  –شكل االرض 

علــى ) االطــوال(حســاب المســافات  –ســطح االلبســوید أنصــاف أقطــار االنحنــاء لنقطــة علــى  –االحــداثیات الكارتیزیــة 
ــــارب خطــــوط الــــزوال  –ســــطح االلبســــوید  ــــة  –تق ــــادة الكری حســــاب االحــــداثیات والطــــول  –الخــــط الجیودیســــي  –الزی

ـــى ســـطح االلبســـوید  ـــات  –المســـألة العكســـیة  –المســـألة المباشـــرة  –واالنحـــراف عل أنظمـــة الشـــبكات  –شـــبكات المثلث
أعمــال  –خطـوات عمـل شـبكة مثلثـات  –شـبكات المثلثـات الجیودیسـیة فـي مصـر  –المختلفـة  الجیودیسـیة فـي البلـدان

 –تـأثیر كرویـة االرض واالنكسـار الضـوئي  –تبـادل الرؤیـة  –دراسة العقبات بین الـنقط الجیودیسـیة  –الرصد الحقلي 
 –) الرصــد غیــر المركــزي(المحطــات المســاعدة  –حالــة وجــود عــائق بــین نقتطــي الرصــد  –االنكســار الجــوي االفقــي 

الطـرق التقریبیـة لضــبط  –ضـبط شـبكات المثلثـات  –االشـترطات والمتانـة فـي الشــبكات المثلثیـة  –قیـاس خـط القاعـدة 
 –المیزانیـــة الدقیقــــة  –ضـــبط الشــــبكات المقیســـة االضـــالع  –الطـــرق الدقیقـــة لضــــبط الشـــبكات المثلثیـــة  –الشـــبكات 

طریقــة التقریــب  –ضــبط شــیكات المیزانیـة  –العمـل الحقلــي للمیزانیــة الدقیقـة  –مصـادر االخطــاء فـي المیزانیــة الدقیقــة 
 –المیـــــزان الرقمـــــي  –التـــــدریب العملـــــي باســـــتخدام المیـــــزان الـــــدقیق  –الطـــــرق الدقیقـــــة لضـــــبط المیزانیـــــة  –المتتـــــالي 

    المحطة المتكاملة    –التیودولیت الرقمي 
  تطبیقات إسقاط الخرائط ٥٢٢هتش 

الغــرض  –االحــداثیات علــى سـطح الكــرة االرضــیة  –االحــداثیات علــى المسـقط  –یة الســقاط الخـرائط المبـادئ االساســ
تقسـیم المسـاقط مـن حیـث  –تقسیم المساقط تبعا لشكل سـطح االسـقاط  –تصنیف المساقط  –من علم اسقاط الخرائط 

حسـاب االحـداثیات ومقـاییس  – خصـائص المسـاقط المسـتویة القطبیـة –المساقط المسـتویة القطبیـة  –طبیعة االسقاط 
) االســـتریوجرافي(المســـقط المجســـم  –المســـقط المركـــزي القطبـــي المســـتوي  –الرســـم علـــى المســـاقط القطبیـــة المســـتویة 

 –) المبــرت(المســاقط القطبــي المســتوي المتســاوي المســاحات  –المســاقط القطبیــة غیــر المنظــورة  –القطبــي المســتوي 
  المساقط الرأسیة  –وطیة واالسطوانیة المساقط المساحیة المساقط المخر 
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المسـقط االسـطواني الرأسـي الممـاس المتسـاوي المسـاحات  –المسقط االسطواني المركزي الرأسـي المماسـي  –المماسة 

ــــور المســــتعرض  –) المبــــرت( ــــور المســــتعرض العــــالمي  –المســــاقط المســــاحیة مســــقط مركیت مســــقط  –مســــقط مركیت
  .مسقط مركیتور المستعرض المصري المعدل  –یتور المستعرض المصري مرك

  المساحة بالتیودولیت ٥٢٣هتش 
طــرق  –الترافــرس المقفــل  –الترافرســات  –تطبیقــات التیودولیــت  –أنــواع التیودولیــت المختلفــة  –المسـاحة بالتیودولیــت 

المیزانیـة  –المسـاحات وتقسـیم االراضـي  –قصـة االرصـاد النا –الترافـرس الموصـل والمفتـوح  –ضبط الترافرس المقفل 
ـــة  ـــردم  –الحجـــوم وتســـویة االراضـــي  –العادی ـــات الحفـــر وال ـــة  –كمی ـــات  –المســـاحة التاكیومتری ـــات  –المنحنی المنحنی

ـــات المركبـــة والعكســـیة  –الدائریـــة البســـیطة  ـــة  –المنحنیـــات الرأســـیة  –المنحنی ـــي  –المنحنیـــات االنتقالی التـــدریب العمل
  .التیودولیت البصري  –المیزان العادي  باستخدام

  المساحة المستویة ٥٢٤هتش 
المبــادئ االساســیة  –أقســام علــم المســاحة  –مقدمــة عامــة عــن علــم المســاحة  –المبــادئ االساســیة للمســاحة المســتویة 

 –لمسـتویة االتجاهـات االساسـیة فـي المسـاحة ا –وحدات قیـاس الزوایـا  –وحدات قیاس االطوال  –للمساحة المستویة 
 –أنـواع المقــاییس  –الخـرائط المسـاحیة  –حسـاب االطــوال واالنحرافـات  –االحـداثیات المسـتویة  –أنظمـة االنحرافـات 
 –الخـــرائط ذات مقـــاییس الرســـم الصـــغیرة فـــي مصـــر  –الخـــرائط المســـاحیة  –المقـــاییس الشـــبكیة  –المقیـــاس الطـــولي 

النظـــام  –طریقـــة اإلحـــداثیات الكیلومتریـــة  –تجـــاه لترتیـــب الخـــرائط طریقـــة اال -الخـــرائط ذات مقـــاییس الرســـم الكبیـــرة  
طـــرق قیــــاس  –خطـــوات عملیـــة الرفــــع بالقیاســـات الطولیـــة  –الرفـــع بالقیاســــات الطولیـــة  –الحـــدیث لترتیـــب الخـــرائط 

ة المســاح –طــرق تحشــیة أركــان المبــاني  –التحشــیة  –فكــرة القیــاس باســتعمال األجهــزة الكهرومغناطیســیة  –األطــوال 
البوصـلة ) مضـلع(ترافـرس  –كیفیة اسـتعمال البوصـلة المغناطیسـیة  –أنواع وأجزاء البوصلة المغناطیسیة  –بالبوصلة 

التــدریب العملــي علــى أعمــال الرفــع بالقیاســات الطولیــة والبوصــلة المغناطیســیة والخــرائط  –ضــبط أركــان البوصــلة  –
  .المساحیة 

  مشروع ٥٢٥هتش 
  .اء ورصد وضبط شبكة مثلثات وترافرس وشبكة میزانیة مشروع عملي یحتوي على إنش
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دارة التشیید علیالمقررات دبلوم الدراسات ال العلميالمحتوى  ٕ   في  هندسة وا

  دراسة العطاء وتقدیر التكالیف ٥٢٦  هتش
طـــرق رســـو  –احـــل اتخـــاذ قـــرار العطـــاء مر  –العوامـــل التـــي تـــؤثر علـــى اتخـــاذ قـــرار العطـــاء  –اتخـــاذ قـــرار العطـــاء 

الهــدف مــن تقــدیر  –الشــكل النهــائي للعطــاء وطــرق التغییــر فــي أســعار بنــود العطــاء  –هیكــل العطــاء  –العطــاءات 
تقــــدیر  –تقــــدیر التكــــالیف النهــــائي  –بیــــان طریقــــة تقــــدیر التكلفـــة  –تقــــدیر التكــــالیف المبـــدئي  –تكـــالیف العطــــاءات 
تقــدیر التكــالیف داخــل مؤسســة المقـاول وتجهیــز العطــاء النهــائي وطریقــة تغییــر األســعار مراحــل  –التكـالیف التشــغیلي 

  .  في العطاء وتطبیق على حالة دراسیة 
  دادارة مشروعات التشیی ٥٢٧هتش 

أنــواع  –مراحـل تنفیـذ المشـروع  –المشـاركین فـي التنفیـذ ومســئولیاتهم  –أهـداف ومفهـوم اإلدارة فـي مشـروعات التشــیید 
ـــتحكم قـــي وقـــت وتكـــالیف المشـــروع  –أنظمـــة تســـلیم المشـــروع  –لمقـــاوالت شـــركات ا  –مبـــادئ التخطـــیط والجدولـــة وال

  .مبادئ عن ادارة التمویل 
  ادارة عقود التشیید ٥٢٨هتش 

األوجـه القانونیـة فـي  –أنـواع العقـود وعقـود االدارة  –وثـائق العقـد  –أنـواع شـركات المقـاوالت  –أساسیات عقود التشـیید 
  .اشتراطات الفیدیك  –المطالبات وفض المنازعات  –ات التشیید مشروع

  قیاس وتحسین االنتاجیة في التشیید  ٥٢٩هتش 
خـرائط  –خریطـة تـدفق العملیـة  –خطـوات دراسـة الطریقـة  –تعریفات وأهمیة العوامل المؤثرة على االنتاجیة في التشـیید 

طریقـــة حصـــر التــأخیر عـــن طریـــق  –قـــة التصـــویر والفیــدیو طری –عینـــة النشــاط  –قیــاس العمـــل  –االنشــطة المتعـــددة 
  . التشیید الرشیق  –القیاس النموذجي  –المالحظ 

  ادارة جودة التشیید ٥٣٠هتش 
 -تخطــیط الجــودة  –دلیــل الجــودة  –سیاســة الجــودة  –مســئولیة االدارة  –نظــام ادارة الجــودة  –مصــطلحات وتعریفــات 

  ٩٠٠١/٢٠٠٠زو ای –مراقبة المستندات  –خطة الجودة 
  هندسة القیمة ٥٣١هتش 

شــروط تحفیزیــة فــي عقــود  –متطلبــات هندســة القیمــة   –تعریفــات هندســة القیمــة  –نبــذة تاریخیــة عــن هندســة القیمــة 
ـــار عنـــد تطبیـــق مفهـــوم هندســـة القیمـــة  –أنـــواع التوصـــیات فـــي هندســـة القیمـــة  –التشـــیید   –عوامـــل تؤخـــذ فـــي االعتب

  .تطبیق هندسة القیمة بواسطة االستشاري والمقاول  –بداع في هندسة القیمة اال –أساسیات هندسة القیمة 
  دراسات الجدوى وتقییم المشروعات ٥٣٢هتش 

المعـــاییر  –مفهـــوم القیمــة الزمنیــة للمــال  –) الفنیــة واالقتصــادیة(مفهــوم دراســـة الجــدوى  –دورة حیــاة مشــروع التشــیید 
تحلیـــل المنفعـــة  –معـــدل العائـــد الـــداخلي  –صـــافي القیمـــة الحالیـــة (ا المالیـــة لتقیـــیم المشـــروعات والحكـــم علـــى جـــدواه

  .مشروع تطبیقي  –) فترة االسترداد –والتكلفة 
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  االدارة المالیة ومحاسبة التكالیف ٥٣٣هتش 

مفهــوم الرقابــة  –ة للشــركة تحلیــل البیانــات المالیــ –المســتندات المالیــة  –مقدمــة ومفــاهیم أساســیة لمحاســبة التكــالیف 
تحدیــد قیمـة العائـد بنــاءا  –القیمــة الزمنیـة للمـال  –التكامـل بــین الوقـت والتكلفـة  –تقـدیر تكلفــة التشـیید  –علـى التكلفـة 

  .على التدفق النقدي للمشروع  
  هندسة وتكنولوجیا التشیید  ٥٣٤هتش 

تكنولوجیــا  –تكنولوجیــا ســبق االجهــاد  –ا تشــیید األنفــاق تكنولوجیــ –تكنولوجیــا تشــیید الكبــاري  –طــرق التنفیــذ الحدیثــة 
  القابلیة للتشیید وطرق تحسینها  –التفجیر في التشیید 

  حصر الكمیات والمواصفات ٥٣٥هتش 
 –مواصـــفات المـــواد والمصـــنعیات  –المواصــفات الفنیـــة  –أنـــواع المواصـــفات  –دور المواصـــفات  –حصــر الكمیـــات 
  استخدام الكمبیوتر في كتابة المواصفات  –طرق كتابة المواصفات  –الغیر فنیة  المواصفات –مواصفات االداء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الالئحة الداخلیة للدراسات العلیا                                        كلیة الهندسة  -  عة الزقازیقجام
ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــ

١١٧ 
 

  قسم هندسة التشیید والمرافق
  لمقررات دبلوم الدراسات العلیا في هندسة الطرق والمطارات لعلميالمحتوى ا

  اإلحصاء الهندسي للطرق  ٥٣٦هتش 
تحلیــــل  –اختبـــار الفـــروض  –المتغیـــرات العشـــوائیة وتوزیــــع االحتمـــاالت  –مقدمـــة عـــن اإلحصـــاء وتحلیــــل البیانـــات 

  .تحلیل التشتت  –تحلیل االنحدار الخطي المتعدد  –االنحدار الخطي البسیط 
  التصمیم الهندسي للطرق ٥٣٧هتش 

 حســـاب مســـافة –العناصـــر االساســـیة الحاكمـــة للتصـــمیم الهندســـي للطـــرق  –مقدمـــة عـــن التصـــمیم الهندســـي للطـــرق 
 –تصـــمیم االنـــواع المنحنیـــات األفقیـــة  –التخطـــیط األفقـــي للطـــرق  –الرؤیـــة علـــى الطـــرق الالزمـــة للتوقـــف والتخطـــي 
حـــارات  –التخطـــیط الرأســي للطـــرق مــع تصـــمیم المنحنیــات الرأســـیة  -تــدویر حـــواف الطــرق عنـــد المنحنیــات االفقیـــة 

تقاطعــــات الطـــرق فـــي ذات المســـتوى أو فــــي  أنـــواع –تصـــمیم القطــــاع العرضـــي للطـــرق  –التزلـــق للســـیارات الثقیلـــة 
  .مستویین مختلفین مع تصمیم عناصرها المختلفة 

  التصمیم اإلنشائي للطرق ٥٣٨هتش 
دراسـة اعتبـارات التصـمیم للتربــة التأسیسـیة للرصـف المــرن وكـذا التربـة التأسیسـیة للرصــف الصـلب ، دراسـة االســالیب 

صــف المختلفــة ، دراســة االجهــادات واالنفعــاالت فــي الرصــف المــرن المختلفــة لتثبیــت التربــة ، مواصــفات طبقــات الر 
ـــى الحـــارات وكـــذا دراســـة أوزان المحـــاور والفتـــرة  ـــات وتوزیعهـــا عل والصـــلب ، دراســـة أحجـــام المـــرور وتصـــنیف المركب

  . دراسة طرق التصمیم الحدیثة للرصف المرن والصلب  –التصمیمیة ومعدالت الزیادة السنویة 
  ء الطرقمواد انشا ٥٣٩هتش 

تدرجـه  -حسـاباته (الركـام  –) االختبـارات  –االسـتخدامات  –األنواعهـا (المـواد االسـفلتیة  –مفـاهیم أساسـیة  –مقدمة 
تصـنیع الخلطـة االسـفلتیة علـى  –تصنیع الخلطـة االسـفلتیة علـى السـاخن  –تصمیم الخلطة االسفلتیة  –) اختباراته –

  . المعالجة السطحیة  –البارد 
  راقبة جودة إنشاء الطرقم ٥٤٠هتش 

خصـــائص المـــواد المســـتخدمة فـــي إنشـــاء  –الخصـــائص الهندســـیة لكـــل طبقـــة  –القطـــاع االنشـــائي للطریـــق  –مقدمـــة 
اختبــارات  –انتاجیـة الخالطـات االسـفلتیة  –اختبـارات الجـودة والصــالحیة للمـادة المسـتخدمة فـي الطبقــات  –الطبقـات 

ــــة اال ــــرش الخلطــــات االســــفلتیة  –داء الجــــودة للخلطــــات االســــفلتیة ومراقب المعــــدات  –دمــــك الخلطــــات االســــفلتیة  –ف
  ) .ابتدئي نهائي(االستالم الحقلي للطرق  –االستالم المعملي للطرق  –المستخدمة في عملیتي الفرش والدمك 

  هندسة المرور ٥٤١هتش 
العالقــــات  –رور خصـــائص تـــدفق المـــ –خصـــائص المشـــاه وقائـــدي المركبـــات  –تعریـــف هندســـة المـــرور  –مقدمـــة 

طــرق حصــر  –دراســات خصــائص واحجــام المــرور  –) الســرعة –الحجــم  –الكثافــة (االساســیة بــین عناصــر المــرور 
دراسـة وخصــائص انتظـار المركبــات  –دراســة أزمنـة الــرحالت والتـأخیر  –دراســات السـرعة اللحظیـة  –احجـام المـرور 

 –العالمـات المروریــة  –التنسـیق بــین االشـارات الصـوتیة  –تصــمیم االشـارات الصـوتیة  –نظـم الـتحكم فـي المـرور  –
  .حوادث المرور واالمان على الطرق  
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  إدارة مشروعات الطرق ٥٤٢هتش 

ضــغط  –جدولــة مشــاریع الطــرق  –تخطــیط مشــاریع الطــرق  –تقــدیر تكــالیف مشــاریع الطــرق  –مراحــل إنشــاء الطــرق 
  .تخصیص الموارد  –وقت للمشروع إدارة ال –زمن المشروع 

  هندسة المطارات ٥٤٣هتش 
التصـــمیم الهندســـي لمنطقـــة الهبـــوط  –تخطـــیط المطـــارات وأشـــكال وترتیـــب المطـــارات  –التعریـــف بـــأنواع المطـــارات 
إضـاءة  –العالمـات المالحیـة  –أجهـزة الهبـوط اآللـي  –دراسـة منـاطق األمـان للمطـارات  –وتحدید اتجاهات الممرات 

التصــــمیم اإلنشــــائي للمطــــارات وتصــــنیف التربــــة للمطــــارات وطــــرق التصــــمیم لطبقــــات الرصــــف المــــرن  –رات المطــــا
  .والصلب للمطارات 
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  قسم هندسة التشیید والمرافق
  مقررات دبلوم الدراسات العلیا في الهندسة المساحیةالمحتوى العلمي ل

  ساحیة  نظریة األخطاء واالحتماالت الم ٥٤٤هتش 
ـــة  –االخطـــاء الطبیعیـــة  –األخطـــاء الشخصـــیة  -مصـــادر األخطـــاء   –االغـــالط  –أنـــواع االخطـــاء  –االخطـــاء االلی

ــــة االحتمــــاالت  –) العارضــــة(االخطــــاء العشــــوائیة  –األخطــــاء المنتظمــــة  ــــى االحتمــــاالت  –نظری االنحــــراف  –منحن
حــــذف قــــیم  –) التكراریــــة(الدقــــة النســــبیة  –المطلقــــة  الدقــــة –أنــــواع الدقــــة  –المعیــــاري أو الخطــــا التربیعــــي المتوســــط 

الخطـأ  –االرتبـاط بـین االرصـاد  –معاییر الدقـة لالرصـاد الموزونـة  –مدى الثقة  –الخطأ المحتمل  –األرصاد الشاذة 
ع نظریـة أقـل مجمـو  –مصـفوفة االوزان لالرصـاد  –) التغـابن –التبـاین (مصـفوفة االرتبـاط  –التربیعـي المتوسـط للـدوال 

ــــــة البارامتریــــــة  –لمربعــــــات االخطــــــاء  باســــــتخدام (طریقــــــة المعــــــادالت الشــــــرطیة  –) باســــــتخدام المصــــــفوفات(الطریق
  .استخدام نظریة أقل مجموع لمربعات االخطاء في ضبط الشبكات الجیودیسیة  –) المصفوفات

  المساحة الجیودیسیة ٥٤٥هتش 
 –االحـداثیات الجغرافیـة  –أنـواع االحـداثیات  –لاللبسـوید  العناصر الهندسـیة –االلبسوید  –الجیوئید  –شكل األرض 

علــى ) االطــوال(حســاب المســافات  –أنصــاف أقطــار االنحنــاء لنقطــة علــى ســطح االلبســوید  –االحــداثیات الكارتیزیــة 
ــــزوال  –ســــطح االلبســــوید  ــــة  –تقــــارب خطــــوط ال ــــى ســــطح االلبســــوید  –الزیــــادة الكری ــــات عل الخــــط  –أنــــواع المنحنی

 –المسـألة العكسـیة  –المسـألة المباشـرة  –حساب االحداثیات والطول واالنحـراف علـى سـطح االلبسـوید  –ي الجیودیس
 –شــبكات المثلثــات الجیودیســیة فــي مصــر  –أنظمــة الشــبكات الجیودیســیة فــي البلــدان المختلفــة  –شــبكات المثلثــات 

تـأثیر  –تبـادل الرؤیـة  –الـنقط الجیودیسـیة دراسة العقبات بین  –أعمال الرصد الحقلي  –خطوات عمل شبكة مثلثات 
المحطــات  –حالــة وجــود عــائق بــین نقتطــي الرصــد  –االنكســار الجــوي األفقــي  –كرویــة االرض واالنكســار الضــوئي 

ضـبط شـبكات  –االشـترطات والمتانـة فـي الشـبكات المثلثیـة  –قیاس خـط القاعـدة  –) الرصد غیر المركزي(المساعدة 
ضــبط الشــبكات المقیســة  –الطــرق الدقیقــة لضــبط الشــبكات المثلثیــة  –قریبیــة لضــبط الشــبكات الطــرق الت –المثلثــات 

ضـــبط  –العمـــل الحقلـــي للمیزانیـــة الدقیقـــة  –مصـــادر االخطـــاء فـــي المیزانیـــة الدقیقـــة  –المیزانیـــة الدقیقـــة  –االضـــالع 
ضـبط شـبكات المیزانیـة  –زانیـة الدقیقـة العمـل الحقلـي للمی –مصادر االخطاء في المیزانیـة الدقیقـة  –شبكات المیزانیة 

    .   الجیودیسیة الطبیعیة  –الطرق الدقیقة لضبط المیزانیة  –طریقة التقریب المتتالي  -
  المساحة التصویریة   ٥٤٦هتش 

 –كــامیرا التصــویر الجــوي  –أنــواع الصــور  –اســتخدامات المســاحة الجویــة  –المســاحة الجویــة  –التصــویر األرضــي 
االحـــداثیات  -مقیــاس رســـم الصــورة الجویـــة –العالقـــات الهندســیة للصـــورة الجویــة الرأســـیة  –جویـــة الرأســیة الصــورة ال

 –الصــورة المائلــة  –اإلزاحــة الناتجــة عــن التضــاریس علــى الصــورة الجویــة  –االرضــیة مــن الصــورة الجویــة الرأســیة 
ـــة االحـــداثیات االرضـــیة مـــن الصـــورة مقیـــاس رســـم الصـــورة  –نظـــام اإلحـــداثیات المســـاعدة  –التوجیـــه الـــدوراني  المائل

ـــة  ـــة  –المائل ـــران مـــن الصـــورة المائل ـــاع الطی ـــة  –ارتف ـــى الصـــورة المائل ـــران  -اإلزاحـــة عل تصـــمیم خطـــة  –خطـــة الطی
طــرق رؤیــة  –الرؤیــة المجســمة بواســطة الصــور  –الرؤیــة المجســمة  –رســم مخطــط الطیــران علــى خریطــة  –الطیــران 

  كیفیة استخدام أجهزة  –ستریوسكوب أنواع اال –األشكال المجسمة 
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قیـــاس االبتعـــاد  –طـــرق قیـــاس االبعـــاد بـــدون اســـتخدام أجهـــزة التجســـیم  –االبتعـــاد االستریوســـكوبي  –االستریوســـكوب 

  . حساب المناسیب من فروق االبتعاد  –قضیب البراالكس  –باستخدام أجهزة التجسیم 
  طبوغرافیة المساحة ال ٥٤٧هتش 

طـرق  –الترافـرس المقفـل  –الترافرسـات  –تطبیقـات التیودولیـت  –أنواع التیودولیـت المختلفـة   -المساحة بالتیودولیت 
ــــل  ــــرس المقف ــــوح  –ضــــبط التراف ــــرس  الموصــــل والمفت  –المســــاحات وتقســــیم االراضــــي  –االرصــــاد الناقصــــة  –التراف

الطـــرق المختلفـــة  –المســـاحة التایكومتریـــة  –كمیـــات الحفـــر والـــردم  –الحجـــود وتســـویة االراضـــي  –المیزانیـــة العادیـــة 
المنحنیــــات  –المنحنیــــات المركبـــة والعكســــیة  –المنحنیــــات الدائریــــة البســـیطة  –المنحنیـــات  –للمســـاحة التایكومتریــــة 

  . المنحنیات االنتقالیة  –الرأسیة 
  المساحة المائیة وتحت السطحیة   ٥٤٨هتش 

المـد  –منسـوب سـطح البحـر  –مسـاحة الشـواطئ  –الطـرق المختلفـة للمسـاحة المائیـة  –ئیة الغرض من المساحة الما
رصـــد الزوایـــا  –األرصـــاد الحقلیـــة فـــي المســـاحة المائیـــة  –تعیـــین أعمـــاق المیـــاه  –محطـــات المـــد والجـــزر  –والجـــزر 

 –ي مجـرى مـائي عمـل قطـاع فـ –تعیـین الموقـع مـن مركـب  –حسـاب اإلحـداثیات  –حساب المسافات  –بالسكستان 
  -طـــرق إنشــاء األنفـــاق   –أنــواع األنفــاق  –الغـــرض مــن مســاحة األنفـــاق  –طــرق حســاب معـــدالت تصــریف المیــاه 

 –حسـاب المسـافات المائلـة فـي النفـق  –الضـبط األفقـي والرأسـي لمحـاور األنفـاق  –توقیع نقاط شبكة مساحة األنفـاق 
  .نقل المناسیب من سطح األرض لداخل النفق  –سار النفق ربط شبكة المثلثات بم –خطأ التقابل في األنفاق 

  المساحة الفلكیة ٥٤٩هتش
العالقـة بـین خـط العــرض  –اإلحـداثیات الفلكیــة  –األرصـاد الفلكیـة  –الكــرة السـماویة  –الغـرض مـن المسـاحة الفلكیـة 

 –الـزمن النجمـي  –الـزمن  –لكریـة الزیـادة ا –حل المثلـث الكـري  –المثلث الكري  –وزاویة االرتفاع والمیل االستوائي 
مكـان الراصـد بقیـاس ارتفـاع نجـم  –تعیـین خـط العـرض  –الرصـد علـى النجـوم  –التقوییم الشمسـي  –الزمن الشمسي 

 –تعیــین انحــراف خــط بالرصــد علــى نجــم عنــد االســتطالة  –تعیــین خــط العــرض بالرصــد علــى نجمــین  –عنــد العبــور 
  .د باستخدام االستطالة لنجمین تعیین االنحراف وخط عرض مكان الراص

  القیاس االلكتروني   ٥٥٠هتش 
كیفیـة القیـاس  –تصـنیف أجهـزة القیـاس االلكترونـي للمسـافات  –الفكرة األساسیة ألجهزة القیاس االلكترونـي للمسـافات 

 –اللكترونــي أنظمــة قیــاس المســافة ا –خــواص اإلشــارات المســتخدمة فــي األجهــزة االلكترونیــة  –بــاألجهزة االلكترونیــة 
ــة الغمــوض فــي األجهــزة االلكترونیــة  –النظــام الكهروضــوئي  –نظــام المیكرویــف  مصــادر األخطــاء فــي أجهــزة  –إزال

دقــة  –العــواكس  –التصــحیحات الــالزم أخــذها فــي االعتبــار عنــد القیــاس بــاألجهزة االلكترونیــة  –القیــاس االلكترونــي 
  .المحطة المتكاملة  –القیاس االلكتروني 

  جیودیسیا االقمار الصناعیة واالستشعار عن بعد    ٥٥١هتش 
 –النظـــام العــالمي لتحدیـــد الموقـــع  –االنظمـــة الحدیثــة فـــي الجیودیســیا الفضـــائیة  –مقدمــة عـــن الجیودیســیا الفضـــائیة 

  وحدة االستقبال  –وحدة التحكم  –الوحدة الفضائیة  –أساسیات النظام  –ماهو النظام العالمي لتحدید الموقع 
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  والمرافق سم هندسة التشییدق
أنـواع االرصـاد ومعـدالت  –حسـاب المسـافة مـن المسـتقبل الـى القمـر  – GPSكیفیة تعیین الموقـع بالــ –) المستخدم(

مـــدارات  –ســـطح االســـناد وأنظمـــة االحـــداثیات  –االنـــواع المختلفـــة الجهـــزة االســـتقبال  – GPSالرصـــد المختلفـــة للــــ 
أخطـاء االتاحـة المختـارة  –أخطـاء الوضـع الهندسـي لالقمـار  – GPSطـاء فـي الــ مصادر االخ –االقمار الصناعیة 

االخطــاء المتعلقــة بــأجهزة االســتقبال  –االخطــاء المتعلقــة باالقمــار الصـناعیة  –االخطـاء الناتجــة مــن طبقــات الجـو  –
یقــات المختلفــة للنظــام التطب – GPSأســالیب الرصــد المختلفــة للــ – GPSاالسـالیب المســتخدمة لتعیــین الموقــع بالــ –

  . تطبیقات االستشعار عن بعد   –فكرة عمل نظام االستشعار عن بعد  –العالمي لتحدید الموقع 
  تصمیم النماذج المساحیة    ٥٥٢هتش 

علـى سـطح االلبسـوید ) االطـوال(لتصمیم برامج لحساب المسـافات ) ++Cالفورتران والـ(استخدام اللغات الحاسب االلي 
ف أقطـار االنحنـاء لنقطــة علـى سـطح االلبسـوید ، حسـاب االحــداثیات والطـول واالنحـراف علـى ســطح ، حسـاب انصـا

االلبســـوید ، الرصـــد غیـــر المركـــزي ، حســـاب الزیـــادة الكریـــة ، ضـــبط الشـــبكات الجیودیســـیة مقیســـة الزوایـــا ، ضـــیط 
  .حساب تحركات المنشآت الشبكات الجیودیسیة مقیسة االضالع ، ضبط شبكات المیزانیة ، عمل نموذج لدراسة و 

  إسقاط الخرائط ٥٥٣هتش 
الغــرض  –االحــداثیات علــى سـطح الكــرة االرضــیة  –االحــداثیات علــى المسـقط  –المبـادئ االساســیة الســقاط الخـرائط 

تقسـیم المسـاقط تبعـا لشـكل سـطح  –تصـنیف المسـاقط  -مقیـاس الرسـم فـي خـرائط المسـقط  –من علم اسقاط الخرائط 
خصــائص المســاقط المســتویة  –المســاقط المســتویة القطبیــة  –المســاقط مــن حیــث طبیعــة االســقاط تقســیم  –االســقاط 
المســقط المركــزي القطبــي المســتوي  –حســاب االحــداثیات ومقــاییس الرســم علــى المســاقط القطبیــة المســتویة  –القطبیــة 

المسـاقط القطبـي المسـتوي  –ورة المسـاقط القطبیـة غیـر المنظـ –القطبـي المسـتوي ) االسـتریوجرافي(المسقط المجسم  –
 –المسـاقط الرأسـیة المماسـة  –المساقط المساحیة المسـاقط المخروطیـة واالسـطوانیة  –) المبرت(المتساوي المساحات 

) المبــرت(المسـقط االسـطواني الرأسـي الممـاس المتسـاوي المسـاحات  –المسـقط االسـطواني المركـزي الرأسـي المماسـي 
مســـــقط مركیتـــــور  –مســــقط مركیتـــــور المســـــتعرض العـــــالمي  –مركیتـــــور المســـــتعرض  المســــاقط المســـــاحیة مســـــقط –

  .مسقط مركیتور المستعرض المصري المعدل  –المستعرض المصري 
  مشروع   ٥٥٤هتش 

  .مشروع عملي یحتوي على إنشاء ورصد وضبط شبكة مثلثات وترافرس وشبكة میزانیة 
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  قسم هندسة التشیید والمرافق
  هندسة وادارة التشیید: لمقررات الماجستیر  العلميالمحتوى 

  ادارة تشیید متقدمة ٦٠٥هتش 
كــأداه  (AHP)اســتخدام طریقــة  –حــاالت دراســیة لمشــروعات  –) البــوت(أنظمــة تعاقــدات البنــاء والتشــغیل واالنتقــال 

    . لدعم اتخاذ القرار في تقییم جدوى مشروعات البوت 
  دنیة نظم تشیید مشروعات الهندسة الم ٦٠٦هتش 

أعمـال الرفـع واالونـاش  –أعـال ومعـدات االتربـة  –أسالیب تدعیم التربة واالساسات  –تشیید االنفاق  –تشیید الكباري 
  .انتاج الركام من الكسارات  –أعمال رصف الطرق  –التفجیر في التشیید  –

  تقییم االداء وطرق التحسین  ٧٠٧هتش 
االداء االمثــل  –طــرق قیــاس االداء  –االداء فــي مشــروعات التشــیید مؤشــرات  –مؤشــرات االداء فــي شــركات التشــیید 

  .خریطة الوظیفة والمتحكم  –طرق تقییم االداء  –
  ادارة الجودة الشاملة ٦٠٨هتش 

أساسـیات االحصــاء  –طــرق وادوات ادارة الجـودة الشــاملة  –أساسـیات ادارة الجــودة الشـاملة  –مصـطلحات وتعریفــات 
  .خرائط التحكم  –عینات القبول  –الجودة االحصائیة مراقبة  –واالحتماالت 

  ادارة البیئة والسالمة والصحة المهنیة في التشیید ٦٠٩هتش 
سیاســة  –عناصــر ادارة الصــحة والســالمة  –مصــطلحات وتعریفــات العوامــل البشــریة المــؤثرة علــى الصــحة والســالمة 

 –االختیـــار والتصـــحیح  –المتابعــة  –یل والقیـــاس التطبیـــق والتشــغ –تخطــیط الصـــحة والســالمة  –الصــحة والســـالمة 
  .القیاس النموذجي  –مراجعة االدارة 

  ادارة المخاطر في التشیید ٥١٠هتش 
ـــات المخـــاطر فـــي التشـــیید  ـــاخ وتعریف ـــواع المخـــاطر  –اســـتراتیجیة ادارة المخـــاطر  –من  –مراحـــل مشـــروع التشـــیید وان

تحدیـد المخـاطر  –عملیـة تعریـف المخـاطر  –راد والهیاكـل التنظیمیـة ادارة المخـاطر لالفـ –التقییم المـالي للمشـروعات 
  .االدارة الناجحة للمخاطر  –التحكم في المخاطر  –التعامل مع المخاطر  –كمیا 

  الذكاء الصناعي وتطبیقاته في التشیید  ٦١١هتش 
 –فــي مجــال هندســة التشــیید اســتخدام الــنظم الخبیــرة  –مبــادئ اعــداد الــنظم الخبیــرة  –مقدمــة عــن الــذكاء الصــناعي 

ـــادئ اعـــداد الشـــبكات العصـــبیة  اســـتخدام تكنولوجیـــا  –اســـتخدام الشـــبكات العصـــبیة فـــي مجـــال هندســـة التشـــیید  –مب
  مقدمة عن نظم التآلف العشوائیة –المعلومات في مجال الهندسة المدنیة 

  االنتاجیة واالستخدام االمثل للموادر في التشیید ٦١٢هتش 
خـرائط  –خریطـة التـدفق العملیـة  –طریقـة دراسـة الوقـت  –العوامل المؤثرة على االنتاجیة في التشـیید تعریفات واهمیة 

ـــأخیر عـــن طریـــق المالحـــظ  –عینـــة النشـــاط  –االنشـــطة المتعـــددة  التشـــیید  –القیـــاس النمـــوذجي  –طریقـــة حصـــر الت
  .الرشیق 
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  والمرافق قسم هندسة التشیید
  ةاالدارة المالیة المتقدم ٦١٣هتش 

تحدیــد  –القیمــة الزمنیــة للمــال  –التكامــل بــین الوقــت والتكلفــة  –تحلیــل البیانــات المالیــة للشــركة  –المســتندات المالیــة 
  .مصادر التمویل للشركات  –قیمة العائد بناء على التدفق النقدي للمشروع 

  العقود والمطالبات وفض المنازعات  ٦١٤هتش 
االطــراف المشــاركین فــي مشــروعات التشــیید ومســئولیات كـــل  –المقــاوالت  أنــواع شــركات –أساســیات عقــود التشــیید 

 –معنــى وتعریــف المطالبــات  –أنظمــة تســلیم المشــروع واشــتراطات الفیــدیك  –أنــواع العقــود  –وثــائق العقــد  –طــرف 
  .حاالت دراسیة  –خطوات فض المنازعات  –تجهیز وثائق الشكوى  –انواع المطالبات في التشیید 

  الطرق الكمیة ٦١٥هتش 
نمـــــاذج  –نظریـــــة صــــفوف االنتظــــار  –نمــــاذج المحاكــــاه  –برمجــــة االهـــــداف  –نمـــــاذج النقــــل  –البرمجــــة الخطیــــة 

  .تطبیقات في مجال التشیید  –التخصیص 
  اقتصادیات التشیید المتقدمة ٦١٦هتش 

 –المخــاطر العالیــة تقیــیم االســتثمارات ذات  –حســاب معــدل العائــد المجــري للشــركات  –هیكلــة رأس مــال الشــركات 
  .االدارة المالیة للشركات  –استخدام البرمجة الخطیة في تحقیق التوظیف االمثل لرأس المال المتاح 
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  قسم هندسة التشیید والمرافق
  هندسة الطرق والمطارات:لمقررات الماجستیر  لعلميالمحتوى ا

  االحصاء الهندسي المتقدم للطرق  ٦١٧هتش 
تحلیــــل  –اختبـــار الفـــروض  –المتغیـــرات العشـــوائیة وتوزیــــع االحتمـــاالت  –عـــن االحصـــاء وتحلیــــل البیانـــات مقدمـــة 

تحلیـل االنحـدار الخطـي المتعـدد باسـتخدام تطبیقـات الحاسـب  –االنحدار الخطي البسیط باستخدام تطبیقات الحاسـب 
متعـدد باسـتخدام تطبیقـات الحاسـب تحلیـل تحلیـل االنحـدار الخطـي ال –تحلیل التشتت باسـتخدام تطبیقـات الحاسـب  –

  .ضبط الجودة االحصائیة  –التشتت باستخدام تطبیقات الحاسب 
  التصمیم الهندسي المتقدم للطرق ٦١٨هتش 

 –العناصــر االساســیة الحاكمــة للتصــمیم الهندســي للطــرق  –مقدمــة عــن تعریــف واهــداف التصــمیم الهندســي للطــرق 
تصـمیم االنـواع المختلفـة للمنحنیـات  –التخطـیط األفقـي للطـرق  –رؤیة على الطـرق حساب االنواع المختلفة لمسافة ال

تــدویر حــواف الطــرق عنــد المنحنیــات االفقیــة للطــرق ذات االتجــاه الواحــد أو  -األفقیــة البســیطة والمركبــة والحلزونیــة 
الرســومات  –یارات الثقیلــة حـارات التزلــق للسـ –التخطــیط الرأسـي للطــرق مـع تصــمیم المنحنیـات الرأســیة  -االتجـاهین 

تصـمیم تقاطعـات الطـرق فـي ذات المسـتوى  –تصـمیم القطـاع العرضـي للطـرق  -التنفیذیة للمنحنیات االفقیة والرأسیة 
  .تصمیم تقاطعات الطرق في مستویین مختلفین منفصلین أو متصلین  –

  التصمیم اإلنشائي المتقدم للطرق ٦١٩هتش 
ركــة المــرور وخــواص التربــة التأسیســیة ونبــذة عــن مواصــفات الطبقــات المختلفــة ، دراســة أســس التصــمیم االنشــائي وح

دراســة بــرامج الحاســب الحدیثــة الخاصــة بحســاب االجهــادات واالنفعــاالت والتــي تســتخدم فــي التصــمیم للرصــف المــرن 
نشـائي ، وكـذا دراسـة بـرامج الحاسـب التـي تسـتخدم فـي التصـمیم اال Elsym 5 , Kenlayerوالصلب مثـل برنـامج 

  . دراسة تقویة الرصف الحالي واالنشاء المرحلي المخطط  AASHTOعلى اسس تجریبیة مثل طریقة االشتو 
  مواد انشاء الطرق ٦٢٠هتش 

تدرجـه  -حسـاباته (الركـام  –) االختبـارات  –االسـتخدامات  –األنواعهـا (المـواد االسـفلتیة  –مفـاهیم أساسـیة  –مقدمة 
تصـنیع الخلطـة االسـفلتیة علـى  –تصنیع الخلطـة االسـفلتیة علـى السـاخن  –طة االسفلتیة تصمیم الخل –) اختباراته –

بعــض المفــاهیم الحدیثــة فــي دراســة ســلوك المــواد  –صــیانة بالطــات الرصــف المــرن  –المعالجــة الســطحیة  –البــارد 
  . االسفلتیة والخلطات االسفلتیة 

  مراقبة جودة إنشاء الطرق ٦٢١هتش 
طریقــة مارشــال  –خصــائص واختبــارات الجــودة للمـواد المســتخدمة فــي انشـاء الطبقــات  –رصـف مقدمـة عــن طبقــات ال
مراقبــة جـودة نقــل  –مراقبــة جـودة انتـاج الخلطــات االسـفلتیة  –طــرق انتـاج الخلطــات االسـفلتیة  –والخلطـة التصـمیمیة 

 –عملیتــي الفــرش والــدمك  المعــدات المســتخدمة فــي –انــواع الخالطــات  –ادارة انتــاج الخلطــات  –وفــرش الخلطــات 
  ) .ابتدائي ونهائي(االستالم الحقلي للطرق  –عملیة الفرش والدمك للخلطات االسفلتیة 
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  والمرافق قسم هندسة التشیید
  هندسة النقل والمرور المتقدمة ٦٢٢هتش 

لنقـل أنظمـة أسـس تخطـیط ا –تخطـیط النقـل  –أنـواع النقـل  –) -مراحـل  –أهـداف  –تعریف (هندسة النقل  –مقدمة 
 –تولـد الـرحالت واسـالیبها  –مراحـل التنبـؤ علـى النقـل  –التوازن بین العـرض والطلـب علـى النقـل  –ومؤسسات النقل 
 –تخصــیص الــرحالت علــى شــبكة النقــل  –تقســیم الــرحالت علــى وســائل النقــل المختلفــة وأســالیبها  –توزیــع الــرحالت 

ـــیم مشـــروعات النقـــل  ـــدفق المـــرور خ –تعریـــف هندســـة المـــرور  –تقی ـــین عناصـــر  –صـــائص ت العالقـــات االساســـیة ب
دراســـة  –دراســات الســـرعة اللحظیــة  –دراســات خصـــائص واحجــام المـــرور  –) الســـرعة –الحجــم  –الكثافـــة (المــرور 

ـــأخیر  ـــرحالت والت ـــتحكم فـــي المـــرور  –دراســـة وخصـــائص انتظـــار المركبـــات  –أزمنـــة ال تصـــمیم االشـــارات  –نظـــم ال
  .  حوادث المرور واالمان على الطرق –العالمات المروریة  –ن االشارات الضوئیة التنسیق بی –الضوئیة 

  ادارة وصیانة الطرق ٦٢٣هتش 
 –مســح عیــوب الرصــف االســفلتي  –تعریــف عناصــر النظــام (نظــام ادارة الصــیانة  –التنظــیم والمســئولیات  –مقدمــة 

صــیانة الطــرق  –أنــواع الصــیانة  –) یــیم حالــة الطریــقبــرامج ادارة الصــیانة لتق –نمـوذج مســح لحالــة الطــرق االســفلتیة 
  .  االسفلتیة 

  هندسة المطارات المتقدمة ٦٢٤هتش 
التصـــمیم الهندســـي لمنطقـــة الهبـــوط  –تخطـــیط المطـــارات واشـــكال وترتیـــب المطـــارات  –التعریـــف بـــأنواع المطـــارات 
 –دراســة منــاطق االمــان للمطــارات  –تصــنیف المطــارات والتوافــق مــع الحركــة المروریــة  –وتحدیــد اتجاهــات المــرات 

التصــمیم االنشــائي للمطــارات  –أنظمــة الصــرف  –اضــاءة المطــارات  –العالمــات المالحیــة  –أجهــزة الهبــوط االلــي 
  .  وتصنیف التربة للمطارات وطرق التصمیم لطبقات الرصف المرن والصلب للمطارات 

  هندسة وتخطیط النقل ٦٢٥هتش 
ـــواع النقـــل  –) مراحـــل –أهـــداف  –یـــف تعر (هندســـة النقـــل  –مقدمـــة  أســـس  –تخطـــیط النقـــل بانواعـــه المختلفـــة  –أن

 –مراحــل التنبــؤ علــى النقــل  –التــوازن بــین العــرض والطلــب علــى النقــل  –أنظمــة ومؤسســات النقــل  –تخطــیط النقــل 
لــرحالت علـــى تقســیم ا –نمــاذج توزیـــع الــرحالت  –توزیــع الــرحالت  –طــرق التنبــؤ بتولـــد الــرحالت  –تولــد الــرحالت 

تقیــیم (تقیــیم مشــروعات النقــل  –تخصــیص الــرحالت علــى شــبكة الطــرق وأســالیبها  –وســائل النقــل المختلفــة وأســالیبها 
  ) .  تقییم اقتصادي –تقییم بیئي  –تقییم تشغیلي  –مالي 

  میكانیكا التربة الهندسیة للطرق ٦٢٦هتش 
اسـتخدام مـواد الجیوتكسـتیل فـي  –تثبیـت التربـة  –التربـة  مقاومـة –تشـیید الجسـور  –تصنیف التربـة الهندسـیة للطـرق 

  .معالجة التربة الضعیفة  –إنشاء الطرق 
  معدات تشیید الطرق  ٦٢٧هتش 

 –حفـــر ونقـــل التربـــة بواســـطة القصـــابیة  –إزاحـــة التربـــة وتنظیـــف الموقـــع  –دمـــك التربـــة  –تخطـــیط األعمـــال الترابیـــة 
  .قدرة المعدات  –إنتاج وفرش الخلطة االسفلتیة  –عدات النقل م –تسویة سطح التربة باستخدام الجربدر 
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  والمرافق قسم هندسة التشیید
  اقتصادیات تشیید الطرق   ٦٢٨هتش 

تحضـیر البیـان  –أساسـیات المحاسـبة  –مقارنـة بـین اتفاقیـات المحاسـبة  –اتفاقیة المحاسـبة  –الرقبة المالیة للشركات 
 –التكامــل  بــین الوقــت والتكــالیف  –تراكیـب محاســبة التكــالیف  –) ة علــى التكلفــةأساســیات الســیطر (مفــاهیم  –المـالي 

عداد التقاریر  ٕ   .حساب تكالیف المعدات  –جمع وا
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  سم هندسة التشیید والمرافقق
  الهندسة المساحیة :مقررات الماجستیر المحتوى العلمي ل

  المساحیة المتقدمة  نظریة األخطاء واالحتماالت  ٦٢٩هتش 
أنـواع األخطـاء فـي  –األخطـاء اآللیـة  –األخطـاء الطبیعیـة  –األخطـاء الشخصـیة  -مصـادر األخطـاء فـي االرصـاد المسـاحیة 

ــــة االحتمــــاالت  –) العارضــــة(األخطــــاء العشــــوائیة  –األخطــــاء المنتظمــــة  –األغــــالط  –االرصــــاد المســــاحیة  منحنــــى  –نظری
 –) التكراریــة(الدقــة النســبیة  –الدقــة المطلقــة  –أنــواع الدقــة  –یــاري أو الخطــأ التربیعــي المتوســط االنحــراف المع –االحتمــاالت 

 –االرتبــاط بــین األرصــاد  –معــاییر الدقــة لألرصــاد الموزونــة  –مــدى الثقــة  –الخطــأ المحتمــل  –حــذف قــیم األرصــاد الشــاذة 
نظریــة أقــل مجمــوع  –مصــفوفة األوزان لألرصــاد  –) التغــابن –التبــاین (مصــفوفة االرتبــاط  –الخطــأ التربیعــي المتوســط للــدوال 

 –) باســـتخدام المصـــفوفات(طریقـــة المعـــادالت الشـــرطیة  –) باســـتخدام المصـــفوفات(الطریقـــة البارامتریـــة  –لمربعـــات األخطـــاء 
  .استخدام نظریة أقل مجموع لمربعات األخطاء في ضبط الشبكات الجیودیسیة 

  المتقدمة المساحة الجیودیسیة ٦٣٠هتش 
 –االحـداثیات الجغرافیـة  –أنـواع االحـداثیات  –العناصر الهندسـیة لاللبسـوید  –االلبسوید  –الجیوئید  –شكل األرض 

علــى ) االطــوال(حســاب المســافات  –أنصــاف أقطــار االنحنــاء لنقطــة علــى ســطح االلبســوید  –االحــداثیات الكارتیزیــة 
ــــزوال  –ســــطح االلبســــوید  ــــة الزیــــا –تقــــارب خطــــوط ال ــــى ســــطح االلبســــوید  –دة الكری ــــات عل الخــــط  –أنــــواع المنحنی

 –المسـألة العكسـیة  –المسـألة المباشـرة  –حساب االحداثیات والطول واالنحـراف علـى سـطح االلبسـوید  –الجیودیسي 
 –شــبكات المثلثــات الجیودیســیة فــي مصــر  –أنظمــة الشــبكات الجیودیســیة فــي البلــدان المختلفــة  –شــبكات المثلثــات 

تـأثیر  –تبـادل الرؤیـة  –دراسة العقبات بین الـنقط الجیودیسـیة  –أعمال الرصد الحقلي  –وات عمل شبكة مثلثات خط
المحطــات  –حالــة وجــود عــائق بــین نقتطــي الرصــد  –االنكســار الجــوي األفقــي  –كرویــة االرض واالنكســار الضــوئي 

ضـبط شـبكات  –والمتانـة فـي الشـبكات المثلثیـة االشـترطات  –قیاس خـط القاعـدة  –) الرصد غیر المركزي(المساعدة 
ضــبط الشــبكات المقیســة  –الطــرق الدقیقــة لضــبط الشــبكات المثلثیــة  –الطــرق التقریبیــة لضــبط الشــبكات  –المثلثــات 

ضـــبط  –العمـــل الحقلـــي للمیزانیـــة الدقیقـــة  –مصـــادر األخطـــاء فـــي المیزانیـــة الدقیقـــة  –المیزانیـــة الدقیقـــة  –االضـــالع 
الطـــرق  –الجیودیســـیة الطبیعیـــة  –الطـــرق الدقیقـــة لضـــبط المیزانیـــة  –طریقـــة التقریـــب المتتـــالي  -انیـــة  شـــبكات المیز 

    .   تشوهات القشرة االرضیة وحساب تحركات المنشئات  –المختلفة لتعیین سطح الجیوئید 
  المساحة التصویریة المتقدمة   ٦٣١هتش 

 –كــامیرا التصــویر الجــوي  –أنــواع الصــور  –لمســاحة الجویــة اســتخدامات ا –المســاحة الجویــة  –التصــویر األرضــي 
االحـــداثیات  -مقیــاس رســـم الصــورة الجویـــة –العالقـــات الهندســیة للصـــورة الجویــة الرأســـیة  –الصــورة الجویـــة الرأســیة 

 –الصــورة المائلــة  –اإلزاحــة الناتجــة عــن التضــاریس علــى الصــورة الجویــة  –االرضــیة مــن الصــورة الجویــة الرأســیة 
ـــة االحـــداثیات االرضـــیة مـــن الصـــورة  –نظـــام اإلحـــداثیات المســـاعدة  –لتوجیـــه الـــدوراني ا مقیـــاس رســـم الصـــورة المائل

ـــة  ـــة  –المائل ـــران مـــن الصـــورة المائل ـــاع الطی ـــة  –ارتف ـــى الصـــورة المائل ـــران  -اإلزاحـــة عل تصـــمیم خطـــة  –خطـــة الطی
طــرق رؤیــة  –ؤیــة المجســمة بواســطة الصــور الر  –الرؤیــة المجســمة  –رســم مخطــط الطیــران علــى خریطــة  –الطیــران 

  كیفیة استخدام أجهزة  –أنواع االستریوسكوب  –األشكال المجسمة 
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  والمرافق قسم هندسة التشیید
قیـــاس االبتعـــاد  –طـــرق قیـــاس االبعـــاد بـــدون اســـتخدام أجهـــزة التجســـیم  –االبتعـــاد االستریوســـكوبي  –االستریوســـكوب 

  . حساب المناسیب من فروق االبتعاد  –راالكس قضیب الب –باستخدام أجهزة التجسیم 
  المساحة الطبوغرافیة المتقدمة  ٦٣٢هتش 

التیودولیـــت  –التیودولیـــت ابصـــري  –التیودولیـــت ذو الورنیـــة  –أنـــواع التیودولیـــت المختلفـــة   -المســـاحة بالتیودولیـــت 
الترافـــــرس   –لترافــــرس المقفـــــل طــــرق ضـــــبط ا –الترافــــرس المقفـــــل  –الترافرســـــات  –تطبیقـــــات التیودولیــــت  –الرقمــــي 

الحجــــوم وتســــویة  –المیزانیــــة العادیــــة  –المســــاحات وتقســــیم األراضــــي  –األرصــــاد الناقصــــة  –الموصــــل والمفتــــوح 
 –المنحنیـــات المركبـــة والعكســـیة  –المنحنیــات الدائریـــة البســـیطة  -المنحنیـــات   –كمیـــات الحفـــر والـــردم  –األراضــي 

  .  الطرق المختلفة للمساحة التاكیومتریة  –المساحة التاكیومتریة  –النتقالیة المنحنیات ا –المنحنیات الرأسیة 
  المساحة المائیة وتحت السطحیة المتقدمة   ٦٣٣هتش 

المنســوب المتوســط لســطح  –مســاحة الشــواطئ  –الطــرق المختلفــة للمســاحة المائیــة  –مقدمــة عــن المســاحة المائیــة 
األرصـاد الحقلیـة فـي المسـاحة المائیـة  –طـرق تعیـین أعمـاق المیـاه  –جـزر محطـات المـد وال –المـد والجـزر  –البحر 

تعیـین الموقـع مـن مركـب  –حساب اإلحداثیات  –حساب المسافات في المساحة المائیة  –رصد الزوایا بالسكستان  –
أنــواع  –الغــرض مــن مســاحة األنفــاق  –طــرق حســاب معــدالت تصــریف المیــاه  –عمــل قطــاع فــي مجــرى مــائي  –
 –الضــبط األفقــي والرأســي لمحــاور األنفــاق  –توقیــع نقــاط شــبكة مســاحة األنفــاق   -طــرق إنشــاء األنفــاق   –نفــاق األ

نقـل المناسـیب  –ربـط شـبكة المثلثـات بمسـار النفـق  –خطـأ التقابـل فـي األنفـاق  –حساب المسافات المائلـة فـي النفـق 
  .من سطح األرض لداخل النفق 

  تقدمةالمساحة الفلكیة الم ٦٣٤هتش
العالقـــة بـــین االرصـــاد  –اإلحـــداثیات الفلكیـــة  –األرصـــاد الفلكیـــة  –الكـــرة الســـماویة  –الغـــرض مـــن المســـاحة الفلكیـــة 
طــرق  –المثلــث الكـري  –العالقـة بـین خــط العـرض وزاویـة االرتفــاع والمیـل االسـتوائي  -الفلكیـة واالرصـاد الدیودیســیة 

الرصـد علـى  –التقـوییم الشمسـي  –الـزمن الشمسـي  –الـزمن النجمـي  –الـزمن  –الزیـادة الكریـة  –حـل المثلـث الكـري 
تعیـین خـط العـرض بالرصـد علـى نجمـین  –تعیین خط العرض مكان الراصد بقیاس ارتفاع نجم عند العبور  –النجوم 

تعیــین االنحــراف وخــط عــرض مكــان الراصــد باســتخدام  –تعیــین انحــراف خــط بالرصــد علــى نجــم عنــد االســتطالة  –
  .الة لنجمین االستط

  القیاس االلكتروني المتقدم   ٦٣٥هتش 
كیفیـة القیـاس  –تصـنیف أجهـزة القیـاس االلكترونـي للمسـافات  –الفكرة األساسیة ألجهزة القیاس االلكترونـي للمسـافات 

 – أنظمــة قیــاس المســافة االلكترونــي –خــواص اإلشــارات المســتخدمة فــي األجهــزة االلكترونیــة  –بــاألجهزة االلكترونیــة 
ــة الغمــوض فــي األجهــزة االلكترونیــة  –النظــام الكهروضــوئي  –نظــام المیكرویــف  مصــادر األخطــاء فــي أجهــزة  –إزال

دقــة  –العــواكس  –التصــحیحات الــالزم أخــذها فــي االعتبــار عنــد القیــاس بــاألجهزة االلكترونیــة  –القیــاس االلكترونــي 
  .المحطة المتكاملة  –القیاس االلكتروني 
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  والمرافق لتشییدقسم هندسة ا
  جیودیسیا االقمار الصناعیة واالستشعار عن بعد    ٦٣٦هتش 

 –النظـــام العــالمي لتحدیـــد الموقـــع  –االنظمـــة الحدیثــة فـــي الجیودیســیا الفضـــائیة  –مقدمــة عـــن الجیودیســیا الفضـــائیة 
ـــد الموقـــع  وحـــدة االســـتقبال  – وحـــدة الـــتحكم –الوحـــدة الفضـــائیة  –أساســـیات النظـــام  –مـــاهو النظـــام العـــالمي لتحدی

أنـواع االرصـاد ومعـدالت  –حسـاب المسـافة مـن المسـتقبل الـى القمـر  – GPSكیفیة تعیین الموقـع بالــ –) المستخدم(
مـــدارات  –ســـطح االســـناد وأنظمـــة االحـــداثیات  –االنـــواع المختلفـــة الجهـــزة االســـتقبال  – GPSالرصـــد المختلفـــة للــــ 

أخطـاء االتاحـة المختـارة  –أخطـاء الوضـع الهندسـي لالقمـار  – GPSلــ مصادر االخطـاء فـي ا –االقمار الصناعیة 
االخطــاء المتعلقــة بــأجهزة االســتقبال  –االخطــاء المتعلقــة باالقمــار الصـناعیة  –االخطـاء الناتجــة مــن طبقــات الجـو  –
ختلفــة للنظــام التطبیقــات الم – GPSأســالیب الرصــد المختلفــة للــ – GPSاالسـالیب المســتخدمة لتعیــین الموقــع بالــ –

 –تطبیقـات االستشـعار عـن بعـد  –جهاز االستشـعار  -العالمي لتحدید الموقع العناصر الرئیسیة لالستشعار عن بعد 
  .   GPSتدریب میداني على استعمال ومعالجة بیانات الـ 

  تصمیم النماذج المساحیة    ٦٣٧هتش 
علـى سـطح االلبسـوید ) االطـوال(برامج لحساب المسـافات لتصمیم ) ++Cالفورتران والـ(استخدام اللغات الحاسب االلي 

، حسـاب انصـاف أقطـار االنحنـاء لنقطــة علـى سـطح االلبسـوید ، حسـاب اإلحــداثیات والطـول واالنحـراف علـى ســطح 
االلبســـوید ، الرصـــد غیـــر المركـــزي ، حســـاب الزیـــادة الكریـــة ، ضـــبط الشـــبكات الجیودیســـیة مقیســـة الزوایـــا ، ضـــبط 

  .سیة مقیسة االضالع ، ضبط شبكات المیزانیة ، عمل نموذج لدراسة وحساب تحركات المنشئات الشبكات الجیودی
  إسقاط الخرائط المتقدم ٦٣٨هتش 

الغــرض  –االحــداثیات علــى سـطح الكــرة االرضــیة  –االحــداثیات علــى المسـقط  –المبـادئ األساســیة الســقاط الخـرائط 
تقسـیم المسـاقط تبعـا لشـكل سـطح  –تصـنیف المسـاقط  -المسـقط مقیـاس الرسـم فـي خـرائط  –من علم اسقاط الخرائط 

خصــائص المســاقط المســتویة  –المســاقط المســتویة القطبیــة  –تقســیم المســاقط مــن حیــث طبیعــة االســقاط  –االســقاط 
المســقط المركــزي القطبــي المســتوي  –حســاب االحــداثیات ومقــاییس الرســم علــى المســاقط القطبیــة المســتویة  –القطبیــة 

المسـاقط القطبـي المسـتوي  –المسـاقط القطبیـة غیـر المنظـورة  –القطبـي المسـتوي ) االسـتریوجرافي(سقط المجسم الم –
المســـــقط  –المســـــاقط الرأســـــیة المماســـــة  –المســـــاقط  المخروطیـــــة واالســـــطوانیة  –) المبـــــرت(المتســـــاوي المســـــاحات 

 –) المبــــرت(اس المتســـاوي المســــاحات المســــقط االســـطواني الرأســــي الممــــ –االســـطواني المركــــزي الرأســـي المماســــي 
مسـقط مركیتـور المسـتعرض  –مسـقط مركیتـور المسـتعرض العـالمي  –المساقط المساحیة مسقط مركیتور المستعرض 

  .مسقط مركیتور المستعرض المصري المعدل  –المصري 
  حلقة بحث  ٦٣٩هتش 

  .عرض ومناقشة عدة مشروعات بحثیة تخدم نقطة بحث الطالب 
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  دسة اإلنشائیةقسم الهن
  في الهندسة االنشائیة الدراسات العلیا المحتوى العلمي لمقررات دبلوم

  ١المتقدم  تحلیل االنشاءات ٥٠٠هنش 
ـــة  ـــى  –طریقـــة الصـــالبة للكمـــرات واإلطـــارات  والجمالونـــات المســـتویة والفراغی ـــات علـــى الحاســـب االل مقدمـــة  –تطبیق

 –تطبیقـات علـى األنـواع المختلفـة للعناصــر  –ص العنصــر الواحـد خـوا –نظریـة الطاقـة  –لطریقـة العناصـر المحـددة 
  .االنبعاج 

  منشآت معدنیة متقدمة ٥٠١هتش 
حــاالت التحمیــل  - LRFDاألســاس التصــمیمى لنظریــة  - ASDوكــذلك مراجعــة  LRFDفلســفة التصــمیم بطریقــة 
 العناصـر المعرضـة للضـغطسـلوك وتصـمیم  - سـلوك وتصـمیم العناصـر المعرضـة للشـد - وحساب القوى التصمیمیة

تصــمیم الــروابط  المبرشــمة البســیطة وذات الالمركزیــة فــى  - تصــمیم األعمــدة الكمریــة - ســلوك وتصــمیم الكمــرات -
  . تصمیم الروابط الملحومة البسیطة وذات الالمركزیة فى األحمال - األحمال

  )١( خواص التربة واختباراتها ٥٠٢هتش 
 –أنـــواع النمـــاذج المادیـــة المســـتخدمة فـــى الهندســـة الجیوتقنیـــة  –هندســـة الجیوتقنیـــة اســـتخدام النمـــاذج المصـــغرة فـــى ال

الضــغط ثالثــى المحــاور (األختبــارات الخاصــة  –إختبــارات النمــاذج بطریقــة الطــرد المركــزى  –مقــاییس قــوانین التشــابه 
ثالثــــى المحــــاور  الحقیقـــى، األنفعــــال المســــتوى ، صــــندوق القــــص الكبیــــر، القـــص البســــیط، القــــص الحلقــــى، الضــــغط

  . )الدینامیكى
  )١(تكنولوجیا الخرسانة  ٥٠٣هتش 

أنــواع و أســباب ،اختبــارات الخرســانة،الخرســانة المتصـلدة،الخرســانة الطازجــة،تصــمیم الخلطــة الخرسـانیة،مـواد الخرســانة
  . خرسانات خاصة،الشروخ

  الخرسانة المسلحة ٥٠٤هتش 
 ، الكمـــرات ، البالطـــات ذات القوالــب المفرغــة، الطــات االكمریــة الب،البالطـــات المصــمتة(تحلیــل العناصــر اإلنشــائیة 

  . أحمال الزالزل - اإلطارات الخرسانیة المسلحة - )االعمدة ، الكوابیل ، الكمرات العمیقة
  )١(الكباري المعدنیة المتقدمة  ٥٠٥هتش 

مبم الكبـــارى ذات األرضـــیات تصــ - تصـــمیم الكبــارى المعدنیـــة و المركبـــة ســابقة األجهـــاد - تصــمیم الكبـــارى المركبــة
  .  الركائز و فواصل التمدد - المعدنیة اآلرثوتروبیة

  هندسة الزالزل و دینامیكا االنشاءات  ٥٠٦هتش 
خصـــائص  -األنظمــة ذات درجــات حریــة متعــددة  –األنظمــة ذات درجــة حریــة واحــدة  –أنــواع األحمــال الدینامیكیــة 

سـلوك المنشـآت تحـت تـأثیر الـزالزل؛ المنشـات ذات –یس؛ تقیـیم المنـاطق األسباب ؛الموجات السیزمیة ؛المقـای: الزالزل
ـــة متعـــددة ـــزالزل فـــى كـــودات _حریـــة حركـــة واحـــدة ؛المجـــال التـــاثیرى للزالزل؛المنشـــات ذات درجـــات حری احتیاطـــات ال

  . المبانى العالیة؛االبراج؛االنفاق؛خطوط األنابیب محطات الطاقة النوویة: تطبیقات-البناء
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  ة االنشائیةقسم الهندس
  میكانیكا التربة واالساسات  ٥٠٧هتش 

التـدعیم أحـادى األتجـاه  –نمذجـة سـلوك التربـة  –المعـادن الطینیـة والتركیـب البنـائى للتربـة   –تكوین التربة ومكوناتهـا 
  . مقاومة التربة للقص –التدعیم األیزوتروبى  –

  المنشآت الخرسانیة الخاصة ٥٠٨هتش 
  . القباب والمخاریط،القشریات  األسطوانیة، القشریات،الكباري،خرسانة سابقة اإلجهاد  
  ) ١(المنشآت المركبة  ٥٠٩هتش 

ــدفع الخــارجي وأشــكال االنهیــار  –درجــات التفاعــل  –أنــواع الكمــرات المركبــة  –عریــف المنشــآت المركبــة ت  –تجربــة ال
تصـــمیم البالطــــات  –ت المركبـــة أنـــواع البالطــــا –تصـــمیم الكمــــرات المركبـــة  –وصــــالت القـــص  –فلســـفة التصـــمیم 

  . تصمیم األعمدة المركبة –أنواع األعمدة المركبة  –المركبة 
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  قسم الهندسة االنشائیة
  دبلوم الدراسات العلیا في هندسة ترمیم وتدعیم المنشآتالمحتوى العلمي لمقررات 

  تدهور المنشآت ٥١٠هتش 
  االختبارات المتلفة و الغیر متلفة للخرسانة المتصلدة، تقویم المنشآت الخرسانیة ، أسباب الشروخ ، أنواع الشروخ 

  ) ٢(تكنولوجیا الخرسانة  ٥١١هتش 
  . الخرسانات خاصة، االنكماش والزحف،تحمل الخرسانة مع الزمن،مواد الخرسانة

  صیانة وتدعیم المنشآت والكباري المعدنیة ٥١٢هتش 
 - تقــدیر الحالــة الراهنــة للمنشــآت و الكبــارى المعدنیــة - تــدقیق طــرق الفحـص - ةفحـص المنشــآت و الكبــارى المعدنیــ

  . صیانة و أصالح العناصر األنشائیة - تقدیر العمر األفتراضى للمنشآت و الكبارى المعدنیة
  طرق تدعیم وترمیم المنشآت الخرسانیة  ٥١٣هتش 

  .  اختیار طرق التدعیم، و األسطح الخرسانیة التوافق بین مواد اإلصالح ، مواد الترمیم ، مواد التدعیم 
  صیانة المنشآت الخرسانیة ٥١٤هتش 

  . طرق عزل المنشات ضد المیاه  والكیماویات، مواد عزل المیاه و الحرارة والكیماویات ، حمایة المنشات الخرسانیة
  ) ١(الخرسانة المسلحة المتقدمة  ٥١٥هتش 

البالطـــــــــــــات ذات القوالـــــــــــــب ، البالطـــــــــــــات االكمریــــــــــــة ،مصـــــــــــــمتةالبالطــــــــــــات ال(تحلیــــــــــــل العناصـــــــــــــر اإلنشـــــــــــــائیة 
  . أحمال الزالزل -اإلطارات الخرسانیة المسلحة  -) االعمدة،الكوابیل،الكمرات العمیقة،الكمرات،المفرغة
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  قسم الهندسة االنشائیة
  مقررات دبلوم الدراسات العلیا في الهندسة الجیوتقنیة

  دراسات الموقع ٥١٦هتش 
 –قطاعـــات التربـــة  –) توزیعهـــا وعـــددها وعمقهـــا: الجســـات والحفـــر المكشـــوفة(إستكشـــاف التربـــة  –الع الموقـــع اســـتط

 -إختبــار االختــراق القیــاس  -إعــداد التقریــر الحقلــى –اســتخراج العینــات المقلقلــة وغیــر المقلقلــة مــن التربــه والصــخر 
المقاومــــة الكهربیــــة، األنكســــار (بــــارات الجیوفیزیقیــــة األخت –الــــدیالتومیتر -الهولنــــدى (اختبــــار المخــــروط األســــتاتیكى 

  ).السیزمى ، األنعكاس السیزمى، اختبار الموجات الصوتیة داخل الحفرة
  )٢(خواص التربة واختباراتها  ٥١٧هتش 

لتربــة تكــوین التربــة، عناصــر الطــین، نســیج التربــة، التبــادل بــین التربــة و المــاء، التربــة االنتفاشــیة، التربــة االنهیاریــة، ا
  .الكارسیتیة، التربة اللینة، التربة المسیلة، السبخة، الخث

  )١(طریقة العناصر المحدودة  ٥١٨هتش 
مســـائل التحلیـــل العـــددى -صــیاغة معـــادالت العناصـــر المحـــددة باســتخدام طریقـــة االتـــزان وطریقـــة المعــادالت المغـــایرة

مســـــتوى وانحنـــــاء األلـــــواح والمتماثـــــل محوریـــــا  الكمـــــرات واإلجهـــــاد ال:عناصـــــر متنوعـــــة-المتعلقـــــة بالعناصـــــر المحـــــددة
  تطبیقات -تحلیل التقارب ومقاییس األداء -والقشریات وذي الثالثة أبعاد

  الجیولوجیا الهندسیة ومیكانیكا الصخور ٥١٩هتش 
الخــواص المیكانیكیــة  –دورة الصــخور  –أنــواع الصــخور وتكوینهــا  وخواصــها الطبیعیــة  –أنــواع المعــادن وخواصــها 

  )مقاومة البرى والتآكل –الضغط أحادى األتجاه والشد واالنحناء والقص المباشر والضغط ثالثى المحاور (ر للصخو 
  المنشآت الساندة  ٥٢٠هتش 

أنـواع المنشـآت السـاندة واسـتخداماتها  -السـاكن  –المقـاوم  –الفعـال : حسـاب ضـغط التربـة -خواص التربة األساسیة 
  .االختیار المناسب بین أنظمة الحوائط الساندة المتاحة -حوائط الساندة تصمیم األنواع المختلفة من ال -

  هیدرولیكا التربة ٥٢١هتش 
الســریان فــى  –طریقــة االختالفــات المحــددة  –شــبكات الســریان  –المعادلــة التفاضــلیة –قــانون دارســى  –نفاذیــة التربــة 

ســـــریان فـــــى التربـــــة ال–زح والـــــتحكم فــــى المیـــــاه تصــــمیم وتنفیـــــذ أنظمـــــة النـــــ –الـــــدفع ألعلـــــى  -التربــــة األیزوتروبیـــــة  
  .األنایزوتروبیة 

  تصمیم االساسات  ٥٢٢هتش 
 –األساســات المرنــة  -أنظمــة التحلیــل الریاضــیة لالساســات –التفاعــل بــین التربــة والمنشــآت  –نمذجــة ســلوك التربــة 
  . األساسات الخازوقیة

  تطبیقات الحاسب في الهندسة الجیوتقنیة ٥٢٣هتش 
اســتخدام الحاســب فــى  -اسـتخدام الحاســب فــى اتــزان المیـول  -مــة لتطبیقــات الحاسـب فــى الهندســة المدنیــة مقدمـة عا

  . استخدام الحاسب فى حساب الهبوط -استخدام الحاسب فى تسلیح التربة  -المنشآت الساندة 
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  قسم الهندسة االنشائیة
  المحتوى العلمي لمقررات الماجستیر

   ٢نشآت التحلیل المتقدم للم ٦٠١هتش 
اعـداد بـرامج  –طریقـة الصـالبة للكمـرات واإلطـارات  والجمالونـات المسـتویة والفراغیـة  –تحلیل المنشآت بالمصـفوفات 
 –نظریـة الطاقـة  –مقدمـة لطریقـة العناصـر المحـددة  –تطبیقـات علـى الحاسـب االلـى  -انشائیة على الحاسب االلـى 

   تطبیقات –تحلیل المشكلة بأكملها  –مختلفة للعناصر تطبیقات على األنواع ال –خواص العنصر الواحد 
  نظریة االلواح والقشریات  ٦٠٢هتش 

تصـــــمیم األلـــــواح -تصـــــمیم الكنویـــــد واألشــــكال الهرمیـــــة والقشـــــریات األســـــطوانیة -نظریـــــة القشـــــریات -نظریــــة العـــــزوم
  . المستطیلة

  دینامیكا التربة ٦٠٣هتش 
   أساسات الماكینات - -تسییل التربة  -.ت فى األوساط المرنةانتشار الموجا -نظریة االهتزازات  -مقدمة   

  نظریة المرونة واللدونة ٦٠٤هتش 
 -الشــروط الحدیــة  -المعــادالت التفاضــلیة لالتــزان  -نظریــة التشــكالت الصــغیرة  -االفتراضــات  –الفكــرة األساســیة 

مســائل  -فینانــت  -مســائل ســانت  -ة تطبیقــات الصــیغ األساســیة للمرونــة الخطیــ -مبــادىء الطاقــة -دالــة اإلجهــاد 
االنحنــاء الخـــالص  -المســائل ثنائیــة األبعــاد فــي المحــاور القطبیــة  -مســائل االنفعــال المســتوى  –اإلجهــاد المســتوى 
  . المرونة الضوئیة -تأثیر الفتحات المستدیرة على توزیع االجهادات في األلواح   -للكمرات المنحنیة 

  ) ٢(دودة طریقة العناصر المح ٦٠٥هتش 
مســـائل التحلیـــل العـــددى -صــیاغة معـــادالت العناصـــر المحـــددة باســتخدام طریقـــة االتـــزان وطریقـــة المعــادالت المغـــایرة

الكمـــــرات واإلجهـــــاد المســـــتوى وانحنـــــاء األلـــــواح والمتماثـــــل محوریـــــا  :عناصـــــر متنوعـــــة-المتعلقـــــة بالعناصـــــر المحـــــددة
المســـائل غیـــر الخطیـــة مـــن الناحیـــة الهندســـیة ومـــن -یس األداءتحلیـــل التقـــارب ومقـــای -والقشـــریات وذي الثالثـــة أبعـــاد

  . تطبیقات –العناصر الالنهائیة  –ناحیة المادة 
  ) ٣(خواص التربة واختباراتها  ٦٠٦هتش 

الــدیالتومیتر  –وتحلیــل نتائجــه ) الهولنــدى(إختبــار المخــروط األســتاتیكى  -إختبــار االختــراق القیــاس وتحلیــل نتائجــه 
إختبـار القـص بالمروحـة وتحلیـل نتائجـه ، اختبـار الموجـات  –إختبـار التحمیـل بـاللوح وتحلیـل نتائجـه –وتحلیل نتائجه 

  . اختبارات الخوازیق وتحلیل نتائجها –الصوتیة داخل الحفرة وخالل حفرتین وتحلیل النتائج 
  )٢(المنشآت المركبة  ٦٠٧هتش 

ــدفع الخــارجي وأشــكال االنهیــار  –التفاعــل  درجــات –أنــواع الكمــرات المركبــة  –تعریــف المنشــآت المركبــة   –تجربــة ال
تصـــمیم البالطــــات  –أنـــواع البالطــــات المركبـــة  –تصـــمیم الكمــــرات المركبـــة  –وصــــالت القـــص  –فلســـفة التصـــمیم 

  تصمیم األعمدة المركبة –أنواع األعمدة المركبة  –المركبة 
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  قسم الهندسة االنشائیة
   تالتحلیل الزلزالي لالنشاءا ٦٠٨هتش 

ســلوك المنشــآت تحــت تــأثیر الــزالزل؛ –األســباب ؛الموجــات الســیزمیة ؛المقــاییس؛ تقیــیم المنــاطق : خصــائص الــزالزل
المنشـات ذات حریـة حركـة واحـدة ؛المجـال التـاثیرى للـزالزل ؛ المنشـات ذات درجـات حریـة متعـددة احتیاطیـات الــزالزل 

   األنفاق ؛ خطوط األنابیب محطات الطاقة النوویة المباني العالیة؛األبراج ؛: تطبیقات -في كودات البناء
  المنشآت من الطوب المسلح ٦٠٩هتش 

تقویـــة  -أنـــواع الشـــروخ و طـــرق معالجتهـــا -أنـــواع الفتحـــات  –األحمـــال  –طـــرق التصـــمیم  –أنـــواع الطـــوب المســـلح 
  . تفاصیل التسلیح –المباني 

  ) ٢(خرسانة مسلحة متقدمة  ٦١٠هتش 
 –تصـــــمیم البالطـــــات المفرغـــــة  –تصـــــمیم البالطـــــات المســـــطحة ذات األعصـــــاب   –ریـــــة تصــــمیم البالطـــــات الالكم
  .  الخرسانة سابقة الصب –الخرسانة سابقة اإلجهاد 

  تكنولوجیا الخرسانة المتقدمة  ٦١١هتش 
الخرســـانة المدعمــــة   - الخرســـانات الخاصـــة(  –الزحـــف و االنكمـــاش  –التحمـــل مـــع الـــزمن  –مكونـــات الخرســـانة 

األلیـاف  –) الخرسـانة الكتلیـة  –الخرسـانة  الخفیفـة  –الخرسانة فائقة المقاومـة  -الخرسانة عالیة المقاومة – باأللیاف
  . البولیمریة المسلحة و تطبیقاتها

  تأثیر الحریق على المنشآت وطرق الوقایة   ٦١٢هتش 
رق مقاومـة وحمایـة المنشـآت مـن طـ - خواص الصـلب فـى درجـات الحـرارة المرتفعـة - مقدمة لنظریة االنتقال الحرارى

المنشــآت الخرســانیة  - )الحرائــق(التحلیــل االنشــائى للمنشــآت المعدنیـة المعرضــة لــدرجات الحــرارة المرتفعـة  - الحرائـق
  .  المواصفات الخاصة لمقاومة المنشآت للحرائق - المعرضة للحریق

  المباني العالیة  ٦١٣هتش 
نظــم االنشــاء ( :تصــمیم المنشــآت المركبـة وتشــمل - االنشــائى للمبــانى العالیـة النظــام - فلسـفة تصــمیم المبــانى العالیـة

الكمــرات المركبـــة ذات  - البالطــات المركبـــة - العــرض الفعــال للبالطـــات - التنفیــذ المـــدعم والغیــر مـــدعم - المركبــة
  ) . مقاومة الحریق  - الریاح والزالزل ( األحمال األفقیة -) األعمدة المركبة - روابط القص التامة والجزئیة

  المنشآت المعدنیة الخاصة  ٦١٤هتش 
 )التحلیـل االنشـائى ، التصـمیم والتفاصـیل االنشــائى(أبـراج الكهربـاء والمیكرویـف المعدنیـة  - مقدمـة للمنشـآت المعدنیـة

ـــة  - ـــة الدائری ـــات المعدنی ـــل االنشـــائى ، التصـــمیم والتفاصـــیل االنشـــائى(الخزان ـــة  - )التحلی ـــل (الصـــوامع المعدنی التحلی
  .  )االنشائى ، التصمیم والتفاصیل االنشائى

  ) ٢(الكباري المعدنیة المتقدمة  ٦١٥هتش 
حــاالت التحمیــل  - LRFDاألســاس التصــمیمى لنظریــة  - ASDوكــذلك مراجعــة  LRFDفلســفة التصــمیم بطریقــة 

م الكبــارى الصــندوقیة تصــمی - تصــمیم الكبــارى المعدنیــة علــى شــكل جمالونــات و عقــود - وحســاب القــوى التصــمیمیة
     . تصمیم الكبارى المعدنیة المتحركة - المعدنیة و المركبة
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  قسم الهندسة االنشائیة
  هندسة االساسات المتقدمة   ٦١٦هتش 

اســتخدام  –تصـمیم الخوازیـق المعرضــة ألحمـال أفقیـة  -تصـمیم الخوازیــق المعرضـة ألحمـال رأســیة  –تنفیـذ الخوازیـق 
  . األساسات على التربة المرنة –یكى فى تصمیم الخوازیق نتائج المخروط األستات

  ترمیم وتدعیم المنشآت   ٦١٧هتش 
اختیــار طــرق التــدعیم للعناصــر  –التوافــق بــین مــواد اإلصــالح و األســطح الخرســانیة  –مــواد التــرمیم  –مــواد التــدعیم 

  . اإلنشائیة
  تصمیم الكباري الخرسانیة  ٦١٨هتش 

 –تصــمیم الركــائز و فواصــل التمــدد  –التمثیــل اإلنشــائي للكبــاري  –ق تصــمیم الكبــاري طــر  –مفهــوم تصــمیم الكبــاري 
   تفاصیل التسلیح –تصمیم الكباري الملجمة و المعلقة  –طرق تنفیذ الكباري  –تصمیم الكباري سابقة اإلجهاد 

  المباني الخرسانیة العالیة ٦١٩هتش 
تصــمیم  –تصــمیم األعمــدة  –أحمــال الریــاح و الــزالزل  –األفقیــة األنظمــة اإلنشــائیة المســتخدمة فــي مقاومــة األحمــال 

  . تفاصیل التسلیح –تصمیم اإلطارات الخرسانیة المسلحة  –الحوائط الخرسانیة المسلحة 
  تقییم المنشآت  ٦٢٠هتش 

الخرسـانیة  االختبـارات المتلفـة و الغیـر متلفـة للمنشـات –أسـباب الشـروخ  –أنـواع الشـروخ  –تقییم المنشات الخرسـانیة 
  .  تأثیر الكیماویات طرق عزل المنشات ضد كل من المیاه –

  الكباري المعلقة والملجمة ٦٢١هتش 
تصــمیم العناصــر  - تصــمیم الكــابالت - تصــمیم الكبــارى الملجمــة و المعلقــة - مقدمــة للــنظم األنشــائیة لهــذه الكبــارى

  .  الحاملة
  المنشآت ذات الحوائط الرقیقة  ٦٢٢هتش 

القـــص و اللـــى للقطاعـــات الرقیقـــة  - القــص و اللـــى للقطاعـــات الرقیقـــة المفتوحــة - منشـــآت المعدنیـــة الرقیقـــةمقدمــة لل
 خـواص القطاعـات - السـمك للعناصـر المعرضـة للضـغط/ أكبـر وأقـل نسـبة للعـرض  - تصـنیف العناصـر - المغلقـة

ـــر المعتـــادة - االجهـــادات المســـموح بهـــا - العناصـــر  - لمعرضـــة للضـــغطالعناصـــر ا - الكمـــرات ذات العـــروض غی
  .  الروابط – الوصالت – العناصر الرقیقة االسطوانیة - المعرضة للشد

  اساسیات سلوك التربة  ٦٢٣هتش 
ــا طبیعیــة االساســیة للتریــة، مكونــات التربــة، النظــام االلكترولیــت بــین الطــین و التربــة، -اصــل التریــة، الخــواص الكیمی

 .  توصیلنسیج التربة، سلوك التربة، ظاهرة ال
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  قسم هندسة المیاه والمنشآت المائیة
  المهنیه ودبلوم الدراسات العلیا الدراسات لمقررات دبلومالمحتوى العلمي 

  هیدرولیكا ٥٠١همى
مبدأ الطاقة، مبدأ كمیة الحركة،مفاهیم تطورالسریان المنتظم، السریان متدرج التغیر  والمتغیر ،  مبادئ سریان المائع

زى، تصمیم القنوات، السریان سریع التغیر، مقدمة للسریان غیر المستقر سریع التغیر ومتدرج التغیر، الحی/المكانى
 .النمذجة الهیدرولیكیة

  هندسة الرى  ٥٠٢همي 
الزراعة برى االمطار،  الرى فى مصر ،  مصادر وتخزین میاه الرى، عالقات الماء والتربة، قیاس  –مقدمة 

ستهالك المائى، متى یتم الرى وبأى كمیة ، طرق الرى السطحى والتحت سطحى، المحتوى المائى للتربة، اال
 ير  ، تحسین نظام النقل المائى، ادارة انظمة)الرى بالرش والرى بالتنقیط(وعملیاته، تصمیم نظم الرى باالنابیب 

 .المحاصیل، الملوحة فى االرض الزراعیة، االنظمة االتوماتیكیة

  هندسة الصرف  ٥٠٣همي 
ء التربة، مقدمة صرف االراضى الزراعیة، الصرف الطبیعى التحت سطحى، المصارف المكشوفة والمغلقة، طرق ما

  .مختلفه لتصمیم الصرف تحت سطحى، الصرف للتحكم فى الملوحة، الصرف باالبار، اقتصادیات الصرف
  اجهزة القیاس والمعایرة ٥٠٤همي 

االجهزة  ریة االخطاء فى القیاسات، الدقة، نظریات وانظمة القیاس،اهمیة القیاسات، الحاجة الى قیاسات الماء، نظ
وطرق ضبطها واستخدامها، ، والمعدات المستخدمة فى المعمل، االجهزة والمعدات المستخدمة فى الحقل، مواصفاتها

حلیل القیاسات فى القنوات المكشوفة، القیاسات فى انظمة السریان تحت ضغط، الطرق الحدیثة فى القیاسات، ت
  .وعرض البیانات، معایرة االجهزة، استخدام التكنولوجیات الحدیثة فى القیاس

  الماكینات الهیدرولیكیة  ٥٠٥همي 
الترددیه، /مقدمة، مقدمة سریان المائع االنضغاطى، تصادم النفث، دفع النفث،السواقى المائیه، التوربینات النبضیه

 .و الترددیه ، اختبارات اداء المضخات، ملحقات المضخاتاختبارات اداء التوربینات، المضخات الطارده 

  قیاسات تطبیقیة معملیة وحقلیة    ٥٠٦همى
مقدمة، طرق قیاسات السرعة، طرق قیاسات الضغط، قیاسات السریان و الضغط بالمضخات والتوربینات، قیاسات السریان و 

  .سات التوصیل الهیدرولیكىالضغط داخل التربة ، قیاسات ملوحة التربة، قیاسات التسرب، قیا
   المائیةالمنشآت  ٥٠٧همي 

مقدمة، مفاهیم التصمیم، تصنیف المنشآت المائیة، المنشآت الناقلة، المنشآت المنظمة، منشآت الحمایة، منشآت 
 .القیاسات، منشآت تبدید الطاقة، المنشآت الحاجزة للمیاه
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  المیاه والمنشآت المائیةقسم هندسة 
  المائیةوصیانة المنشآت  ترمیم  ٥٠٨همي 

مقدمة، المبادئ والمفاهیم، انواع الشروخ، طرق تقییم الشروخ، انواع انهیارات المنشآت المائیة، ترمیم وصیانة 
االساسات واالنشاءات السفلیة والعلویة للمنشآت المائیة، صیانة البوابات والهدارات والسدود واحواض التهدئة 

  .والقنوات المبطنة
  قییم ومتابعة مشاریع الرى والصرف ت  ٥٠٩همى

تسویة االرض، تقییم طرق ، مقدمة، التقاریر الحقلیة شاملة القیاسات المختلفة، قیاسات الماء، قیاسات ماء التربة 
الخطوط العریضة، الرى بالرش، الرى بالتنقیط، تقییم انظمة الرى السطحى وتحت  الرى المختلفة، الخطى،

  .السطحى
  األداء لمشاریع الرى والصرف  تقییم  ٥١٠همي  

مقدمة، النماذج االحصائیة وانظمة التحلیل، كفاءات الرى ، ادارة مشاریع الرى والصرف، كفاءات انظمة نقل الماء، 
  تقییم عائد المحاصیل، اقتصادیات أنظمة الرى والصرف المختلفة

  الهیدرولوجیا  ٥١١همي 
دیر میاه احواض االمطار، المیاه الجوفیة و انواع خزاناتها الجوفیة، مقدمة، الدورة الهیدرولوجیة ومكوناتها، ، تق

 .سریان المیاه الجوفیة ،تصمیم وانشاء االبار، مقدمة النمذجه العددیة للهیدرولوجیا السطحیة والمیاه الجوفیة

  الرى و الصرف  دارة مشاریعإ ٥١٢همي 
وصیانة انظمة الرى والصرف، محاكاة الطلب على  مقدمة، تنسیق وادارة وتمویل مشروعات الرى والصرف، تشغیل

 .المیاه لمناطق الزمام، بدائل خطط التوصیل ونقل المیاه، نماذج تحلیل البیانات، نماذج المحاكاة للرى والصرف

  هندسة المیاه الجوفیة  ٥١٣همي 
،  لة لتقییم سریان المیاه الجوفیة، المعادالت االساسیة لحركة المیاه الجوفیة، هیدرولیكا االبار، الطرق التحلی مقدمة

جودة خزانات المیاه الجوفیة، تداخل المیاه العزبة والمالحة، تصمیم وانشاء االبار العمیقة والسطحیة، تصمیم نظم 
  .خفض منسوب المیاه الجوفیه

  منظومات الرى والصرف واستصالح االراضى ٥١٤همي  
رى والصرف، تسویة االرض، قیاسات نوعیة میاه الرى والصرف، مقدمة، انواع االراضى الزراعیة، مبادئ انظمة ال

 .، معایرة كفاءات انظمة الرى والصرف غسیل االرض المالحة، تقییم طرق الرى، تقییم طرف الصرف

  اقتصادیات أنظمة الري والصرف  ٥١٥همي 
اجیة االرض، النماذج االقتصادیة لدراسة مقدمة، اساسیات االقتصاد الهندسى، تحلیل القرار، تسعیر االرض والمیاه، تقییم انت

  .مشاریع الرى والصرف، تحلیل القرارات االقتصادیة لمشروعات االستصالح، التسعیر والتمویل، تحلیل التكلفة والربح
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  المیاه والمنشآت المائیةقسم هندسة 
  میكانیكا الموائع وتطبیقاتها  ٥١٦همي 

ادالت االستمراریة والطاقة وكمیة الحركة، تطبیقات معادالت الطاقة مراجعة المبادئ والمفاهیم االساسیة مثل مع
وكمیة الحركة، الفواقد الهیدرولیكیة، هیدرولیكا االنابیب، انظمة االنابیب بمضخات وبغیر مضخات، المضخات 

وائع المثالیة، یكیة، مقدمة السریان للملعلى التوالى وعلى التوازى، مكان المضخة، التحلیل البعدى والنمذجة الهیدرو 
 . السریان حول االجسام المغمورة، نظریة الطبقة الحدودیة، مقدمة الى الدینامیكا الحسابیة، تطبیقات ومشروع المقرر

  میكانیكا االمواج  ٥١٧همي 
مقدمة نظریات االمواج، نظریة االمواج الخطیة، نظریات االمواج غیر الخطیة، معادالت بوسینسك، االمواج غیر 

، امواج نیفر ستوكس، خزان االمواج العددیة، في المیاه العمیقةفى المیاه الضحلة، االمواج غیر الخطیة الخطیة 
  .نظریة  مولد الموجات

  اقتصادیات النقل المائى ٥١٨همي 
مقدمة، معادالت التكلفة السنویة،تكلفة تشغیل الوحده والتحلیل االقتصادى لها، النظریات االقتصادیة وسلوك انظمة 

  .نقل الكبرى، التنظیمات االقتصادیة، التسعیر والتمویل، تحلیل التكلفة الربح، التأثیر على الكفاءة االقتصادیةال
  المالحة الداخلیة ٥١٩همي  

انواع القنوات المالحیة، المراسى المالحیة، خصائص السفن، حركة السفن، تصمیم قطاعات الماء، میول الجوانب، 
النهار، االدوات المالحیة المساعدة، الحفر، االعماق، االهوسة المالحیة، الكبارى تصمیم المنحنیات، تهذیب ا

  .المالحیة
  هندسة الشواطئ  ٥٢٠همي 

خلفیة تاریخیة لهندسة الشواطئ، الریاح، االمواج، امواج  البحار لفترة طویلة، التیارات القریبة من الشاطئ 
ائط الشاطئ، تحسین وتطویر المساحات قرب الشاطئ، نمذجة الرسوبیات الشاطئیة، التحكم فى تأكل الشاطئ، حو 

 .التغیر فى خط الشاطئ

  هندسة الموانئ  ٥٢١همي 
حواجز االمواج، الجوانب، االرصفة، احواض السفن، انواع الموانئ، اختیار الموقع، تخطیط الموانئ، مراسى 

  .الحاویات
  السدود واالنفاق والقناطرالكبرى  هندسة ٥٢٢همي 

الترابیة والركامیة، السدود الثقلیة، السدود الخرسانیة، السدود القوسیة، نواحى التصمیم، تحلیل التسرب وطرق السدود 
التقلیل منه ومنها الحقن والمرشحات، اتزان المیول، تصمیم القناطر، وعناصرها المختلفة، تاریخ االنفاق 

الطاقة من المیاه واختیار مقاطعها، الدراسات واستخدامتها فى نقل المیاه وانواعها، السدود ومحطات تولید 
  .الجیولوجیة، االحمال وضغط التربة، رد الفعل المرن على االرض
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  المیاه والمنشآت المائیةقسم هندسة 
   الهیدرولیكا الرسوبیة ٥٢٣همي 

ض االنهار، خصائص الرسوبیات، بدایة الحركة، حمل القاع، الحمل المعلق، الحمل الكلى، النحر والترسیب، احوا
انتاج الرسوبیات، النماذج العددیة، نظریة اینشتین لحمل القاع والحمل المعلق، انتقال الرسوبیات غیر منتظمة 

 .المقاس

  صیانة شبكات الرى والصرف ٥٢٤همي 
مقدمة، مفاهیم التشغیل والتحكم، ادارة مشاریع الرى والصرف، صیانة شبكات القنوات والمصارف، صیانة البوابات، 
البغال و االكتاف والمصافى،  صیانة معدات انظمة الرى بالرش والرى بالتنقیط،  صیانة شبكات الصرف واجزائها، 

  .صیانة  مضخات الرى والصرف، طرق الصیانة والمراقبة والمتابعة، استمراریة مشاریع الرى وحمایتها
  صیانة وتهذیب االنهار  ٥٢٥همي 

عامِالت األنهارمقدمة، مفاهیم أساسیة، انهار طبیعی ُ ور التدفق، ة، نظام م ل األنهار، ، صُ ط القنوات وتًحوُّ ْ ضب
ل الرسوبي، التنبؤ بالتصرُّف، العالقات الهیدرولیكیة الخاصة بالقنوات الرسوبیة ْ م ل ، صیَّغ الحِ ْ م أسالیب قیاس الحِ

ال ، یة الجسورحما، تهذیب األنهار ومنشآت التحكم، نظریة نُظم األنهار، إتزان األنهار، الرسوبي غَ ل ِب ْ و النّحر حَ
  .الكباري

  محطات تولید الطاقة الكهرومائیة ومحطات الضخ ٥٢٦همي 
اقة ات تولید الّط ات محّطات الطاقة، أنواع التربینات وكفاءتها، مقدمة، أنواع محّط نَ ّ خْ ، تصمیم مكو ، محطات الضّ

 ْ خ ات، األحمال، خصائص المنحنیات، منحنیات النظام، تصمیم مكونات محطات الضّ خْ   .تصمیم أحواض المضّ
  النماذج العددیة وتطبیقاتها ٥٢٧همي 

مقدمة، المعادالت التفاضلیة االساسیة، طریقة االفروق المحددة، طریقة العناصر المحددة، طریقة العناصر 
 .المحیطیة، تطبیقات فى مجاالت المیاه

  ادارة موارد المیاه ٥٢٨همي 
ییم مشروعات المیاه ، ادارة وتمویل مشروعات المیاه ، نوعیة المیاه السطحیة والجوفیة، مقدمة، تقییم موارد المیاه، تق

تشغیل انظمة الرى والصرف، محاكاة االحتیاجات المائیه والخطط البدیلة لتوصیل المیاه ، نماذج تحلیل البیانات، 
  .تحلیل القرارواالداره المتكامله للمیاه

  اتهاالتوربینات المائیة ومحط ٥٢٩همي 
اقي، ربیناتو الت امقدمة، هیدرولیك َ فعیةو الت، ربیناتو تصمیم الت، ربیناتو كفاءة الت، السَّو جعیة و الت، ربینات الدّ ّ ربینات الر

  .ربیناتو أداء الت، )ربینات رد الفعلو ت(
  الضحلةالنزح الجوفي للمیاه  ٥٣٠همي 

برامج عددیة ، طرق النزح، یاه الضحلةمصادر الم، خصائص وتصنیفات التربة، مقدمة، أنواع اآلبار الضحلة
  .طرق إنشاء اآلبار الضحلة، لتصمیم اآلبار الضحلة
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  المیاه والمنشآت المائیةقسم هندسة 
نشاء اآلبار ٥٣١همي  ٕ   تصمیم وا

أنواع ، تصمیم اآلبار األنبوبیة، شحن اآلبار، فواقد اآلبار، أنواع الخزانات الجوفیة، مقدمة، اختبار الضخ واالسترداد
تنظیم ، تصمیم المصافي، والتربة الصخریة ةطرق حفر اآلبار في التربة الرسوبی، طرق إنشاء اآلبار المفتوحةو 

  .إنشاء اآلبار ةاقتصادی، عملیات الضخ
  هیدروجیولوجیه ال الهندسه ٥٣٢همي 

 حركة المیاه الجوفیة، هالعالقة بین تركیبات التربة والمیا ، تاریخ التركیبات الجیولوجیه ،مقدمة، الجیولوجیا في مصر
، استخدامات المیاه الجوفیة، تقییم المیاه الجوفیة، تقییم معامالت الخزانات الجوفیة، مصادر الخزانات الجوفیة، 

  .اقتصادیات المیاه الجوفیة
  الهیدرولیكا التطبیقیة   ٥٣٣همي 

فى السریان ثنائى االبعاد وثالثى  تصنیف السریان، السریان احادى، ثنائى وثالثى االبعاد، معادلة خط السریان
معادلة ، االبعاد، السریان الدورانى وغیر الدورانى، الدوامیة والدائریة، السریان الجهدى، دالة السریان، سرعة الجهد

كة السریان، طرق انشاء شبكة السریان، استخدامات شبكة السریان، تحلیل التسرب اسفل المنشآت بالبالس، ش
الطرق المختلفة، طول التسرب، طول النحر، تصمیم فرشة المنشآت المائیة، التدرج الهیدرولیكى المائیة باستخدان 

عند المخرج، مراجعة السریان المنتظم فى القنوات المكشوفة، تحلیل السریان بالقرب من المنشآت الهیدرولیكیة مثل 
  .الهدارات والبوابات

  الهیدرولیكا المعملیة ٥٣٤همي 
لمعملیة، التخطیط للتجارب المعملیة، استخدام التحلیل البعدى والنمذجة الهیدرولیكیة، تحلیل اهمیة القیاسات ا

التحقق من قوانین االستاتیكیة،  التحقق : البیانات المعملیة، عرض النتائج، كتابة التقاریر وتفسیر النتائج، تطبیقات
مبدأ كمیة الحركة، قیاسات السرعة المتوسطة، من معادلة االستمراریة، التحقق من معادلة برنوللى، التحقق من 

توزیع السرعة وحسابات التصرف، قیاسات التدفق معملیا بالطرق المختلفة ومعایرة االجهزة، التعرف على انواع 
السریان معملیا، انماط السریان، استخدامات جهاز السریان الطبقى، قیاسات الفاقد باالحتكاك والفواقد الثانویة، 

   .، تجارب أخرى متنوعة  بالطرق المعملیة الحدیثةالقیاسات 
  القیاسات فى هندسة الرى والصرف ٥٣٥همي 

مراجعة نظم الرى المختلفة، قیاسات التدفق فى انظمة الرى السطحیة، قیاسات ماء الرى فى نظم الرى التحت 
كفاءات الرى، قیاسات نوعیات سطحیة، قیاسات ماء الرى فى نظام الرى بالرش والرى بالتنقیط، معامل االنتظام، 

ه الرى ومدى صالحیته، خلط میاه الرى والصرف، اعادة استخدام میاه الصرف، قیاسات میاه الصرف فى امی
  .النظام المفتوح والنظام المغلق، كفاءات الصرف، بحث فعالیة انظمة الصرف، رحالت حقلیة، مشروع المقرر

  الهیدرولیكیةمعایرة المنشآت  ٥٣٦همي  
ذا الحاجة الى المعایرة، منشآت قیاس التدفق، استخدامها، معایرتها، انشاء النموجرام، طرق انشاء وضبط مقاییس لما

  .االعماق، معالجة بیانات االنهار وقیاستها
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  المیاه والمنشآت المائیةقسم هندسة 
 القیاسات الهیدرولوجیة ٥٣٧همي 

المناخ والطقس، قیاسات المتعیرات الهیدرولوجیة، تصمیم  مراجعة مبادئ الهیدرولوجیا الهندسیة، قیاسات عوامل
شبكات القیاس، معالجة البیانات واستكمالها، محطات الطقس، محطات الطقس االتوماتیكیة، قیاسات المجارى 

  .المائیة، قیاسات الرسوبیات، طرق ایجاد تصرف الذروة، طرق ایجاد انتاج االمطار
  القیاسات الحقلیة ٥٣٨همي 

لقیاسات الحقلیة، قیاسات المناسیب فى القنوات وفى االبار، وانواع المقاییس، قیاسات معامل النفاذیة، اهمیة ا
السرعة، طرق -قیاسات التسرب، انواع عدادات التیار وقیاسات السریان، طرق االستخدام والمعایرة، طریقة المساحة

یاسات الهیدرولیكیة، استخدام الطرق الجویة فى التخفیف، الطرق غیر المباشرة، استخدام القمر الصناعى فى الق
  .القیاسات، الطرق الحقلیة الحدیثة فى قیاسات التدفق والسرعة

  اقتصادیات المیاه الجوفیة ٥٣٩همي 
الربح، تحلیل الزیادة فى التكلفة االبتدائیة، / مفاهیم االقتصاد الهندسى، طرق تقییم البدائل، طریقة  نسبة التكلفة

یة، تحلیل عدم التأكد، تكلیف انشاء االبار، تكالیف الحفر، تكالیف التطهیر، تكالیف المضخات، تحلیل الحساس
تكلیف ضخ المیاه، تشغیل مضخة واحدة او عدة مضخات مقابل تكلفة التشغیل، تحلیل المخاطرة، خطوات اتخاذ 

  . القرارونماذجه

   تصمیم وانشاء السدود الترابیة والركامیة  ٥٤٠همي 
لسدود الترابیة والركامیة، العوامل المؤثرة، المواد، السدود المتجانسة وغیر المتجانسة، التسرب خالل السد انواع ا

واسفل السد، اختیار المتغیرات التصمیمیة مثل المیول وعرض قمة السد وعرض قاعدة السد، االساسات، االعتبارات 
  .لتقنیات الحدیثة للتصمیم واالنشاء للسدود الترابیة والركامیةالتصمیمیة، حمایة السدود الترابیة والركامیة وتأمینه، ا

  تصمیم وانشاء السدود الثقلیة والخرسانیة  ٥٤١همي 
انواع السدود الخرسانیة، مواد االنشاء، استخدامات السدود الخرسانیة، العوامل المؤثرة على التصمیم والقوى المؤثرة 

  .ء، االساسات للسدود الخرسانیةوطرق التصمیم، طرق االنشاء ومعدات االنشا

  تصمیم وانشاء الخزانات ٥٤٢همي 
انواع الخزانات، اختیار مكان الخزان، الدراسات الالزمة الختیار الخزان، االثار الجانبیة النشاء الخزان، عمر 

حلیل الخزان، تقدیر الفیضانات وحسابها، صیانة الخزانات، تقلیل البخر من الخزانات، التصرف التصمیمى، ت
  ).بحیرة ناصر(البیانات التاریخیة، الرسوبیات فى الخزان، قیمة الرسوبیات فى الخزانات، امثله للبحیرات 
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  المیاه والمنشآت المائیةقسم هندسة 
 طرق وتقنیات الحقن للسدود ٥٤٣همي 

د، الطرق والتقنیات اهمیة الحقن، مواد الحقن، اسباب الحقن ودواعیه،  حقن التربة، حقن االساسات، حقن جسم الس
  .الحدیثة لحقن السدود، الحقن كعالج لمشاكل السدود واعادة ترمیمها، استخدام الحقن للمنشآت الهیدرولیكیة االخرى

 االسباب والعالج : انهیار السدود ٥٤٤همي 

یارات السدود مقدمة وتوزیع حاالت االنهیار بین السدود، حاالت االنهیار للسدود الترابیة والركامیة، اسباب انه
الترابیة والركامیة،  طرق الوقایة من هذه االنهیارات، حاالت االنهیار للسدود الثقلیة، اسبابا هذه االنهیارات، الوقایة 
من هذه االنهیارات، اسباب الشروخ، تآثیر الشروخ وعالجها، الحقن كعالج للشروخ، حمایة السدود من االنهیارات، 

 .ى وعالجهااسباب انهیار المنشآت االخر 

 اساسات السدود ٥٤٥همي 

تحریات التربة الساسات السدود، العوامل المؤثرة الختیار تربة اساسات السد، انواع االساسات، السدود على تربة 
صخریة، السدود على تربة لینة، حقن التربة وحقن االساسات، التسرب خالل االساسات، االلواح الخازوقیة والحوائط 

  .ع الحوائط الخازوقیة، المرشحات، المصارف تحت السدود خالل االساساتالخازوقیة،  موق

 هندسة القیاس واالنذار المبكر للسدود ٥٤٦همي 

ـــاس ، تصـــمیم شـــبكة  ـــاس و المتابعـــه للســـدود ، المعـــدات الالزمـــه للقی ـــاس للســـدود ، معـــامالت القی ـــة هندســـة القی أهمی
  . ر المبكر للسدوداذالقیاس و نظم االتصاالت ، صیانة وتشغیل نظم االن

 هندسة ادارة ازمات موارد المیاه  ٥٤٧همي 

اب الكوارث المائیة، ادارة فریق العمل العادة المنشأ بانواع كوارث المنشآت المائیة والكوارث المائیة عموما، اس
التقنیات الریاضیة  للتشغیل، ادارة فریق العمل، السیاسة التدریبیة للفریق قبل الكوارث، تقلیل اثار الكوراث، استخدام

الى اصله فى اقل وقت ممكن، استخدام نماذج التعظیم الدارة  شئلوضع خطط واستراتیجیات للعمل على اعادة كل 
  .الكوارث، استخدام نظم دعم القرار لتقلیل الخسائر

 یة النهیار المنشآت المائیةبتقییم ومعالجة االثار الجان ٥٤٨همي 
آت المائیة، خسائر الحیاه، التقدیر االقتصادى للخسارة فى الحیاة، تقدیر الخسائر غیر االثار الجانبیة لكوارث المنش

البشریة، التقدیر االقتصادى للخسائر المادیة، عالجات نتائج الكوارث المائیة، اخالء الموقع، صرف المیاه من 
  .نشاء او الترمیمالموقع، تقدیر رأس مال المطلوب العادة االعمار، المعدات المطلوبة العادة اال
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  المیاه والمنشآت المائیةقسم هندسة 
  هیدرولیكا الرى والصرف ٥٤٩همي 

هیدرولیكا الرى السطحى وتحت السطحى والرى بالرش والرى بالتنقیط، والرى بالخزان، هیدرولیكا الصرف المفتوح 
  .نة منشآت الرى والصرفوالمغلق، الفواقد فى شبكة الصرف، هیدرولیكا منشآت الرى والصرف، معایرة وصیا

  هیدرولیكا السیول والفیضانات  ٥٥٠همي 
انواع الفیضانات، السیول، مصدرها، سریانها، التحكم فیها، واالستفادة منها فى التنمیة، الفیضانات الموسمیة، 

یب هیدرولوجیا مناطق االمطار، حسابات الفیضانات، الترسیب فى النهر والخزانات، تهذیب مجرى السیول وتهذ
  .مجرى الفیضان

  القیاسات الهیدرولیكیة ٥٥١همي 
اجهزة القیاس فى الماء، منشآت قیاس التدفق، الطرق الحدیثة لقیاس التدفق والسرعة، عدادات السرعة، معایرة اجهزة 

یل القیاس، معایرة منشآت القیاس، القیاسات الحقلیة، القیاسات فى مجال المیاه الجوفیة، قیاسات الرى والصرف، تحل
  .البیانات وعرض النتائج، مشروع المقرر

  هیدرولیكا االنهار والشواطئ ٥٥٢همي 
انواع االنهار، تعرج االنهار واسباب التعرف، تهذیب االنهار، خبرة تهذیب نهر النیل، المسارات المالحیة،الترسیب 

الموجات، التحكم فى االمواج،  فى النهر، النحر والترسیب، المنشآت المقامة على االنهار، انواع الشواطئ، انواع
، التحكم فى الترسیب على الشاطئ، تأكل الشواطئ، التحكم فى تأكل  طئامنشآت الشاطئ، الترسیب على الش

  .الشواطئ
  الهیدرولیكا الحسابیة  ٥٥٣همي 

مجارى المغلقة مراجعة الطرق والوسائل فى الهیدرولیكا الحسابیة لحل المعادالت العادیة والتفاضلیة،  السریان فى ال
وشبكات االنابیب بالوسائل الحسابیة، السریان غیر المستقر والطرق المائى، سریان الفیضانات فى المجارى 
المكشوفة، تحلیل السریان السطحى قلیل العمق، حسابات منحنى الرمو وتحلیلة،  تحلیل التسرب تحت السدود، 

 .تطبیقات، مشروع المقرر

    هندسة النقل المائى٥٥٤همي 
مقدمة للهیدرولیكا النهریة، المسارات المالحیة، االهوسة المالحیة، السفن والوحدات المالحیة، استخدام النماذج 

  .الریاضیة لتحدید المسارات المالحیة، انواع انظمة النقل المائى، النقل فى نهر النیل
  ومحطات المضخات صیانة ومعایرة المضخات ٥٥٥همي 

سداد المدخل او المخرج، التكهف، نا، مشاكل التشغیل، اسباب التوقف عن التشغیل، امراجعه للمضخات وانواعه
اسبابه، تأثیراته، قیاس الضغط قبل وبعد المضخة، قیاس التصرف، معایرة مقاییس الضغط، معایرة مقاییس 

ات التصرف، صیانة الریش، صیانة المحابس ومواسیر المدخل والمخرج، والمصافى، صیانة معدات المضخ
واالجهزة المكملة والعدادات، صیانة المخارج والمداخل واحواض المضخات، اخیبار المضخات ومعایرتها وانشاء 

  .االداء، صیانة اجزاء المحطة االخرى تمنحنیا
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  المیاه والمنشآت المائیةقسم هندسة 
  هندسة االنفاق المائیة  ٥٥٦همي 

مثال لالنفاق المائیة الصغیرة، االنفاق المائیة الكبیرة، هیدرولیكا انواع االنفاق المائیة، منشآت التقاطع المائیة ك
االنفاق، مداخل االنفاق، مخارج االنفاق، تحویل المیاه خالل االنفاق، تصمیم االنفاق، نفق قناة السویس كمثال 

  .لالنفاق
  تكنولوجیا انشاء االنفاق المائیة ٥٥٧همي 

ات لالنفاق، مواد انشاء االنفاق، اعمال المساحة لالنفاق، معدات انشاء اختیار مكان النفق، ابحاث التربة واالساس
  .نفق قبل جریان الماء، تشغیل النفقلاالنفاق، مراحل انشاء االنفاق، تقنیات انشاء االنفاق، اختبار ا

  ومحطاتها ائیة مضخات المال ٥٥٨همي 
ضخات، تصمیم االجزاء المختلفة لمحطات محطات الم، هیدرولیكا المضخات، ائیة مضخات المالمقدمة،  انواع 

 .المضخات، منحنى النظام، منحنیات االداء، االحمال، تصمیم احواض المضخات، تطبیقات

   المساقط المائیة المنشآت الهیدرولیكیة و  ٥٥٩همي 
الرتفاع، انواع المنشآت الهیدرولیكیة، المنشآت الهیدرولیكیة منخفضة االرتفاع، المنشآت الهیدرولیكیة عالیة ا

  .المساقط بانواعها المختلفة، الشالالت كمساقط طبیعیة، تصمیم المساقط العالیة واستخدامها لتولید الطاقة
   المائیة هندسة القوى ٥٦٠همي 

مقدمة، انواع محطات القوى، عناصر محطات القوى المختلفة، المدخل والمخرج، خزان تخفیف الطرق المائى 
  .ناسب من محطات القوى، مبنى المحطة ومشتمالته، تقییم اداء المحطةووصالته، اختیار النوع الم

  المائیة   القوىمحطات تكنولوجیا انشاء وصیانة  ٥٦١همي 
مقدمة،  انواع محطات تولید الطاقة، انواع التوربیانات وكفاءتها، تصمیم االجزاء المختلفة لمحطات الطاقة المائیة، 

  .االجزاء المختلفة مواد االنشاء، طرق االنشاء، صیانة
   تقییم وتحلیل بیانات اختبارات الضخ  ٥٦٢همي 

مفاهیم اساسیة وتعاریف، اختبارات الضخ فى حاالت السریان المستقر وعیر المستقر فى التكوینات المختلفة، 
لمجموعة  حاالت االختراق الجزئى، حاالت االبار كبیرة القطر، ابار الضخ بمعدالت ثابته او متغیرة، ااالختبارات

  .ابار، طرق االسترجاع، اختبارات السكب
   )١(موضوعات مختاره  ٥٦٣همي 

 .یتم تحدید المحتویات طبقا الحتیاجات الدارس
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  قسم هندسة المیاه والمنشآت المائیه
  لمقررات الماجستیرالمحتوى العلمي 

  المنشآت المائیة المتقدمة  ٦٠١همي 
، تصمیم القناطر واالهوسة والسدود، تصمیم محطات المضخات، تصمیم مفاهیم التصمیم، متطلبات التصمیم

، االجهادات فى  ، تفاصیل الفواصل ، تفاصیل التسلیح االنفاق المائیة، التصمیمات ضد االنكماش وتأثیرات الحرارة
تأثیر الفتحات مقدمه الستخدام برنامج العناصر المحدده لتحلیل المنشئات المائیه ،  ، الكمرات على اساسات مرنة

على الجهد المركز فى الحوائط، التأثیرات الدینامیكیة على المنشآت، استخدام النمذجة العددیة لتحلیل المنشآت 
 .المائیة

  الهیدرولوجیا المتقدمة  ٦٠٢همي 
، رسم مقدمة، المناخ والهیدرولوجیا، التساقط، السریان فى المجارى المائیة، البخر، والنتح، المیاه تحت السطحیه

منحنى التصرف، العالقه بین التساقط والجریان السطحى، الحسابات الهیدرولیكیة والهیدرولوجیة للفیضان، النماذج 
  .الهیدرولوجیة المحدده و االحتمالیه، الهیدرولوجیا االحصائیه

  االحصاء الهیدرولوجى المتقدم  ٦٠٣همي 
لتباین، تحلیل السالسل الزمنیة، االنحدار الخطى وغیر الخطى، التوزیع االحصائى لمتغیرات الموارد المائیة، تحلیل ا

  .المالئمة والمخاطرة من الناحیة الهندسیة، التحلیل غیر الیقینى للهیدرولوجیا والموارد المائیة
  المتقدمة السدود واالنفاق والقناطر هندسة٦٠٤همي 

ق التقلیل منه ، اتزان المیول، التصمیم المتقدم نواحى التصمیم، التحلیل المتقدم للتسرب وطر : مقدمه ، الجدید فى
للقناطروعناصرها المختلفة، التصمیم المتقدم للسدود و االنفاق ،االستخدام المتقدم لالنفاق المائیه ، السدود 

 .ومحطات تولید الطاقة من المیاه واختیار مقاطعها، الدراسات الجیولوجیة المتقدمه

   لمتقدمةا الهیدرولیكا الرسوبیة ٦٠٥همي 
 خصائص الرسوبیات والحركة االبتدائیه وحمل القاع والحمل المعلق والحمل الكلى، النظریات: مقدمه ، الجدید فى

لحمل القاع والحمل  المتقدمة النحر والترسیب واحواض االنهاروانتاج الرسوبیات، النماذج العددیة :فى المتقدمة
 .المعلق وانتقال الرسوبیات غیر منتظمة المقاس

  المالحة الداخلیة المتقدمة   ٦٠٦همي 
من القنوات والمراسى المالحیة، الخصائص الحدیثه للسفن و حركتها ، التصمیم المتقدم  المتقدمة ، االنواع مقدمه

االدوات المالحیة : الجدید فى للقطاعات المائیه والمیول الجانبیه ، التصمیم المتقدم للمنحنیات و تهذیب االنهار،
 الكبارى المالحیة ,ة، الحفر، االعماق، االهوسة المساعد

  هندسة الموانئ المتقدمة  ٦٠٧همي 
، التصمیم المتقدم لحواجز االمواج والجوانب واالرصفة واحواض السفن، انواع الموانئ  الحدیثه و المفاهیم  مقدمه

  .المتقدمه الختیار الموقع وتخطیط الموانئ ومراسى الحاویات
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  ه والمنشآت المائیةالمیاسم هندسة ق
  المتقدمةهندسة الشواطئ  ٦٠٨همي 

امواج  البحار لفترة طویلة والتیارات القریبة : هندسة الشواطئ والریاح واالمواج، النظریات المتقدمه فى: مقدمه عن
یر تآكل الشواطئ وحوائط الشواطئ وتحسین وتطو : من الشاطئ والرسوبیات الشاطئیة، التقنیات الحدیثه للتحكم فى

 .للتغیر فى خط الشاطئ المتقدمهالمساحات قرب الشاطئ، النمذجة 

  التقنیات الحدیثة لصیانة وترمیم المنشآت المائیة  ٦٠٩همي 
مقدمة، طرق تحدید ومتابعة الشروخ، طرق تقییم الشروخ تحت سطح الماء، طرق معالجة الشروخ تحت سطح 

جة الشروخ، معالجة البوابات الحدیدیة للمنشآت المائیة بالطرق الماء، التقنیات الحدیثة والموادالكیمیاویه لمعال
  .الحدیثة

  هندسة الرى والصرف المتقدمة  ٦١٠همي 
مقدمة، متطلبات الرى، نظم الرى السطحى، تقنیات القیاس بالحقل،تقییم نظم الحقل ، التصمیم الحقلى بالحجم 

السطحى بالغمر،مبادئ هیدرولیكا الرى السطحى، المتوازن، تسویة االرض، تشغیل انظمة الرى السطحى، الرى 
  .النموذج الهیدرودینامیكى، نظم الرى بالرش والتنقیط والطرق التحت سطحیة

  الهیدرولیكا المتقدمة  ٦١١همي 
مراجعة السریان فى القنوات المكشوفة، قوانین حفظ الكتلة، وكمیة الحركة والطاقة النوعیة، مقاومة السریان فى 

هیدرولیكا احواض التهدئة والمفیضات، السریان خالل فتحات الكبارى وخالل سریان سریع التغیر، القنوات، ال
البرابخ، السریان غیر المستقر فى القنوات، موضوعات مختاره، الخلط فى القنوات المكشوفة باستخدام برمجیات 

  .الكمبیوتر، مشروع المقرر
  اجهزة القیاس والمعایرة المتقدمه  ٦١٢همي 

مة، طرق التحلیل االحصائى للبیانات، ادوات قیاسات السریان، السرعات فى القنوات المكشوفة، ادوات قیاس مقد
السرعة والضغط فى المجارى المغلقة، قیاسات المزرعة، قیاسات السریان باللیزر، القیاسات للمضخات والتوربینات، 

  .سرعة، المضخات، التوربینات، ادوات قیاس الضغطمعایرة الهدارات، والفتحات، والعبارات، والمحابس، عداد ال
  هندسة المیاه الجوفیة المتقدمة ٦١٣همي 

انات الجوفیة، ,مقدمة، معادالت المیاه الجوفیة األساسیة، هیدرولیكا اآلبار، السریان المستقر  ّ الغیر مستقر في الخز
وث المیاه الجوفیة، نمذجة المیاه الجوفیة  .ة في مصر، مشاكل تطبیقیة، إدارة المیاه الجوفی تّل

  میكانیكا الموائع المتقدمة وتطبیقاتها  ٦١٤همي 
حركة المائع، الكینامیتكا، وقوانین حفظ الكتلة وتخطیط السریان، الدینامیكا المتقدمه للسریان  :مقدمة، الجدید فى

حتكاك فى االنابیب، السریان المثالى،السریان غیر الدورانى للموائع غیر االنضغاطیة، نظریة الطبقة المحیطیة، اال
  .خالل االنابیب، المیكانیكا الحسابیة المتقدمه للموائع ، تصمیم شبكات المیاه
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  المیاه والمنشآت المائیةقسم هندسة 
  شبكات الري والصرفل المتقدمة صیانةال ٦١٥همي 

والصرف، الصیانة المتقدمه لشبكات المبادئ المتقدمه للتشغیل والتحكم،  اإلدارة المتكامله لمشاریع الري  –مقدمة 
، الفرعیات(الترع والمصارف ،صیانة المعدات الحدیثه لنظم الري بالرش والتنقیط، صیانة شبكات الصرف ومكوناتها

الطرق الحدیثه للصیانة ، الصیانة المتقدمه لمضخات الري والصرف، )فتحات المداخل والمخارج، المجمعات
 .الريوالمتابعة واستمراریة مشاریع 

  الصیانة والتهذ یب المتقدم لالنهار  ٦١٦همي 
ط المتقدم للقنوات وتحوُّل األنهار، العالقات الهیدرولیكیة المتقدمه للقنوات الرسوبیة ْ ب غ الحدیثه ،  مقدمة، الضَ ْ ی الصِ

ل الرسوبي ْ م ل الرسوبي، للحِ ْ م تهذیب ، م األنهارنظریة نُظ، اتزان األنهار: (الجدید فى، األسالیب الحدیثه لقیاس الحِ
  ).النحر حول بغال الكبارى، حمایة الجسور، األنهار ومنشآت التّحكم

  المتقدمة لري والصرف واستصالح األراضيامنظومات  ٦١٧همي 
تحسین اآلداء ألنظمة الري وطرق وعملیات الري ، مقدمه، أنواع األراضي الزراعیة وملوحة میاه االستصالح

تحسین أنظمة النقل للمزرعة و إدارة أنظمة ، )الرش والتنقیط(ظمة الري تحت ضغط التصمیم المتقدم ألن،السطحي
نظرة متقدمة على األنظمة االوتوماتیكیة ومتطلبات الصرف والصرف الطبیعي المغطى والمفتوح ، المحاصیل

تصادیة المتقدمه لتصمیم الصرف المغطى وآبار الصرف ،المظاهر االق الطرق، والمصارف التثاقلیة المغطاة
 .للصرف

  المتقدمه اقتصادیات النقل المائى ٦١٨همي 
مقدمة ،التحلیل االقتصادى المتقدم لتكلفة تشغیل المركبات ، النظریات االقتصادیة الحدیثه لسلوك انظمة النقل 

  .قتصادیةالكبرى، التنظیمات االقتصادیة الحدیثه للتسعیر والتمویل وتحلیل التكلفة الربح والتأثیر على الكفاءة اال
  المتقدمةاقتصادیات أنظمة الري والصرف   ٦١٩همي  

ه المتقدم األراضى والمیاه وتقییم إنتاجیة األرض، النماذج وأسعار تحلیل القرار: مقدمة، االتجاهات الجدیده فى
قییم لقرارات الت المتقدمالتحلیل : لمحاكاة الدراسة االقتصادیة لمشاریع الري والصرف، المفاهیم الحدیثه فى

 .االقتصادي لمشروعات االستصالح والتسعیر والتمویل وتحلیل التكلفة والربح

  ) ٢(موضوعات مختاره  ٦٥٠همى
 .یتم تحدید المحتویات طبقا الحتیاجات البحث
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  قسم هندسة المیاه والمنشئآت المائیه
  لمقررات دكتوراه الفلسفهالمحتوى العلمي 

   )١(هندسة الرى والصرف المتقدمة ٧٠١همي 
، )الرش والتنقیط(الرى بالمطر، اداء انظمة الرى، طرق وعملیات الرى السطحى،تصمیم انظمة الرى تحت الضغط 

تحسین انظمة التوصیل للمزرعة، ادارة انظمة اختیار المحاصیل، انظمة الرى االتوماتیكیة، متطلبات الصرف، 
لسریان تحت تأثیر الجاذبیة،  الطرق المختلفة والصرف التحت سطحى الطبیعى، االمصارف المغلقة والمفتوحة وا

 .لتصمیم انظمة الصرف تحت السطحى، الصرف باالبار، االعتبارات االقتصادیة للصرف

  )٢(هندسة المیاه الجوفیة  ٧٠٢همي 
مقدمة، المعادالت األساسیة لحركة المیاه خالل الوسط المسامى، هیدرولیكا اآلبار،  مقدمة للسریان المستقر داخل 

مقدمة للسریان الغیر مستقر داخل ، تصمیم اآلبار األنبوبیة العمیقة، تصمیم اآلبار المفتوحة، الخزانات الجوفیة
  .التداخل بین المیاه العزبه والمالحه، الخزانات الجوفیة مصادر تلوث المیاه الجوفیة

  ) ٢(الهیدرولیكا المتقدمة  ٧٠٣همي 
، السریان خالل فتحات الكبارى وخالل ركة والطاقة النوعیة والسریان قوانین حفظ الكتلة، وكمیة الح: مقدمه عن

البرابخ، السریان غیر المستقر فى القنوات، القیاسات الحقلیة فى القنوات، الخلط فى القنوات المكشوفة باستخدام 
 .برمجیات الكمبیوترالمتقدمه فى نمدجة االنهار

   )٢(المنشآت المائیة المتقدمة ٧٠٤همي 
التصمیم، ، التصمیمات ضد االنكماش وتأثیرات الحرارة، تفاصیل التسلیح، تفاصیل الفواصل، االجهادات  مفاهیم

فى الكمرات على اساسات ممرنة، تأثیر الفتحات على الجهد المركز فى الحوائط، التأثیرات الدینامیكیة على 
 .المنشآت، استخدام النمذجة العددیة لتحلیل المنشآت المائیة

  )٢( المتقدمة ترمیم وصیانة المنشآت المائیة ٧٠٥همي 
والكیماویات  الحدیثة  المتقدمة لمتابعة و تقییم الشروخ و طرق معالجتها ، التقنیات المتقدمة مقدمة، الطرق

منشآت  ,للسدود المتقدمة للتعامل مع البوابات المعدنیة المنشآت المآئیة ، الصیانة المتقدمةللمعالجة، التقنیات 
  .التقاطع، والمنشآت الحاجزة

  )٢(هندسة الرى والصرف المتقدمة  ٧٠٦همي 
انظمة الرى و طرق وعملیات الرى السطحى، : مقدمه ، الحدیث فى الزراعه والرى بالمطر، تحسین اآلداء فى

ارة انظمة وتحسین انظمة التوصیل للمزرعة واد) الرش والتنقیط(انظمة الرى تحت الضغط : التصمیم المتقدم فى
اختیار المحاصیل وانظمة الرى االتوماتیكیة، المتطلبات الحدیثه للصرف، والصرف الطبیعى التحت سطحى و 
المصارف المغلقة والمفتوحة والسریان تحت تأثیر الجاذبیة،  التصمیم المتقدم النظمة الصرف التحت سطحى و 

  .الصرف باالبار، االعتبارات االقتصادیة للصرف
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  المیاه والمنشآت المائیةدسة قسم هن
   )٢(هندسة المیاه الجوفیة المتقدمة ٧٠٧همي 

انات الجوفیة ّ ، مقدمة عن معادالت المیاه الجوفیة وهیدرولیكا اآلبار، حالتى السریان المستقر والغیر مستقر في الخز
  .الجوفیة في مصر ومشاكلها التطبیقیةاإلدارة المتقدمه للمیاه ، النمذجة المتقدمه للمیاه الجوفیة، تلوث المیاه الجوفیة

 ) ٢(ادارة موارد المیاه المتقدمة  ٧٠٨همي 

مقدمة، التقییم المتقدم لموارد المیاه ، االدارة المتقدمه لمشروعات المیاه ، التشغیل المتقدم النظمة المیاه، محاكاة 
ت، االتجاهات الحدیثه لالداره المتكاملة للموارد احتیاجات الزمام من المیاه، النماذج المتقدمه لتحلیل البیانات والقرارا

  .المائیة بمصر

 )٢(الهیدرولوجیا المتقدمة  ٧٠٩همي 
التساقط والجریان :  فى المتقدمه ومنحنى التصرف، العالقات المناخ والهیدرولوجى :مقدمة، المفاهیم الجدیده فى

، االحصاء الهیدرولوجى  المتقدمهجه الهیدرولوجیة السطحى والحسابات الهیدرولیكیة والهیدرولوجیة للفیضان، النمذ
  .المتقدم

  )٢( المتقدمة اجهزة القیاس والمعایرة ٧١٠همي 
مقدمه ،أهمیة القیاسات، النظریات واالنظمة المتقدمه للقیاسات ، المعدات الحدیثه للقیاس فى المعمل والحقل، 

المعایرة  لمناسیب والسرعات والتصرفات، المفتوحه ل مواصفات وانشاء المقاییس المناسبه فى االنظمه المغلقه و
 .المتقدمه الجهزة ومعدات القیاس

  ) ٣(موضوعات مختاره  ٧٥٠همي 
  .یتم تحدید المحتویات طبقا الحتیاجات البحث
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  قسم هندسة القوى المیكانیكیة
   لیاالدراسات العة ودبلوم المهنی الدراسات المحتوى العلمي لمقررات دبلوم

  انتقال الحرارة والكتلة المتقدم ٥١١هقم
ملفــات التبریــد  –أبــراج التبریــد  –االشــعاع الشمســي  –الغلیــان والتكــاثف  –التوصــیل الحــراري المســتقر وغیــر المســتقر 

المرطبـات  –غسـاالت الهـواء  –أسـس انتقـال الكتلـة  –مبادالت الحـرارة  –الحمل الحراري وتصمیم الزعانف  –المبتلة 
  .اشة الرش

  میكانیكا الموائع المتقدمة ٥١٢هقم
 –التحـــول الـــى الســـریان المضـــطرب  –الســریان االنســـیابي فـــي الطبقـــة الجداریــة  –الســریانات المثالیـــة ثنائیـــة االبعـــاد 

  السریان المضطرب في الطبقة الجداریة 
   المتقدمة دینامیكا الموائع الحسابیة ٥١٣هقم

طریقـــة القطـــع  –طریقـــة الفـــروق المحـــدودة (الطـــرق العددیـــة االساســـیة  –دیـــة معـــادالت الحركـــة للمـــائع والمشـــروط الح
 –الطــرق العددیــة للســریان المثــالي  –دراســة االتــزان والتقــارب للطــرق العددیــة  –) طریقــة الحجــم المحــدود –المحــدودة 

  )  .ستوكس –نافیر (الطرق العددیة لحل معادالت  –) اویلر(الطرق العددیة لحل معادالت 
  الطاقة الشمسیةهندسة  ٥١٤هقم

 –جهــاز االســتقبال  –أنظمــة االســتقبال المركــزي للطاقــة الشمســیة  –االشــعاع الشمســي علــى االرض وخــارج االرض 
 –مبـادئ الحالـة الصـلبة  –البـرك الشمسـیة  –أنظمة تولید القوى من الطاقة الشمسـیة  –أنظمة تخزین الطاقة الحراریة 

أنظمـة تحویـل  –أنظمـة تولیـد القـوى مـن الطاقـة الشمسـیة فـي االقمـار الصـناعیة  –یة تخزین الطاقـة الفولطانیـة الضـوئ
أنظمــة توزیــع الطاقــة الحراریــة الناتجــة مــن الطاقــة  –نظــام نقــل الحــرارة  –الهلیوســتات  –الطاقــة الشمســیة الــى كهربــاء 

  .خالیا الشمسیة ال –أشباه الموصالت  –تحویل الطاقة الشمسیة الى طاقة فولطانیة ضوئي  –الشمسیة 
  طاقة الریاحهندسة  ٥١٥هقم

تســجیل  –أنــواع توربینــات الریــاح  –التوربینــات ذات المحــور الرأســي والتصــمیم الــدینامو هــوائي لهــا  –اختیــار الموقــع 
ـــاح  ـــات  –التوربینـــات ذات المحـــور االفقـــي والتصـــمیم الـــدینامو هـــوائي لهـــا  –وعمـــل خـــرائط لســـرعة الری تولیـــد (تطبیق

  .تخزین الطاقة  –) ضخ المیاهالكهرباء و 
  الطاقة النوویة هندسة  ٥١٦هقم

 –تولیـد وازالـة حـرارة المفاعــل  –توزیـع المجـال النیترونـي فـي قلــب المفاعـل  –الطاقـة النوویـة كمصـدر أساسـي للطاقــة 
الذریــة التفــاعالت  –تعجیــل الجزئیــات المشــحونة  –مبــردات المفاعــل مــن وجهــة نظــر انتقــال الحــرارة وســریان المــائع 

  .أنواع المفاعالت ومحطات الطاقة  –االعتبارات الثرمودینامیكیة في الطاقة النوویة –والنوویة 
  خرىاالمتجددة الطاقات ال ٥١٧هقم

تحویـل طاقـة  –حركـة االمـواج  –والتطـویر الحـدیث لهـا ) كـالود(الـدورة المفتوحـة  –اختالف درجة حرارة میاه المحـیط 
طاقـة االمـواج فــي  –نظـام الحـوض الفـردي البســیط للمـد والجـزر  –واالالت التـي یــتم بهـا  االمـواج باسـتخدام العوامـات

  .نظام الحوضین  –المد والجزر  –تولید الطاقة من االمواج  –المحیطات 
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  قسم هندسة القوى المیكانیكیة
  تشغیل وصیانة معدات الطاقة ٥١٨ 

تحلیـل عیـوب  –االداء عنـد نقطـة التصـمیم وخارجهـا  –نة الدوریة الصیا –مراقبة االداء والصالحیة  –تصنیف معدات الطاقة 
  .العمرة  –ومصاعب التشغیل 

  موضوعات مختارة في هندسة الطاقة الجدیدة ٥١٩هقم
   موضوعات حدیثة في تطبیقات أنواع الطاقة الجدیدة  

  المشروع  ٥٢٠هقم
انیــة معدنیــة أو تصــمیم منظومــة یطبــق فیهــا ویهــدف المشــروع الــى تــدریب الطالــب علــى المعالجــة العملیــة لمشــكلة مید

  .الطالب مادرسه نظریا وعملیا ویختلف موضوع المشروع من دبلوم الى اخر حسب مجال الدبلوم 
  الطرق الحسابیة المتقدمة في هندسة القوى المیكانیكیة   ٥٣٢هقم

ـــادئ التغیـــرات الطفیفـــة وتطبیقاتهـــا فـــي  أســـس مســـائل القـــیم ـــال الحـــرارة والكتلـــةا –میكانیكـــا الموائـــع (مب طـــرق  –) نتق
مسـائل میكانیكــا  –مسـائل انتقـال الحـرارة والكتلـة (طـرق الفـروق المحـدودة وتطبیقاتهـا  –المتبقیـات الموزونـة وتطبیقلتهـا 

  ) .مسائل میكانیكا الموائع –مسائل انتقال الحرارة (طرق القطع المحدودة وتطبیقاتها  –) الموائع
  خات  الضواغط والمضهندسة  ٥٣٣هقم

ــــل الضــــواغط والمضــــخات  خــــارج خریطــــة االداء (االداء غیــــر مســــتقر  –االعتبــــارات التصــــمیمیة للضــــواغط  –تحلی
 –الطــرق المختلفــة لتصــمیم ضــاغط محــوري متعــدد المراحــل  –التوافــق بــین الطلمبــة وخطــوط االنابیــب  –) للضــواغط

  .تصمیم الطلمبات النابذة المحوریة  –تصمیم الضاغط النابذ 
    المتقدمة االالت التوربینیةهندسة  ٥٣٤هقم 

دراســة للطبقــة الجداریــه فــي التــوربین والفقــد  –تصــمیم ریشــة االلــه التوربینیــة  –) انــواع االالت التوربینیــة وخصائصــها(مقدمــة 
مـائع خـرل تحلیـل سـریان ال –مثلثـات السـرعة  –تبرید التوربینات  –التوربینات ذات السریان االسرع من الصوت  –الناتج عنها 

  .أداء التوربینات خارج نقطة التصمیم  –التوربینات شبه الصوتیة  –االنواع المختلفة للفقد  –التوربین 
  تشغیل وصیانة االالت التوربینیة   ٥٣٥هقم

ـــة  ـــة  –مراقبـــة االداء والصـــالحیة  –تصـــنیف االالت التوربینی ـــد نقطـــة التصـــمیم وخارجهـــا  –الصـــیانة الدوری االداء عن
  . العمرة  –وب ومصاعب التشغیل تحلیل عی

  المنظومات الهوائیة والهیدرولیكیة  ٥٣٦هقم
 –الســریان فــي االنابیــب ومعــادالت الحركــة  –الصــمامات  –الســریان ثنــائي الطــور  –الــدوائر الهوائیــة والهیدرولیكیــة  

  .خزانات التخزین  –الطلمبات والضواغط 
   االالت التوربینیةتحلیل اداء  ٥٣٧هقم

تصـمیم تـوربین بخـاري محـوري متعـدد  –الفقـد وكفـاءة التـوربین المحـوري  –التوربینات والعالقات الحراریة للمـائع أنواع 
 –تحلیـل أداء التوربینـات المحوریـة  –تبریـد ریـش التوربینـات  –دراسة اداء وتصمیم تـوربین غـازي شـعاعي  –المراحل 

  . الهیدرولیكیة  التوربینات –تصمیم توربین غازي محوري متعدد المراحل 
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  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 منظومــة یطبــق فیــه 
  .ع من دبلوم الى اخر حسب مجال الدبلوم الطالب مادرسه نظریا وعملیا ویختلف موضوع المشرو 

  محطات القوى واقتصادیاتها   ٥٥١هقم
الوقـــود االساســـي  –ثرمودینامیكـــا محطـــات القـــدرة  –مصـــادر الطاقـــة  –) غیـــر المتجـــددة(محطـــات الطاقـــة التقلیدیـــة 

محطــات  –ل محطــات الــدیز  –محطــات تولیــد البخــار  –أنظمــة حــرق الوقــود  –الوقــود واالحتــراق  –لتحویــل الطاقــة 
اقتصــادیات محطــات  –ترشــید الطاقــة  –تخــزین الطاقــة  –تولیــد الطاقــة الغیــر تقلیــدي  –) المتجــددة(الطاقــة التنقلیدیــة 

  .  محطات التوربین الغازیة  –محطات الطاقة النوویة  –أثر انتاج الطاقة على البیئة  –القدرة 
  منظومات االحتراق  تصمیم واداء  ٥٥٢هقم

 –وقــود غــازي  –وقـود ســائل (منظومــات االحتــراق  –كیمیــاء االحتـراق  –االحتــراق  –مناولــة الوقـود  –الوقـود الحفــري 
  .مناولة الرماد والغبار الناتج من االحتراق  –) وقود صلب 

  معدات انتقال الحرارة    تصمیم واداء  ٥٥٣هقم
 –مبـادالت الحـرارة  –سـخانات المیـاه  –ریـد مكثفـات ومبخـرات التب –االنابیب الحراریـة  –مراجعة أسس انتقال الحرارة 

  .السخانات الشمسیة  –االفران الصناعیة وغرف االحتراق  –الغالیات 
  األنابیب الحراریة    ٥٥٤هقم

 –االنابیــب الحراریـة الخاصــة  –االعتبـارات العملیــة لتصـمیم االنابیــب الحراریـة  –التطـور التــاریخي لالنابیـب الحراریــة 
 –تصــنیع واختبــار االنابیــب الحراریــة  –نظریــة عمــل االنابیــب الحراریــة  –دام االنابیــب الحراریــة تطبیقــات علــى اســتخ

  االنابیب الحراریة ذات الموصلیة المختلفة
  تشغیل وصیانة المعدات الحراریة     ٥٥٥هقم

 –صـــمیم وخارجهـــا االداء عنــد نقطـــة الت –الصـــیانة الدوریـــة  –مراقبـــة االداء والصــالحیة  –تصــنیف االالت الحراریـــة 
  .العمرة  –تحلیل عیوب ومصاعب التشغیل 

  الدینامیكا الحراریة المتقدمة ٥٥٦هقم
الشــحن  –تـأثیر جـول طوسـون والتمـدد فـي الفـراغ  –القابلیـة النقیــة  –حـاالت االتـزان  –مراجعـة القـانون االول والثـاني 

عالقـات دینامیكـا  –االنعكاسـیة  –به االسـتاتیكیة العملیـات الحراریـة شـ –طرق تحلیل كفاءة محطات التبریـد –والتفریغ 
  . مفاعالت االكسرجي والتحلیل االقتصادي لها  –العملیات الحراریة لسریان الموائع  –الخلط  –الحرارة للمادة 

  موضوعات مختارة في الهندسة الحراریة  ٥٥٧هقم 
  المشروع  ٥٥٨هقم 

عملیــة لمشــكلة میدانیــة معدنیــة أو تصــمیم منظومــة یطبــق فیــه ویهــدف المشــروع الــى تــدریب الطالــب علــى المعالجــة ال
  .الطالب مادرسه نظریا وعملیا ویختلف موضوع المشروع من دبلوم الى اخر حسب مجال الدبلوم 
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  قسم هندسة القوى المیكانیكیة
  هندسة التبرید المتقدمة  ٥٧١هقم 

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

     ةتكییف الهواء المتقدمهندسة  ٥٧٢هقم 
 –هـواء (تكییـف الهـواء المركـزي  –تصـمیم مجـاري الهـواء  –حمـل التبریـد  –مراجعة دورة تكییف الهواء السـیكرومتریة 

  الصحة  –اقتصادیات منظومات التكییف  –مضخة الحرارة  –الوحدات المنفصلة  –) ماء/هواء –ماء 
ــــة  ــــة(حمــــل التســــخین  –والراحــــة الحراری  –المنظومــــات ذات الوحــــدات  –توزیــــع الهــــواء وتصــــمیم المخــــارج  –) التدفئ
  . منظومات استرجاع الحرارة  –الوحدات المجمعة 

     التبرید  ضواغط ٥٧٣هقم 
 –الضــــواغط النابــــذة  –الضـــواغط اللولبیــــة  –الضــــواغط الحلزونیــــة  –الضــــواغط ذات الـــریش  –ط الترددیــــة الضـــواغ

  . تصمیم الضواغط لمنظومات التبرید 
  منظومات التحكم    هندسة و  ٥٧٤هقم 

تجابه االســ –تطبیقــات علــى اجهــزة التبریــد وتكییــف الهــواء  –نظریــة تشــغیل أدوات القیــاس وطــرق الــتحكم االتوماتیكیــة 
  .حاالت عملیة   –الدوائر االلكترونیة  –أجهزة الحمایة واالشارة  –للمعدالت في منظومات التحكم 

  تشغیل وصیانة معدات التبرید    ٥٧٥هقم 
الصــیانة الدوریـة للضــواغط  –تحلیــل عیـوب ومصــاعب التشـغیل  –مراقبــة االداء والصـالحیة  –تصـنیف االت التبریـد 

معـــایرة أجهـــزة  –صـــیانة المبخـــرات والمكثفـــات واالجهـــزة المعاونـــة  –مـــره الشـــامله للضـــواغط العمـــره المتوســـطة والع –
قواعـد  –عملیات الشحن والتفریغ في دائرة التبرید واضافة الزیت والـتخلص مـن الهـواء فـي الـدائرة  –القیاس في التبرید 

  . وتركیب أجهزة التبرید وضبطها 
  واء   تشغیل وصیانة معدات تكییف اله ٥٧٦هقم 

الصــیانة الدوریــة  –تحلیــل عیــوب ومصــاعب التشــغیل  –مراقبــة االداء والصــالحیة  –تصــنیف أنظمــة تكییــف الهــواء 
الصـــیانة الدوریــة لمعــدات الــتحكم فـــي  –الصــیانة الدوریـــة لوحــدات مخــارج ومــداخل الهــواء  –لوحــدات مناولــة الهــواء 

  .وري على خوانق االحتراق صیانة الخوانق الحجمیة والكشف الد –الحرارة والرطوبة 
  موضوعات مختارة في هندسة التبرید وتكییف الهواء  ٥٧٧هقم 
  المشروع  ٥٧٨هقم 

ویهــدف المشــروع الــى تــدریب الطالــب علــى المعالجــة العملیــة لمشــكلة میدانیــة معدنیــة أو تصــمیم منظومــة یطبــق فیــه 
  .اخر حسب مجال الدبلوم  الطالب مادرسه نظریا وعملیا ویختلف موضوع المشروع من دبلوم الى
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  قسم هندسة القوى المیكانیكیة
  والدكتوراه  المحتوى العلمي لمقررات الماجستیر

  انتقال الحرارة والكتلة المتقدم ٦١١هقم
 –غسـاالت الهـواء  –أسـس انتقـال الكتلـة  -مبـادالت الحـرارة   -الغلیـان  –التوصیل الحراري المسـتقر وغیـر المسـتقر 

الزعـــانف واالنتقـــال بالحمـــل  –ملفـــات التبریـــد المبتلـــة  –أبـــراج التبریـــد  –االشـــعاع الشمســـي  –اشـــة  المرطبـــات الرش
  .المرطبات الرشاشة  –غساالت الهواء  –أسس انتقال الكتلة  ––التكاثف  –القسري 

  میكانیكا الموائع المتقدمة ٦١٢هقم
 -الســـریان االنســـیابي فـــي الطبقـــة الحراریـــة  –طرب التحـــول الـــى الســـریان المضـــ –الســـریانات المثالیـــة ثنائیـــة االبعـــاد 

  . السریان المضطرب في الطبقة الحراریة 
  الوقود ونظریة االحتراق   ٦١٣هقم

طــرق التحسـین المختلفــة فـي االضــافات  –والخصـائص الفیزیائیــة لكـل منهمـا ) غــازي –سـائل  –صــلب (انـواع الوقـود 
االشــتعال واالنفجــار  –ق وقــود ســابق الخلــط أو غیــر ســابق الخلــط خصــائص االحتــرا –كینماتیكــا االحتــراق  –للوقــود 

  .خصائص اللهب في الحاالت المختلفة لالحتراق  –الذاتي النواع الوقود المختلفة 
  المتقدمة  نیةیربو االالت الت ٦١٤هقم

داریـه فـي التـوربین دراسـة الطبقـة الج –تصـمیم ریشـة االالت التربینیـة  –) انواع االالت التوربینیـة وخصائصـها(مقدمة 
تحلیــل ســریان المــائع  –مثلثــات الســرعة  –تبریــد التوربینــات  –التوربینــات االســرع مــن الصــوت  –والفقــد النــاتج عنهــا 

  .أداء التوربینات خارج نقطة التصمیم  –التوربینات عابرة الصوت  –المصادر المختلفة للفقد  –خالل التوربین 
  التبرید والتكییف المتقدم ٦١٥هقم

منظومـــات تكییـــف الهـــواء ذات  –التبریـــد بـــالهواء  –التبریـــد الكهـــرو حـــراري  –نظـــم التبریـــد المركبـــة بضـــغط البخـــار 
ـــات التبریـــد والتكییـــف  –منظومـــات التكییـــف المركـــزي  –الوحـــدات  ـــد بنظـــام االمتصـــاص  –اقتصـــادیات عملی  –التبری

 –تصـمیم شـبكة توزیـع الهـواء  –ت الوحـدات المنفصـلة منظومـا –تصمیم نظم التبرید والتجمد  –التبرید بنافورة البخار 
  منظومات ومعدات التحكم 

  ةالمتقدم ت االحتراق الداخلياال ٦١٦هقم
 –نمــوذج الســریان للخلــط داخــل غــرف االحتــراق فــي المحركــات المختلفــة  –نمــوذج عــن الــدینامیكا الحراریــة وقوانینهــا 

االحتــــراق وخصائصــــه  –حتــــراق فــــي المحركــــات المختلفــــة النمذجــــة الریاضــــیة لمعــــدالت االحتــــراق داخــــل غعــــرف اال
تــأثیر العوامــل  –انتقــال الحــرارة وأنظمــة التبریــد فــي المحركــات  –والعوامــل المــؤثرة علیــه فــي محــرك البنــزین والــدیزل 

  .المختلفة على اداء المحركات تحت ظروف تشغیل متباینة 
  الموائع الحسابیة المتقدمة  دینامیكا  ٦١٧هقم 

 –طریقـة العناصـر المحـدودة  –طریقـة الفـروق المحـدودة (الطرق العددیـة  –ت الحركة للمائع والمشروط الحدیة معادال
الطـــرق  –الطــرق العددیــة للســـریان المثــالي  –دراســة االســتقرار والتقـــارب للحلــول العددیـــة  –) طریقــة الحجــم المحـــدود

  .ستوكس  / افیرالطرق العددیة لحل معادالت ن –العددیة لحل معادالت اویلر 
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  قسم هندسة القوى المیكانیكیة
  الدینامیكا الحراریة المتقدمة ٦٣٠هقم

الشــحن  –تـأثیر جـول طوسـون والتمـدد فـي الفـراغ  –القابلیـة النقیــة  –حـاالت االتـزان  –مراجعـة القـانون االول والثـاني 
عالقـات دینامیكـا  –االنعكاسـیة  –تیكیة العملیـات الحراریـة شـبه االسـتا –طرق تحلیل كفاءة محطات التبریـد –والتفریغ 

  مفاعالت االكسرجي والتحلیل االقتصادي لها  –العملیات الحراریة لسریان الموائع  –الخلط  –الحرارة للمادة النقیة 
  مصادر ومنظومات الطاقة ٦٣١هقم

الوقــود العضــوي  –مصــادر الطاقــة المتجــددة  –محطــات الطاقــة والبیئــة المحیطــة  –مقدمــة عــن طــرق وتولیــد الطاقــة 
  .الطرق المباشرة لتحویل الطاقة  –والوقود النووي 

  وتطبیقاتها طاقة الریاح ٦٣٢هقم
تســجیل  –أنــواع توربینــات الریــاح  –التوربینــات ذات المحــور الرأســي والتصــمیم الــدینامو هــوائي لهــا  –اختیــار الموقــع 

ـــاح  ـــات  –لتصـــمیم الـــدینامو هـــوائي لهـــا التوربینـــات ذات المحـــور االفقـــي وا –وعمـــل خـــرائط لســـرعة الری تولیـــد (تطبیق
  .تخزین الطاقة  –) الكهرباء وضخ المیاه

  نظریة السریان ثنائي الطور ٦٣٣هقم
انتقــال الحــرارة فــي  –هبــوط الضــغط لالحتكــاك والضــغط الفجــائي واالختنــاق الفجــائي  –أشــكال الســریان ثنــائي الطــور 

أجهـــزة القیـــاس للســـریان  –نقـــط االحتـــراق  –الغلیـــان البركـــي  –قصـــري الغلیـــان ذو الحمـــل ال –الســـریان ثنـــائي الطـــور 
 –انتقـال الحـرارة فـي التكاشـف  –السـریان الحلقـي  –المعدالت االساسیة لنموذج السریان ثنائي الطور  –ثنائي الطور 

  .أجهزة القیاس الضوئیة 
  دینامیكا الغازات المتقدمة ٦٣٤هقم

طریقــــة  –طریقــــة االزاحــــات الطفیفــــة (الســــریان تحــــت الصــــوتي  –بعــــاد مقدمــــة عــــن الســــریان المنضــــغط متعــــدد اال
 –) الســریان المتماثــل –طریقــة منحنیــات الخصــائص  –االزاحــات الطفیفــة (الســریان فــوق الصــوتي  –) الهــودوجراف

ســـریان الغـــازات الحقیقیـــة المصـــحوبة  –) منـــاطق تحـــول الســـریان الصـــوتي –طریقـــة الهـــودوجراف (الســـریان المخـــتلط 
  .دینامیكا الغازات الخلخلة  –قال الحرارة بانت

  الدینامیكا الهوائیة المتقدمة ٦٣٥هقم
  . ایرودینامیكات االجنحة المحدودة  –السریان حول االجسام المتصله  –الخواص االیرودینامیكیة للجنیحات 

   ةمنظومات الدفع المتقدم ٦٣٦هقم
امیكا الحراریـة والهوائیـة لممـرات دخـول الهـواء وغـرف االحتـراق الدین –أنواع المحركات الغازیة والمحركات الصاروخیة 

الوقــود الكیمیــائي الصــاروخي  –تصــمیم واداء الضــواغط والتوربینــات خــارج نقطــة التصــمیم فــي المحركــات الغازیــة  –
ذات االت الموائــع المســتخدمة فــي الصـــواریخ  –دفــع الصــواریخ ذات الوقـــود الكهربــائي  –ودفــع الصــواریخ الكیمیائیــة 

  الوقود السائل 
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  قسم هندسة القوى المیكانیكیة
  الطرق الحسابیة المتقدمة في هندسة القوى المیكانیكیة   ٦٣٧هقم

ـــادئ التغیـــرات الطفیفـــة وتطبیقاتهـــا فـــي  أســـس مســـائل القـــیم ـــال الحـــرارة والكتلـــة –میكانیكـــا الموائـــع (مب طـــرق  –) انتق
مسـائل میكانیكـا  –مسـائل انتقـال الحـرارة والكتلـة (لمحـدودة وتطبیقاتهـا طـرق الفـروق ا –المتبقیـات الموزونـة وتطبیقاتهـا 

  ) .مسائل میكانیكا الموائع –مسائل انتقال الحرارة (طرق القطع المحدودة وتطبیقاتها  –) الموائع
  موضوعات مختارة في هندسة القوى المیكانیكیة  ٦٣٨هقم 
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  ي واالنتاجقسم التصمیم المیكانیك
  دبلوم الدراسات العلیا و  المهنیة الدراسات وملدب المحتوى العلمي لمقررات

  مقدمة عن المواد الهندسیة ٥٠١هتج 
 الموادالمركبة-المواد الحساسة للضوء-السیرامیك -البولیمرات–السبائك الغیر بلوریة -المواد المعدنیة 

  تكنولوجیا السباكة ٥٠٢هتج 
 الصهر.تصمیم المسیوك. التجمد الموجه ومسافات التغذیة.تجمد الفلزات والسبائك. لسباكة مبادئ وتقدم عملیات ا
  . عیوب المسبوكات وعالجها. انتاج حدید الزهر المرن والطروق. وحساب شحنة الكیوبال

  تكنولوجیا اللحام ٥٠٣هتج 
لحام الحالة   - -حام الحالة السائلةل  -- لحام الحالة الصلبة  - میتالورجیا اللحام. مبادئ وتقدم عملیات اللحام 

 .قابلیة لحام الصلب والزهر والسبائك الغیر حدیدیةا -االوصل باللصق -السائلة/ الصلبة 
  تكنولوجیا القیاسات ٥٠٤هتج 

أجهـزة المقارنـة  –مبینـات القیـاس  –قوالـب القیـاس  –المیكرومتـرات  –القـدمات ذات الورنیـة  –امامیات القیاس والدقة 
وحــدات القیــاس  –أجهــزة قیــاس خشــونة االســطح  –أجهــزة القیــاس الهوائیــة  –أجهــزة القیــاس االلكترونیــة  –یة الضــوئ
  .كیفیة العنایة والصیانة الجهزة القیاسات  –قضیب جیب الزوایا  –الفكیة 

  التصنیع باستخدام الحاسب ٥٠٥هتج 
أنظمـة الـتحكم الرقمیـة باسـتخدام الحاسـب  –ع تحلیل معـدات القطـ –نظم التصنیع باستخدام الحاسب  –نظم التصنیع 

عملیــات التصــمیم والتصــنیع باســتخدام  –أنظمــة الــتحكم فــي عملیــات التشــغیل  –انظمــة التصــنیع والتجمیــع المرنــة  –
  .عملیات التخطیط الخاصة بالتصنیع  –الحاسب 

  نظریة قطع المعادن ٥٠٦هتج 
 –مقاومــة القطــع  –اللــدن فــي عملیــات القطــع /التصــرف المــرن –د میكانیكــا القطــع المتعامــ –عملیـات القطــع التقلیدیــة 

المــواد الهخندســیة  –درجــات الحــرارة فــي عملیــات القطــع  –التآكــل وعمــر الحــد القــاطع  –عملیــات قیــاس قــوى القطــع 
 –الـتحكم فـي الــرایش  –أدوات القطـع المركبـة  –االعتبـارات الخاصـة بخامـات المشـغوالت  –المصـنعة ألدوات القطـع 

  .سوائل القطع 
  تكنولوجیا التشكیل ٥٠٧هتج 

التحلیل اللوحى  -تاثیر معدل األنفعال ودرجة الحرارة -اللدونة الغیر مستقرة –التصلد األنفعالى -األجهاد وألنفعال
اللدونة  - قابلیة التششكیل والثنى -منحنیات التشكیل الحدیة - للحدادة و الدرفلة و البثق و سحب القضبان والمواسیر

  .لغیر متماثلةا
  تصمیم المرشدات والمثبتات ٥٠٨هتج 

الوضـعیة وتثبیـت الشـغلة فـي المثبتـات  –القواعد االساسیة لتصمیم المثبتـات والمرشـدات  –أنواع المثبتات والمرشدات 
  .المرشدات والمثبتات ذات أجهزة التقسیم  –مثبتات التفریز  –تصمیم مبسط لمرشدات التقب  –والمرشدات 

  



  الالئحة الداخلیة للدراسات العلیا                                        كلیة الهندسة  -  عة الزقازیقجام
ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــ

١٥٩ 
 

  صمیم المیكانیكي واالنتاجسم التق
  االختبارات المیكانیكیة للمواد الهندسیة المتقدمة ٥٠٩هتج 

اختبـارات القـص بـین  –اختبارات القص في المسـتوى االفقـي  –اختبارات الثني  –اختبارات الضغط  –اختبارات الشد 
  .اختبارات الصدم  –اختبارات الدلك  –الطبقات 

  بةمقدمة عن المواد المرك ٥١٠هتج 
ــــة  ــــف وتقســــیم المــــواد المركب ــــاف  –تعری ــــاف والمــــواد الرابطــــة  –المــــواد الرابطــــة وااللی ــــین االلی ــــة الســــطحیة ب  –العالق

خصــائص المــواد المركبــة  –االجهــادات بــین طبقــات المــواد المركبــة  –الخصــائص المیكانیكیــة المرنــة للمــواد المركبــة 
  . المسلحة بااللیاف القصیرة 

  واد المركبة وصل هیاكل الم ٥١١هتج 
مــع المــادة باســتخدام االقمشــة المقــواه  –باســتخدام االقمشــة للســطح المقــواه  –بحقــن المــادة الرابطــة ( طــرق التصــلیح 

الوصــالت  –وصــالت االغطیــة  –الوصــلة المزدوجــة  –الوصــلة المفــردة المتراكبــة (الوصــالت الملتصــقة  –) الرابطــة 
خلــوص الــوردة للمســمار  –خلــوص الثقــب للمســمار  –أبعــاد الــوردة  – عــزم الــربط(الوصــالت المســماریة  –) المتدرجــة

  . طرق تقفییم الوصالت الهیكلیة المعالجة  –
  مدخل لتكنولوجیا النانو ٥١٢هتج 

ــــات  ــــع المــــواد النانومتریــــة  –فوائــــد المــــواد النانومتریــــة  –تعریف توصــــیف المــــواد  –تصــــنیع المــــواد النانومتریــــة  –توزی
  .قات الحالیة والمستقبلیة للمواد النانومتریة التطبی –النانومتریة 

  انتاج المواد النانومتریة  ٥١٣هتج 
تصـنیع  –تصـنیع االلیـاف وااللیـاف المركبـة  –معامـل بـاري وقـدرة المـادة علـى قبـول التلیـف  –لماذا المواد النانومتریة 

التوصـیف الشـكلي والتكـویني والكیمیـائي  –ة رقـائق الكربـون فـائق الدقـ –االلیاف المسلحة بأنابیب الكربون فائقـة الدقـة 
  .المواد النانومتریة من المعمل الى الصناعة  –والفزیائي والكهربي والمیكانیكي 

  المواد النانومتریة المركبة  ٥١٤هتج 
رصــیص ت –توزیــع المــواد النانومتریــة فــي المــواد المختلفــة  –أنــواع المــواد المقــواه ذات االبعــاد النانومتریــة  –تعریفــات 

ـــة  ـــة  –المـــواد النانومتری ـــة  –طـــرق تصـــنیع المـــواد النانومتری ـــاف مختلف ـــآلف مـــن ألی  –طـــرق التوصـــیف  –النســـیج المت
  .تطبیقات المواد النانومتریة المركبة 

  التصرف المیكانیكي للمواد النانومتریة   ٥١٥هتج 
تطبیــق تــأثیر الحجــم علــى االجهــاد  –قــة هــوك التصــرف المیكــانیكي المخــالف لعال –الخصــائص المیكانیكیــة التقلیدیــة للمــواد 
معامــل  –العالقــة مــابین االجهــاد واالنفعــال للمــواد النانومتریــة ذات القواعــد الكربونیــة  –ومعادلــة هــال بــتش فــي مســتوى النــانو 
  .ة المركبة امكانیة تطبیق عاقدة الخلط النسبیة في حالة المواد النانومتری –االستطالة البالستیكي للمواد النانومتریة 

  )١(موضوعات مختارة  ٥١٦هتج 
  )٢(موضوعات مختارة  ٥١٧هتج 
  )٣(موضوعات مختارة  ٥١٨هتج 
  مشروع بحث  ٥١٩هتج 
  حلقة بحث  ٥٢٠هتج 
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  قسم التصمیم المیكانیكي واالنتاج
   )١(المرونة الحراریة الخطیة  ٥٢٤هتج 

  المرونة الحراریة الخطیة لالجسام الجاسئة –ة االزاحات المرنة الدینامیكیة الحراری –الدینامیكا الحراریة 
   ولوجیا بترایالنظریة  ٥٢٥هتج 

  .التآكل  –االحتكاك  –تالمس االسطح  –خواص االسطح وقیاساتها 
   الطرق العددیة في الهندسة المیكانیكیة ٥٢٨هتج 

  .طریقة المربع االصغر –رابسن  –طریقة نیوتن  –طریقة رونج كوتا 
  )١( المدعم بالحاسبالتصمیم  ٥٣١هتج 

  .مبادئ تصمیم البرمجیات  –أدواته  –وصف التصمیم المدعم بالحاسب   
   االهتزازات الالخطیة  ٥٣٢هتج 

  االهتزازات البارامتریة  –التحلیل الكمي  –التحلیل الكیفي لالهتزازات الالخطیة  –أنواع االهتزازات الالخطیة 
   )١(القیاسات المیكانیكیة  ٥٣٣هتج 

  .القدرة  –الزمن  –السرعة  –القوة  –الحرارة  –ت الضغط قیاسا
   التصمیم المیكانیكي ٥٣٥هتج 

تصـــمیم  –تصـــمیم كمـــرات التحمیـــل  –تصـــمیم التـــروس  –تصـــمیم االعمـــدة الـــدوارة  –نظریـــات التصـــمیم المیكـــانیكي 
  .االجزاء المیكانیكیة 

   تصمیم المنظومات المیكانیكیة ٥٣٦هتج 
ــاریف ، االنــــواع ، الخــــواص وطــــرق التحلیــــل ، المــــدخل االحصــــائي الــــى التصــــمیم ، : ة المنظومــــات المیكانیكیــــ التعــ

  .النمذجة والمحاكاه ، تصمیم المنظومات العتبارات الصیانه وقابلیتها 
   االتزان الدینامیكي ٥٣٧هتج 

  . حد االستقرار  –موافقة االتزان الدینامیكي  –قوى االضطراب  –االتزان الدینامیكي   
   بوتات الصناعیة و الر  ٥٣٨هتج 

  .القوى والعزوم في الربوتات  –استخدام الجرانج  –الكینماتیكا العكسیة  –بوتات و كینما تیكا الر 
   تحكم الضوضاء  ٥٣٩هتج 

  . التقلیل والتحكم في الضوضاء  –تحلیل الضوضاء  –قیاس الضوضاء  –مصادر الضوضاء 
   التزییت الهیدروستاتیكي ٥٤٠هتج 

ــأثیر الحــراري  –كرســي التحمیــل محــدد الطــول  –كرســي التحمیــل المنزلــق  –قــراص تالمــس اال كراســي التحمیــل  –الت
  . المشغلة خارجیا 
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  سم التصمیم المیكانیكي واالنتاجق
  ندسة االنتاجه: الماجستیر  المحتوى العلمي لمقررات

  تكنولوجیا السباكة  ٦٠١هتج 
ــــــــزات والســــــــبائكتجمــــــــد ال. مبــــــــادئ وتقــــــــدم عملیــــــــات الســــــــباكة  تصــــــــمیم . التجمــــــــد الموجــــــــه ومســــــــافات التغذیــــــــة.فل

  . عیوب المسبوكات وعالجها. انتاج حدید الزهر المرن والطروق. الصهروحساب شحنة الكیوبال.المسیوك
  تكنولوجیا اللحام  ٦٠٢هتج 

ــا اللحــام. مبــادئ وتقــدم عملیــات اللحــام  ــة الصــلبة  -میتالورجی ــة الســائ  --لحــام الحال لحــام الحالــة   - -لةلحــام الحال
 .قابلیة لحام الصلب والزهر والسبائك الغیر حدیدیةا -االوصل باللصق -السائلة/ الصلبة 

  تكنولوجیا القیاسات ٦٠٣هتج 
أجهـزة المقارنـة  –مبینـات القیـاس  –قوالـب القیـاس  –المیكرومتـرات  –القـدمات ذات الورنیـة  –امامیات القیاس والدقة 

وحــدات القیــاس  –أجهــزة قیــاس خشــونة االســطح  –أجهــزة القیــاس الهوائیــة  –س االلكترونیــة أجهــزة القیــا –الضــوئیة 
  .كیفیة العنایة والصیانة الجهزة القیاسات  –قضیب جیب الزوایا  –الفكیة 

  التصنیع باستخدام الحاسب ٦٠٤هتج 
الرقمیـة باسـتخدام الحاسـب  أنظمـة الـتحكم –تحلیل معـدات القطـع  –نظم التصنیع باستخدام الحاسب  –نظم التصنیع 

عملیــات التصــمیم والتصــنیع باســتخدام  –أنظمــة الــتحكم فــي عملیــات التشــغیل  –انظمــة التصــنیع والتجمیــع المرنــة  –
  .عملیات التخطیط الخاصة بالتصنیع  –الحاسب 

  نظریة قطع المعادن  ٦٠٥هتج 
 –مقاومــة القطــع  –اللــدن فــي عملیــات القطــع /نالتصــرف المــر  –میكانیكــا القطــع المتعامــد  –عملیـات القطــع التقلیدیــة 

المــواد الهخندســیة  –درجــات الحــرارة فــي عملیــات القطــع  –التآكــل وعمــر الحــد القــاطع  –عملیــات قیــاس قــوى القطــع 
 –الـتحكم فـي الــرایش  –أدوات القطـع المركبـة  –االعتبـارات الخاصـة بخامـات المشـغوالت  –المصـنعة ألدوات القطـع 

  .سوائل القطع 
  تكنولوجیا التشكیل ٦٠٦تج ه

التحلیــل اللــوحى  -تــاثیر معــدل األنفعــال ودرجــة الحــرارة -اللدونــة الغیــر مســتقرة –التصــلد األنفعــالى -األجهــاد وألنفعــال
اللدونـة  -قابلیـة التششـكیل والثنـى -منحنیـات التشـكیل الحدیـة -للحدادة و الدرفلة و البثق و سحب القضبان والمواسیر

  .الغیر متماثلة
  تصمیم المرشدات والمثبتات  ٦٠٧تج ه

الوضـعیة وتثبیـت الشـغلة فـي المثبتـات  –القواعد االساسیة لتصمیم المثبتـات والمرشـدات  –أنواع المثبتات والمرشدات 
  .المرشدات والمثبتات ذات أجهزة التقسیم  –مثبتات التفریز  –تصمیم مبسط لمرشدات التقب  –والمرشدات 
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  یكي واالنتاج قسم التصمیم المیكان
  المیتالورجیا المتقدمة  ٦٠٨هتج 

الیـة التقویـة والتشـوه فـى بنیـة -هیئة التشوه الماكروسكوبى والمیكروسـكوبى -دراسات متقدمة فى تشویه وانهیار المعادن
 الــتحكم -المعالجــة الحراریــة لمــواد العــدد -منحنبــات األتــزان -خصــائص واختیــار المــواد للتطبیقــات الهندســیة–المــواد 

  ومنع التاكل
  نظریة تشكیل المعادن ٦٠٩هتج 

تـاثیر معــدل األنفعــال   -الشــغل المثـالى والطاقــة المنتظمــة -اللدونــة الغیـر مســتقرة --اللدونـة و اســاس اللدونـة البلوریــة
منطقــة التشــوه الهندســیة منحنیــات التشــكیل  -نظریــة خطــوط األنــزالق -التحلیــل اللــوحى واتــزان القــوى -ودرجــة الحــرارة 

 .اللدونة الغیر متماثلة -حدیةال
  عملیات التشغیل الغیر تقلیدیة ٦١٠هتج 

ــاة وبــالمواد الحاكــة  -التشــغیل بالموجــات غیــر الصــوتیة التشــغیل بالكمیــاء الكهربائیــة وبــالتفریغ  -التشــغیل بقذیفــة المی
ـــة التشـــغیل بقـــوس البالزمـــا التشـــغ -التشـــغیل بالحزمـــة األلكتزونیـــة وحزمـــة اللیـــزر  -الكهربـــائى   –یل بـــاطرق الكیمیائی

  .  تشغیل المواد الشبه موصلة -التشغیل بالطباعة والطباعة الضوئیة -تشغیل السلیكون الى رقائق
  مقدمة عن المواد المركبة ٦١١هتج  

ــــة  ــــف وتقســــیم المــــواد المركب ــــاف  –تعری ــــاف والمــــواد الرابطــــة  –المــــواد الرابطــــة وااللی ــــین االلی ــــة الســــطحیة ب  –العالق
خصــائص المــواد المركبــة  –االجهــادات بــین طبقــات المــواد المركبــة  –میكانیكیــة المرنــة للمــواد المركبــة الخصــائص ال

  . المسلحة بااللیاف القصیرة 
  وصل هیاكل المواد المركبة  ٦١٢هتج 

ة باســتخدام االقمشــة المقــواه مــع المــاد –باســتخدام االقمشــة للســطح المقــواه  –بحقــن المــادة الرابطــة ( طــرق التصــلیح 
الوصــالت  –وصــالت االغطیــة  –الوصــلة المزدوجــة  –الوصــلة المفــردة المتراكبــة (الوصــالت الملتصــقة  –) الرابطــة 
خلــوص الــوردة للمســمار  –خلــوص الثقــب للمســمار  –أبعــاد الــوردة  –عــزم الــربط (الوصــالت المســماریة  –) المتدرجــة

  . طرق تقفییم الوصالت الهیكلیة المعالجة  –
  الكسر في المواد المركبةنظریة  ٦١٣هتج 

ـــة  ـــارات المیكروســـكوبیة  –أنمـــاط الكســـر  –االنفصـــال الطبقـــي للمـــواد المركب ـــنمط  –االعتب ـــارات ال ـــارات  – Iاختب اختب
االنفصـال  –معـاییر االنهیـار الطبقـي للـنمط المركـب  – IIIاختبارات الـنمط  II/Iاختبارات النمط المركب  – IIالنمط 

  .الكلل للطبقات المركبة الطبقي تحت تأثیر اجهاد و 
  الحدیثة السلوك المیكانیكي للمواد المركبة ٦١٤هتج 

القـص بـین الطبقــات  –القـص فـي المســتوى  –الصـدم  –الثنــي  –الضـغط  –التصـرف المیكـانیكي تحـت احمــال الشـد 
  . التصرف تحت االحمال في أكثر من اتجاه  –
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  قسم التصمیم المیكانیكي واالنتاج
  الضوئیة للتحلیالت الهندسیة الطرق ٦١٥هتج 

قیـاس  –طـرق القیاسـات الضـوئیة للتصـرف المـرن وتطبیقاتهـا  –أجهزة التحلیـل الضـوئي التقلیدیـة  –التداخل الضوئي 
ـــل الضـــوئي  ـــة  –االزاحـــات بالمســـارات المعبـــرة عـــة نظریـــة مـــور ألجهـــزة التحلی ألجهـــزة مـــور للتحلیـــل الطـــرق المعملی

  . تحسین أجهزة التحلیل الضوئي بالترحیل الموجى  –ي بأشعة اللیزر أجهزة التحلیل الضوئ –الضوئي 
  المرن للمواد الحدیثة –السلوك اللدن  ٦١٦هتج 

تـأثیر  –تأثیر االهتـزات علـى اختبـار الصـدم  –تأثیر درجات الحرارة على خصائص الصدم  –طرق اختبارات الصدم 
  خصائص المواد في الصدم

  مركبة سلوك الكلل للمواد ال ٦١٧هتج 
اجهـاد اللـي مـع  –الكلـل باختبـارات الثنـي الـدوارة  –الكلـل بحمـل الثنـي فـي المسـتوى  –اجهاد اللي مـع الشـد المتحـاور 

  .الثني المتحاور 
  مدخل لتكنولوجیا النانو ٦١٨هتج 

ــــات  ــــع المــــواد النانومتریــــة  –فوائــــد المــــواد النانومتریــــة  –تعریف ف المــــواد توصــــی –تصــــنیع المــــواد النانومتریــــة  –توزی
  .التطبیقات الحالیة والمستقبلیة للمواد النانومتریة  –النانومتریة 

  انتاج المواد النانومتریة  ٦١٩هتج 
تصـنیع  –تصـنیع االلیـاف وااللیـاف المركبـة  –معامـل بـاري وقـدرة المـادة علـى قبـول التلیـف  –لماذا المواد النانومتریة 

التوصـیف الشـكلي والتكـویني والكیمیـائي  –رقـائق الكربـون فـائق الدقـة  –دقـة االلیاف المسلحة بأنابیب الكربون فائقـة ال
  .المواد النانومتریة من المعمل الى الصناعة  –والفزیائي والكهربي والمیكانیكي 

  المواد النانومتریة المركبة  ٦٢٠هتج 
ترصــیص  –ومتریــة فــي المــواد المختلفــة توزیــع المــواد النان –أنــواع المــواد المقــواه ذات االبعــاد النانومتریــة  –تعریفــات 

ـــة  ـــة  –المـــواد النانومتری ـــة  –طـــرق تصـــنیع المـــواد النانومتری ـــاف مختلف ـــآلف مـــن ألی  –طـــرق التوصـــیف  –النســـیج المت
  .تطبیقات المواد النانومتریة المركبة 

  التصرف المیكانیكي للمواد النانومتریة   ٦٢١هتج 
تطبیــق تــأثیر الحجــم علــى  –التصــرف المیكــانیكي المخــالف لعالقــة هــوك  –الخصــائص المیكانیكیــة التقلیدیــة للمــواد 

العالقـــة مـــابین االجهـــاد واالنفعـــال للمـــواد النانومتریـــة ذات القواعـــد  –االجهـــاد ومعادلـــة هـــال بـــتش فـــي مســـتوى النـــانو 
بیة فــي حالــة المــواد امكانیــة تطبیــق عاقــدة الخلــط النســ –معامــل االســتطالة البالســتیكي للمــواد النانومتریــة  –الكربونیــة 

  .النانومتریة المركبة 
  )١(موضوعات مختارة  ٦٢٢هتج 
  )٢(موضوعات مختارة  ٦٢٣هتج 
  )٣(موضوعات مختارة  ٦٢٤هتج 
  )٤(موضوعات مختارة  ٦٢٥هتج 
  بحث  حلقة ٦٢٦هتج
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  قسم التصمیم المیكانیكي واالنتاج
  یم المیكانیكيالتصم:المحتوى العلمي لمقررات الماجستیر ودكتوراه الفلسفة 

  میكانیكا الكمیات المتصلة  ٦٢٨هتج 
عالقـــات  –الحركـــة والســـریان  –االجهـــادات واالنفعـــاالت واالزاحـــات  –تحلیـــل الكمیـــات الممتـــدة  –تحلیـــل المتجهـــات 

  .الموائع  –السلوك اللزج المرن  –السلوك اللدن  –السلوك المرن  –میكانیكا الكمیات المتصلة 
  یة المرونة الخط ٦٢٩هتج 

 –طاقـة االنفعــال  –معـادالت االتـزان  –قـانون هـوك  –االجهـادات واالنفعـاالت المسـتویة  –االنفعـاالت  –االجهـادات 
  . مشكلة االنحناء  –مشكلة اللي 

  اللدونة  ٦٣٠هتج 
مشــاكل  –معــادالت االجهــادات واالنفعــاالت اللدنــة  –نظریــات الخضــوع  –االجهــاد واالنفعــال  –التجــارب االساســیة 

  .التحلیل الحدي  –مجال خط االنزالق  –طرق الحلول المرنة المتتالیة  –اللدونة المستویة 
  المرونة اللزجة الخطیة  ٦٣١هتج 

نمــاذج المرونــة  –التراكــب  –المرونــة اللزجــة الخطیــة  –اختبــارات التراخــي والزحــف  –تحلیــل االجســام المرنــة اللزجــة 
  .المعادالت التكوینیة  –راري التأثیر الح –تحویالت البالس  –اللزجة 

  )٢(المرونة الحراریة الخطیة  ٦٣٢هتج 
ـــة  ـــة  –الـــدینامیكا الحراری ـــة الحراری ـــال الحـــراري  –االزاحـــة المرنـــة الدینامیكی مجـــال  –المجـــال الحـــراري  –أطـــوار االنتق

فتراضـــیة فـــي المرونـــة الطــرق اال –المرونــة الحراریـــة للقضـــبان والشـــرائح  –أحاتدیـــة الحلـــول  –االجهــادات واالزاحـــات 
  . الحراریة 

   ١ -تریبولوجیا  ٦٣٣هتج 
 –عــــدم االســــتقرار االحتكــــاكي  –التآكــــل  –نظریــــات االحتكــــاك  –تالمــــس االســــطح  –خــــواص االســــطح وقیاســــاتها 

  .میكانیكا التدحرج 
   ٢ -تریبولوجیا  ٦٣٤هتج 

 –كراســـي التحمیـــل  –المـــس االقـــراص ت –معادلـــة رینولـــدس  –التزییـــت الهـــدرودینامیكي  –أنـــواع وخـــواص المزلقـــات 
  .عدم االستقرار الهیدرودینامیكي  –التأثیر الحراري  –اجهادات القص  –اللزوجة المتغیرة 

   )١( میكانیكا المواد المركبة ٦٣٥هتج 
وك الســـل –االنحنـــاء والتحـــدب واالهتـــزازات للشـــرائح المركبـــة  –الســـلوك العیـــاني للشـــرائح  –المــواد المركبـــة وتطبیقاتهـــا 

  .الدقیق للشرائح 
   المیكانیكا التغیریة ٦٣٦هتج 

توصــیف  –حســابات التغییــر  –مبــدأ دیالمبیــرت  –مبــدأ الشــغل االفتراضــي  –المبــادئ االساســیة للمیكانیكــا الحســابیة 
  .صور التحول  –الجرانج 
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  طریقة القطع المحدودة  ٦٣٧هتج 

القطــــع  –طــــرق المتبقیــــات الموزونــــة  –طــــرق الطاقــــة  –دوال االســــتكمال  –قــــة المصــــفوفات طری –أســــاس الطریقــــة 
  .التماثل المحوري  –المحدودي أحادیة وثنائیة وثالثیة االبعاد 

  أمثلیة الهیاكل  ٦٣٨هتج 
ـــدة االمثلیـــة ا –طریقـــة البرمجـــة الخطیـــة  –مبـــادئ التصـــمیم االمثـــل  –تكـــوین مســـألة االمثلیـــة  –مقدمـــة لالمثلیـــة  لمقی

  .الطرق العددیة لحسابات االمثلیة  –والغیر مقیدة 
  )٢(التصمیم المدعم بالحاسب  ٦٣٩هتج 

طریقـة القطـع المحـدودة  –الرسـم بالحاسـب  –مبادئ تصمیم البرمجیات  –أدواته  –وصف التصمیم المدعم بالحاسب 
  .أمثلیة الهیاكل  –

  االهتزازات المتقدمة  ٦٤٠هتج 
  .التأثیر العشوائي  –تصمیم االنظمة المهتزة  –االستقرار  –االهتزازات العشوائیة  – االهتزازات الالخطیة

   بوتاتو الر دینامیكا  ٦٤١هتج 
  .الدینامیكا المباشرة والعكسیة  –النماذج الدینامیكیة للمناوالت  –اویالر  –حسابات الجرانج ویوتن 

  )٢(القیاسات المیكانیكیة  ٦٤٤هتج 
  .عرض القیاسات  –تحلیل القیاسات  –الحرارة والقوة والسرعة والزمن والقدرة قیاسات الضغط ودرجة 

  نظریة الشرائح والقباب   ٦٤٥هتج 
االزاحـات الصـغیرة والكبیـرة  –انحنـاء الشـرائح متباینـة الخـواص  –الركـائز المرنـة  –الشـروط الحدیـة  –انحناء الشـرائح 

  . القباب متماثلة المحور  -القباب االسطوانیة  –
  التزییت الهیدرودینامیكي  ٦٤٦هتج 

كرســــي  –اجهــــاد القــــص  –اللزوجــــة المتغیــــرة  –كراســــي التحمیــــل المنزلــــق  –تالمــــس االقــــراص  –معادلــــة رینولــــدس 
  .عدم االستقرار الهیدرودینامیكي  –التأثیر الحراري  –التحمیل محدد الطول 

  میكانیكا التالمس  ٦٤٧هتج 
الـتالمس االحتكــاكي  –تالمـس هیرتــز  –نقطــة وخـط التحمیـل لالجســام النتهائیـة  – الحركـة والقـوى فــي نقطـة الـتالمس

  .الطرق العددیة لحل مشاكل التالمس  –لالجسام المرنة 
  تحلیالت القطع المحدودة للعشوائیات  ٦٤٨ 

محــدودة فــي القطـع ال –حساســیة العشــوائیات  –مبـادئ التغیــر للعشـوائیات  –طریقـة القطــع المحـدودة للهیاكــل المحــددة 
  .  التحلیالت الالخطیة 
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  قسم التصمیم المیكانیكي واالنتاج
  هندسة االنتاج: الفلسفة المحتوى العلمي لمقررات دكتوراه

  المواد الهندسیة المتقدمة ٧٠١هتج 
 الـــتحكم ومنـــع -المعالجـــة الحراریـــة لمـــواد العـــدد -منحنبـــات األتـــزان -خصـــائص واختیـــار المـــواد للتطبیقـــات الهندســـیة

 الموادالمركبة-المواد الحساسة للضوء-السیرامیك -البولیمرات–السبائك الغیر بلوریة -المواد المعدنیة  -التاكل 

  عملیات التشغیل المتقدمة ٧٠٢هتج 
الطـرق الكیمیائیـة والكهروكیمیائیـة  –العملیـات الحراریـة الزالـة المعـدن  –ماكینات التشـغیل بـالخراطیم الحاكـة  –مقدمة 

التشـــغیل  –التشـــغیل بماكینـــات االعمــدة االلكترونیـــة  –ماكینــات البالزمـــا بـــالقوس الكهربــائي  –ت التشـــغیل فــي عملیـــا
   . عملیات التشكیل بالسرعة العالیة  –بماكینات أعمدة اللیزر 

  المعالجات الحراریة ٧٠٣هتج 
-منحنبــات األتـــزان --الیــة التقویــة -األنتشــار –عیـــوب المــواد البلوریــة  -بنیــة المــواد البلوریــة -البنیــة الذریــة-مقدمــة

ــــزات ــــى الفل ــــد -التحــــول الطــــورى ف ــــى الحدی ــــون منحن ــــزات والســــبائك -الكرب ــــأثیر الحــــرارى للفل كیناتیكــــا المعالجــــة  -الت
  .بالترسب األصالد  -قابلیة األصالد   -منحنیات التحول -الحراریة

  معالجة االسطح ٧٠٤هتج  
ــــات تجهیــــز االســــطح  ــــة والكیمیائیــــة للمشــــغوالت عملیــــات التنظیــــف ال –عملی تغلیــــف االســــطح الخارجیــــة  –میكانیكی

عملیـــات الطـــالء الكهربائیـــة والمیكانیكیـــة  –التغلیـــف الســـطح المـــواد الســـیرامیكیة  –الطـــالء بالمعـــادن  –للمشـــغوالت 
  .لالسطح 

  التشغیل باستخدام ماكینات التشغیل الرقمیة ٧٠٥هتج 
توجیــه الحــد  –التشــغیل الموجــه  –الحركــة بالتوجیــه  –النقــاط المرجعیــة  –أنظمــة االبعــاد  –أنظمــة التشــغیل الرقمیــة 

  .برامج وأكواد التشغیل الرقمي  –البرامج االساسیة  –االبعاد وكیفیة وضعها  –القاطع 
  المواد المركبة المتقدمة  ٧٠٦هتج 

المـــــواد المركبـــــة ذات القاعـــــدة  –المـــــواد المركبـــــة ذات القاعـــــدة البولیمریـــــة  –المـــــواد المركبـــــة ذات القاعـــــدة المعدنیـــــة 
 –نظریــات االنهیــار  –الفحــص المجهــري  –الكــرات المقــواه  –االلیــاف المقــواه  –قــانون نســب الخلــط  –الســیرامیكیة 

  .نظریة الطبقات التقلیدیة 
  القیاسات المتقدمة  ٧٠٧هتج 

 –االســتوائیة  –االسـتدارة  –قامة االســت –عالقــة الدقـة بالتصـویب  –عالقـة الدقـة مــع التجـاوزات  –أجهـزة قیـاس الدقــة 
  .المیكرومترات الرقمیة  –القدمات الرقمیة 

  تصمیم االسطمبات  ٧٠٨هتج 
ـــواع القوالـــب   –الدرفلـــة  –الحـــدادة  –البثـــق  –ســـحب االســـالك  –االســـتطالة  –تصـــمیم قوالـــب صـــب المعـــادن  –أن

ــــة  ــــب للشــــرائح المعدنی ــــة  –تصــــمیم القوال ــــات المعدنی ــــراص والحلق ــــق ال –االق ــــي والســــحب العمی ــــب  –ثن تصــــمیم القوال
  . تصمیم القوالب المستخدمة في كبس بودرة المواد الهندسیة  –المستخدمة في عملیات السباكة 
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  قسم التصمیم المیكانیكي واالنتاج
   )٢( میكانیكا المواد المركبة ٧٠٩هتج 

التصــــرف  –االنفعــــال للمــــواد المركبــــة عالقــــة االجهــــاد ب –التصــــرف المیكــــانیكي للطبقــــات  –مقدمــــة المــــواد المركبــــة 
الثنــي واالنحنــاء واالهتــزاز للطبقــات  –معــادالت هــالبن تســاي  –المیكــانیكي للطبقــات علــى المســتوى المیكروســكوبي 

  . حسابات مصفوفة معامل المرونة في الحاالت المختلفة  –المتراكبة 
  االختبارات المیكانیكیة للمواد المركبة  ٧١٠هتج 

 –القـص فـي المسـتوى  –الثنـي  –الضـغط  –الشـد  –لمیكانیكیة وفق المعاییر االمریكیة الختبارات المـواد االختبارات ا
  .الكلل  –الصدم  –اللي  –القص بین الطبقات 

  الطرق التصوریة للتحلیالت الهندسیة  ٧١١هتج 
قیـاس  –المـرن وتطبیقاتهـا  طـرق القیاسـات الضـوئیة للتصـرف –أجهزة التحلیـل الضـوئي التقلیدیـة  –التداخل الضوئي 

ـــل الضـــوئي  –االزاحـــات بالمســـارات المعبـــرة  الطـــرق المعملیـــة الجهـــزة مـــور للتحلیـــل  –نظریـــات مـــور الجهـــزة التحلی
التحلیـــل  –تحســین أجهـــزة التحلیــل الضــوئي بالترحیـــل المــوجي  –أجهــزة التحلیـــل الضــوئي بأشــعة اللیـــزر  –الضــوئي 

قیـاس درجـات  –اختبـارات االسـطح المنحنیـة  –قیـاس كفـاءة االسـطح  –یض الضوئي لالجهزة المستخدمة للضوء االب
  . نعومة االسطح الخطیة 

  دراسات متقدمة في تكنولوجیا النانو ٧١٢هتج 
تعــاظم الخصــائص المیكانیكیــة  –زیــادة المســاحة الســطحیة  –تقلیــل العیــوب  –ممیــزات المــواد النانومتریــة  –تعریفــات 

ـــخ ... ـــة أنـــواع المـــواد الن –ال ـــائق الكربـــون النانومتریـــة  –االلیـــاف النانومتریـــة  –انومتری أنالبیـــب الكربـــون وحیـــدة  –رق
طریقــة  –تصــنیع المــواد النانومتریــة  –توزیــع المــواد النانومتریــة  –الجــدار ومتعــددة الجــدار ذات االقطــار فائقــة الدقــة 

المــواد  –االلیــاف المركبــة  –اف النانومتریــة االنســجة العشــوائیة والمضــفرة المصــنعة مــن االلیــ –البثــق الكهروســتاتیكي 
ـــة  ـــة النانومتری ـــة باســـتخدام المیكرســـكوبات  –المركب ـــة والمیكانیكی  Xأشـــعة  –الخصـــائص الشـــكلیة والضـــوئییة والكهربی

تطبیقات المواد النانومتریة فـي صـناعة الـدواء والجلـد الصـناعي وعلـوم  –وجهاز الرامن وجهاز المیكرسكوب بقوة الذرة 
  .ه والمجسات والطب والطائرات ومركبات الفضاء والهندسة الطبیة والزراعة الحیا

  التصرف المیكانیكي للمواد النانومتریة ٧١٣هتج 
تطبیــق تــأثیر الحجــم علــى  –التصــرف المیكــانیكي المخــالف لعالقــة هــوك  –الخصــائص المیكانیكیــة التقلیدیــة للمــواد 

العالقـــة مـــابین االجهـــاد واالنفعـــال للمـــواد النانومتریـــة ذات القواعـــد  –االجهـــاد ومعادلـــة هـــال بـــتش فـــي مســـتوى النـــانو 
امكانیــة تطبیــق عاقــدة الخلــط النســبیة فــي حالــة المــواد  –معامــل االســتطالة البالســتیكي للمــواد النانومتریــة  –الكربونیــة 

  .النانومتریة المركبة 
  انتاج المواد النانومتریة  ٧١٤هتج 

تصـنیع  –تصـنیع االلیـاف وااللیـاف المركبـة  –عامـل بـاري وقـدرة المـادة علـى قبـول التلیـف م –لماذا المواد النانومتریة 
التوصـیف الشـكلي والتكـویني والكیمیـائي  –رقـائق الكربـون فـائق الدقـة  –االلیاف المسلحة بأنابیب الكربون فائقـة الدقـة 

  .الصناعة المواد النانومتریة من المعمل الى  –والفیزیائي والكهربي والمیكانیكي 
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  قسم التصمیم المیكانیكي واالنتاج
  المواد النانومتریة المركبة  ٧١٥هتج 

ترصــیص  –توزیــع المــواد النانومتریــة فــي المــواد المختلفــة  –أنــواع المــواد المقــواه ذات األبعــاد النانومتریــة  –تعریفــات 
ـــة  ـــة  –المـــواد النانومتری ـــآلف مـــن –طـــرق تصـــنیع المـــواد النانومتری ـــة  النســـیج المت ـــاف مختلف  –طـــرق التوصـــیف  –ألی

  .تطبیقات المواد النانومتریة المركبة 
  )١(موضوعات مختارة  ٧١٦هتج 
  )٢(موضوعات مختارة  ٧١٧هتج 
  )٣(موضوعات مختارة  ٧١٨هتج 
  )٤(موضوعات مختارة  ٧١٩هتج 
  )٥(موضوعات مختارة  ٧٢٠هتج 
  مشروع بحث  ٧٢١هتج
  حلقة بحث  ٧٢٢هتج
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  قسم الهندسة الصناعیة
  في الهندسة الصناعیةالمهنیة  الدراسات دبلومالمحتوى العلمي لمقررات 

 اإلقتصاد الهندسي  ٥٠٨هصن 
ــــرر  ــــة، اإلحــــالل، یتضــــمن المق ــــدفقات النقدی ــــرارات اإلقتصــــادیة، الت مقدمــــة إلتخــــاذ القــــررات اإلقتصــــادیة، معــــاییر الق

   .المخاطرة، اإلهالك وضرائب الدخل

 تماالتحإلحصاء الهندسي واإلا  ٥٠٩هصن 
مقدمـــة اإلحتمــــاالت، التوزیعـــات اإلحتمالیــــة، التقــــدیر، فتـــرات الثقــــة، اختبـــارات الفــــروض، اإلنحــــدار یتضـــمن المقــــرر 

   .الخطي وتحلیل التباین
 قیاس وتحلیل اإلنتاجیة  ٥١٠هصن 

 مـا بعـد تقنیـات المشـاركة مـع بما في ذلك مبادئ، إصدارات، و فـي هانتاجیة و تحلیللإلقیاس عصريّ یتضمن المقرر 
ة و مشاریع فریق. ، قیاس كفاءة، و تتبّع إنتاجیةbenchmarking ال    .دراسات تجریبیّ

 طرق تحسین الجودة   ٥١١هصن 
یتضــمن المقـــرر دراســـة متطلبــات نظـــام الجـــودة، تصـــمیم التجــارب، تحلیـــل مقـــدرة العملیــات، قیـــاس مقـــدرة العملیـــات،  

  .طط الفحص بالعیناتالضبط اإلحصائي للعملیات، خ
 تخطیط ومراقبة اإلنتاج   ٥١٢هصن 

اســتخدام النمــاذج . مقدمــة لتقنیــات مراقبــة وتخطــیط اإلنتــاج وتطبیقاتهــا لتصــمیم نظــم اإلنتــاج المتكاملــة یتضــمن المقــرر
.تعـددةالریاضیة والخوارزمیات لتحلیـل وتحسـین اسـتخدام مسـتلزمات اإلنتـاج، والعمالـة، والمعلومـات فـي بیئـات إنتـاج م

   
 ضبط وادارة الجودة الشاملة   ٥١٣هصن 

موضــوعات . یتضــمن المقــرر دراســة معنــي ووســائل تحقیــق الجــودة الكلیــة فــي جمیــع اإلنشــطة والتنظیمــات الصــناعیة
   .تشمل التحسین المستمر، الضبط اإلحصائي للعملیات، القیادة والتدریب

 تخطیط ومراقبة الصیانة  ٥١٤هصن 
 –العمالـــة (صـــیانة المثلـــي واعمـــال اإلســـتبدال للمكونـــات والماكینـــات، المصـــادر المطلوبـــة دراســـة ال یتضـــمن المقـــرر

یتضــــمن المقـــرر اســــتعمال النمــــاذج الریاضــــیة فــــي تطــــویر نظــــام االزمــــة لتطبیــــق اعمــــال الصــــیانة، كمــــا ) الماكینـــات
   .تدرس بالمقرر حالت دراسیة مثل اإلستبدال المحدد قصیر األمد واإلستبدال اإلحتمالي. معلومات الصیانة

 التصمیم والتصنیع المدعم بالحاسب  ٥١٥هصن 
، التمثیــل البــارامیتري،  solidاساســیات التصــمیم بمســاندة الحاســب، متضــمنا النمذجــة الهندســیة وال یتضــمن المقــرر 

لیــات تطبیقــات الحاسـب علـي الماكینـات والعم. تطبیقـات علــي التصـمیم، التحلیـل، والتصـنیع. تفـاعالت االلـة واإلنسـان
 N/Cمبـــادئ الــتحكم الرقمـــي، مفـــاهیم نظریــة الـــتحكم والتطبیــق علـــي الــتحكم الرقمـــي، برمجـــة ال . فــي نظـــم التصــنیع

    ، الروبوت adaptiveبمساندة الحاسب،  تخطیط العملیلت االلي، التحكم ال 
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 قسم الهندسة الصناعیة

 بحوث العملیات التطبیقیة  ٥١٦هصن 
ج اإلحتمالیـة المسـتخدمة فـي التطبیقـات الهندسـیة وتطبیقـات بحـوث العملیـات مثـل یتضمن المقرر دراسة بعـض النمـاذ

وسالســل مــاركوف المســتمرة  birth and death، عملیــات بواســون، عملیــات ال سالســل مــاركوف متقطعــة الــزمن
، صـــفوف اإلنتظــار، الموثوقیــة، المخـــزون: كمــا یحـــوي  التطبیقــات فــي. renewal rewardالــزمن، والعملیــات ال 

مشـــروع المجموعـــة متطلــــب . یحتـــوي المقـــرر ایضـــا علـــي مناقشـــات لحــــاالت عملیـــة فـــي بحـــوث العملیـــات. والمالیـــة
   .ضروري لهذا المقرر

 برامج تشغیل االالت    ٥١٧هصن 

 برامج الحاسب االلى الالزمة لتشغیل االالت
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  قسم الهندسة الصناعیة
  في الهندسة الصناعیةالدراسات العلیا  دبلومالمحتوى العلمي لمقررات 

 قیاس وتحلیل اإلنتاجیة  ٥٢٣هصن 
یتضــــــمن المقــــــرر القیــــــاس العصــــــري لإلنتاجیــــــة وتحلیلهــــــا، مبادؤهــــــا، قضــــــایاها، والتقنیــــــات الحدیثــــــة المتعلقــــــة بــــــال 

benchmarking  ،المجموعةو مشاریع  عملیةدراسات كما یتضمن . نتاجیةاإلو تتبّع ، قیاس الكفاءه.   

 طرق تحسین الجودة   ٥٢٤ن هص
یتضـــمن المقـــرر دراســـة متطلبـــات نظـــام الجـــودة، تصـــمیم التجـــارب، تحلیـــل مقـــدرة العملیـــات، قیـــاس مقـــدرة العملیـــات، 

  .الضبط اإلحصائي للعملیات، خطط الفحص بالعینات

 تخطیط ومراقبة اإلنتاج   ٥٢٥هصن 
اســتخدام النمــاذج . هــا لتصــمیم نظــم اإلنتــاج المتكاملــةیتضــمن المقــرر مقدمــة لتقنیــات مراقبــة وتخطــیط اإلنتــاج وتطبیقات

.الریاضیة والخوارزمیات لتحلیـل وتحسـین اسـتخدام مسـتلزمات اإلنتـاج، والعمالـة، والمعلومـات فـي بیئـات إنتـاج متعـددة
   

  ضبط وادارة الجودة الشاملة   ٥٢٦هصن 
موضــوعات . ة والتنظیمــات الصــناعیةیتضــمن المقــرر دراســة معنــي ووســائل تحقیــق الجــودة الكلیــة فــي جمیــع اإلنشــط

  .تشمل التحسین المستمر، الضبط اإلحصائي للعملیات، القیادة والتدریب

  تخطیط ومراقبة الصیانة  ٥٢٧هصن 
 –العمالـــة (یتضـــمن المقـــرر دراســـة الصـــیانة المثلـــي واعمـــال اإلســـتبدال للمكونـــات والماكینـــات، المصـــادر المطلوبـــة 

ل الصــــیانة، كمــــا یتضــــمن المقـــرر اســــتعمال النمــــاذج الریاضــــیة فــــي تطــــویر نظــــام االزمــــة لتطبیــــق اعمــــا) الماكینـــات
   .حالت دراسیة مثل اإلستبدال المحدد قصیر األمد واإلستبدال اإلحتمالي تدرس بالمقرر. معلومات الصیانة

 التصمیم والتصنیع المدعم بالحاسب  ٥٢٨هصن 
، التمثیــل البــارامیتري،  solidالنمذجــة الهندســیة وال یتضــمن المقــرر اساســیات التصــمیم بمســاندة الحاســب، متضــمنا 

تطبیقــات الحاسـب علـي الماكینـات والعملیــات . تطبیقـات علــي التصـمیم، التحلیـل، والتصـنیع. تفـاعالت االلـة واإلنسـان
 N/Cمبـــادئ الــتحكم الرقمـــي، مفـــاهیم نظریــة الـــتحكم والتطبیــق علـــي الــتحكم الرقمـــي، برمجـــة ال . فــي نظـــم التصــنیع

   ، الروبوت adaptiveدة الحاسب،  تخطیط العملیلت االلي، التحكم ال بمسان

 بحوث العملیات التطبیقیة  ٥٢٩هصن 
یتضمن المقرر دراسة بعـض النمـاذج اإلحتمالیـة المسـتخدمة فـي التطبیقـات الهندسـیة وتطبیقـات بحـوث العملیـات مثـل 

وسالســل مــاركوف المســتمرة  birth and deathسالســل مــاركوف متقطعــة الــزمن، عملیــات بواســون، عملیــات ال 
صـــفوف اإلنتظــار، الموثوقیــة، المخـــزون، : كمــا یحـــوي  التطبیقــات فــي. renewal rewardالــزمن، والعملیــات ال 

مشـــروع المجموعـــة متطلــــب . یحتـــوي المقـــرر ایضـــا علـــي مناقشـــات لحــــاالت عملیـــة فـــي بحـــوث العملیـــات. والمالیـــة
 ضروري لهذا 

 وتصمیم التجارب النماذح اإلحصائیة  ٥٣٠هصن 
    .یتضمن المقرر دراسة اإلنحدار متعدد المتغیرات والتحلیل العاملي
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 تصمیم وتحلیل المحاكاة  ٥٣١هصن 
   .یتضمن المقرر دراسة نمذجة النظم الدینامیكیة متقطعة الحدث وتطبیقاتها لحل مشاكل التصمیم والتحلیل

 نظریة الجدولة  ٥٣٢هصن 
مقــرر دراســة التسلســل والجدولـــة مــع التركیــز علــي مشــاكل الجدولـــة المحــددة للماكینــة وتحلیــل درجــة تعقیـــد یتضــمن ال

   .العدید من مشاكل الجدولة

  منظومات المعلومات الهندسیة  ٥٣٣هصن 
ونظـــــم قواعــــد البیانـــــات ومعلومـــــات المؤسســـــیة والـــــنظم ال  object-orientedیتضــــمن المقـــــرر دراســـــة النمزجـــــة ال 

distributed.   

 نظریة األمثلیة   ٥٣٤هصن 
یتضمن المقرر النمذجة باستخدام الشـبكات واالشـكال، النمذجـة الخطیـة، االخطیـة، وبرمجـة العـدد الصـحیح، اسـتخدام 

 .النماذج باستخدام لغات النمذجة الحدیثة ودراسة استراتیجیات الحل العامة

 تصمیم انظمة تكامل االنسان   ٥٣٥هصن 
ـــل دراســـة  یتضـــمن المقـــرر ـــاهیم التصـــمیم التفاعلي،تحلی ـــادئ ومف ـــنظم اإلدراكیـــة العامـــة، ودراســـة مب ـــادئ ال ـــاهیم ومب مف

   .، كما یتضمن دراسة اإلستخدامیة العملیة لطرق التقییمprototypingالمهام، ال 
 الذكاء االصطناعي في االنتاج  ٥٣٦هصن 

لـذكاء اإلصـطناعي لتخطـیط اإلنتـاج، لـنظم انشـاء نمـاذج ا. انشـاء نمـاذج لمشـاكل الـذكاء اإلصـطناعي یتضمن المقرر
الطلبــة یطبقــوا مشــاریع عملیــة فــي . ، واإلدارة الهندســیةergonomicsالتصــنیع، بحــوث العملیــات، العوامــل البشــریة، 

    .موضوعات خاصة او متعلقة ببحث الدكتوراة
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  الماجستیر المحتوى العلمي لمقررات 

  اذج االحتماالت وتطبیقاتهانم ٦٠١هصن 
مقدمة إلى االجراءات االحصائیة األساسیة تُعالجُ مثل بواسون وعملیات مركوف وتطبیقاتهم في المناطقِ مثل 

نتظار في صف ٕ     .المخزون، الثقة، وا
 صائیة لتصمیم وتحسین الصناعةحالطرق اال ٦٠٢هصن 

 ِ ة دِّ السطحیّ َ     .التصامیم الجزئیة العاملیة ، طرق ر
 النماذج االحصائیة والتحلیل الخطي   ٦٠٣ هصن

د، إستدالالت والتشخیص  َ طرقَ ، اإلنحدار الخطي البسیط والمتعدّ م قدّ ختیار النموذج، تَ ٕ الخطوة العاقلة إرتداد وا
، تحلیل عاملي ، تصمیم أساسي وتحلیل التجاربِ     .اإلرتدادِ

 نظمة التصنیعأ   ٦٠٤هصن 
ُ تحلیــلَ التــدفقِ  ُ المواضــیع ن ّ نتظــا تَتضــم ٕ ، تصــنیعوأعنــاقِ الزجاجــة وا ، تخطــیط  ر فــي صــف، أنــواع العملیــاتِ موجــوداتِ

  . إنتاج كلي وحجوم وقطعةِ ووقتِ إنتظار، وأنظمة سحبِ اإلنتاجِ 
  نظمة الخدماتأ   ٦٠٥هصن 

، إســــتراتیجیاتَ إلتقـــاط  ، تخطــــیط المخـــزنِ ُ تصـــمیمًا وتحلیــــلَ المـــوادِ التــــي تُعــــالجُ األنظمـــَة ُ المواضــــیع ن ّ ُ تَتضـــم ن ّ ُخــــز الطلــــب ، ی
َ واإلنتاجَ  ، تكامل أنظمةِ التوزیع ، أنظمة إدارِة المخزنِ   .الموجوداتَ

  تخطیط وتصمیم المشروعات   ٦٠٦هصن 
، حســـاباتِ الجدولـــة ، ســـیطرة كلفـــةِ . سلســـلة تصـــمیمِ المشـــاریِع  ، ومســـتوى التفصـــیلِ ، حســـاب الوقـــتِ تطـــویر الشـــبكاتِ

فَة الوقتَ ، بیرت، و  ، مبادلًة كّل    .التشغیل على الحاسبمشروعِ
 دعم واتخاذ القرار   ٦٠٧هصن 

 ِ ستنتاج ملخص بناءا على البیانـاتِ الناقصـةِ والضـبابیة ٕ َحاكیانِ تَفْكیر اإلنسانِ وا ختبار أنظمةِ حاسوب الذي ی ٕ . التصمیم، بنایة وا
ِ مطلــوب مــن الطــالب  تَصــمیم و . التصــمیم وتطبیــق وصــالتِ المســتعملِ التــي تَســتعملُ فیجــوال بیســكَ  نــاء نظــام دعــمِ القــرار . ِب

دیق أنظمتِهم ْ لِفةِ لتَص تَ خْ ُ ستعملَ الطالب  أدواتَ اإلختبارِ الم َ ی َ    .س

 النظمة الدینامیكیة للمحاكاة والنمذجة   ٦٠٨هصن 
، العربـــات األرضـــیة، والماكینـــات، والســـیطرة الیدویـــة ، مثـــل الطـــائرِة ِ . نمـــاذج األنظمـــةِ الدینامیكیـــةِ  تقنیـــات وتطبیقـــات المحاكـــاة

 ِ   .مشروع برمجة للطالبِ . المحاكیات التفاعلیة. العددیة

  نظریة النماذج الخطیة   ٦٠٩هصن 
دَ  ُ اإلنحــدار الخطـي المتعــدّ ُ المواضـیع ن ّ ْ التبــاینِ ، تَتضـم ـن ثنــان مِ ٕ . التشـخیص، إختیــار النمـوذج، إســتدالل، تحلیـل عامــلِ واحـد وا

جة كالهما  اَل َ ع ُ د. النظریة والتطبیقات م  للمیني  إستعمال الشدیّ

 البرمجة االخطیة والدینامیكیة   ٦١٠هصن 
 ِ یـةِ البعدیـةِ المحـدودة ُ التركیـبِ وتـأثیرِ . معالجة ریاضیة متقدّمة تحلیلیةِ وسماتِ االجراء للبرمجة الالخّط ُ فحـص ن ّ تضـم َ ی

اقِ  َ ع ُ ِ . الطرقِ الحسابیةِ لتحقیق الحدّ األدنى المنطلِقِ والم ْاس المفاهیمِ النظریة َ   ، مراجعة الحالةِ المقدمة لقی
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ــة مركــوف، نظریــة برمجــة مركــوف، قــرار االجــراء المنفصــل ، البرمجــة الدینامیكیــةِ للوقــتِ المســتمرِ ،  عالجُ ُ المحــدودةِ لم

    .عالقة تكامل المتغیرات والمبدأِ األقصى
 تطبیقات الحاسب في مراقبة االنتاج   ٦١١هصن 

، مبــادئِ تطبیقــات الحاســب  لتنبــ ، أساســیات جدولــة اإلنتــاجِ ، تسلســل التشــغیلِ ؤ المطلــبِ وتخطــیطِ اإلنتــاج والســیطرِة
، و الوقت المناسب    .سیطرة المخزن التقلیدیة، تخطیط مصادرِ الموادِ

 نماذج انظمة االنسان وااللة   ٦١٢هصن 
ــر َ ب عتَ ُ ْ الســلوك البشــري الم ــن ســتعمالَ النمــاذج الریاضــیة مِ ٕ َ وا ّ التطــویر ، أخــذ فــي . إن ْ نظریــةِ التقــدیرِ ــن االعتبــار نظــرات مِ

، نظریة الطوابیر، ونظریة مجموعات ضبابیة  . نظریة السیطرِة
 التصنیع المدعم بالحاسب   ٦١٣هصن 

ات، وتفــاعالت الماكینــةِ ،  أساســیات اســتخدام الكمبیــوتر فــي التصــمیم، بضــمن ذلــك العــرض الهندســيِ والنمــوذج الصــلبِ  ّ میــز
َ . واإلنسان    .التطبیق َأو/ والتطویر . صمیم، التحلیل، والتصنیعالتطبیقات للت

 االنظمة الخبیرة   ٦١٤هصن 
ُ صــیغَ إعتراضــاتِ . مقدمـة للطــالبُ حــول نظریـةِ وموضــوع وتطبیقــات األنظمــةِ الخبیـرِة فــي الهندســة ُ المواضــیع ن ّ تَتضـم

، إطــارات، شــبكات، واألنظمــة المنطقیــة(معرفــةِ  ، منطــق )الحتمــي وغیــر الحتمــي(الفــرض فــي الهندســة ، ) قواعــد إنتــاجِ
، أهـداف  ـم الماكینـاتِ ّل َ ، تقنیـات تَع ، إدراك، ذاكـرة، القـرارِ اإلسـتراتیجیة ، تصـمیم األنظمـةِ الخبیـرِة ضبابي، عوامل حقیقةِ

، وتطبیقــات فــي الهندســة كمــلَ مشــروع تصــمیمِ فــي تنمیــةِ األنظمــةِ الخبیــرِة و. بحــثِ حالیــةِ ُ ْ ی ــبُ َأن جِ َ ــلّ طالــب ی َأو / كُ
    .بیقهتط

 الذكاء االصطناعي في تخطیط االنتاج  ٦١٥هصن 
 ِ دراســة وتطـــویر الــذكاء الصــناعي لتخطــیطِ اإلنتـــاج، . صــیاغة نمــاذج الــذكاء الصــناعي  لمشـــاكلِ الهندســة الصــناعیة

تعاملون مــ. أنظمــةِ التصــنیع ، بحــوث العملیــات، العوامــل بشــریة، الهندســة اإلنســانیة، واإلدارِة الهندســیة  َ ــی َ ع الطــالب س
 ِ ِ الدكتوراه ْ بحث ن نةِ مِ َ التي تَتعاملُ مع مناطقِهم المعیّ     .المشاریع

  نماذج نظم المعلومات في االنتاج  ٦١٦هصن 
 ِ نمـوذج قاعـدة . النمـاذج، المواصـفات، وتطبیـق أنظمـةِ معلومـاتِ المصـنعِ . تصمیم أنظمةِ المعلوماتِ للتصنیع المتكامل

اآللــيِ وتكامــلِ معلومــاتِ أرضــیةِ المصــنِع بقاعــدةِ بیانــات مضــیّفِ المصــنِع  طــرق جمــِع البیانــات. البیانــات العالئقیــةِ 
  .لتخطیطِ اإلنتاج والسیطرةِ 

  
  
  
  
  



  الالئحة الداخلیة للدراسات العلیا                                        كلیة الهندسة  -  عة الزقازیقجام
ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــ

١٧٥ 
 

  قسم الهندسة الصناعیة
  الفلسفة مقررات دكتوراةالمحتوى العلمي ل

 العملیات العشوائیة  ٧٠١هصن 
د؛ قیـــاس التكلفـــة المتوســـطَة لألنظمـــة الوقـــت المنفصـــل لسالســـل مركـــوف وبواســـون وتجدیـــد العملیـــات ،الســـلوك العـــابر  حـــدّ ُ والم

   .واالجراءات المرفقة

 النقل وسالسل اإلمداد  ٧٠٢هصن 
 ، ، إدارة المطلبِ ، توجیه عربةِ ، تخطیط توزیِع ، إختیار النمطِ ُ تمثیلَ سالسل االمداد، موقع موقِع ُ المواضیع ن ّ تَتضم

، أنظمة المعلومات الجغرافیة، وقضایا السی ِ إدارة التجدیدِ   .طرِة الفوریة
 نماذج التمویل اإلمثل  ٧٠٣هصن 

، التلقـیح، و  مقدمة إلى تقنیاتِ تحقیِق األمثلیة بالتأكیدِ الخاصِّ على تطبیقـاتِ التَمویـل، یضـمن ذلـك تحقیـِق إدارة أمثلیـة الحقیبـةِ
   .المخاطر

 الهندسة اإلدراكیة  ٧٠٤هصن 
ة اإلدراكِ فـي البیئـاتِ تطبیـق مفـاهیمِ علـم اإلدراكِ إلـى تصـمیمِ النظـامِ وتطـو  دَ ـاعَ َ س ُ ـم وم ْ یرِ المفـاهیمِ التـي تسـاعد علـى فَه

  .المعقّدةِ طبیعیًا َأو تقنیاً 
 انظمة األمان الفوریة الحرجة  ٧٠٥هصن 

، واستقرار البرامجِ  شَرِيّ َ أ الب ، الخَط   .دراسة أمانِ النظامِ
ّ  اتقرار التحلیل   ٧٠٦هصن   ااقتصادی

ُ التفضیالتَ  ُ المواضیع ن ّ ، نظریـة األلعـاب التعاونیـة والغیرتعاونیـة ، آلیـات تَتضم ، اإلختیار اإلجتماعي، مفاهیم الموازنةِ والمرافقَ
، نظریةِ التصویت ، والتوافق المحفّز   .السعر، آلیات المزادِ

  نظریة الموثوقیة  ٧٠٧هصن
 ِ     .خواص الهیكلیة وثقة األنظمةِ المتماسكة

 ةقیاسات األنظمة البشریة المتكامل  ٧٠٨هصن 
  .مقاییس األنظمةِ المعقّدةِ یتضمن ذلك تحمیل األعباء، إستراتیجیة التشغیل واألداء

 Iاإلحصاء الریاضي   ٧٠٩هصن 
أساســیات نظریــةِ . البنــاء وتقیــیم المحاســبین واإلختبــاراتِ . التقــدیر واإلختبــار. المقدمــة الصــارمة لنظریــةِ اإلســتداللِ اإلحصــائيِ 

  . ثلةالتقلیل والزیادة، واألم،القرار 
 IIاإلحصاء الریاضي   ٧١٠هصن 

، تصــمیم  َ طــرقَ اإلرتــدادِ م قــدّ ختیــار النمــوذج، تَ ٕ رتــداد وا ٕ د، إســتدالالت والتكامــل والتشــخیص وا اإلنحــدار الخطــي البســیط والمتعــدّ
، تحلیل عاملي   .أساسي وتحلیل التجاربِ

 Iالتعظیم   ٧١١هصن 
 ِ ُ . نظریـــة، خوارزمیـــات، وتطبیقـــات البرمجــــة الخطیـــة ن ّ َ اإلنحطـــاطِ وثنائیـــةِ وتحلیــــلِ تَتضـــم ُ الطریقـــَة البســـیطَة وقــــرار المواضــــیع

عة اجَ َ ر ُ ، الطرق البسیطة الثنائیة والم    الحساسیة، تحلیل للعوامل قاعدةِ
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  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة
  الدراسات المهنیة  مقررات دبلومالعلمي ل محتوىال

  الكهربیةأساسیات الدوائر  ٥٠٨هكت 
االسـتجابة  –االحمـال  –مصـادر الطاقـة  –الـدوائر الكهربیـة  –التیـار الكهربـي  –الجهد وفـرق الجهـد : غیرات الدائرةمت

 –حســابات القــدرة  –حالــة االســتقرار الجیبیــة   -تها اتحــویالت البــالس واســتخدام –التیــار الثابــت : للــدوائر البســیطة 
 –الممانعــة التبادلیــة  –جهــود نقــط االتصــال  –نظریــات الــدوائر : تشــغیل الــدوائر  -التوصــیل علــي التــوالي والتــوازي 

  حساسیة الدوائر الكهربیة –خصائص نظم الدوائر الكهربیة  –دوائر الرنین  –دوائر التیار المتردد 
  ١أساسیات االلكترونیات  ٥٠٩هكت 

 –مكثفـات  االنتشـار  –لتیـار مكونـات ا:    PNوصـلة  –التركیب والتوصـیل معادلـة االسـتمراریة : أشباه الموصالت 
  وتطبیقاتها  PNدوائر ثنائي  –االنهیار 

عملـة كعنصـر فـي :   FETترانزیسـتور ، الـدوائر المكافئـة والتطبیقـات ، عملـة وخصائصـه : الترانزسـتور ذو الوصـلة 
 –یـاس تجـارب علـي معـایرة أجهـزة القو خصائصـه  كعنصـر فـي الـدائرة  :  MOSFETترانزیسـتور ، دائرة وتطبیقـات 

جراء بعض القیاسات له  ٕ قیـاس خصـائص  الترانزسـتور ثنـائي  –قیـاس خصـائص دایـود زینـر  –عمل  االوسلسكوب وا
    قیاس دوائر الرنین ومعامل الجودة –القطبیة وقیاس خصائص طرق توصیلة 

  ٢أساسیات االلكترونیات  ٥١٠هكت 
ـــر الثنـــائي وتطبیقاتـــة  ـــائي زی، دوائـــر الحـــد ، الموحـــدات : دوائ مكبـــرات اإلشـــارات الصـــغیرة _ دوائـــر التنظـــیم ، نـــر ثن

_ ودوائـر المكبـرات الفرقیـة ، تـابع المشـع ، االسـتجابة الترددیـة ، دوائـر مكبـرات الجهـد : مكبرات الترددات المنخفضة 
مكبـرات النطــاق الواســع المكبــرات المنغمــة ،   FET, BJTتــأثیر التـرددات العالیــة علــي ، مكبـرات التــرددات العالیــة 

  .مكبرات القدرة ومراحل اإلخراج 
  الدوائر االلكترونیة ٥١١هكت 

 –تطبیقــات ، دوائــر الزنــاد ، متعــدد االهتــزازات ، ســیال النبضــات ، دوائــر التفاضــل والتكامــل : دوائــر تشــكیل الموجــة 
تطبیقـات ، سـلیكون دوائـر موحـدات ال، ثنـائي النفـق ، دوائر المقاومة السـالبة ، الثنائي كمفتاح : دوائر الوصل والقطع 

تعـــدیل : دوائــر التعـــدیل النبضــي  –محـــول التمــاثلي الـــي رقمــي ومحـــول الرقمــي الــي تمـــاثلي : محــوالت االشــارات  –
  تطبیقات، تعدیل العرض وتعدیل الموقع ، السعة 

  )ورش الكترونیة(دوائر عملیة في االلكترونات  ٥١٢هكت 
التدریب على تجمیع الدوائر  –ترانزستور والدوائر المتكاملة التدریب على كیفیة قیاس المقاومات والمكثفات وال

  االلكترونیة البسیطة
  تكنولوجیا الدوائر المجمعة على اللوحة  ٥١٣هكت 

التدریب علي طباعة الدوائر االكترونیة یدویا علي  -التدریب علي تصمیم الدوائر االكترونیة باستخدام الحاسب 
  .التدریب علي طباعة الدوائر علي طبقتین  -ئیة عة الضو الوحات النحاس وكذلك الطب
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  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة
  نظم االتصاالت  ٥١٤هكت 

 –اجهــزة اســتقبال التعــدیل الســعوي  –اســتخالص االشــارات مــن االســال بالتعــدیل الســعوي  –التعــدیل الســعوي بانواعــة 
تشـــفیر _ انظمــة التعــدیل النبضــي  _ )النظمــة بتعــدیل الطــور والتــردد االرســال واالســتقبال ل( التعــدیل بزاویــة الطــور 

  اداء انظمة التعدیل في وجود الضوضاء –انظمة التعدیل الرقمي _ الخط 
  صیانة وتركیب أجهزة االتصاالت ٥١٥هكت 

لــیم تركیـــب تع_ الریســیفر ، الفیـــدیو  –التلیفزیــون  –التــدریب علــي كیفیــة صـــیانة اجهــزة الحاســب مثـــل اجهــزة الرادیــو 
    .بعض هذة االجهزة

  مشروع ٥١٦هكت 
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  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة
  في هندسة االلكترونیات  مقررات دبلوم الدراسات العلیاالعلمي ل محتوىال

  الدوائر المتكاملة المتقدمة ٥٢٦هكت 
التــأثیرات  –خصــائص النبــائط  –طــرق التصــنیع  –قیاســي الكبیــر تصــمیم وتحلیــل الــدوائر المتكاملــة ذات التجمیــع ال

تصـمیم –العارضـة علـي الـدوائر اإلسـتیتاكیة والدینامیكیـة لوظـائف المنطـق والـذاكرة وحسـاب السـرعة والقـدرة المسـتهلكة 
   . في التصمیم أستخدام الشرائح والكمبیوتر المساعدة–أنواع الذاكرات 

  هندسة االتصاالت ٥٢٧هكت 
تصــمیم الـنظم وتحلیــل درجــات األداء وهندســة النقــل والتحویــل والضوضــاء  –ة العامــة لــنظم األتصــاالت عــن بعــد الفكـر 

  تقنیات نقل األشارات الرقمیة –تعدیل األشارات  –اإلتصاالت التناظیرة والرقمیة –والتداخل والتشوه والتكلفة 
  تطبیقات المعالج الدقیق ٥٢٩هكت 

اجــراءات ، المقاطعــة، التــزامن فـى الحاســب اآللــى، وصـالت نظــام الحاســب اآللــى،  مجــةالبر ، التجمیــع اساسـیات لغــة 
تطبیقـات علـى ، انظمـة اكتسـاب البیانـات، الرقـائق القابلـة للبرمجـة، التوصـیل الثنـائى، تقسیم تزامن الحاسـب، المقاطعة

، دراســة حالــة المشــاكل المفاجئــة، ادوات التطــویر، بــدائل المكونــات الصــلبة لالدخــال واالخــراج، تحكــم الــدورات المغلقــة
    .  نماذج على تطبیقات الحاسب فى االتصاالت

  معالجة االشارات ٥٣٠هكت 
ـ المرشــحات الرقمیــة ـ المرشــحات التوافقیـة ـ تطبیقــات علـى المرشــحات التوافقیــة  Zتحویـل فــوریر المحـدد ـ تحویــل 

اجلـة اإلشــارة الرقمیـة للصـورة ـ تطبیقـات علــي الغیـات ومضـاعفات الصــدي ـ معالجـة اإلشــارة الرقمیـة للصـوت ـ مع
  .معالجة اإلشارة الرقمیة للرادار ـ معاجلة األشارة الرقمیة للسونار ـ تطبیقات أخرى ـ تطبیقات في نظام  االتصاالت

  هندسة االلیكترونیات ٥٣١هكت 
، بالت التلیفزیــون احــادى اللــونمســتق، كــامیرات التلیفزیــون، نظــم التلیفزیــون، اســتعادة الصــوت والتســجیل، نظــم االذاعــة

، دوائــر الــتحكم فــى الكســب، مكبــرات الفیـدیو، الــتحكم عــن بعــد، مســتقبالت التلیفزیــون الملـون، اسـس التلیفزیــون الملــون
اكتشــاف االعطــال فــى دوائــر الرادیــو و ، النظــام الصــوتى، دوائــر االنحــراف االفقــى والرأســى للمخرجــات، دوائـر التــزامن

وســائل ، شــرائط واســطوانات الفیــدیو، معــدات النقــل بــین التلیفزیــون والســینیما، العــرض الســینیمائىمعــدات ، التلیفزیــون
    .الموسیقى االلكترونیة واجهزتها، الطبع االلكترونى

  في الحالة الجامدة الموجات الدقیقةنبائط ودوائر  ٥٣٢هكت 
ـــدوائر  ـــةالخـــواص األساســـیة ل ـــة الجامـــ الموجـــات الدقیق ـــة ذات الحال ـــرات ذات المقاومـــة  –دة الالخطی ـــذبات والمكب المذب

مجمعـات  –التعـین بإسـتعمال مؤشـرات  التشـتت  –مكبـرات الترانزیسـتور  –متغیرات التردد والمازج األعاقي  –البة الس
   .الموجات الدقیقة  دوائر –دراسة معملیة لخواص بعض النبائط  –القدرة ومولدات مضاعفات التردد 

  مشروع ٥٣٤هكت 
  
  



  الالئحة الداخلیة للدراسات العلیا                                        كلیة الهندسة  -  عة الزقازیقجام
ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــ

١٧٩ 
 

  االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة قسم هندسة
  المحتوى العلمي لمقررات دبلوم الدراسات العلیا في هندسة االتصاالت

  تموجات كهرومغناطیسیة ٥٣٥هكت 
، إثــارة المرشــدات، معــامالت التشــتت، وصــف الــدوائر،  متعــددة المــداخلدوائــر ،الــدوائر المكافئــة لمرشــدات الموجــات 

الوصــالت ، الــربط الموجــه، لزوایــاامزیحــات ، النهایــات الموهنــات، األجهــزة الســلبیة، ربــط المرشــدات بواســطة الفجــوات
ـــرنین، الهیجینیـــة ـــة دوائـــر ال ـــرنین الضـــوئي، نظری ـــایرى بـــرو وال ـــة وضـــوئیة، ف ـــدرة ، قیاســـات میكرومتری الكشـــف عـــن الق
  . الضوئیة قیاس معامالت األلیاف، قیاس الطول الموجي، كشف وقیاس الموجات المیكرومتریة، الضوئیة

  نظم االتصاالت الضوئیة ٥٣٦هكت 
عمـــل المســـتقبل ، إطـــالق وربـــط الطاقـــة فـــي األلیـــاف الزجاجیـــة، مراجعـــة علـــى االتصـــاالت عبـــر األلیـــاف الزجاجیـــة

، األنظمـةتصـمیم اعتبـارات ، وصـالت النقطـة للنقطـة، أنظمـة اإلرسـال الرقمیـة، الكاشـف ، الضـوئي الرقمـي والتنـاظري
المنســــجمة عبــــر األلیــــاف  تاالتصــــاال، أنظمــــة اإلرســــال متعــــدد القنــــاة، للشوشــــرة االشــــارةنســــبة ، األنظمــــة المتنــــاظرة

    .المكبرات الضوئیة،  WDMتقسیم ، الزجاجیة
  التلفونات الرقمیة والتحویل ٥٣٧هكت 

 -CCITT)(المواصـفات القیاسـیة التنظیمیـة لهیئــة –لفــة تطـرق تشـفیر الكـالم المخ –تـرقیم الصــوت  –تعافـب الـدوائر 
التبـدیل السـریع بإسـتعمال  –) باكـت(سـائل الصـغیرة ر التبـدیل بأسـتعمال ال –التبـدیل بالتقسـیم المـوقعي  –الـدوائر تبـدیل 

  .تحلیل أداء نظم التبدیل المختلفة –اللوائح المختلفة للتبدیل  –الرسائل الصغیرة 
  نظریة االتصاالت الرقمیة ٥٣٨هكت 

-التعــدیل الطــورى الــدائم–ساســیة للتشــفیر والتعــدیل ومعــدالت الســعة والقطــع االاالكــواد –الكشــف –المســتقبل االمثــل 
  .التوازن   –القنوات المرشحة وتداخل الرموز  –التشفیر والتوازن المشترك –التشفیر للقنوات ذات التداخل 

  لإلشارات افقةالمعالجة المتو  ٥٣٩هكت 
ـــة وتطبیـــق الترشـــیح المتوافـــق للـــنظم ومعالجـــة اإلشـــارات  الطـــرق التكراریـــة للوصـــول للحـــل األمثـــل وخواصـــها  –نظری

التطبیقـات فـي  –مرشـح كالمـان المتوافـق وطـرق أقـل التربیعـات  -  lmsطریقـة  –المرشحات المستعرضة  –التقاربیة 
  .تطبیق علي الحاسب لبعض الطرق  –إكتشاف  اإلشارة وحذف الضوضاء ومعالجة الكالم 

  شبكات اتصال الحاسبات ٥٤٠هكت 
وظـائف –تقنیـات التحویـل –تكـوین الكمبیـوتر ومكوناتـة –موضوعات شبكات الكمبیـوتر لات الكمبیوتر و نظمها معماری

امثلـــة محـــددة مثـــل –نظـــم النقـــل والتجمیـــع –الـــتحكم فـــى الشـــبكات –م وصـــل البیانـــات ظـــن–الشـــبكات  بنـــاء–الشـــبكات 
  .حلیة الوصل من نقطة الى نقطة والتوابع االرضیة وحزم الرادیو والشبكات الم

  مبادئ الهوائیات وانتشار الموجات ٥٤١هكت 
هوائیــات ، هــوائى الســلك الطویــل، ثنــائى القطــب،  اساســیات وتعریفــات الهوائیــات المســتخدمة فــى االرســال واالســتقبال

هوائیــات الســلك ، هوائیــات عریضــة النطــاق، هوائیــات بــاجى اودو، الهوائیــات الشــریطیة، هــوائى ثنــائى ینطــوى، الــرنین
  الهوائیات ، الهوائیات ذات الجلبة، مزدوجة القمع الهوائیات، الهوائیات الحلزونیة، لموجة المنتقلةذات ا
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  الكهربیة قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت
دوائر التغذیة للهـوائى المصـنوع مـن سـلك وللصـفیف وللهوائیـات ، ذات الفتحة المستطیلة والدائریة و الهوائیات العاكسة

انتشـار الموجـات ، المكافئـة لضوضـاء الهـوائى دائرةمعادلـة فریـز والـ، فى نظـم االتصـاالت تخدام الهوائیاتاس، العاكسة
  .تاثیرات البالزما، تاثیرات االرض، التاثیرات الجویة، الدقیقة

  نظم االتصاالت باألقمار الصناعیة ٥٤٢هكت 
تــــأثیرات أنتشـــار الموجـــات علــــي  –اعیة هوائیــــات األقمـــار الصـــن –تخصـــیص التـــردد  –مـــدارات األقمـــار الصــــناعیة 

طــرق  –والتشــفیر  التعــدیل الخطــي –نظــم التعــدیل  –تــأثیر الضــجیج  –موازنــة القــدرة  –األقمــار الصــناعیة  اتصــاالت
   .تطبیقات  – واالستقبال اإلرسالتصمیم أجهزة  –وأعداد المقاسم  اإلشاراتتعدد 

  ة تصاالت المتحركأنظمة اال  ٥٤٣هكت 
أنتشــار  –خــواص قنــاه اإلتصــاالت الحركیــة  -إعــادة اســتخدام التــردد –الخلویــة  –ألتصــاالت الحركیــة مقدمــة لــنظم ا

واإلظـالل مـن النـوع اللوجـاریثمي " رالـي " الخفوق من نـوع  –نماذج الفقد في المسار  –الموجات في المناطق السكنیة 
نظـم الطیـف  –المراسـلة والسـعة  –تصـاالت الحركیـة لـوائح األ –تقلیل تأثیر التداخل بین القنوات المختلفة  –الطبیعي 

  .نظم األتصاالت الحرفیة  –تقسیم الشفرة  –الموسع ونظم التعدد المقاومة 
  مشروع ٥٤٤هكت 
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  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة
  وانتشار الموجاتالمحتوى العلمي لمقررات دبلوم الدراسات العلیا في الهوائیات 

  هندسة الموجات المیكرومتریة ٥٤٥هكت 
ـــة ذات الموجـــات المتعـــددة ـــات المیكرومتری ـــائض اشـــباه الموصـــالت ذات المقاومـــة الســـالبة ،اجهـــزة االلكترونی دراســـة نب

، ریـةالترانزسـتورات المسـتخدمة عنـد التـرددات المیكرومت،متریـةاالمكبـرات البار ،المستخدمة عنـد تـرددات الموجـات الدقیقـة
  الدوائر المتكاملة في بناء مكبرات ومذبذبات التردد العالي

  هندسة الهوائیات ٥٤٦هكت 
دراسـة الصـفیف ، ثنـائى القطـب، اساسیات وتعریفات الهوائیات المستخدمة فى االرسـال واالسـتقبال وهوائیـات الصـفیف

، هوائیـات بـاجى اودو، ائیـات الشـریطیةالهو ، هـوائى ثنـائى ینطـوى، هوائیـات الـرنین، هوائى السلك الطویل، واصطناعه
ـــات عریضـــة النطـــاق ـــة، هوائی ـــات الســـلك ذات الموجـــة المنتقل ـــة، هوائی ـــات الحلزونی ـــات، الهوائی ، مزدوجـــة القمـــع الهوائی

دوائــــر التغذیــــة للهــــوائى ، الهوائیــــات ذات الفتحــــة المســــتطیلة والدائریــــة و الهوائیــــات العاكســــة، الهوائیــــات ذات الجلبــــة
 دائرةمعادلــة فریــز والــ، فــى نظــم االتصــاالت اســتخدام الهوائیــات، ك وللصــفیف وللهوائیــات العاكســةالمصــنوع مــن ســل

  .تاثیرات البالزما، تاثیرات االرض، التاثیرات الجویة، انتشار الموجات الدقیقة، المكافئة لضوضاء الهوائى
  مبادئ شبكات االتصاالت ٥٤٧هكت 

التحویـــل ،النطــاق الواســع،الشــبكة المتكاملــة للخـــدمات،البیانـــات،الــتلكس،یــلالتحو ،التلیفـــون،التلغــراف،مقدمــة االتصــاالت
ــتخلط ،ادارة الشــبكات،الخــاص المــودیم ، معــدات المواجهــه لنقــل البیانــات،تقســیم الطــول المــوجي ،الرقمــي. التمــاثلي، ال

تطبیقـات التراسـل ،وئیةكابـل االلیـاف الضـ: الخطـوط النحاسـیة،الصـوتي،الفیدیو:الرمز،معدات المواجهه للبیانات الرقمیة
ـــالرادیو ـــة،ب ـــة،الخـــدمات،االتصـــاالت المتحركـــة، االنظمـــة ، التقنی ـــة،الخـــدمات ،االقمـــار الصـــناعیة،التقنی الخطـــوط .التقنی

  . الرقمیة المشتركة
  الكهروبصریات واللیزر ٥٤٨هكت 

كهروبصـــریات ظـــاهرة ال –البلـــورات ومتجـــه العـــزل  بصـــریات الموجـــات الجاوســـیة ،خصـــائص: إنتشـــار شـــعاع اللیـــزر 
الـــنمط القـــدیر )الفجـــوات الرنانـــة للیـــزر ( مقدمـــة فـــي البصـــریات الالخطیـــة  –صـــوتي  -الحیـــود البصـــري  –ونبائطهـــا 

إنضـــغاط تبضـــات اللیـــزر بعثـــرة رمـــان : موضـــوعات خاصـــة (Q)كســـب اللیـــزر وتشـــبع الكســـب  –وتحلیـــل األســـتقرار 
  . وبرلیوني

  دوائر معالجة اإلشارات الرقمیة ٥٤٩هكت 
عملیـــات معالجـــة  –وقـــت الحقیقـــي للتصـــمیم والتنفیـــذ لمعالجـــة األشـــارات والمرشـــحات الرقمیـــة التـــي تعمـــل فـــي انظـــام ا

تطبیقـات فــي  –تحویـل هـارتلي والتنبــؤ بطیـف القـدرة  –األشـارات بمـا فیهـا تحویــل فـوریر المحـدد وتحویـل جیــب التمـام 
  .شارات الصوتیة معالجة  الكالم والصور واألتصاالت ومعالجة أشارات الردار واأل
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  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة
  نظریة انتشار الموجات ٥٥٠هكت 

المعادلـة -یرتـز الجهـد المغناطیسـي ومتجهـات ه –اساسیات النظریة المغناطسیة ـ نظریة الحـل الواحـد وشـروط الحافـة 
ة واألوسـاط المتغیـرة مـع الـزمن واألوسـاط ذات الموجیة لألنواع المختلفـة مـن االوسـاط  وتشـمل األوسـاط الغیـر متجانسـ

  .انتشار الموجات في األوساط المؤینة  - األعتماد اإلتجاهي
  الرادار والسونار ةنظمأ ٥٥١هكت 

، رادار الموجـــات المتصـــلة بتعـــدیل التـــردد، رادار الموجـــات المتصـــلة، معـــادالت الـــرادار، تـــأثیر دوبلـــر، طبیعـــة الـــرادار
الهوائیـــات ، هوائیـــات الـــرادار، مرســـالت الـــرادار، رادار المالحقـــة، رادار دوبلـــر النبضـــي، ركرادار بیـــان الهـــدف المتحـــ

، دقــة القیاســات فــى الــرادار، اكتشــاف إشــارات الــرادار فــي الضوضــاء، طــرق العــرض، المســتقبالت، الموجهـة إلكترونیــا
تطبیقــات ، االستشــعار عــن بعــد، أســس عمــل اللیــزر، عوائــق الــرادار، انتشــار موجــات الــرادار، اســتخالص المعلومــات

  .مدنیة وعسكریة
  مشروع ٥٥٢هكت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الالئحة الداخلیة للدراسات العلیا                                        كلیة الهندسة  -  عة الزقازیقجام
ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ  ــــــ

١٨٣ 
 

  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة
   الماجستیر  مقرراتالعلمي ل محتوىال

  الدوائر المتكاملة الرقمیة المتقدمة ٦٠١هكت 
التأثیرات  –خصائص النبائط  –طرق التصنیع  –تصمیم وتحلیل الدوائر المتكاملة ذات التجمیع القیاسي الكبیر 

تصمیم –العارضة علي الدوائر اإلستیتاكیة والدینامیكیة لوظائف المنطق والذاكرة وحساب السرعة والقدرة المستهلكة 
  .استخدام الشرائح والوسائل والكمبیوتر المساعدة–أنواع الذاكرات 

  عدن الدوائر المتكاملة النتاظریة ألكسید الم ٦٠٢هكت 
تصمیم  –اإلشارات الصغیرة  –أنماط دوائر تناظریة ( MOS )-  اساسیات تصمیم الدوائر المتكاملة التناظریة 

التناظري  المبدالت –دوائر المقارنات والفولت اإلسنادي  –المكبرات والمحوالت التناظریة ودوائر العینات والتخزین 
  .إلي رقمي والعكس 

  كاملة بمساعدة الحاسب  تصمیم الدوائر المت ٦٠٣هكت 
هذا المقرر  –هذا المقرر یغطي موضوعات متعددة تتصل بتطویر وتصمیم الدوائر المتكاملة بمساعدة الكمبیوتر 

موضوعات تصمیم الدوائر المتكاملة  لكوكذا –یوضح تقنیات تصمیم الدوائر من الناحیتین النظریة والتطبیقیة 
  .ومراجعتها واختبارها 

    )البصریات الكهربیة(وااللكترو بصریات  البصریات نبائط ٦٠٤هكت 
نبائط الموصلیة البصریة والدیودات البصریة ومكثف الصور وكواشف  –كواشف البصریات واألشعة تحت الحمراء 

الكهروبصریات ومعدالت دلیل الموجات  –وتوبصریة فنبائط العرض من لیزر أشباه الموصالت ال –الصور 
  .یة خطوالبصریات الال

  شبكات االتصاالت   ٦٠٥هكت 
 –التحكم في الخطأ  –اجهزة اعالم ارسال  – topologiesشبكة اتصاالت محلیة  –تصنیف شبكات االتصال 
أمثلة عملیة ألنظمة  –معاییر شبكة االتصاالت المحلیة  –أداء الشبكات المحلیة  –أساسیات نظریة الطوابیر 

   .التصاالت المحلیة أمن شبكة ا –تشغیل شبكة اتصاالت محلیة 
  نظریة االتصاالت الرقمیة   ٦٠٦هكت 

- التعدیل الطورى الدائم–الحود االساسیة للتشفیر والتعدیل ومعدالت السعة والقطع –الكشف –المستقبل االمثل 
  .التوازن –القنوات المرشحة وتداخل الرموز –التشفیر والتوازن المشترك –التشفیر للقنوات ذات التداخل 

  اتصاالت المتحركات   ٦٠٧هكت 
أنتشار  –خواص قناه اإلتصاالت الحركیة  - إعادة استخدام التردد –الخلویة  –مقدمة لنظم األتصاالت الحركیة 
من النوع تصال واإل" رالي " الخفوق من نوع  –نماذج الفقد في المسار  –الموجات في المناطق السكنیة 

 –المراسلة والسعة  –لوائح األتصاالت الحركیة  –ل بین القنوات المختلفة تقلیل تأثیر التداخ –اللوجاریثمي الطبیعي 
  نظم األتصاالت الحرفیة –تقسیم الشفرة  –نظم الطیف الموسع ونظم التعدد المقاومة 

  



  الالئحة الداخلیة للدراسات العلیا                                        كلیة الهندسة  -  عة الزقازیقجام
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  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة
  نظریة انتشار الموجات   ٦٠٨هكت 

ـــة المغناطیســـیة  ـــ –أساســـیات النظری  –الجهـــد المغناطیســـي ومتجهـــات هتـــرز  –ة الحـــل الواحـــد وشـــروط الحافـــة نظری
المعادلــة الموجیــة لالنــواع المختلفــة مـــن االوســاط وتشــمل االوســاط الغیــر متجانســـة واالوســاط واالوســاط المتغیــرة مـــع 

  .انتشار الموجات في االوساط المؤینة  –الزمن واالوساط ذات االعتماد االتجاهي 
  لموجات الدقیقةائر انبائط ودو  ٦٠٩هكت 

المذبذبات والمكبرات ذات المقاومة  –الخواص األساسیة لدوائر المیكروموجات الالخطیة ذات الحالة الجامدة 
مجمعات  –التعین بإستعمال مؤشرات  التشتت  –مكبرات الترانزیستور  –متغیرات التردد والمازج األعاقي  –البة الس

  دوائر المیكروموجات  –دراسة معملیة لخواص بعض النبائط  –القدرة ومولدات مضاعفات التردد 
  الطرق العددیة للهوائیات ٦١٠هكت 

وطرق التكامالت )فوریر السریعة ( تحویالت  –طرق العزوم  –حل المعادالت المتكاملة  –العددیة للهوائیات  االنظمة
شرائح الطبقیات الواقعة  –الهوائیات المسطحة تطبیقات علي  –طرق الترددات العالیة  –المحددة ذات العناصر المجزئة 

  .لبعض هذه الطرق العددیة  الحاسباتمحاكاه  –والمنظومات والقنوات وتصمیم تركیب الهوائیات 
  المعالجة المتوافقة لإلشارات  ٦١١هكت 

ـــة وتطبیـــق الترشـــیح المتوافـــق للـــنظم ومعالجـــة األشـــارات  وخواصـــها الطـــرق التكراریـــة للوصـــول للحـــل األمثـــل  –نظری
التطبیقـات فـي  –مرشـح كالمـان المتوافـق وطـرق أقـل التربیعـات  -  lmsطریقـة  –المرشحات المستعرضة  –التقاربیة 

  .تطبیق علي الحاسب لبعض الطرق  –إكتشاف  اإلشارة وحذف الضوضاء ومعالجة الكالم 
  نظریة دالئل الموجات وتطبیقاتها  ٦١٢هكت 

، دوائــر الــرنین لمیكرونــي ، إثــارة الموجــات المســتطیلة والدائریــة ، لموجــات الدائریــة دلیــل ا، دلیــل الموجــات المســتطیلة 
تطبیقـات علـي ، الموصالت علـي شـكل تـي ، ماجیك تي  ، المعجالت ، دالئل الموجات المستطیلة والدائریة الرنینیة 

  .دالئل الموجات 
  النبائط الصوتیة وتطبیقاتها  ٦١٣هكت 

وتطبیقات  –) البیزو الكهربیة(  الضغط الكهربیةمستشعرات  –حلیل النمط المختلفة مستشعرات الكهروبصریات وت
تطبیقات في نظم  ٠طرق تشكیل األشعاع  –المشعات الصوتیة  –الرنانات الصوتیة  –المرشحات الصدمیة 

  .تطبیقات التصویر الفوق صوتي  –اإلتصاالت 
  دوائر معالجة االشارات الرقمیة  ٦١٤هكت 

عملیـــات معالجـــة  –وقـــت الحقیقـــي لمیم والتنفیـــذ لمعالجـــة األشـــارات والمرشـــحات الرقمیـــة التـــي تعمـــل فـــي انظـــام التصـــ
تطبیقـات فــي  –تحویـل هـارتلي والتنبــؤ بطیـف القـدرة  –األشـارات بمـا فیهـا تحویــل فـوریر المحـدد وتحویـل جیــب التمـام 

  .ات الصوتیة معالجة  الكالم والصور واألتصاالت ومعالجة أشارات الردار واألشار 
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  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة
  نظم التصویر الطبي  ٦١٥هكت 

الـرنین المغناطیسـي  –التصـویر بـالكمبیوتر  -Xالتصـویر بأشـعة : القواعد األساسـیة لتصـویر البنیـة األساسـیة للجسـم 
حساسـیة  –دالـة التعـدیل  –دقـة اإلیضـاح  تحلیل النظم المثارة والمعرضـة بداللـة –الفوق صوتیات  –الطب النووي  –

  .قدرة الضوضاء علي توضیح األمراض وتحسین التشخیص  –الكشف 
  طرق حدیثة لتخطیط الدوائر المتكاملة  ٦١٦هكت 

، بالشـــعاع   Xبأشـــعة : -طـــرق المعالجـــة البصـــریة  –تقنیـــات التصـــنیع  وتصـــمیم الـــدوائر  –معالجـــة بنیـــة النبـــائط 
تحكـــم  وعیـــوبظـــاهرة تـــوازن الضـــوء  -ات  الفـــیلم الســـمیك النمشـــى المبلـــل و الثقـــب االیـــونىتـــراكم طبقـــ -االلكترونـــى
  .المعالجة 

    التوصیل نبائط ودوائر الموصالت الفائقة ٦١٧هكت 
النـد والنظریـة النفقیـة للجـزئ المفـرد وتصـفیة  –نظریـة جسـمنبرج  –أزدواج الكترونیات  –مقدمة من الموصولیة الفائقة 

الحالـــة المختلفـــة . ظـــاهرة األقتـــراب  –كهرودینامیكیـــة الموصـــالت الفائقـــة ووصـــالت جوزیـــف ســـون  –جوزیـــف ســـون 
   تقنیات التصنیع –تطبیقات في الدوائر التناظریة والرقمیة . الفیلم الرقیق . للنوع الثاني للوصالت الفئقة 

  الشبكات العصبیة وتطبیقاتها   ٦١٨هكت 
 –مؤائمــة الشــبكات  –ســعة المعلومــات –النمذجــة الریاضــیة –ت العصــبیة الخصــائص العضــویة و التشــریحیة للشــبكا

طــرق  –طــرق الخــوارزم  –التعــرف علــى النمــاذج الــذاكرة المســاعدة وانــواع مســائل االمثلیــات –التعلــیم والتنظــیم الــذاتى 
  مشاكل التوصیل والتنفیذ

  نظریة التشفیر   ٦١٩هكت 
 التشفیر واسترجاع -الخوارزم –تشفیر القنوات –دل التشفیر مقدمة عن نظریة مع- مقدمة عن تقنیات التشفیر  

 .تقییم أداء التشفیر لقنوات االتصال - التشفیر

  االتصاالت ذات الطیف الموسع   ٦٢٠هكت 
نظم التعدیل  –نظم القفز من التردد  –نظم التتابع المباشر  –مقدمة لنظم االتصاالت ذات الطیف الموسع المختلفة 

تولید  –معدل الخطأ كمؤشر أداء  –إشارات التداخل والشوشرة  –كسب المعالجة  –ظم المختلطة والن –التقریبي 
تطبیقات في نظم  -طرق التزامن والمتابعة في نظم المقاسم ذات الطیف الموسع  –الشفرات الشبیه بالضوضاء 

االتصاالت الالسلكیة  –ة اتصاالت األقمار الصناعی –االتصاالت ذات الطیف الموسع في االتصاالت العسكریة 
  . وغیرهاداخل المباني 

  هندسة اإلشارات   ٦٢١هكت 
نظم –توزیع المرور والواجدیة :الوصف االحصائى- األبعاد- التغیرات-وحدة المرور-مبادئ نظریة مرور اإلشارات

نظم التأخیر –شارات دوائر توزیع مرور اإل-نظم الوصالت- االرتقاء/توزیع الزائد في نظم الفقد–الفقد ونظم التأخیر 
  .حساسیة التحمیل الزائد-المركبة
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  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة
  االتصاالت الذكیة   ٦٢٢هكت 

  .المتقدمة الذكیة  یدرس في هذا المقرر عدد من الموضوعات الحدیثة المختارة في مجال أنظمة االتصاالت
  االتصاالت البصریة المتقدمة    ٦٢٣هكت 

دالئل الموجات -الطبقیة -المستویة–حلیل انتشار الموجات الموجهة فى التركیبات المختلفة مثل االسطوانیة ت
ذات النمط االحادى واالنمطة المتعددة وذات العازل القفزى والعازل المتدرج :الشعیرات الضوئیة -الضوئیة الشریطیة

 ً جات المتماثلة وغیر المتماثلة الدوریة وذات التركیب المعقد دالئل الموجات  ذات التسریة دالئل المو  wو ذات النوع 
–الترابط االتجاهى –النشاط الضوئي –اللیزر ذو التغذیة العكسیة الموزعة –نظریة  فلوكیت - التفاعل عن العقد –

  تطبیقات عن نظریة المتكاملة والبصریات الصوتیة–بالزمون األسطح 
  اطیسیة   الطرق العددیة للمجاالت المغن ٦٢٤هكت 

طـرق الفـروق التقریبیـة  –األشكال المتطابقـة مـن المعـادالت التفاضـلیة الجزئیـة  –الطرق الریاضیة في الكهروستاتیكیة 
ــــیم االبتدائیــــة  – ــــة  –طــــرق األســــتفرار والتقریــــب  –المســــائل الحدیــــة ذات الق طــــرق العــــزم  –طــــرق العناصــــر الجزئی

    .لعددیة محاكاة كمبیوتریة لبعض الطرق ا –وتطبیقاتها 
  االستشعار عن بعد    ٦٢٥هكت 

المسح الحراري والمسح ذو  –تقییم الصور واستنتاج طبیعة السطح منها  –المبادئ األساسیة للتصویر الجوي 
األقمار  –الردار الضوئي  –رادار الفتحة األصطناعي  –المسح بالموجات المیكروموجیة  –الطیف المتعدد 

  .المعالجة الرقمیة للصور  –مواد األرض  الخاصة باستشعار –الصناعیة 
     المتقدمةهندسة الهوائیات  ٦٢٦هكت 

التفاعل بین –المصفوفات  –الهوائیات الخطیة والهوائیة علي هیئة فتحات  –یات االستقبال ئو ههوائیات اإلرسال و 
قیاس –هوائیات تصمیم ال–الهوائیات الصغیرة –الهوائیات ذات عرض النطاق الواسع  –عناصر المصفوفات 

  .اإلشعاعي  جالنموذ –الممانعة الداخلة  –خواص الهوائیات 
  الموجات الدقیقةهوائیات   ٦٢٧هكت 

 –هوائیــــات البــــوق –الفتحــــات ذات التغذیــــة المتجانســــة والتغذیــــة الغیــــر متجانســــة  –قاعــــدة التكــــافؤ وجهــــود اإلشــــعاع 
هوائیـات  –الهوائیـات العدسـیة  –وئیة والطـرق التقریبیـة طرق األشعة الض –الهوائیات ذات األسطح العاكسة المنحنیة 

  .الموجات الدقیقة القیاس المعملي لخواص لبعض هوائیات  –الشرائح الدقیقة 
  نظریة مصفوفات الهوائیات  ٦٢٨هكت 

المصـفوفات ذات التغذیـة  –المصـفوفات الدائریـة علـي شـكل قطـع نـاقص  –المصفوفات الخطیة والمستویة المتجانسة 
المصـفوفات المتأقلمـة وطـرق تركیـب الشـعاع  –طرق تصمیم المصفوفات ذات االتجاهیة المتسـاویة  –غیر متجانسة ال
  .مصفوفات معالجة اإلشارة –المصفوفات العشوائیة وطرق تدقیق الفتحة  –
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  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة
  التشتت الكهرومغناطیسي  ٦٢٩هكت 

التشـتت مــن مســتوي  –التشـتت عنــد التــرددات المنخفضـة وعنــد التـرددات العالیــة  –مثیـل المجــاالت ت –شـروط الحافــة 
ـــر ( نصـــف نهـــائي  ـــة وین ـــد الحـــواف  -)هوبـــف  –طریق ـــود عن  –التشـــتت عـــن األســـطح األســـطوانیة والكرویـــة  –الحی

  .یةنظریات الحیود الهندسیة الطبیع –الموجات الزاحفة  –دوال ایري فوك  –تحویالت واتسن 
  معالجة الصور  ٦٣٠هكت 

بعثرة الصور وتحدیدها وتحسینها  –معالجة اإلشارات علي عده محاور  –نظریة وتطبیق معالجة الصور رقمیًا 
دراك نماذجها ٕ عادة بناؤها من إسقاطها وا ٕ   .وأعادتها وتقسیمها لطوائف ووصف شكلها وا

  لمعالجة اإلشارات تقنیات متقدمة  ٦٣١هكت 
التحویالت واللفات عدیدة المحاور  –تحویالت األرقام النظریة  –قصیر وتحویل فوریر المحدد طرق سریعة للف ال

  .تطبیقات علي الحاسب لبعض ما درس  –طرق بناء المرشحات  –
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  قسم هندسة الحاسبات والمنظومات
  المنظوماتدبلوم الدراسات العلیا في هندسة الحاسبات و  المحتوى العلمي لمقررات

  التشغیل المتقدمة منظومات  ٥٠٨ هحس
نظـم التشـغبل ، نظـم مبنیـة علـى األشـیاء أو نظـم فـى الـزمن الحقیقـى أو كالهمـا: الحدیثةلنظم تشغبل الحاسبات  تمهید

والعالقـات التـى تحكــم ، اسـتخدامهاوطـرق ، األشـیاء وكیفیـة بنائهـا: تصـمیم الـنظم المبنیـة علـى األشـیاء مثـل،  الموزعـة
مواضـــیع مرتبطــة بــنظم الـــزمن . ومعالجــة االســتثناءات  األخطـــاءوتحمــل ، والعملیــات التــى تجـــرى علیهــا، خدامهااســت

 نظــممقارنــة مــع ، ونظــم التوقیتــات واختبــار األهلیــة الجرائهــا ، ومبنیــات الــزمن، باألشــیاءالحــاق الــزمن : الحقیقــى مثــل
  .التشغیل التقلیدیة المبنیة على العملیات

  قواعد البیانات تمنظوما  ٥٠٩ هحس
ـــة ـــات رؤی ـــاء، عامـــة عـــن قواعـــد البیان ـــات بن ـــاتیح األولیـــة: هیكـــل البیانـــات العالقـــى ، ادارة نظـــام قاعـــدة البیان ، المف

ــــة، الخــــارجى المفتــــاح ــــات، القیمــــة الخالی ــــر العالقــــات: جبــــر العالق   قواعــــد ریاضــــة : العالقــــاتریاضــــة ، قواعــــد جب
تصـمیم ، )اضـافة، حـذف، تعـدیل، استفسـار( لغـة اسـتخدام البیانـات  ،البیانـات تعریـفلغـة :  SQLلغـة . العالقـات

، التكامــل، مســتویات العــزل،التــزامن، رســم الوحــدة والعالقــة، نمــوذج الوحــدة والعالقــة. دالــة االعتمــاد، البیانــاتقواعــد 
  .الموجهةقواعد البیانات الشیئیة ، قواعد البینات الموزعة 

  ةالمتوازیة والموزع الحاسبات  ٥١٠ هحس
المتغیـرات ، حـل المسـائل الموزعـة، قواعـد البیانـات الموزعـة، التشـغیل الموزعـة منظومـات، المنظومات الموزعـة بناء

ـــدیل ، المشـــتركة ـــات المتقاطعـــة، دوال التب ـــوازى، ســـریان البیانـــات، العملی ـــوازىدرجـــة ، الت منظومـــات التشـــغیل  - الت
ـــــزامن، ادارة المعـــــالج والجدولـــــة: الموزعـــــة ، التركیـــــب: قواعـــــد البیانـــــات الموزعـــــة - الموزعـــــةاســـــب لغـــــات الح، الت
  . أمثلة، تركیبات التعاون:الموزعة المسائلحل  –ادارة دلیل الملفات ، االستعالم

  الحاسب شبكات  ٥١١ هحس
، والمحاســبةمراقبــة األداء واألعطــال ، الهیكــل البنــائى لــنظم مراقبــة الشــبكات، ومنظوماتهــاادارة الشــبكات  متطلبــات
بروتوكـول ادارة  والمسـمى TCP/IPنظـم ادارة الشـبكات المعتمـد علـى بروتوكـول ، ى شكل وأمـان الشـبكاتالتحكم ف

ـــة.  SNMPالشـــبكات البســـیط  مواصـــفات . األفكـــار األساســـیة لهـــذا البروتوكـــول وقاعـــدة معلومـــات االدارة المطلوب
اضـافات . باألمـان المرتبطـةوعات الموضـ. مراقبـة الشـبكات عـن بعـد. والدعم على مستوى نقل البیانـات البروتوكول

ـــى  المعتمـــدةاألفكـــار الرئیســـیة الدارة نظـــم الشـــبكات . دعـــم البروتوكـــول  ـــى الهیكـــل األساســـى  مشـــتملة OSIعل عل
االنــــذار والحــــاالت  تقــــاریر. الوظــــائف المختلفــــة فــــى االدارة مشــــتملة علــــى األشــــیاء والحالــــة والعالقــــات. والــــوظیفى
  .االختباراتألحمال ومراقبة التحكم فى التوصیل وا. المختلفة

  االصطناعى الذكاء  ٥١٢ هحس
التمثیـــل ، البحـــث الموجـــه وتقنیاتـــه، بـــرامج البحـــث، نظـــم االنتـــاج، االصـــطناعىوتقنیـــات وتطبیقـــات الـــذكاء  مســـائل

، المنطــق برمجــة، المعرفــة االعالنیــة واالجرائیــة، االســتدالل الطبیعــى والمنطقــى، تمثیــل المعرفــة طــرق، والتخطــیط
  .نظم االرتقاء، المنطق المبهم، الجیناتخوارزمیات ، النماذج المتصلة، طرق التعلیم المختلفة، الخبیرة النظم
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  قسم هندسة الحاسبات والمنظومات
  الخبیرة المنظومات  ٥١٣هحس

مكونــات نظــام الخبــرة : الخصــائص األساســیة لــنظم الخبــرة، لــنظم الخبــرة مقدمــة، الــذكاء الصــناعى، الذكیــة اآلالت
بـــین  مقارنـــة، خصـــائص نظـــام الخبـــرة،)المواجهـــة،وســـائل التفســـیر، آلـــة االســـتنتاج، ذاكـــرة فعالـــة، معلومـــاتة قاعـــد(

التعلیــــل : تنقیــــة االســــتنتاج طــــرق، طــــرق تنقیـــة تمثیــــل المعلومــــات: وهندســــة تمثیــــل المعلومــــات ، البرمجـــة العادیــــة
نظـم الخبـرة المبنیـة . مثال فـى نظـم الخبـرة ،للبحث األساسیةالطرق ، التسلسل الخلفى، التسلسل األمامى، االستنتاج

المنطــق ، التعلیــل غیــر المؤكــد، المبنیــة علــى القواعــد بطریقــة التسلســل األمــامى الخبــرةتصــمیم نظــم ، علــى القواعــد
  .هندسة المعلومات، االستفسار عن المعلومات، نظم الخبرة المبنیة على الهیكل، المبهم

  األمثل التحكم  ٥١٤هحس
التحكم  –التحكمیة والمالحظیة ، استقراریة المنظومة، فراغ الحالة، الممیزةالقیم ، صفوفاتو الم المتجهات

من متغیرات  التغدیة –النظم المتقطعة ، البرمجة الدینامیكیة، مبدأ القیم العظمى ، التغیرى التفاضل: الحدیث
  .الحالةمالحظات ، تخصیص األقطاب، التغذیة من متغیرات الخرج، الحالة
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  قسم هندسة الحاسبات والمنظومات
  الماجستیرالمحتوى العلمي لمقررات 

 المعلومات نظریة  ٦٠١ هحس
نظـــم المعلومـــات المترابطـــة عـــن طریـــق ، أنـــواع نظـــم المعلومـــات، واتخـــاذ القـــرارت المعلومـــات، المعلومـــات وتنظیمهـــا نظـــم

تطبیقـــات نظـــم المعلومـــات ، المصـــورةالمتعـــددة وقواعـــد البیانـــات  نظـــم الوســـائط، نظـــم قواعـــد البیانـــات وادارتهـــا ، الشـــبكات
دورة حیــاة نظــم ، تخطــیط نظــم المعلومــات ، والتنفیــذ والمنتجــات المعرفــةلتحســین االتصــاالت ودعــم اتخــاذ القــرار واســتخدام 

  .ر المعلوماتحمایة مصاد، مقیاس كفاءة نظم المعلومات ، المتبعة فى تنفیذها  والطرقالمعلومات 
  الحركة والطابور نظریة  ٦٠٢ سهح

  . واستخداماتها فى منظومات الحاسب والطابورتفصیلیة عن نظریة الحركة  دراسة
  االتصاالت بالحاسب شبكات  ٦٠٣ هحس

ـــــزامن ، الشـــــبكات ذات الســـــرعة العالیـــــة ،  والخـــــدماتبروتوكـــــوالت : الشـــــبكات تصـــــمیم شـــــبكات الـــــنمط غیـــــر المت
(ATM) ، االتجاهـــات الجدیـــدة فـــى ، و االنســـیابات  االختناقـــاتالـــتحكم فـــى  طـــرق،  المـــرور  وخصـــائصنمـــاذج

الفیــدیو حســب الطلــب ، الوســائط النتعــددة ومــؤتمرات الفیــدیو ، الشــبكات  تصــمیمتطبیقــات الحاســب و تأثیرهــا علــى 
یاسـیة المواصـفات الق، االنترنـتنمـاذج ،وظـائف ادارة الشـبكات والـنظم القیاسـیة لهـا، فى الـزمن الحقیقـى  والتطبیقات

  .وخططهامشاكل األمان فى الشبكات ، )  ISO(العالمیة
  على األنماط التعرف  ٦٠٤هحس

التصنیف ، المصنف البارومترى وقرار باى ، الطرق االحصائیة والتركیبیة، مشكلة التعرف على األنماط  صیاغة
  .هدتحلیل المشا، قواعد التعرف، التحلیل المتبلور، التحلیل التفریقى، الالبارومترى

  الصور معالجة  ٦٠٥ هحس
تمثیل األشكال ، تجزئ الصورة، استرجاع الصور، لتحلیل الصور البیاناتمكونات ، الصور الرقمیة خصائص
  .ضغط الصور، التحویالت الرقمیة للصور، تفهم الصورة، األهداف علىالتعرف ، ووصفها

  االلكترونیات الرقمیة دوائر  ٦٠٦ هحس
دوائر التعدیل  - محوالت االشارات - دوائر موحدات السلیكون –والقطع  الوصلدوائر ، تشكیل الموجة دوائر

  .  النیضى
  المدعم بالحاسب التصمیم  ٦٠٧ هحس

الرسومات الهندسیة باستخدام الحاسب وعالقتها ، المدعم بالحاسب التصمیمالحسابیة المستخدمة فى  الطرق
نظم  بیننظم االتصال ، لوصالت باستخدام الحاسبتركیب نظم ا، لطرق العناصر المحدودة  مقدمة، بالتصمیم

  .التصمیم المدعم بالحاسب ونظم التصنیع المدعم بالحاسب
  وتطبیقاته المیكروبروسیسور  ٦٠٨ هحس

بنیــــة ، ...) ، موتــــوروال، انتیــــل( التطــــور التــــاریخى لعــــائالت المعــــالج الــــدقیق ، الــــدقیقاألساســــى للمعــــالج  التنظــــیم
  ،  العناوینناقالت ،  البیاناتناقالت (ناقالت المعالج الدقیق ، لمعالجات المتقدمةبنیة ا، بیت  ٨ المعالجات
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المجابهـة مــع ، مجابهــة المعـالج الــدقیق، للمعــالج الـدقیق الزمنیـةالتوقیـت والــدورة ، ) تقسـیم النــاقالت، نـاقالت الــتحكم

ـــذاكرة ـــاتالمجابهـــة مـــع ، ال مجابهـــة أجهـــزة التخـــزین ، معالجـــة المقاطعـــات، مـــدخالت والمخرجـــاتتنظـــیم ال، الملحق
أوامـــر الـــتحكم فـــى ، البیانـــاتأوامـــر تحویــل ، أوامـــر نقـــل البیانـــات، فئـــة األوامـــر األساســـیة للمعـــالج الــدقیق، الثانویــة

أوامــر ، بیــةمعالجــة الحــزم الجرا، الــتحكم فــى النظــام  أوامــر، أوامــر المعالجــات المنطقیــة والحســابیة، مســار البرنــامج
  .معالجات التحكم الخاصة، المعالجات الدقیقة فى الصناعة علىتطبیقات ، األدخال واالخراج

  التشغیل المتقدمة منظومات  ٦٠٩ هحس
نظـــم ، نظـــم مبنیـــة علـــى األشـــیاء أو نظـــم فـــى الـــزمن الحقیقـــى أو كالهمـــا: الحدیثـــةلـــنظم تشـــغبل الحاســـبات  تمهیـــد

والعالقـات ، اسـتخدامهاوطـرق ، األشـیاء وكیفیـة بنائهـا: بنیـة علـى األشـیاء مثـلتصـمیم الـنظم الم،  الموزعـةالتشغبل 
مواضــیع مرتبطــة . ومعالجــة االســتثناءات  األخطــاءوتحمــل ، والعملیــات التــى تجــرى علیهــا، التــى تحكــم اســتخدامها

، هلیــة الجرائهــا ونظــم التوقیتــات واختبــار األ، ومبنیــات الــزمن، باألشــیاءالحــاق الــزمن : بــنظم الــزمن الحقیقــى مثــل
  .التشغیل التقلیدیة المبنیة على العملیات نظممقارنة مع 

  قواعد البیانات منظومات  ٦١٠هحس
ـــة ـــات رؤی ـــاء، عامـــة عـــن قواعـــد البیان ـــات بن ـــاتیح األولیـــة: هیكـــل البیانـــات العالقـــى ، ادارة نظـــام قاعـــدة البیان ، المف

ــــة، الخــــارجى المفتــــاح ــــات، القیمــــة الخالی ــــر العالقــــاتقواعــــد : جبــــر العالق قواعــــد ریاضــــة : العالقــــاتریاضــــة ، جب
تصـمیم ، )اضـافة، حـذف، تعـدیل، استفسـار( لغـة اسـتخدام البیانـات ، البیانـات تعریـفلغـة :  SQLلغـة . العالقـات

، التكامــل، مســتویات العــزل،التــزامن، رســم الوحــدة والعالقــة، نمــوذج الوحــدة والعالقــة. دالــة االعتمــاد، البیانــاتقواعــد 
  .الموجهةقواعد البیانات الشیئیة ، ینات الموزعة قواعد الب

  المتوازیة والموزعة الحاسبات  ٦١١ هحس
المتغیـرات ، حـل المسـائل الموزعـة، قواعـد البیانـات الموزعـة، التشـغیل الموزعـة منظومـات، المنظومات الموزعـة بناء

ـــدیل ، المشـــتركة ـــات المتقاطعـــة، دوال التب ـــوازى، ســـریان البیانـــات، العملی ـــوازىدرجـــة ، الت منظومـــات التشـــغیل  - الت
ـــــزامن، ادارة المعـــــالج والجدولـــــة: الموزعـــــة ، التركیـــــب: قواعـــــد البیانـــــات الموزعـــــة - الموزعـــــةلغـــــات الحاســـــب ، الت
  . أمثلة، تركیبات التعاون:الموزعة المسائلحل  –ادارة دلیل الملفات ، االستعالم

  الحاسب شبكات  ٦١٢ هحس
، والمحاســبةمراقبــة األداء واألعطــال ، الهیكــل البنــائى لــنظم مراقبــة الشــبكات، اومنظوماتهــادارة الشــبكات  متطلبــات

بروتوكـول ادارة  والمسـمى TCP/IPنظـم ادارة الشـبكات المعتمـد علـى بروتوكـول ، التحكم فى شكل وأمـان الشـبكات
ـــ.  SNMPالشـــبكات البســـیط  مواصـــفات . ةاألفكـــار األساســـیة لهـــذا البروتوكـــول وقاعـــدة معلومـــات االدارة المطلوب

اضـافات . باألمـان المرتبطـةالموضـوعات . مراقبـة الشـبكات عـن بعـد. والدعم على مستوى نقل البیانـات البروتوكول
ـــى  المعتمـــدةاألفكـــار الرئیســـیة الدارة نظـــم الشـــبكات . دعـــم البروتوكـــول  ـــى الهیكـــل األساســـى  مشـــتملة OSIعل عل

االنــــذار والحــــاالت  تقــــاریر. األشــــیاء والحالــــة والعالقــــاتالوظــــائف المختلفــــة فــــى االدارة مشــــتملة علــــى . والــــوظیفى
  .االختباراتالتحكم فى التوصیل واألحمال ومراقبة . المختلفة
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  االصطناعى الذكاء  ٦١٣ هحس

تمثیـــل ال، البحـــث الموجـــه وتقنیاتـــه، بـــرامج البحـــث، نظـــم االنتـــاج، االصـــطناعىوتقنیـــات وتطبیقـــات الـــذكاء  مســـائل
، المنطــق برمجــة، المعرفــة االعالنیــة واالجرائیــة، االســتدالل الطبیعــى والمنطقــى، تمثیــل المعرفــة طــرق، والتخطــیط

  .نظم االرتقاء، المنطق المبهم، الجیناتخوارزمیات ، النماذج المتصلة، طرق التعلیم المختلفة، النظم الخبیرة
  الخبیرة المنظومات  ٦١٤هحس

مكونــات نظــام الخبــرة : الخصــائص األساســیة لــنظم الخبــرة، لــنظم الخبــرة مقدمــة، الصــناعىالــذكاء ، الذكیــة اآلالت
بـــین  مقارنـــة، خصـــائص نظـــام الخبـــرة،)المواجهـــة،وســـائل التفســـیر، آلـــة االســـتنتاج، ذاكـــرة فعالـــة، معلومـــاتقاعـــدة (

التعلیــــل : ســــتنتاجتنقیــــة اال طــــرق، طــــرق تنقیـــة تمثیــــل المعلومــــات: وهندســــة تمثیــــل المعلومــــات ، البرمجـــة العادیــــة
نظـم الخبـرة المبنیـة . مثال فـى نظـم الخبـرة، للبحث األساسیةالطرق ، التسلسل الخلفى، التسلسل األمامى، االستنتاج

المنطــق ، التعلیــل غیــر المؤكــد، المبنیــة علــى القواعــد بطریقــة التسلســل األمــامى الخبــرةتصــمیم نظــم ، علــى القواعــد
  .هندسة المعلومات، االستفسار عن المعلومات، هیكلنظم الخبرة المبنیة على ال، المبهم

  األمثل التحكم  ٦١٥هحس
ــــیم ، و المصــــفوفات المتجهــــات ــــة، الممیــــزةالق ــــة والمالحظیــــة ، اســــتقراریة المنظومــــة، فــــراغ الحال ــــتحكم  –التحكمی ال

مــن متغیـــرات  ةالتغدیــ –الـــنظم المتقطعــة ، البرمجــة الدینامیكیــة، مبــدأ القـــیم العظمــى ، التغیــرى التفاضــل: الحــدیث
  .الحالةمالحظات ، تخصیص األقطاب، التغذیة من متغیرات الخرج، الحالة

  الالخطى التحكم  ٦١٦هحس
طریقــة مســتوى الوجــه وطریقــة : التحلیــل –الالخطیــة الذاتیــة والمتعمــدة ، الطبیعیــةالالخطیــة فــى المتغیــرات  ظــاهرة
الخطیــة تحــت  المنظومــاتتحلیــل ، لیــل تــأثیر الالخطیــةتق، االســتقراریة باســتخدام طریقــة لیابــانوف، الوصــفیةالدالــة 

  .تأثیر الدخل العشوائى
  باستخدام الحاسب التحكم  ٦١٧هحس

لوحــة ، المقومــات المضــیئة، ربـط الطرفیــات مثــل المفـاتیح، معالجــات انتــل، الدقیقــةعامــة لبرمجــة المعالجـات  مقدمـة
الـــتحكم فـــى ســـرعة ، االتجـــاهحركـــات والـــتحكم فـــى أمثلـــة تطبیقیـــة مثـــل الـــتحكم فـــى ســـرعة الم، العـــدادات، المفـــاتیح

  .أخرى متنوعة وتطبیقاتالتحكم فى درجات حرارة األنظمة ، المحركة ذو الخطوات
  ذات األبعاد الكبیرة المنظومات  ٦١٨هحس

ذات األبعــــاد الكبیــــرة مــــن حیــــث الــــزمن والمكــــان وكیفیــــة نمــــذجتها والتقنیــــات  الــــنظماألنــــواع المختلفــــة مــــن  دراســــة
  .فى التحكم فى هذه النظم ةالمستخدم

  والمالحظة فى منظومات التحكم التقدیر  ٦١٩ هحس
  .فى عملیات التقدیر والمالحظة الخاصة بمنظومات التحكم المستخدمةالطرق والخوارزمیات  دراسة
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  مختارة موضوعات  ٦٢٠هحس

ویغطـــى أیضـــا أحـــدث التطـــورات فـــى الـــتحكم وهندســـة  ،المتخـــرجین الطلبـــةمختـــارة حســـب احتیاجـــات  موضـــوعات
  .النظم

  العصبیة الشبكات  ٦٢١هحس
التعلـیم ، التعلـیم بواسـطة هیـب، التعلـیم بتصـحیح الخطـأ، منظومـة التعلـیم، الشـبكةتكـوین ، نماذج العصبیات، مقدمة

التقـارب ، االنتشـار للخلـف ىخـوارزم، نظریـة التقـارب، مصفوفة الـذاكرة الغالفیـة، التخطیط الموزع للذاكرة، االشرافى
  .حاالت دراسیة، المتسارع

  التحكم العشوائى  نظم  ٦٢٢هحس
نمـوذج ، خصـائص الـنظم العشـوائیة الخطیـة، نماذج فضـاء الحالـة، العشوائیة والمتغیراتنظریة االحتماالت ، مقدمة
، المربعـــة لخطیــةامشــكلة جــاوس ، وذج جــاوس الخطـــىمــن، تمیــز نظــم الـــتحكم بالــداحل والخــارج، مــاركوف سلســلة

التقـدیر ، تمیـز الـنظم، )مرشـح كالمـان(المثلـى  الحالـةتقـدیر ، متحكم الحالة للحلقات العشوائیة، التحكم بتقلیل التغیر
واجبـات ، المنظمـات ذاتیـة التـأقلم، التحكم المتـأقلم لبـاى، التحكم المتأقلم، األنظمةاذج من بارامترات، بالجوار المعظم

  .ماتالب
  وتصمیم النظم تحلیل  ٦٢٣هحس

وتصـمیم الـنظم مــع التركیـز علـى طـرق التحلیـل والتصـمیم موضـحا بــبعض  تحلیـلأدوات ، نظـم المعلومـات عناصـر
 بعــضأمثلــة كاملــة لتصــمیم ، نظــم قواعــد البیانــات كاحــدى عناصــر التصــمیم، نمذجــة الــنظم وأدواتطــرق ، األمثلــة

  .بیقات متنوعةطت، نظم المعلومات
  األتومات نظریة  ٦٢٤ هحس

، قواعـد االطـالق، شـبكات بتـرى ونظریـة الجرافیـك، مكونـات شـبكات بتـرى، مقدمة: األوتومات وشبكات بترى نظریة
: التحلیـــل طـــرق –أمثلــة علـــى النمذجـــة ، شـــبكات بتـــرى المزمنـــة العشـــوائیة، نمذجـــة شـــبكات بتــرى، التحلیـــلشــروط 

مقارنــة بــین شــبكات بتــرى المزمنــة ، تــرىبتجــزئ شـبكات ،تقنیــات االســتنباط ، شـجرة الوصــولیة و طریقــة المصــفوفة 
  .وغیر المزمنة

  البرمجیات هندسة  ٦٢٥ هحس
باستخدام مشاریع للمجموعـات كـأداة أساسـیة لنقـل المعرفـة للطالـب  البرمجیاتالمواضیع المتقدمة فى هندسة  بعض
مــن  والتصــمیمل تســمى تخطــیط الــنظم وادارة التعقیــدات ومتطلبــات المواصــفات والتصــمیم والتفصــی المواضــیعوهــذه 

  .المستخدمة فى تطور النظم والبیئةاألدوات والوسائل ، أجل اعادة االستعمال واالعتمادیة واالختباریة
  عن بعد االستشعار  ٦٢٦هحس

  بعد وأساسیات األقمار الصناعیة المستخدمة فى االستشعار عن بعد  عننظم األرض ونظم االستشعار  دراسة
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١٩٤ 
 

  ماتقسم هندسة الحاسبات والمنظو 
  تشخیص األعطال تكنولوجیا  ٦٢٧ هحس

  .ة بالحاسبماألعطال فى النظم المدع تشخیصالتقنیات المستخدمة فى  دراسة
  المعلومات الجغرافیة نظم  ٦٢٨هحس

لنظم المحاور الطبیعیة وعالقة ذلك بنظم المعلومات الجغرافیة مع دراسة  المختلفةنظم األرض والتحویالت  دراسة
  .اصة بهاالبیانات الخ قواعد

  الروبوتات  ٦٢٩هحس
، نمذجـــة الروبــوت واألذرع اآللیـــة بـــالطرق الهندســـیة، تصـــنیعها واســـتخدامها وتكنولوجیــافـــى نظـــم الروبوتـــات  مقدمــة

، الحركــى المباشــر األســلوبطــرق النمذجــة لــألذرع اآللیــة فــى الصــناعة باســتخدام ، التحویــل المتجانســة مصــفوفات
تطبیقــات الســتخدام األذرع األلیــة ، العكســى) الــدینامیكى(م األســلوب الحركــى طــرق النمذجــة لــألذرع اآللیــة باســتخدا

  .الصناعیةفى العملیات ) الروبوت(
  البیانات والخوارزمیات هیاكل  ٦٣٠هحس

المقـاییس الخاصـة لقیـاس ، األنشـطة وكـذلك هیاكـل البیانـات وأنماطهـا المختلفـة، البرمجـةالبرمجة مثل هیكل  مبادئ
البیانـات لدراســة هیاكــل  مصــفوفة، التســاؤالت، شــجرة البیانـات، تقنیــات قائمــة البیانـات، البـرامجوكفــاءة أداء  صـعوبة
مجموعـة مـن ، الرسـم فـى البیانـات، البحث فـى البیانـات، البیاناتخوارزمیات معالجة البیانات مثل ترتیب . البیانات

  .النمطیةالنماذج والتمارین 
  على النظم التعرف  ٦٣١هحس

  .على النظم بالتعرفالمختلفة الخاصة  التقنیات دراسة
  الموائم التحكم  ٦٣٢ هحس

التعـــرف علـــى  -متطلبـــات المواءمـــة، الحاجـــة للمواءمـــة، فـــى المعـــالم والحساســـیة التغیـــر، التقلیـــدى والمـــوائم الـــتحكم
بـــالرجوع  الــتحكم المـــوائم: المـــوائمالـــتحكم  -الحســـابات التكراریــة، فكـــرة أقـــل التربیــع، نمـــاذج المعــامالت: المعــامالت

  .جدولة الكسب، التنغیم التلقائى، المالئمالتحكم العشوائى ، التحكم بالتنغیم الذاتى، لنموذج
  شبكات الحاسب تأمین  ٦٣٣هحس

، آلیــات الــتحكم فــى الوصــول، البصــمات الرقمیــة، خوارزمیــات التشــفیر، المختلفــةأمــان البیانــات  مســتویات
 والشـــبكاتأمــان الشــبكات ، أمــان نظــم التشــغیل، االســتنتاجالــتحكم فـــى ، فــى تــدفق البیانــات الــتحكمآلیــات 

  .أمان ادارة الشبكات، البینیة والبرید االلكترونى
  الالسلكیة الشبكات  ٦٣٤هحس

اتصاالت  -االتصاالت الرقمبة - االنتقاء -التعدیل –المقویات  -االشاراتارسال –شبكات االتصال  تركیب
  . الشوائب -قفل المفاتیح عمل - ضبط أطراف الخط – الصناعیةاألقمار 
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  قسم هندسة الحاسبات والمنظومات
  والنمذجة المحاكاة  ٦٣٥ هحس

مفــاهیم المحاكــاة ، )الزمنیــة(باســتخدام المحاكــاة لألنظمــة المســتمرة والعددیــة التطبیقــاتاألساســیة لحــل بعــض  الطــرق
وتقنیــات المحاكــاة  أدوات، لبرمجیــاتهیاكــل ا، )الرقمیــة(أبعــاد وتصــنیف لغــات المحاكــاة العددیــة، لألنظمــة المســتمرة

دراسـة ، الحدیثـة علـى طـرق المحاكـاة والتكنولوجیـاتـأثیر هندسـة البرمجیـات ، لألنظمة مع ترسـیخ بعـض خصائصـها
  .هندسیةبعض التمارین النمطیة وتطبیقات 

  الذكى التحكم  ٦٣٦هحس
تكوینــــه :الـــتحكم المنطقـــى المـــبهم، النمذجـــة المبهمــــة، نظریـــة االمكانیـــات، المــــبهمالمنطـــق ، الـــتحكم الـــذكى مقدمـــة

دراســیة للمتحكمــات  حــاالت، المتحكمــات المبهمــة ذاتیــة التصــمیم، الــتحكم المنطقــى المــبهم االســتاتیكى، وتصــمیمه
الــتحكم العصـــبى ، الــتحكم العصـــبى، الشـــبكات، العصــبیةالنمــاذج المختلفـــة للشــبكات ،العصـــبیة، المبهمــة المتأقلمــة

  .واجبات ماتالب، فى التحكم الذكى وتطبیقات الخوارزمیات الجینیة، المبهم
  الجینیة الخوارزمیات  ٦٣٧هحس

الخوارزمیات  - التعرف على األنماط - الطبقات المختلفة - العصبیة الشبكاتتراكیب ، الشبكات العصبیة تعریف
  .وتطبیقاتها تعریفها - لجینیةا

  مالحة األقمار الصناعیة منظومات  ٦٣٨هحس
دراسة نظم المالحة باألقمار . النظم المختلفة للمالحة باألقمار الصناعیة الستبعاب المعلومات الالزمة دراسة

  . الصناعیة
  التوجیه والتحكم منظومات  ٦٣٩هحس

اشـارات ، اعتـراض األهـداف ، األخـرىتصـحیح الوضـع والمتغیـرات ، تـأثیر دوبلـر، قیاس االتجاه والسرعة: التوجیه 
  . والمقذوفات الموجهة) الحركةحدة (یستیةتطبیقات على المقذوفات البال، التحكم

  االتصال باألقمار الصناعیة منظومات  ٦٤٠هحس
معالجــة االشــارة وخلطهــا فــى نظــم ، األقمــار الــدوارة، وحســابات الوصــلة الصــناعیةعلــى األقمــار  االتصــاالت نظــم

المتعـــدد بتقســـیم  االشــتراك، االشــتراك المتعـــدد بتقســیم الـــزمن، االشــتراك المتعـــدد بتقســیم التـــردد، األرضـــیةالمواجهــة 
  .على متن القمر الصناعى المعالجة، المحطات األرضیة الرقمیة لألقمار الصناعیة، الشفرة

  المواقع تحدید منظومات  ٦٤١هحس 
، میكانیكــا الحركــة، المــدارات، المســارات الفراغیــة ، واالحــداثیات الفراغیــة  المحــاور، علــى األســطح الكرویــة المواقــع

  الجیروسكوب، بالمتغیراتأجهزة االحساس ، الموقع واالرتفاع واالتجاه : المالحة  -راغیةوالف األرضیة
  متقدمة فى التحكم  موضوعات  ٦٤٢ هحس

  .غطى أیضا أحدث التطورات فى التحكم وهندسة النظمت ،المتخرجین الطلبةمختارة حسب احتیاجات  موضوعات
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  قسم هندسة الحاسبات والمنظومات
  متقدمة فى الحاسبات موضوعات  ٦٤٣هحس

حســــب احتیاجـــات الطلبــــة الدارســـین ویغطــــى أیضـــا أحــــدث  الحاســـباتمختـــارة فــــى مجـــاالت هندســــة  موضـــوعات
  .هندسة الحاسبات  فىالتطورات العلمیة والبحثیة 

  العصبیة الوهمیة المنظومات  ٦٤٤هحس
  .متحكمات الشبكات العصبیة والمنطق الوهمى –تعریفه وتطبیقاته  :الوهمى المنطق
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  قسم هندسة القوى واالالت الكهربیة
  القوى واالالت الكهربیة في هندسةات دبلوم الدراسات العلیا ر المحتوى العلمي لمقر 

  االالت الكهربیة  ٥٠١هقك 
ثیة المحركات الح –تشتمل على تطبیق النظریة العامة لالالت الكهربیة على االالت المتزامنة ثالثیة االوجه 

المحركات الحثیة احادیة الطور وتحلیلها باستخدام نظریة المجاالت الدائرة واالت التیار المتردد  –ثالثیة االوجه 
  ذات الموحد 

  االالت الكهربیة الخاصة  ٥٠٢هقك 
 –محرك الممانعة التزامني  –العضو الدائر المصمت  والمحرك الحثي ذ –وتشتمل على دراسة محركات السرفو 

  .الخطیة  تالمحركا –محرك الخطوه  –الممانعة المغناطیسي محرك 
  الجهد العالي  ٥٠٣هقك 

ت الكهربیة من غازیة وسائلة وصلبة باالضافة الى دراسة الدراسة الجهد العالي مطلوبه لمعرفة كیفیة انهیار العاز 
  .االختبارات الخاصة بالجهد العالي مع دراسة التفریغ الجزئي في االوساط العازلة 

  االلكترونیات الصناعیة  ٥٠٤هقك 
دوائــر التوحیــد المــتحكم فیهــا باســتخدام  –وتشــتمل علــى خــواص الثیروســتور وطــرق الحمایــة وحســاب المقننــات لهــا 

دوائــــر الــــتحكم فــــي تقطیــــع الجهــــد المســــتمر  –الثیروســــتور واســــتخدامها فــــي الــــتحكم فــــي آالت التیــــار المســــتمر 
دوائر التحویل العكسـي للجهـد والتیـار المسـتمر الـى جهـد متغیـر  –ار المستمر واستخدامها في التحكم في االت التی

  .واستخدامها في التحكم في المحركات الحثیة والمتزامنة ثالثیة االوجه 
  تخطیط منظومات القوى ٥٠٦هقك

ل فـي تخطـیط التقیـیم االمثـ  -التنبـأ باألحمـال ومشـكلة نموهـا السـریع  –قتصـادیات تخطـیط المنظومـة المراجعة عامة 
التخطــیط االســتراتیجي  –إدارة الطاقــة  –تحلیــل وتخطــیط مصــادر الطاقــة  –التقیــیم المــرن  –منظومــة القــوى الكهربیــة 
  .لالستخدامات الكهربیة 

  التحكم في منظومات القوى  ٥٠٧هقك
التحلیـل الــدینامیكي  – المثلـىنظریـة الـتحكم الحدیثــة والمحكمـات  –تمثیـل ومحاكـاة منظومـة القـوى للمنظومــات الكبیـرة 

ــــوى  ــــوى  –ودراســــات االســــتقراریة لمنظومــــة الق ــــد  –التصــــنیف لمســــتقریات منظومــــة الق تحســــین أداء المنظومــــة وتزوی
تحلیـــل االســـتقراریة وعمـــل تحكـــم لألنظمـــة غیـــر  –المنظومـــة ) تبســـیط(الكائنـــات الدینامیكیـــة واختصـــار  –االســـتقراریة 

شـــبكات الـــنظم الخبیـــرة ومنظومـــات  –الـــتحكم فـــي تـــردد الحمـــل  –فعالـــة الـــتحكم فـــي الجهـــد والقـــدرة الغیـــر  –الخطیـــة 
  .الصناعیة والتحكم الزغبي المنطقي لألنظمة   العصبیات

  وقایة منظومات القوى  ٥٠٨هقك 
یستعرض النظم الحدیثة لوقایة منظومات القوى مثل المولد والمحول وخطوط النقل ویتعرض الساسیات عمل هذه 

یق بین هذه النظم حتى الیحدث تداخل في مناطق عملها حتى نحصل على احدث أداء لها النظم وكیفیة التنس
  بأقل أخطاء ممكنه 
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  قسم هندسة القوى واالالت الكهربیة
  التشغیل االقتصادي لمنظومات القوى ٥٠٩هقك

ســریان القــوى قیــود  –النظمــة القــوى تحــت الظــروف الغیــر طبیعیــة قدمــة لحلــول ســریان القــوى االساســي التقنیــات المت
التمثیــل االمثــل لســـریان القــوى فـــي  –التمثیـــل االمثــل لســریان القـــوى والحلــول التقنیــة وتطبیقاتهـــا  –) التشــغیل االمثــل(

  .تحدیث التقنیات ومتغیرات التحكم  –وجود التوافقیات 
  مراكز التحكم في الشبكات الكهربائیة  ٥١٠هقك

االداء والمرونــة واعتباراتهــا  –االتصــاالت االلیــة  –غــرف الــتحكم لســیة المكونــات االسا –النظــرة العامــة ودوال الــتحكم 
  . تطبیقات الدوال  –التقنیات االدراكیة  –

  المشروع   ٥١١هقك 
دراسـة مســتقلة لكــل طالــب لكتابـة تقریــر مكثــف أو دراســة نظریـة فــي مجــال الدراســة أو تنفیـذ تجربــة معملیــة وتحلیــل 

  . نتائجها بالكامل 
  ت القیاس واالختبارات الهندسیةأساسیا ٥١٢هقك

جهـاز تمثیـل (االوسلسـكوب  –أجهـزة القیـاس االلكترونیـة  –الكبـاري ذات التیـار الثابـت والمتـردد  –دوائر قیـاس الجهـد 
  .أجهزة المحوالت  –الجلفانومتر  –زتورالترانسی –مولدات االشارات  –أجهزة المراقبة  –) الموجیات

  بیة أساسیات االالت الكهر  ٥١٤هقك 
دراســة   –تطبیــق أســس النظریــة العامــة لــالالت الكهربیــة علــى نمــاذج لــالالت الكهربیــة فــي اطــار المرجــع االصــلي 

  .عمل تطبیقات على االت التیار المستمر  –لة كرون البدائیة آانواع التحویالت الخطیة وهدفها دراسة 
  مبادئ الوقایة للشبكات الكهربیة  ٥١٦هقك 

مطلـــوب توافرهــا لبنـــاء شــبكة وقایـــة متكاملــة للشـــبكات الكهربیــة وهـــذه االســس تشـــمل دقـــة تســتعرض أهـــم االســس ال
االداء والدقــة فــي تحدیــد مكــان العطــل ونوعــه واالســس التــي تتبــع فــي تحدیــد منــاطق الحمایــة لكــل نــوع مــن انــواع 

  الحمایة المطلوبة 
  االعتبارات البیئیة في الهندسة   ٥١٨هقك 

عملیــة الدراســة  –المعــاییر الدولیــة الخاصــة بالبیئــة فــي التطبیقــات الهندســیة الحدیثــة  هــذا المــنهج یهــدف الــى دراســة
وســـتاخذ فـــي  –الكهربیـــة  –المیكانیكیـــة  –ســـتأخذ فـــي االعتبـــار االحتیاطـــات المطلوبـــة فـــي التصـــمیمات المدنیـــة 

ــأثیر الموجــات الكهرومغناطیســیة وكــذلك االنــواع المختلفــة  ن االشــعاعات علــى مــاالعتبــار اهتمــام خــاص بدراســة ت
  .صحة االنسان ویشرح هذا المنهج الطریقة للعمل المتكامل بین الهیئات المختلفة لحمایة البیئة 

  موضوعات مختارة  ٥١٩هقك 
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  قسم هندسة القوى واالالت الكهربیة
  المحتوى العلمي لمقررات الماجستیر 

   المتقدمة االالت الكهربیة ٦٠١هقك 
 المحركاتوكذلك  – ذات التغذیة ثالثیة االوجهالمولدات المتزامنة  –ذات التغذیة  ثالثیة االوجه تشتمل المولدات الحثیة

  . المتزامنة ثالثیة االوجه ذات المغناطیس الدائم 
  تطبیقات الحاسب االلي في االالت الكهربیة  ٦٠٢هقك  

التصمیم االمثل لها باستخدام الحاسب  دراسة تصمیم المحركات الحثیة ثالثیة االوجه بأنواعها المختلفة ، وكذلك
  .االلي 

   التحكم الحدیث في منظومات القوى الكهربیة ٦٠٣هقك 
دراسة أساسیات عمل  –استعراض النظم الحدیثة للتحكم في منظومات القوى مثل المولد والمحول وخطوط النقل 

  .مات عملیا دراسة كیفیة التنسیق بین هذه المنظو  –هذه النظم من الناحیة الریاضیة 
  مراكز التحكم في شبكات القوى الكهربیة واستخدام االنظمة الذاتیة  ٦٠٤هقك

اتصـاالت االنظمـة  –مراقبـة االنظمـة  –) سـكادا(غـرف الـتحكم والمراقبـة والقیـاس  –المكونات االساسیة لغرف التحكم 
  . المحكمات الزغبیة  –أمان االنظمة  –

  المیكروبروسیسور لمنظومات القوى الوقایة الرقمیة باستخدام  ٦٠٥هقك 
یتعــرض هــذا المقــرر النــواع المتابعــات الرقمیــة وكیفیــة عملهــا أو ممیزاتهــا علــى بــاقي االنــواع الســابقة ویســتعرض 
االسس التي تم تكوین هذه المتابعـات علیهـا والـدوائر المكونـة لهـا كمـا یضـم شـرح لنمـاذج مـن دوائـر الوقایـة الرقمیـة 

  . كات القوى الكهربیة باختالف أجزائها المستخدمة لحمایة شب
  ي للمجاالت الكهرومغناطیسیة لتطبیقات الحاسب اال  ٦٠٦هقك 

حســـاب المجـــاالت الكهرومغناطیســـیة مطلـــوب معرفتـــه وفـــي كثیـــر مـــن االحیـــان یصـــعب حســـابه بـــالطرق التحلیلیـــة 
لبــرامج الخاصــة بحلهــا وأصــبح العادیــة ولــذا یســتخدم الحاســب االلــي فــي الحــل الفــوري بعــد تحدیــد المشــكلة ووضــع ا

  .االن هناك حلول روتینیة بدرجة عالیة من الدقة للعدید من المشاكل المتعلقة بالمجاالت الكهرومغناطیسیة 
  االتجاهات الحدیثة في الجهد العالي وخطوط النقل للتیار المستمر  ٦٠٧هقك 

یـة واالحتیـاج الـى نقلهـا علـى جهـود كهربیـة عالیـة وفائقـة دراسة الجهـد مطلـوب لمجابهـة الزیـادة الهائلـة فـي االحمـال الكهربائ
ا یستلزم دراسة الظواهر المتعلقة بهذه الجهود من الفقد والمجاالت الكهربیة والصواعق وكیفیة الحمایة منهـا وكـذلك زیـادة مم

سـبة وانهیــار المســافة الجهـود الدفعیــة نتیجـة عملیــات الفصـل والتوصــیل باالضـافة الــى دراسـة خــواص العـوازل الالزمــة والمنا
واالجهــزة الالزمــة لهــا باالضــافة الــى دراســة خطــوط النقــل علــى الجهــد العــالي للتیــار  الهوائیــة الكبیــرة مــع دراســة االختبــارات

  . المستمر 
  االنظمة الذاتیة للتحكم في منظومات القوى ٦٠٨هقك 

 –اســـتقراریة منظومـــة القـــوى  –شـــارة تصـــمیم تحكـــم اال –تحلیـــل اســـتقراریة المنظومـــة  –منظومـــة القـــوى  أســـستمثیـــل 
ـــي المنطقـــي فـــي االنظمـــة  –شـــبكات العصـــبیات الصـــناعیة  –االنظمـــة الخبیـــرة  ـــدوار  –الـــتحكم الزعب ســـرعة الجـــزء ال

  .والتحكم في تردد الحمل 
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  قسم هندسة القوى واالالت الكهربیة
  االنظمة الذكیة وتطبیقاتها في االالت الكهربیة   ٦٠٩هقك 

  .، الشبكات العصبیة ، التحكم المنطقي الفازي ، دراسة تطبیقات على االالت الكهربیة خبیرة دراسة النظم ال
   التشغیل االمثل لمنظومات القوى  ٦١٠هقك 

اســتعراض االســـالیب الریاضـــیة التقلیدیـــة المختلفــة للحصـــول علـــى التشـــغیل االمثــل لكـــل مـــن المولـــدات والمحـــوالت 
المقارنــة بـــین  – غــرضحدیثــة مثــل االنظمـــة الذكیــة للحصــول علــى نفــس الاســتخدام االســالیب ال –وخطــوط النقــل 

  .التقلیدي والحدیث 
   التحكم في منظومات القوى  ٦١١هقك 

الــنظم الخبیــرة ومنظومــات الشــبكات العصــبیة  –تحســین أداء المنظومــة وزیــادة االســتقرار  –محاكــاة منظومــة القــوى 
  التحكم المنطقي الفازي –

  قتصادي لمنظومات القوىالتشغیل اال ٦١٢هقك
قیــود ســریان القــوى  –التقنیــات المتقدمــة لحلــول ســریان القــوى االساســي النظمــة القــوى تحــت الظــروف الغیــر طبیعیــة 

التمثیــل االمثــل لســـریان القــوى فـــي  –التمثیـــل االمثــل لســریان القـــوى والحلــول التقنیــة وتطبیقاتهـــا  –) التشــغیل االمثــل(
  .قنیات ومتغیرات التحكم تحدیث الت –وجود التوافقیات 

   االنظمة الذكیة للتشغیل االقتصادي لمنظومات القوى  ٦١٣هقك 
اســـتخدام الـــنظم الخبیـــرة ومنظومـــات الشـــبكات العصـــبیة والـــتحكم المنطقـــي الفـــازي فـــي تحـــدیث التقنیـــات ومتغیـــرات 

طبیعیـــة والغیـــر للحصـــول علـــى التشـــغیل االقتصـــادي االمثـــل لمنظومـــات القـــوى تحـــت كـــل مـــن الظـــروف الالـــتحكم 
  .طبیعیة 

   التطبیقات الحدیثة لالعتمادیة في منظومات القوى الكهربیة  ٦١٤هقك 
تمادیة عدراسة التنسیق بین هذه االجهزة مع مراعاة اال –دراسة نظریة عمل االجهزة الحدیثة في الوقایة والتحكم 

  . المقارنة بین االعتمادیة في النظم الحدیثة والتقلیدیة  –
   االنظمة المرنة للتحكم في منظومات القوى الكهربیة ٦١٥هقك 

التعرف على خلفیة تصمیم  –التعرف على جمیع االجهزة الخاصة باالنظمة المرنة وبخاصة في خطوط النقل 
دراسة تقانیات العمل بهذه االجهزة وعیوبها وممیزاتها على  –هذه االجهزة من ناحیة المكونات االلكترونیة 

  . الكهربیة منظومات القوى 
   غیر الخطي في منظومات القوى الكهربیة التحكم  ٦١٦هقك 

المقارنة بین نظم التحكم غیر الخطي والنظم  –دراسة انواع التحكم الغیر خطي من الجهة الریاضیة والعملیة 
  . دراسة عیوب وممیزات التحكم غیر الخطي في منظومات القوى الكهربیة  –التقلیدیة 
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  لقوى واالالت الكهربیةقسم هندسة ا
  وقایة منظومات القوى باستخدام االنظمة الذكیة  ٦١٧هقك 

ـــدوائر الكهربیـــة مثـــل االنظمـــة الذكیـــة والشـــبكات  ـــة فـــي تشـــخیص االعطـــال فـــي ال یقـــدم طـــرق اســـتخدام االنظمـــة الذكی
فــي أجــزاء الشــبكات  العصـبیة وقــدم كیفیــة تطبیــق هــذه الطـرق وتــدریبها لتحدیــد أنــواع وأمــاكن االعطــال التـي قــد تحــدث

  .الكهربائیة بدقة وسرعة متناهیة 
  لیل االقتصادي الداء منظومات القوىحاستخدام اللوغاریتمات الوراثیة في الت ٦١٨هقك 

تطبیقـات  –مفـاهیم الخـوارزمي الجینـي  –الطـرق العددیـة لتحلیـل سـریان القـوى االمثـل  –المفاهیم القتصادیات الطاقـة 
  .تصادیات القوى الخوارزمي الجیني في اق

  جودة منظومات القوى ٦١٩هقك
 –تحلیــل التوافقیــات فــي منظومــة القــوى  –مفــاهیم جــودة منظومــات القــوى  –الخصــائص االساســیة لمنظومــات القــوى 

  .طرق قیاس جودة المنظومة   –التقنیات في تحلیل منظومات القوى 
  القوىة منظومفي متقدمة  موضوعات ٦٢٠هقك

اسـتقراریة منظومـات  –تقدمـة خاصـة مـن قبـل قسـم القـوى الكهربیـة تشـمل تحلیـل منظومـات القـوى یتم اقتراح مقررات م
ـــات الحاســـب االلـــي فـــي القـــوى  –القـــوى  ـــات  – قـــوىمعـــدات محطـــات ال –الطاقـــات المتجـــددة  –تطبیق ـــل التوافقی تحلی

  الكهرومغناطیسیة  
  االالت الكهربیة  موضوعات متقدمة في  ٦٢١هقك 

الكهربیة واالالت ان یطرح موضوعات مختلفة للتدریس في موضوعات االالت الكهربیة یمكن لقسم القوى 
  .الخ ...المتقدمة ویمكن ان یكلف الطالب بعمل مشروع أو تقدیم ندوه 
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  قسم الهندسة المعماریة
  دبلوم الدراسات العلیا فى التصمیم والتخطیط البیئيالمحتوى العلمي لمقررات 

   التخطیط والتصمیم البیئي:  ٥٢٦همع
ــا العمــران  –تعــاریف ومفــاهیم البیئــة المســتدامة وعالقتهــا باإلنســان  ــا الدینامیكیــة وأساســیات أیكولوجی مبــادئ األیكولوجی

والتصــمیم البیئــي وتطــور وتحــور شخصــیة المكــان والطــابع البیئــي وأســس توظیــف المــوارد الطبیعیــة فــى التنمیــة ودور 
  .م البدائل التنمویة المتزنة والمتكاملة مع البیئة المخطط والمصمم فى تقدی

  التخطیط والتصمیم البیئي – البحوث التطبیقیة ٥٢٧همع
إمكانات البحث العلمى والتطبیقي فى التخطیط والتنمیة المسـتدامة وتـوفر المجـال لتوظیـف المفـاهیم واألسـس واألدوات 

  .ى األبحاث الفردیة والجماعیة ومناهج التخطیط والتصمیم البیئي المستدام وتطویرها ف
  اإلضاءة الطبیعیة والصناعیة ٥٣٠همع 

معـــارف البیئـــة الطبیعیـــة ونظـــم ومصـــادر الضـــوء ومســـتویاته والعالقـــة بـــین اإلنســـان والبیئـــة الضـــوئیة ونظـــم اإلضـــاءة 
ـــات اإلضـــاءة باألســـالیب ا ـــاهیم التصـــمیم الضـــوئي والتشـــكیل المعمـــاري األدوات التصـــمیمیة وتقنی لطبیعیـــة وــــمس ومف

  .والصناعیة وأسس التكامل بینها 
  حركة الهواء فى العمارة  ٥٣١همع 

أســالیب الـــتحكم البیئـــي والتصـــمیم المعمـــاري وأساســـیات تشــكیل الـــنظم الحراریـــة والمفـــاهیم والعناصـــر التراثیـــة والتهویـــة 
والعمرانــي مــن منظــور حركــة  أدوات وتقنیــات الــتحكم البیئــي الطبیعـي والتشــكیل المعمــاري –وحركـة الهــواء فــى العمــارة 
  .الهواء والتهویة الطبیعیة 

  النظم البیئیة المتكاملة  ٥٣٢همع 
ـــة  ـــین البیئ ـــه وب ـــة المحیطـــة ب ـــین اإلنســـان والبیئ ـــة ب ـــة التبادلی ـــة وأســـس العالق ـــة وطبیعتهـــا الدینامیكی ـــنظم البیئی ـــاهیم ال مف

توى العناصــر والــنظم وتكامــل األداء وأســالیب الداخلیــة والخارجیــة وأســالیب تحلیــل المبنــى إلــى نظــم والتكامــل علــى مســ
  .ترشید الطاقة واقتصادیات التكامل 

   مشروع تطبیقي في التصمیم والتخطیط البیئي ٥٣٣همع 
  المتجددة و الطاقة البدیلة  ٥٣٥همع 

بدیلــــة تقـــدیم أساســــیات الطاقــــة والترشــــید والمفــــاهیم األساســــیة البدیلــــة والمتجــــددة وأســــالیب توظیــــف وتقنیــــات الطاقــــة ال
والمتجـــددة فـــى األقـــالیم المصـــریة المختلفـــة وتأثیرهـــا علــــى التشـــكیل العمرانـــي والمعمـــار ، فـــى إطـــار مفـــاهیم العمــــارة 

  .المستدامة 
  عمارة المناطق الحارة  ٥٣٦همع 

ـــارئ         واألقـــال ـــة ذات المنـــاخ الق ـــاهیم والمنـــاهج األساســـیة للعمـــارة واالســـتیطان فـــى المنـــاطق النائب ـــنظم والمف یم ال
المناخیـــة والجیومورافولوجیـــة فـــى الصـــحراوات المصـــریة وأســـس التشـــكیل شـــعاري العمرانـــي فـــى هـــذه المنـــاطق لتحقیـــق 

  التنمیة المستدامة 
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  قسم الهندسة المعماریة
  لتقییم البیئي االتحلیل و  ٥٣٧

) الصــناعیة ( العمرانیــة مفــاهیم وأساســیات للتنمیــة فــى إطــار الحفــاظ علــى البیئــة بمفهومهــا الشــامل ســواء الطبیعیــة أو 
دارة البیئة  ٕ   . واسالیب ومناهج تقییم وتحلیل التأثیرات على البیئة واستراتیجیات حمایة وا

   مقرر اختیاري ٥٣٨همع 
  موضوعات مختارة في التصمیم البیئي والتخطیط
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  قسم الهندسة المعماریة
  دبلوم الدراسات العلیا فى تخطیط المدن والمستقرات العمرانیة 

  لموقعاتخطیط وتنسیق  ٥٤٠ع هم
تخطـیط المضـلع لمغلـق  –الخصائص والدراسـات الطبیعیـة وأثرهـا علـى القـرارات التخطیطیـة  -دراسات تمهیدیة للموقع

  .والطرق ووضع التشجیر على المخطط العام 
  بحوث تطبیقیة  ٥٤١همع 

  والتخطیط –ودراسات طبیعیة  –بحث تطبیقي یشمل دراسة الخصائص الجغرافیة 
  اللغة الفنیة  ٥٤٢همع 

  دراسات في اللغة الفنیة التطبیقیة  
  المخطط التنفیذى والتفصیلي  ٥٤٣همع 

  المخطط التفصیلي –التخطیط التنفیذى  –التخطیط العام  –تكامل عملیة التخطیط  –فلسفة المخططات العمرانیة 
  التشجیر ٥٤٤همع 

  لتشجیر كعنصر حمایة للمستقراتا –التشجیر والمساحات الخضراء وتكامل عناصر الفراغ 
  القوانین والتشریعات ٥٤٥همع 

دراســة نصــوص القــوانین واللــوائح التنفیذیــة الخاصــة بالتصــمیمات  –الهیئــات واألجهــزة المعنیــة بإعــداد لتخطــیط العــام 
  .قانون التخطیط العمراني والئحته التنفیذیة تطبیقات  –المعماریة والتنفیذ 

  ة للمدینةالدراسات البصری ٥٤٦همع 
أهمیـة  –) أغراضـها ومعـاییر التصـمیم ( المجموعـات السـكنیة  –اإلدراك البصـري تعریفـه واثـره والعوامـل المـؤثرة علیـه 

  .المعاییر التصمیمیة من النواحى البصریة والعمرانیة والفراغیة بحث تطبیقي  –الفراغات للتصمیم العمراني 
  تخطیط البنیة األساسیة  ٥٤٧همع 

 –ملوثـــات المیـــاه  –مصـــادر اإلمـــداد بالمیـــاه  –لتقـــدیر المســـتقبلي لعـــدد الســـكان واحتیاجـــاتهم  –اه الطبیعیـــة دورة المیـــ
توزیـع شـبكات  –هندسـة عملیـات اإلمـداد بالمیـاه  –میـاه النیـل وتنقیتهـا لألغـراض المنزلیـة  –المیاه السطحیة والجوفیة 

  .لصرف الصحى اسالیب معالجة مخلفات ا –هندسة الصرف الصحى  –المیاه 
  التنمیة والتخطیط العمراني  ٥٤٨همع 

 –نظریــــات التنمیـــة القطاعیــــة  –عملیـــات التخطــــیط االقلیمـــي  –االقــــالیم التخطیطیـــة المتجانســــة  –التنمیـــة االقلیمیـــة 
  مظاهر السكان في المدن الكبرى ووسائل التعامل معها

   االقلیميالتنمیة والتخطیط  ٥٤٩همع 
 –وســائل إحصـائیة لتحلیــل العوامــل ولمتغیــرات  –نظریـة رئیســیة فــى التخطـیط العمرانــي  – أساسـیات عملیــة التخطــیط

  .تأثر التخطیط العمراني بالفكر االقتصادي واالجتماعي بالدولة  –المعدالت التخطیطیة وتغیرها مع الزمان والمكان 
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  قسم الهندسة المعماریة
  التنمیة الریفیة ٥٥٠همع 

التنمیـــة والثقافـــة  –منـــاهج التنمیـــة الریفیـــة  –مـــداخل التنمیـــة الریفیـــة  –مـــدى التنمیـــة الریفیـــة  –مفهـــوم التنمیـــة الریفیـــة 
  . التنمیة الریفیة في اطار االقلیم الحضري  –السائدة 

  مشروع تطبیقي٥٥١همع 
  .مشروع تطبیقي یشمل التخطیط والتنسیق العمراني وتخطیط البیئة األساسیة 

  ي تطبیقات الحاسب االل ٥٥٢همع 
  التطبیقات الحدیثة للحاسب االلي لخدمة المجاالت العمرانیة ومجاالت التخطیط  

  نظریات التخطیط  ٥٥٣همع 
نمـاذج الحضـارات وأوجـه الشـبه واالخـتالف بینهـا  –النظریـات المعاصـرة فـى التخطـیط العمرانـي  –العناصر العمرانیـة 

  ) . المدن الدفاعیة مثال( أنظمة تاریخیة متباینة للتخطیط  –
  جغرافیا العمران ٥٥٤همع 

تخطــیط المحـاور األساســیة وأمـاكن التجمعــات  –عوامـل النمــو واالضـمحالل  –نظریــات نشـأة المــدن  –تعریـف المـدن 
تطبیق على نشـأة مدینـة القـاهرة وتطورهـا عبـر ألـف  –التوصیف المقارن بین العمران والریف  –العمرانیة واالقتصادیة 

  عام
   انر قتصاد العما ٥٥٥همع 

تـــوفیر  –سیاســـة تعمیـــر المنـــاطق الجدیـــدة  –الـــنظم االقتصـــادیة وأثرهـــا علـــى العمـــران  –عناصـــر االقتصـــاد العمرانـــي 
  .خطة التنمیة بالدولة ومشاركة القطاع الخاص  –التمویل والموافق 

  الدراسات السكانیة واالجتماع الحضري  ٥٥٦همع 
أهمیة الدراسات  –التجمعات العشوائیة  -الهجرة   –صناعیة  تقسیم التجمعات السكانیة مجتمعات–علم االجتماع 

  .االجتماعیة للتخطیط العمراني 
  تخطیط المناطق السكنیة  ٥٥٧همع 

عوامـــل العـــرض  –اإلســـكان العشـــوائي  –ولویـــات الســـكنیة لمحـــدودى الـــدخل اال –األنمـــاط المختلفـــة لطلـــب اإلســـكان 
ـــب فـــى ســـوق اإلســـكان  تخطـــیط وتصـــمیم منـــاطق  –ســـوق اإلســـكان  –فـــى مصـــر  تطـــور سیاســـة اإلســـكان –والطل

  .اإلسكان 
  وسائل التحلیل فى التخطیط ٥٥٨همع 

التحلیل  –المعدالت التخطیطیة وتغیرها مع الزمان والمكان  –وسائل إحصائیة لتحلیل العوامل والمتغیرات 
  . االقتصادي فى عملیات التخطیط التحلیل االجتماعي وانعكاسه على عملیات التخطیط

  خصائص العمران الریفي ٥٥٩همع 
 –االسكان واالنشطة االقتصادیة  –التركیب العمراني وعالقته بالتكوین االجتماعي  –استعماالت االراضي 

  الخدمات وتأثیرها على النمط العمراني
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  قسم الهندسة المعماریة
  الدراسات المعماریة: ماجستیر المحتوى العلمي لمقررات 

  خ ونظریات الفكر المعماري بحوث تاری ٦٠٠همع 
ویوظفهــا كأســاس وخلفیــة لعــدد )  ٥١١همــع ( یــرتبط المقــرر بهیكــل ومكونــات مقــرر تــاریخ ونظریــات الفكــر المعمــارى 

مـــن البحـــوث والدراســـات وثیقـــة الصـــلة بتـــاریخ ونظریـــات الفكـــر المعمـــاري مـــن خـــالل العمـــل المكتبـــي والمیـــداني ویـــتم 
  .مل وحلقات دراسیة إعدادها وبلورتها وعرضها فى ورش ع

  دراسات نظریات وفلسفة الجمال ٦٠١همع 
ویوظفهـا كأسـاس وخلفیـة لعـدد مـن البحـوث ) ٦٠١همـع (یرتبط المقرر بهیكل ومكونات مقرر نظریات وفلسفة الجمال 

ها والدراسات وثیقة الصلة بنظریات وفلسفة الجمـال مـن خـالل العمـل المكتبـي والمیـداني ویـتم إعـدادها وبلورتهـا وعرضـ
  .في ورش عمل وحلقات دراسیة 

  دراسات الثقافة والعمران  ٦٠٢همع 
ویوظفهـــا كأســـاس وخلفیـــة لعـــدد مـــن البحـــوث )  ٥١٩همـــع ( یـــرتبط المقـــرر بهیكـــل ومكونـــات مقـــرر الثقافـــة والعمـــران 

ها فـى ورش والدراسات وثیقة الصلة بالثقة والعمران مـن خـالل العمـل المكتبـي والمیـداني ویـتم إعـدادها وبلورتهـا وعرضـ
  .عمل وحلقات دراسیة 

  بحوث النقدي المعماري ٦٠٣همع 
ـــد المعمـــاري  ویوظفهـــا كأســـاس وخلفیـــة لعـــدد مـــن البحـــوث )  ٥٢٠همـــع ( یـــرتبط المقـــرر بهیكـــل ومكونـــات مقـــرر النق

ورش والدراسات وثیقة الصلة بالنقد المعماري من خالل العمل المكتبـي والمیـداني ویـتم إعـدادها وبلورتهـا وعرضـها فـى 
  .عمل وحلقات دراسیة 

  بحوث العلوم اإلنسانیة  ٦٠٤همع 
ویوظفهـــا كأســـاس وخلفیـــة لعـــدد مـــن البحـــوث )  ٥١٤همـــع ( یـــرتبط المقـــرر بهیكـــل ومكونـــات مقـــرر العلـــوم اإلنســـانیة 

ــالعلوم اإلنســانیة مــن خــالل العمــل المكتبــي والمیــداني ویــتم إعــدادها وبلورتهــا وعرضــها فــى  والدراســات وثیقــة الصــلة ب
  ورش عمل وحلقات دراسیة

  عمارة المناطق الحارة  ٦٠٥همع 
الـــنظم والمفـــاهیم والمنـــاهج االساســـیة للعمـــارة واالســـتیطان فـــي المنـــاطق النائیـــة ذات المنـــاخ القـــاري واالقـــالیم المناخیـــة 
والجیومورافولوجیـــة فــــي الصـــحروات المصــــریة وأســـس التشــــكیل شـــعاري العمرانــــي فـــي هــــذه المنـــاطق لتحیــــق التنمیــــة 

  .المستدامة 
  دراسات التشكیل والتكوین المعماري  ٦٠٦همع 

ویوظفهـــا كاســـاس وخلفیـــة لعـــدد مـــن البحـــوث )  ٥١٦همـــع ( یـــرتبط المقـــرر بهیكـــل ومكونـــات مقـــرر العلـــوم اإلنســـانیة 
والدراســـات وثیقـــة الصـــلة بالتشـــكیل والتكـــوین المعمـــاري مـــن خـــالل العمـــل المكتبـــي والمیـــداني ویـــتم إعـــدادها وبلورتهـــا 

  . رضها فى ورش عمل وحلقات دراسیةوع
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  قسم الهندسة المعماریة

  دراسات العمارة اإلقلیمیة والمحلیة ٦٠٧همع 
ویوظفهـــا كاســـاس وخلفیـــة لعـــدد مـــن البحـــوث )  ٥١٨همـــع ( یـــرتبط المقـــرر بهیكـــل ومكونـــات مقـــرر العلـــوم اإلنســـانیة 

مـــل المكتبــــي والمیـــداني ویــــتم إعـــدادها وبلورتهــــا والدراســـات وثیقـــة الصــــلة بالعمـــارة االقلیمیــــة والمحلیـــة مــــن خـــالل الع
  . وعرضها فى ورش عمل وحلقات دراسیة
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  قسم الهندسة المعماریة
  التصمیم والتخطیط البیئي: المحتوى العلمي لمقررات الماجستیر 

  التخطیط والتصمیم البیئيبحوث  ٦٠٨همع 
ــا العمــران  –القتهــا باالنســان تعــاریف ومفــاهیم البیئــة المســتدامة وع ــا الدینامیكیــة واساســیات ایكولوجی مبــادئ االیكولوجی

والتصــمیم البیئــي وتطــور وتحــور شخصــیة المكــان والطــابع البیئــي واســس توظیــف المــوارد الطبیعیــة فــي التنمیــة ودور 
  .المخطط والمصمم فیر تقدیم بدائل التنمویة المتزنة والمتكاملة مع البیئة 

  التصمیم البیئي جاهات ات ٦٠٩همع 
إمكانات البحث العلمي والتطبیقي في التخطیط والتنمیة المسـتدامة وتـوفر المجـال لتوظیـف المفـاهیم واالسـس واالدوات 

  .ومناهج التخطیط والتصمیم البیئي المستدام وتطویرها في االبحاث الفردیة والجماعیة 
  النظم البیئیة المتكاملة  ٦١٠همع 

ـــنظم ال ـــاهیم ال ـــة مف ـــین البیئ ـــه وب ـــة المحیطـــة ب ـــین االنســـان والبیئ ـــة ب ـــة التبادلی ـــة وأســـس العالق ـــة وطبیعتهـــا الدینامیكی بیئی
الداخلیــة والخارجیــة وأســالیب تحلیــل المبنــى الــى نظــم والتكامــل علــى مســتوى العناصــر والــنظم وتكامــل االداء وأســالیب 

  .الطاقة واقتصادیات التكامل 
  التحلیل والتقییم البیئي ٦١١همع 

) الصــناعیة(مفــاهیم واساســیات للتنمیــة فــي اطــار الحفــاظ علــى البیئــة بمفهومهــا الشــامل ســواء الطبیعیــة أو العمرانیــة 
  .وأسالیب ومناهج تقییم وتحلیل التأثیرات على البیئة واستراتیجیات حمایة وادارة البیئة 

  االضاءة الطبیعیة والصناعیة ٦١٢همع 
در الضــوء ومســـتویاته والعالقـــة بــین االنســـان والبیئـــة الضــوئیة ونظـــم االضـــاءة معــارف البییئـــة والطبیعــة ونظـــم ومصـــا

ومفـاهیم التصـمیم الضــوئي والتشـكیل المعمــاري االدوات التصـمیمیة وتقنیــات االضـاءة باالســالیب الطبیعیـة والصــناعیة 
  .وأسس التكامل بینها 

  االیرودینامیكا المعماریة ٦١٣همع 
المعمـــاري وأساســـیات تشــكیل الـــنظم الحراریـــة والمفـــاهیم والعناصـــر التراثیـــة والتهویـــة  أســالیب الـــتحكم البیئـــي والتصـــمیم

أدوات وتقنیــات الــتحكم البیئــي الطبیعـي والتشــكیل المعمــاري والعمرانــي مــن منظــور حركــة  –وحركـة الهــواء فــي العمــارة 
  .الهواء والتهویة الطبیعیة 

  المتجددة و الطاقة البدیلة  ٦١٤همع 
الطاقــــة والترشــــید والمفــــاهیم االساســــیة البدیلــــة والمتجــــددة وأســــالیب توظیــــف وتقنیــــات الطاقــــة البدیلــــة تقـــدیم أساســــیات 

والمتجددة في االقالیم المصریة المختلفة وتـأثیرها على التشكیل العمراني والمعمـار فـي اطـار مفـاهیم العمـارة المسـتدامة 
.  
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  قسم الهندسة المعماریة
  التنمیة العمرانیة وتصمیم المجتمعات: اجستیر المحتوى العلمي لمقررات الم

  بحوث التصمیم العمراني ٦١٦همع 
ویوظفهـــا كأســاس وخلفیـــة لعــدد مـــن )  ٥٥١همــع ( یــرتبط المقــرر بهیكـــل ومكونــات مقـــرر مــدخل للتصـــمیم العمرانــي 

ها وبلورتهــــا البحـــوث والدراســـات وثیـقــة الصـــلة بالتصــــمیم العمرانـــي مـــن خـــالل لعمـــل المكتبــــي ولمیـــداني ویـــتم إعـــداد
  .وعرضها ورش عمل وحلقات دراسیة 

  بحوث اإلسكان والتنمیة  ٦١٧همع 
ویوظفهـــا كأســاس وخلفیــة لعـــدد مــن البحـــوث )  ٥٥٣ همــع( یــرتبط المقــرر بهیكـــل ومكونــات مقــرر اإلســـكان ولتنمیــة 

ورتهــا وعرضــها ورش ولدراســات وثیقــة الصــلة باإلســكان والتنمیــة مــن خــالل لعمــل المكتبــي والمیــداني ویــتم إعــدادها وبل
  .عمل وحلقات دراسیة 

   بحوث نظریات تصمیم وتنمیة المجتمعات ٦١٨همع 
ویوظفهــا كأســاس وخلفیــة )  ٥٥٧همــع ( یــرتبط المقــرر بهیكــل ومكونــات مقــرر نظریــات تصــمیم وتنمیــة المجتمعــات 

ل المكتبــي والمیــدني لعــدد مــن البحــوث والدراســات وثیقــة الصــلة بنظریــات تصــمیم وتنمیــة المجتمعــات مــن خــالل العمــ
  .ویتم إعدادها وبلورتها وعرضها ورش عمل وحلقات دراسیة 

  العمرانیة بحوث اقتصادیات واجتماعیات التنمیة  ٦١٩همع 
ـــة العمرانیـــة  ـــات مقـــرر اقتصـــادیات واجتماعیـــات التنمی ویوظفهـــا كأســـاس )  ٥٥٦همـــع ( یـــرتبط المقـــرر بهیكـــل ومكون

یقة الصلة باقتصادیات واجتماعیـات التنمیـة لهمعانیـة مـن خـالل العمـل المكتبـي وخلفیة لعدد من البحوث والدراسات وث
  .والمیداني ویتم إعدادها وبلورتها وعرضها ورش عمل وحلقات دراسیة 

  دراسات تصمیم المواقع ٦٢٠همع 
 ویوظفهـــا كأســـاس وخلفیـــة لعـــدد مـــن البحـــوث)  ٥٥٤همـــع ( یـــرتبط المقـــرر بهیكـــل ومكونـــات مقـــرر تصـــمیم المواقـــع 

والدراســات وثیقــة الصــلة بتصــمیم المواقــع مــن خــالل العمــل المكتبــي والمیــداني ویــتم إعــدادها وبلورتهــا وعرضــها ورش 
  .عمل وحلقات دراسیة 

  اسات التحسین والتجدید العمراني در  ٦٢١همع 
عــدد مــن ویوظفهــا كأســاس وخلفیــة ل)  ٥٥٥عــم ( یــرتبط المقــرر بهیكــل ومكونــات مقــرر التحســین والتجدیــد العمرانــي 

ـــداني ویـــتم إعـــدادها  ـــة الصـــلة بالتحســـین ولتجدیـــد العمرانـــي مـــن خـــالل العمـــل المكتبـــي ولمی البحـــوث والدراســـات وثیق
  .وبلورتها وعرضها ورش عمل وحلقات دراسیة 

  دراسة عمارة وتنسیق األراضى  ٦٢٢همع 
اس وخلفیة لعدد من ویوظفها كاس)  ٥٥٩همع ( یرتبط المقرر بهیكل ومكونات مقرر عمارة وتنسیق لراضى 

البحوث والدراسات وثیقة الصلة بعمارة وتنسیق األراضى من خالل لعمل المكتبي والمیداني ویتم إعدادها وبلورتها 
  .وعرضها ورش عمل وحلقات دراسیة 
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  قسم الهندسة المعماریة
  لتأهیل وتطویر االستخدامالحفاظ و ابحوث  ٦٢٣همع 

ویوظفهــا كأســـاس وخلفیـــة )  ٥٦٠همـــع ( حفـــاظ والتأهیــل وتطـــویر االســتخدام یــرتبط لمقـــرر بهیكــل ومكونـــات مقــرر ال
لعــدد مــن البحــوث والدراســات وثیقــة الصــلة بالحفــاظ والتأهیــل وتطــویر االســتخدام مــن خــالل لعمــل المكتبــي والمیــداني 

  .ویتم إعدادها وبلورتها وعرضها ورش عمل وحلقات دراسیة 
  فى الدول النامیة مناطق السكنیة تنمیة الات دراس ٦٢٤همع 

ویوظفهـــا )  ٥٦١همـــع ( لمنـــاطق الســـكنیة فـــى الـــدول النامیـــة المقـــرر بهیكـــل ومكونـــات مقـــرر دراســـات تنمیـــة ایـــرتبط 
كأساس وخلفیة لعدد من البحوث والدراسات وثیقة الصلة بدراسـات تنمیـة لمنـاطق السـكنیة فـى الـدول لنامیـة مـن خـالل 

  .وبلورتها وعرضها ورش عمل وحلقات دراسیة العمل المكتبي والمیداني ویتم إعدادها 
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 قسم الهندسة المعماریة
  التخطیط العمراني: الماجستیر المحتوى العلمي لمقررات 

  بحوث التخطیط اإلقلیمي ٦٢٥همع 
  م.التنمیة واإلقلي –مستویات التخطیط –تكامل التخطیط  –فلسفة التخطیط اإلقلیمي 

  - :اني للموقعبحوث التخطیط والتنسیق العمر  ٦٢٦همع
  .تكامل المشروعات –بحوث التخطیط التنسیق العمراني  –نظریات التخطیط 

  بحوث نظریات التخطیط ٦٢٧همع 
  .نظریات التخطیط العمراني تكامل التخطیط والریة المستقبلیة

  اسات المخطط التنفیذى والتفصیليدر  ٦٢٨همع 
  .تكامل التخطیط وتناسق المخططات  –یلي المخطط التفص –المخطط التنفیذى  –المخططات العمرانیة 

  جیر وتأثیث الفراغ دراسات التش ٦٢٩همع 
التشجیر كعنصر أساسى فى حمایة المستقرات  –التشجیر والمساحات الخضراء كعنصر من عناصر الفراغ 

  .المساحات الخضراء كعنصر جمالي ورقة للمجتمعات الجدیدة  –العمرانیة 
  رانبحوث جغرافیة العم ٦٣٠همع 

  .خریطة العمران الحالیة ولتوقعات المستقبلیة للتوسع العمراني 
  بحوث القوانین والتشریعات ٦٣١ع هم

 –وتركیز على التزامات المخطط والمصمم فى التنمیة المستدامة  –قوانین وتشریعات المناطق العمرانیة الجدیدة 
  .یة اللوائح التنفیذ –الهیئات واألجهزة المعنیة بإعداد التخطیط 

  بحوث االقتصاد العمراني ٦٣٢همع 
  . دراسات جدوى المشروعات العمرانیة الجدیدة  –الحدود االقتصادي للتوسع العمراني 

  دراسات تخطیط البنیة االساسیة ٦٣٣همع 
 –ملوثات المیاه  –مصادر االمداد بالمیاه  –التقدیر المستقبلي لعدد السكان واحتیاجاتهم  –دورة المیاه الطبیعیة 

توزیع شبكات  –هندسة عملیات االمداد بالمیاه  –میاه النیل وتنقیتها لالغراض المنزلیة  –المیاه السطحیة والجوفیه 
  .أسالیب معالجة مخلفات الصرف الصحي   –هندسة الصرف الصحي  –المیاه 

  بحوث الدراسات السكانیة واالجتماع الحضري ٦٣٤همع 
أهمیة الدراسات  –التجمعات العشوائیة  –الهجرة  –كانیة مجتمعات صناعیة تقسیم التجمعات الس –علم االجتماع 

  .االجتماعیة للتخطیط العمراني 
  دراسات تخطیط المناطق السكنیة  ٦٣٥همع 

عوامل العرض  –االسكان العشوائي  –أولویات السكنیة لمحدودي الدخل  –االنماط المختلفة لطلب االسكان 
  تخطیط وتصمیم مناطق  -سوق االسكان   –طور سیاسة االسكان في مصر ت –والطلب في سوق االسكان 
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  لهندسة المعماریةاقسم 
  علوم وتكنولوجیا البناء:مقررات الماجستیر المحتوى العلمي ل

  بحوث تاریخ وفلسفة علوم وتكنولوجیا البناء ٣٣٦ ھمع
  اءفلسفة علوم وتكنولوجیا البن –تكنولوجیا البناء  –تاریخ علوم البناء 

  اقتصادیات البناء في دراسات ٦٣٧ ھمع
  دراسات الجدوى–اقتصادیات العملیات  –عناصر التحلیل  –بادئ التحلیل االقتصادي 

  بحوث تقییم وتحلیل المشروعات ٦٣٨ ھمع
نمــاذج المشــروعات تحلیــل  –دراســة العناصــر –تحلیــل المشــروعات  –جــدوى التقیــیم  –أوجــه التقیــیم  –مقــاهیم التقیــیم 

  . نمطیة
  بحوث المباني سابقة التجهیز ٦٣٩ ھمع

تشـــطیب العناصــر ســابقة التجهیــز التعـــین  –تجمیـــع العناصــر ســابقة التجهیــز  –العناصــر اإلنشــائیة ســابقة التجهیــز 
  بعناصر سابقة التصنیع

  بحوث مواد البناء ٦٤٠ ھمع
  .المواد المخلوطة والمركبة  –ناء مواصفات مواد الب –اختبارات مواد البناء  –خصائص مواد البناء  –مواد البناء 

  ومعدالت البناء تحسین األداء في دراسات ٦٤١ ھمع
  معدالت اإلنجاز –جودة األداء  –تقییم األداء  –دراسة العمل واألداء 

  بحوث نظم وعملیات البناء ٦٤٢ ھمع
  البناء المیكنة ونظم  –دراسة العمل فى مواقع البناء  –مفردات عملیات البناء  –نظم البناء 

  بحوث إدارة المشروعات والتنفیذ ٦٤٣ ھمع
الهیكــل  –التقــویم  –مســتندات المتابعــة  –البــرامج الزمنیــة للتنفیــذ  –جــزئ المشــروع إلــى مراحــل ت –إدارة المشــروعات 

  إعداد التقاریر لإلدارة العلیا –الموقع  –اجتماعیات  –اإلداري للمشروعات تسلسل القرارات راسیا وافقیا 
  تكنولوجیا صیانة وترمیم المبانى في دراسات ٦٤٤ ھمع

صــــیانة األعمــــال المیكانیكیــــة  –صــــیانة األعمــــال الصــــحیة  –مصــــادر المشــــاكل مــــع االســــتخدام  –صــــیانة المبــــانى 
صــیانة المبـانى األثریــة  –اصــول التـرمیم  –صـیانة الهیكـل  –صــیانة التشـطیبات والواجهــات  –والتوصـیالت الكهربیـة 

  والتراث 
  تكنولوجیا التركیبات الصحیة ٦٤٥ ھمع

 –موانــع التســرب  –العــزل  –المواصــفات القیاســیة  –معــدالت االســتخدام طبقــا لطبیعــة المنشــأة  –التركیبـات الصــحیة 
  .معاییر القبول  –القیاسات 
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  المحتوى العلمي:  بعاسا
  لمقررات البرامج الدراسیة

  باللغة االنجلیزیة
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Course Content of Core Courses 
 

ENG 501 Advanced Engineering Mathematics  
Complex Laplace transform – Complex Fourier transform – Green 
functions of partial differential equations. 

 
ENG 502 Engineering Computational Methods  

Multigrids fast solver for solution of P.D.E- Discrete Fourier 
transform – Fast Fourier transforms – wavelet transforms and 
application to signal denoising – Fuzzy .  

 
ENG 503 Engineering Experimental Methods 

Design and planning of experiments, testing of hypothesis, error 
analysis, recent advances in transuding of physical quantities, 
Computer Control of as experiment, digital analysis of signals in the 
time and frequency domains, regression and statistical analysis.  

 
ENG 504 Engineering systems Design and Analysis  

Introduction, system design process, system modeling and 
optimization, design for operational feasibility artificial intelligence 
and export systems, applications. 

 
ENG 505 Advanced Programming  

Object Oriented programming (OOP) concepts – Java – Mat lab 
Introduction to Single and Parallel processing – An Introduction to 
Database Systems. 
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Engineering Physics and Mathematics Department  

Course Contents of Professional Diploma in Engineering Physics 
PHY 501 Applied plasma Physics 

Introduction - Principles of plasma and gas discharge - Glow discharge - Corona 
discharge - RF discharge - Microwave discharge - Plasma source ion implantation - 
Plasma computational methods. 

 
PHY 502 Physical Principles of Plasma Processing and Technology 

Introduction - Plasma devices - Plasma diagnostics - Classification of hot and cold 
plasma - Cutting, welding and spraying by plasma - Chemical plasma treatment - 
Plasma etching and plasma polymerization - Plasma screens - Plasma clusters - 
Plasma hardening - Dusty plasma - Medical and organic plasma applications. 

 
PHY 503 Introduction to Laser and Electro-Optics  

Theory of laser and maser - Solid state laser - Gas laser - Semiconductor laser - Dye 
laser - Free electron laser - Laser diagnostics - Holography - Laser fluorization. 

 
PHY 504 Physical Principles of Laser Processing and Technology  

Physical principles of laser irradiation of an opaque surface - laser heat treatment of 
metallic surface - applications of pulsed laser - applications of CW laser - 
Diagnostics of surface treated of laser - modeling of surface treated by laser.  

 
PHY 505 Principles of Fusion Energy 

Nuclear fusion reactions - Nuclear fusion devices - Confinement - Plasma heating - 
Plasma transport - Tokamak theory - Blanket in fusion reactor - Neutronics study - 
fuel cycle in fusion reactor. 

 
PHY 506 Interaction of Radiation with Matter  

Collision cascade theory - Direct production of energetic recoils - Displacement 
threshold, energy - Cascade simulations - Radiation hardening - Tensile properties of 
irradiated steel - Embrittlement of ferritic steel - Void characteristics - Irradiation 
creep - Radiation induced segregation and diffusion. 

 
PHY 507 Nuclear Detection Techniques  

Neutron physics - Theoretical principles on the detection devices used for neutron, 
photons and charged particles - Radiation detectors - Laws and systems related to the 
radiation - biological effect of radiation - calculations of radiation shielding - dose 
calculation for medical and environmental purposes.   

 
PHY 508 C14 Dating and Physical Applications in Archeology  

Principles of C14 dating - Calculation of the error ratio in dating - Devices and 
reactions related to C14 dating - Principles and techniques of plasma treatment of 
metallic surfaces - Principles and techniques of the use of laser in the treatment of 
stone and ceramics - Principles and techniques of radiation treatment of archeological 
objects. 
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Engineering Physics and Mathematics Department  

PHY 509 Solid State Devices 
Compound semiconductors - Metal semiconductor interfaces - Quantum effect 
structures - Epitaxy - Light emission and absorption - light emitting diodes - Laser 
diodes - Detectors - Quantum effect devices. 

 
PHY 510 Physical Principles of Vacuum Techniques 

Kinetic theory of gases - conductance - pumps and pumping procedures - vacuum 
gauges - Leak detection - Gas-surface interactions: adsorption, desorption, 
permeation, diffusion- Sealing. 

 
PHY 511 Cryogenics 

Principles of cryogenics - Low temperature properties of materials - Classical fluids - 
Quantum fluids - Heat transfer - liquefaction and refrigeration - Applications. 

 
PHY 512 Selected Topics in Applied Physics 

Study of selected topics in applied physics. 
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Engineering Physics and Mathematics Department 

 
Course Contents of Professional Diploma in Engineering Mathematics 

MTH 504 Advanced Calculus  and applications 
Calculus of variation – Euler equations - Hamilton principles- Lagrange multiplier- 
Geodesics- Sturm Liouville and Ritz method. 

MTH 505 Advanced Mathematical Analysis 
Ordinary and partial differential equations and methods of solutions through 
symmetrical transformations- integral transformations- differential transformations 
using Cole hopf and Darboux transformations and application to nonlinear evolution 
problems. 

MTH 506 Advanced Numerical Analysis 
Numerical integration of ODE’s including Runge Kutta and shooting method for 
boundary value problems. Gauss quadrature integral method using Legendre and 
Chebeyshev polynomials for singular integrals. Numerical differentiation using finite 
differences- numerical linear algebra including LU decomposition, Gauss Seidel and 
SOR iterations-Eigen value problems-Interpolation using Newton and Lagrange 
formulas and method of cubic splines.  

MTH 507  Industrial Mathematical Modelling 
Introduction to the construction and interpretation of deterministic and stochastic 
models in physical, biomedical sciences, mapping of objects and contour definition 
through light measurements, radiation and scattering of waves (electromagnetic, 
acoustic) on the studied object.  Students are required to develop a model in an area 
of their interest. 

MTH 508  Discrete Mathematics and Applications 
Finite and Boundary element techniques with industrial applications. Spectral 
analysis- Asymptotic expansion of eigen values and eigen vectors- pseudo spectral 
methods for solution of nonlinear partial differential equations. 

MTH 509  Inverse Boundary Value Problems 
Inverse Sturm- Liouville problem- Inverse boundary value problems- Inverse spectral 
methods – Analysis of system properties through Inverse scattering. 

MTH 510 Computational Mathematics 
Multigrids fast solver for solution of P.D.E. Computational harmonic analysis; using 
discrete Fourier transform, FFT. Fast wavelet transforms and application to signal 
denoising. 

MTH 511 Computational Graphics 
Mesh generation, mesh Compression. Semi-Regular mesh extraction from Volumes. 
Trimming subdivision surfaces. Finite-Element analysis and subdivision of surfaces 
Application to visualization, robotics and computational biology. 

MTH 512 Selected Topics in Industrial Mathematics 
Mechanics of solids- contact and fracture problems  -  Fuzzy sets. 
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Engineering Physics and Mathematics Department  
Course Contents of Postgraduate Diploma in Engineering Physics 

 
PHY 513 Plasma Physics 

Defining the plasma - Debye shielding length - Motion of charged particles in 
electric and magnetic field - Plasma as a fluid - Waves in cold plasma - Plasma 
transport - Plasma resistivity - Kinetic theory, Vlasov and Maxwell equations - 
Description of plasma devices. 

  
PHY 514 Atomic Physics 

Atomic weight - Wave-Particle duality - Black body radiation - Compton effect - 
Uncertainty principle - Schrödinger equation - Relativity - Atomic models - 
Rutherford scattering - Atomic spectra - Perturbation theory. 

 
PHY 515 Nuclear Physics 

Basic concepts of nuclei (charge, mass, size, spin and magnetic moment, electric 
quadrupole moment of nuclei, nuclear binding energy and liquid drop model) - 
Quantum description of the nucleus - Nuclear forces - Shell model of the nucleus - 
Nuclear binding and stability - Alpha and beta decay - Charged particles-matter 
interaction - Neutron-matter interaction  Gamma-matter interaction - Nuclear 
processes. 

 
PHY 516 Solid State Physics 

Crystalline structure - Electron refraction - Crystalline bond and elastic properties - 
Lattice vibrations - Paramagnetism and diamagnetism - semiconductors - Quantum 
Compton effect - Phonons.  

 
PHY 517 Electromagnetic Theory 

Vector analysis - Electrostatics - Gauss’s law - Methods of images - Electric dipole - 
Dielectric materials - Magnetostatique - Biot and Savart law - Ampere’s law - 
Magnetic materials - Direct current - Propagation of electromagnetic waves - 
Differential and integral form of Maxwell’s equations. 

 
PHY 518 Quantum Mechanics 

Experimental evidence for quantum mechanics - Wave function - Shrodinger 
equation - Quantum and spin momentum - Uncertainty theory - Wave-Particle 
duality - Dispersion theory - Born-Oppenheimer approximation - Hydrogen-like 
Atoms. 

 
PHY 519 Continuum Mechanics 

Tensor’s algebra - Stress and strain - Motion and flow equations - Equilibrium 
equations - Conservation equations - Elastic and plastic behavior - Study of motion 
of continuous medium in fluids. 
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Engineering Physics and Mathematics Department  

PHY 520 Analytical Classical Mechanics 
Principle of virtual work - Lagrange equations and applications - Hamilton principle, 
Hamilton equations and applications - Canonical groups - Least action principle - 
Application of the relativity theory on the Hamilton and Lagrange equations. 

 
PHY 521 Statistical Mechanics 

Thermodynamic laws and applications - Entropy - Kinetic theory and Boltzmann 
transport equation - Transport phenomena - Canonical ensemble - Classical statistical 
mechanics - Fermi-Dirac and Bose-Einstein statistics. 

 
PHY 522 Experimental Physics 

Introduction to the kinetic theory of gases - Generating high vacuum - High vacuum 
measurements - High vacuum applications - Selected experiments in optics, plasma 
physics, atomic physics and nuclear physics. 

 
PHY 523 Selected Topics in Engineering Physics 

Study of selected topics in Engineering physics. 
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Engineering Physics and Mathematics Department  

Course Contents of Postgraduate Diploma in Engineering Mathematics 
MTH 515 Abstract Algebra 

Sets- sets operations- Partitions-Relations and functions- equivalence relations – 
partial ordering- Algebraic systems- groups- Congruence relations- rings- ideals and 
fields- Polynomials over rings and fields- Polynomial ideals-   

MTH 516  Functional Analysis 
Elements of functional Analysis – Metric and metric spaces - Linear vector spaces-
orthonormal basis and application to generalized Fourier series-orthogonal 
projection-Normed  vector spaces- Inner product  space- Hilbert   and Banach spaces 
- dual spaces- Linear transformations and functionals in Hilbert spaces - Calculus  of 
variation. 

MTH 517 Differential Geometry 
Theory of space curves; definitions, arc length, tangent, normal and binomial, 
curvature and torsion, contact between curves and surfaces, tangent surfaces, 
involutes and evolutes, helices. The theory of surfaces: definition, curves on surfaces, 
surface of revolution, helicoids, metric, isometric, correspondence, geodesics, Gauss- 
Bonnet theorem, conformal mapping, the 2nd fundamental form, principal 
curvatures, lines of curvature, minimal, rules and parallel surfaces.  

MTH 518 Mathematical Physics 
Special functions; Bessel functions- Legendre polynomials- Hermite polynomial- 
Laguerre polynomial-  delta Dirac function- Solution of partial differential equations 
in cylindrical and spherical coordinates. 

MTH 519 Numerical Analysis 
Roots of Nonlinear algebraic Equations – Numerical Solution of Linear Systems of 
Equations – Theory of approximation: Interpolation and Extrapolation - Numerical 
Integration - Numerical solution of Matrix Eigenvalue problems -  Numerical 
Solution of Differential Equations. 

MTH 520 Linear Algebra 
Vectors in a linear Euclidean space- vector metric – basis-dimensions- orthonormal 
basis- change of basis- application to linear system of equations and matrices- Kernel 
and nullsspace- Isomorphism and homomorphism- change of basis- Orthogonal 
projection and Gram-Schmidt orthogonalisation.- projection into a subspace 

MTH 521 Complex Analysis 
Complex Inverse Laplace transform   – Complex  Inverse fourier transform  - Green 
functions of partial differential equations in an infinite domain - Z-transform- Inverse 
Z transform.   

MTH 522 Analytic Mechanics  
Lagrange and Hamilton formalism- Variational principles and  Euler equations- 
generalised coordinates- Canonical transformation- rigid body mechanics-
Hamilton’s- Jacobi equations-  Euler’s dynamical equations. 

 
MTH 523 Selected Topics  

 Real analysis and topology - Lie transformations of ordinary differential equations– 
Probability and statistics. 
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Engineering Physics and Mathematics Department  
Course Contents of Master and Doctor of Philosophy  

 (Engineering Physics) 
PHY 601 Advanced Plasma Physics 

Waves in plasma and the dispersion relation - Waves in magnetized plasma - 
Instabilities in hot plasma - Nonlinear effect and Landau damping - Wave plasma 
heating - Current drive - Plasma Turbulence.  

 
PHY 602 Laser Physics 

Theory of laser and maser - Laser types - Laser diagnostics - Holography - Laser 
fluorization - Laser as a light source - Laser resonance devices - Control of 
unidirectional laser wavelength. 

 
PHY 603 Advanced Electromagnetic Theory 

Study of surface waves - Radiation patterns and waveguides - Radiation and 
Antennas - Integral equations in electromagnetics - Moment methods in 
electromagnetics - elementary theory in electromagnetic scattering - methods for 
solving radiative transfer theory. 

 
PHY 604 Optics and Spectral Analysis 

Light sources - Light detectors - Dispersion of light - Scanning of wavelengths - 
Optical calibration methods - Shape and width of spectral line - Natural width of a 
spectral line - Doppler broadening - Spectral measurement devices - Spectrometer 
and monochrometer - Optical interferometer. 

 
PHY 605 Advanced Solid State Physics 

Dielectric and ferroelectric materials - superconductor materials - Mini-crystalline 
semiconductors - Nanomaterials   

 
PHY 606 Theory and Design of Nuclear Reactors 

Introduction in reactor types - Principles of reactor thermal design - Principles of 
reactor physical design - Thermal analysis of fuel elements - Fuel cycle - Reactor 
kinetics - Reactor safety - Energy generation from power reactors and power cycles. 

 
PHY 607 Magnetohydrodynamics 

Introduction of MHD - Electrodynamics equations - Fluid mechanics equations - 
MHD kinematics - Dynamical study of the upper, medium and low magnetic 
Reynolds’s number - Applications in plasma physics and engineering. 

 
PHY 608 Advanced Quantum Mechanics 

Quantum dynamics - Dispersion theory - Perturbation theory - Vibrational relaxation 
- Relativistic quantum mechanics - Second quantum numbers -  symmetry under 
exchange   - Uncertainty principle - Formulation of integral trajectory - Quantization 
of bounded systems. 



  الالئحة الداخلیة للدراسات العلیا                                                                                            كلیة الھندسة –جامعة الزقازیق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 
 

 
Engineering Physics and Mathematics Department  

PHY 609 Advanced Statistical Mechanics 
Review in statistical mechanics - Great canonical ensembles - Vibrational and 
rotational modes of polyatomic gases - Quantum statistical mechanics - Bose-
Einstein condensation - Applications. 

 
PHY 610 Laboratory Physics and Advanced Measurements 

Radiation detectors - Radiation measurements devices - Use of Langmuir probes in 
the measurements of plasma characteristics - Use of magnetic probes in 
measurements of plasma parameters - Use of spectrometer in measuring the plasma 
temperature - Selected experiments in plasma physics, laser, atomic and nuclear 
physics.  

 
PHY 611 Advanced Special Topics 

Study of advanced selected topics in Engineering physics. 
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Engineering Physics and Mathematics Department  

Course Contents of Master and Doctor of Philosophy  
 (Engineering Mathematics) 

MTH 606 Advanced Mathematical Topics 
Solid mechanics; Tensor analysis – coordinates transformations – derivative of 
tensors – stress analysis – strain analysis  -  Fluid mechanics; Fluid properties – 
continuity equation – momentum equation – energy equation – Navier- Stokes 
equations.   

MTH 607 Advanced Numerical Analysis 
Numerical solution of partial differential equations -  Finite difference method study 
of stability – Method of lines- Fast Fourier Transform. 

MTH 608 Advanced Algebra 
Introduction to Fuzzy logic- Fuzzy sets membership – Fuzzy relations- Applications. 

MTH 609 Similarity Transformation Methods 
Lie infinitesimal transformations and its applications to transform partial differential 
equations - Lie- Blackund extended operator – Classical method- Non-classical 
method – Potential method – Generalised symmetries 

MTH 610 Integral Transformation Methods 
Integral transforms of Partial differential equations: Laplace, Fourier, Hankel, Hilbert 
and Mellin -  Semi- analytical transform methods( Generalized integral transform 
method GIT)  

MTH 611 Discretization Methods  
Multigrid method – Boundary elements method. 

MTH 612 Symbolic Mathematics 
Development of codes using C langage and Matlab 

MTH 613 Special Topics 
Differential transformations for nonlinear partial differential equations (Darboux and 
Cole- Hopf transformations) - Computational methods in solid and fluid mechanics. 
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Material Engineering Department   

Course Contents of Postgraduate Diploma in Corrosion Engineering  
MTE507 Physical Metallurgy Principles  

Structure and  properties of Engineering materials - Equilibrium phase diagrams - 
Strengthening mechanisms for metals and alloys - Iron carbon system - Carbon steels 
- Tool steels - Stainless steels - Cast iron - Metals and alloys for high temperatures 
service - Copper and Copper alloys - Aluminum and Aluminum alloys . 

 
 MTE508 Corrosion of Metals and Alloys  

What is Corrosion - Why Corrosion happens - Corrosion rates - Stress and Corrosion 
- Some underlying Thermodynamics - High temperature Corrosion - Rates of 
oxidation - How film conduct - Solid electrolyte cells - Stopping high temperature 
corrosion - Corrosion reactions as sources of energy -  

MTE509 Metallurgical Thermodynamics  
Properties of thermodynamic systems (system, homogeneous system, heterogeneous 
system, and isolated system) - First law of thermodynamics (thermodynamic 
reversible process, heat change, and heat capacity) - Second law of thermodynamics 
(Spontaneous process, free energy, and free enthalpy) - Third law of thermodynamics 
- Thermodynamics of solutions ( dilute solutions, regular solutions, phase rule, 
Rault's and Henry's laws) 

MTE510 Electrochemistry  
Electrolysis  - Electrolytic conductance - The nature of ionic solutions - Electrode 
potentials - Irreversible electrodes and cells - Electrolytic methods of chemical 
analysis - Corrosion and its prevention - Electroplating and Electrolytic metallurgy - 
Electrolytic production of chemicals - The Electrolytic production of power: batteries 
and fuel cells 

MTE511 Corrosion Protection of Materials  
Cathodic protection - Anodic coatings( anodizing) - Organic and inorganic coatings -  
Inhibitive coatings( red lead, zinc chromate) - Hot dip process( galvanizing) - Metal 
spraying - Metal cementation 

MTE512 Corrosion Measurements  
Introduction - Electrochemical methods - Reference electrodes – Polarization - 
lvanostatic measurements - Potentiostatic measurements - High temperature 
oxidation measurements - Conductivity measurements - Analysis of corrosion 
products - EMF measurements -  
Transport number 

MTE513 Case Studies and Applications  
Introduction - Problems of corrosion - Industrial atmospheres - Ship's hull - Sulpharic 
acid cooler - Jet engine components - Space Shuttle main engine – Syphones - 
Treatment of water and steam systems - Stainless steels - Copper and Copper alloys - 
Aluminum – Magnesium – Lead - Nickel and Nickel alloys – Cobalt and Cobalt 
alloys  -  
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Material Engineering Department   

 
Course Contents of Postgraduate Diploma in Material Engineering  

MTE500 Properties of Concrete   
Admixtures - Properties of Fresh Concrete - Properties of Hard Concrete - 
Determination of Modulus of Elasticity of Concrete - Concrete as a Composite 
Material - Behavior of Concrete under Dynamic Loads 

 
MTE501 Special Concretes  

Introduction - High Strength Concrete - Self Compacting Concrete - Fiber 
Reinforced Concrete - Light weight Concretes - Polymeric Concretes 

 
MTE502 Materials and Methods of Repair and Strengthening  

Introduction - Advantages and Applications of Fiber Reinforced Mortar - Advantages 
and Applications of Fiber Reinforced Concrete - Types of Polymeric Materials used 
in Repair of Structures - Methods of Repair and Strengthening 

 
MTE503 Insulation and Protection of Structures  

Introduction - Types of Materials used in Insulation and Protection of Structures -  
Properties of Insulated and Protected Materials - Methods of Insulation and 
Protection of Structures 

  
MTE504 Advanced Engineering Materials  

Introduction – Polymers – Ceramics – Composites – Supperalloys - Applications 
  

MTE505 Quality Control and Standard Specifications  
Introduction to quality - Quality-improvement techniques - Fundamentals of statistics 
- Control charts for variables - Fundamentals of probability  - Reliability - Quality 
Control and Quality Assurance - Total quality measurement 

 
MTE506 Failure Analysis of Engineering Materials  

Introduction - Causes of Failures - Cracks in Plastic Concrete - Cracks in Hard 
Concrete - Control of Crack Growth - Crack Severity 
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Material Engineering Department 

Course Contents of Master and Doctor of Philosophy   
MTE601 Advanced Physical Metallurgy  

Casting and solidification mechanisms - Hot and cold deformation and their texture - 
Recrystallization and recrystallization texture - Metallurgical factors affecting fatigue 
and creep - Powder metallurgy and applications - Metallurgical and electronic 
microscopes and quantitave metallurgy - Principles of X-ray diffraction 

 
MTE602 Polymeric Engineering Materials and their applications 

Intorduction  - Fitting polymers into categories - Representing the structure of 
polymers - Chain formation and addition mechanism - Chain formation and 
condensation mechanism - Linear and nonlinear polymers - Branching-cross linking 
and stereo regularity of polymers - Degree of polymerization - Deformation of 
thermoplastic polymers - Effect of temperature on behavior of polymers - Controlling 
the structure and properties of thermoplastic polymers – Elastomers - Thermosetting 
polymers - Forming polymers - Advanced Engineering polymers and applications 

 
MTE603 Advanced Composite Materials  

Introduction ( Definition and types of composites) - Ceramic – metal – polymer  
composites - Composite strengthened by dispersion and partial reinforcement - Fiber 
reinforcement – polymer – ceramics(FRPC) - Mechanical properties of ceramic fiber 
reinforced polymer matrix - Fracture toughness of fiber reinforced polymer matrix - 
Ceramic – ceramic composites - Metal – ceramic composites - Ceramic – metal 
composites ( AL-AL2O3 and others) - Abrasives and cutting edges - Thermosets – 
Insulators – Laminates - Processing of composites 

MTE604 Ceramic Engineering Materials  
Glass products and glass processing - Glass ceramics - Crystalline ceramics - Solid 
solution and transformations - Defect structures - Silica and silicate structures - 
Traditional ceramics and their products(Referactory and insulations materials 
earthenware, stoneware and porcelain) - Ceramics for electrical applications  -
Abrasives Fracture  toughness(Transformation toughness, Microcrack Formation) - 
High temperature applications of ceramics- Processing of ceramics - Application and 
properties of ceramics 

MTE605 Fatigue and Fracture of Engineering Materials   
Introduction to Fracture Mechanics - Stress Intensity Factor  - Stress distribution 
around the crack tip - Fracture Toughness of Engineering Materials - Fatigue Crack 
Growth - Application of Linear and Nonlinear Fracture Mechanics to Fatigue 

  
MTE606 Applications of Elasticity and Plasticity in Engineering Materials  

 ٍ ◌Stress Analysis - Strain Analysis - Hook's law - Stresses Function -Torsion and -      
Bending - Yield Criteria - Plastic analysis of plasticity - Plastic functions (Prandtl–
Reuss flow rule)  
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Material Engineering Department   

MTE607 Mechanical Behavior of Engineering Materials  
Plastic deformation - Stress- strain relations - Effect of  temperature and loading rate 
on Mechanical behavior - Dislocation theories - Slip in crystalline materials - 
Deformation by twining - Creep mechanism - Polymeric deformation - Effect of  
temperature on failure mechanism - Fracture mechanism and microstructure - 
Environmental effects on cracks propagation (Material behavior under the effect of 
fatige, corrosion, and hydrogen embrittement) 

MTE608 Destructive and Non-Destructive Tests of Engineering Materials  
Chemical analysis of materials - Standard specifications - Ceramic and  composites 
material tests - Mechanical tests at high strain rates - Tests at high temperatures 
Non-destructive tests 

MTE609 High Performance Concretes  
Introduction - Admixtures - Properties of Fresh Concrete - Properties of Hard 
Concrete - Determination of Modulus of Elasticity of Concrete  - Behavior of 
Concrete under Dynamic Loads  

MTE610 Corrosion and Protection of Metals and Alloys  
Introduction(Corrosion and Society) - Thermodynamics of corrosion processes 
Types of corrosion - Corrosion rates, mechanisms and assessments - High 
temperature oxidation - Corrosion of alloys - Protection; concepts and types 
(Cathodic, anodic and other protection processes) - Corrosion inhibitors 
Applications 

MTE611 Materials for Repair and Rehabilitation  
Introduction  - Polymeric Concrete - Properties of Polymeric Concrete - Types of 
Polymeric Materials used in Repair and Rehabilitation of Structures - Methods of  
Repair and Rehabilitation 

MTE612 Applications of Advanced Mechanics in Engineering Materials  
Stress Analysis by Finite Element and Finite Difference Methods - Experimental 
Stress Analysis; Photoelasticity, Electrical Strain Gauge, and Systems of Electrical 
Simulations - Brittle Coating Method - Applications 

MTE613 Structural Joints  
Metallic Joints - Mechanical behavior of Structural Joints - Welding, inspection, 
testing - Rivet Joints , mechanical behavior ,test method - Advanced Methods of 
welding 

MTE614 Failure Causes and Repair of Materials in Engineering Applications  
Mode of Failures in Structure Elements - Fatigue Failure - Creep Failure - Methods 
of Failure Analysis - Modern Methods for strengthening - Applications 

 
MTE615 Selected Topics in Engineering Materials 

Selective leaching( Dezincification) - Hydrogen damage - Water line corrosion 
Conlined mechanical corrosive effect - Processing electrical, magnetic, and 
optical materials or components - Recycling and reuse of materials - Selection of 
materials for special applications 
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Environmental Engineering Department   

                                          
Course Contents of Postgraduate Diploma in Environmental Engineering  

ENE508 Advanced statistical analysis                             
Analysis of variance - Multiple regression and correlation Analysis - Non parametric 
methods - Parametric methods Analysis of the ranked data - Time series and 
forecasting - Introduction to decision making . 

 
ENE 509 Environmental Chemistry.                               

Environmental science - Fundamentals of water chemistry - Oxidation-Reduction-
Atmosphere - Chemistry of Atmosphere - Particles in the Atmosphere - Inorganic 
and gaseous air pollutants - Organic air pollutants - Environmental Chemistry for 
toxic waste - Fundamentals of chemistry. 

ENE 510 Modelling & Simulation Systems  
Formulation of the problem - Planning of the project - System definition - Inputs 
collection and Analysis - Model verification - Model validation - Scientific 
evaluation – Analysis - Project report presentation - Tutorial simulations. 

ENE 511 Water pollution.                                               
Sources of pollution - Quality of water - Reception motion - Mass balance – 
Diffusion – Precipitation - Bio-chemical oxygen demand (BOD) – Aeration - Gas 
transfer and Aeration .  

ENE 512 Air Pollution.                                                         
Air pollution control - Effect of air pollution - Controlling factors - Measurement 
methods of air pollution - Concentrations of polluted air - Control of air pollution - 
Nature of air pollutants. 

ENE 513 Soil Pollution. 
Soil characteristics - Sources of soil pollutants - Soil reaction with soil - Diffusion of 
pollution in soil - Liquid flow in soil - Pollutants flow in soil- Ionic solution   flow in 
soil - Micro biology of soil - Microorganisms as indictor for soil pollution. 

ENE 514 Environmental Impact Assessments.                       
Egyptian environmental low no.4 for year 1994- Aims of environmental evaluation - 
Technology of clean production - White list projects - Gray list projects - Black list 
projects - Report contents of environmental evaluation. 

ENE 515 Methods and Equipment of Pollution Measurement.                          
Contents of polluted water - Sampling methods - Measurement method and apparatus 
- Chemical relations - Physical characteristics of solid waste - Organic and inorganic 
pollutants - Toxicity tests - Organic analysis 

ENE 516 Unit Operational Methods.                      
Elements of unit operations - Characteristics of sedimentation of suspensions - 
Separation of suspensions - Methods of sedimentation - Methods of Separation by 
floatation – Filtration - Classification of dissolved matters – Adsorption - Chemical 
sedimentation - Ionic exchange - Methods of biological Separation. 
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Environmental Engineering Department 
ENE 517 Treatment Liquid Industrial Waste.                        

Industrial disposal resources - Primary treatment - Physical treatment - Chemical 
treatment - Removal of solids - Adsorption and Adsorption - Sewage treatment. 

 
ENE 518 Treatment of Gaseous Industrial Wastes.                  

Sources and types of gaseous industrial wastes - Preliminary treatment - Chemical 
treatment - Solid wastes Separation - Studying the advanced methods in treatment of 
gaseous industrial wastes - Application. 

 
ENE 519 Analysis of Wastewater and Aqueous Industrial Wastes 

Standard methods - Analysis of water and Aqueous industrial - Measuring 
(Turbidity-color-solutions-ph-Alkalinity-Hardness-Residual chlorine - consumed 
chlorine- chloride-Nitrogen…etc). 

 
ENE 520 Reactor Design.                                                                                  

Design principles of water treatment - Chemical coagulation – Precipitation – 
Filtration - Design principles of sewage treatment - Activated sludge treatment. 

 
ENE 521 Advanced Separation Methods.                                  

Separation by Physical Methods - Separation by Chemical Methods – Precipitation – 
Filtration – Absorption - Sludge handling - Removal of salts. 

 
ENE 522 Bio-Technology.                                                             

Bio-technology and its application in environmental engineering. 
 
ENE 523 Engineering Methods for Salt Water Disinfection and Desalination 

Studying the methods of disinfection of salt water and desalination and its 
applications in environmental engineering. 

 
ENE 524 Technology of Solid Waste Management and Treatment.       

Historical outline concerning the collection and disposal of solid waste - Methods of 
selection of the site of treatment – Analysis - Design of the cover of the site - Design 
of the polluted water collection system - In situ treatment of liquid pollutants - 
Design of follow up program for site works. 

 
ENE 525 Project. 

Applied study for one of the subject related to environmental engineering. 
 

 
 
 
 
 



  الالئحة الداخلیة للدراسات العلیا                                                                                            كلیة الھندسة –جامعة الزقازیق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17 
 

 
 

Environmental Engineering Department 
Course Contents of Master and Doctor of Philosophy 

 
ENE 601 Environmental Chemistry 

Environmental science - Fundaments of water chemistry - Oxidation -Reduction-
Atmosphere - Chemistry of Atmosphere - Particles in the Atmosphere - Inorganic 
and gaseous air pollutants - Organic air pollutants - Environmental Chemistry for 
toxic waste - Fundamentals of Chemistry. 

 
ENE 602 Water Pollution 

Sources of pollution - Quality of water - Reception motion - Mass balance – 
Diffusion – Precipitation - Bio-chemical oxygen demand (BOD) – Aeration - Gas 
transfer and aeration.  

 
ENE 603 Air Pollution         

Air pollution control - Effect of air pollution - Controlling factors - Measurement 
methods of air pollution - Concentrations of polluted air - Control of air pollution - 
Nature of air pollutants. 

 
ENE 604 Unit Operations Methods  

Elements of unit operations - Characteristics of sedimentation of suspensions - 
Separation of suspensions - Methods of sedimentation - Methods of Separation by 
floatation – Filtration - Classification of dissolved matters – Adsorption - Chemical 
sedimentation - Ionic exchange - Methods of biological Separation. 

 
ENE 605 Methods and Equipment of Pollution Measurement. 

Contents of polluted water - Sampling methods - Measurement method and 
apparatus- Chemical relations - Physical characteristics of solid waste - Organic and 
inorganic pollutants - Toxicity tests - Organic analysis. 

 
ENE 606 Environmental Impact Assessments   

Egyptian environmental low no.4 for year 1994 - Aims of environmental evaluation - 
Technology of clean production - White list projects - Gray list projects - Black list 
projects - Report contents of environmental evaluation. 

ENE 607 Liquid Industrial Waste Treatment. 
Industrial disposal resources - Primary treatment - Physical treatment - Chemical 
treatment - Removal of solids - Adsorption and Adsorption - Sewage treatment. 

ENE 608 Treatment of Gaseous Industrial Wastes. 
Sources and types of gaseous industrial wastes - Preliminary treatment - Chemical 
treatment - Solid wastes Separation - Studying the advanced methods in treatment of 
gaseous industrial wastes - Application. 

ENE 610 Reactor Design 
Design principles of water treatment - Chemical coagulation – Precipitation – 
Filtration - Design principles of sewage treatment - Activated sludge treatment. 
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ENE 611 Bio Technology. 

Bio-technology and its application in environmental engineering. 
 

Environmental Engineering Department 
ENE 612 Advanced Separation Methods. 

Separation by Physical Methods - Separation by Chemical Methods – Precipitation – 
Filtration – Absorption - Sludge handling - Removal of salts. 

 
ENE 615 Technology of Solid Waste Management and Treatment 

Historical outline concerning the collection and disposal of solid waste - Methods of 
selection of the site of treatment – Analysis - Design of the cover of the site - Design 
of the polluted water collection system - In situ treatment of liquid  - pollutants - 
Design of follow up program for site works. 
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Construction and Utilities Engineering 
Course Contents of Professional Diploma in Construction Engineering and 

Management  
CUE 500 Quality Control and Assurance 

Terms and definitions, Inspections and tests, Elements of quality control, Quality 
assurance activities, Costs of poor quality, Factors affecting quality in construction, 
Pareto diagram, Cause-and-effect diagram, Quality management systems, Total 
quality management. 

CUE 501 Planning of Construction Projects 
Planning concept, Work breakdown structure (WBS), Organization breakdown 
structure (OBS), Planning techniques {Bar chart and linked bar chart, Project 
Evaluation Review Technique (PERT), Arrow diagram, Critical Path Method (CPM), 
and Line of Balance (LOB)}. 
 

CUE 502 Project Financial Management 
Construction project characteristics, Concept of time value of money, Cash flow 
concept and definitions, Preparation of cash flow of  the construction project, 
Reading of cash flow of the construction project, Methods of financing the 
construction project, Determining a fair and reasonable mark up value for the 
construction project. 
 

CUE 503 Quantity Surveying, Cost Estimate and Tendering 
 Objectives of quantity survey, Preparation of Bill of Quantity (BOQ) (Work items 
sequence and items description), Measurements and units used for each construction 
project item, Purpose of cost estimate, Preliminary cost estimates, Final cost 
estimates, Operational cost estimates, Estimating process “within contractors’ 
organization”, Final bid preparation, Bid unbalancing. 
 

CUE 504 Construction Contracts  
Construction contracts basics, Organization of contractors companies, Construction 
participants, Contract documents, Responsibilities of each participant, Types of 
contracts, FIDIC conditions. 
 

CUE 505 Construction Productivity  
 Terms and definitions, Factors affecting construction productivity, Time study 
technique, Activity sampling, Foreman delay survey, Benchmarking, Lean 
construction. 

 
CUE 506 Project Control  

Objectives, Time scale, Network time updating, Procedures for time reduction, Time 
cost relationship, Need for cost control, Construction budget, Cost control methods, 
Cost accounting, Reporting levels and systems, Material cost control. 
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CUE 507 Construction Equipment Management  
Equipment economics (Equipment cost, Equipment replacement, Purchase–rent 
decision), Earthmoving equipment (Excavating equipment, Loading and hauling  
 

Construction and Utilities Engineering Department   
equipment, Grading and compaction equipment), Cranes, Pavement equipment, Pile 
driving equipment, Concrete equipment. 
 

CUE 508 Building Construction Engineering 
 Site layout, Design of concrete forms, Traditional construction methods, Concrete 
construction (Mixing, Transporting, Placing, Curing, Quality control), Maintenance 
and repair of concrete structures, Construction of steel structures. 

 
CUE 509 Construction Economics 

Economic evaluation concepts (Time value of money, Evaluation methods), 
Depreciation, After tax cash–flow analysis, Financial management of construction 
project, Principles of company financial management. 
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Construction and Utilities Engineering Department   
Course Contents of Professional Diploma  in Roads and  Airports Engineering  

CUE 510 Transportation Engineering 
 Introduction - Transportation Engineering (Definition- objectives – Stages) – 
Transportation (Types - Planning) – Transportation Systems – Demand & Supply 
balance – Transportation forecasting stages – Trip Generation – Trip Distribution – 
Modal Split -  Traffic assignment .   

 
CUE 511 Principle of Geometric Design of Roads   

Introduction to the geometric design of roads – Basic design control – Sight distance 
– Horizontal alignment of Roads – Design of simple  horizontal curves – Vertical 
alignment of roads – Design of vertical curves – Design of at-grade intersection  

 
CUE 512 Principles of Structural Design of Roads 

Soil mechanics study for road construction soil classification, and evaluation, 
subgrade construction, its quality control, principles study of pavement types, design, 

 
CUE 513 Road Building Materials 

Introduction – Basic concepts – Asphalt Materials (Types – Desired Properties – 
Qualification tests – Liquid asphalt and its uses Emulsified asphalt and its uses – 
Tests for Liquid asphalt and emulsified asphalt – Mineral aggregates (Gradation – 
Blending) – Qualification tests for aggregates – Asphalt concrete mix design 
(objectives – the method) – Hot and cold asphalt pavements.   

 
CUE 514 Management and Quality control of Road Construction  

Introduction – Structural cross section of Road – Definition of pavement layers – 
characteristics of each layer – characteristics of used materials  in pavement layers – 
Quality control  tests of used materials  in pavement layers – Methods of asphalt 
mixes manufacturing – Quality control tests- marshal method – Types of asphalt mix 
plants  - Road  paving – Compaction of asphalt mix . 

 
CUE 515  Principles of Traffic Engineering 

Introduction – Definition of Traffic Engineering- characteristics of pedestrian and 
drivers – Traffic flow characteristics – Relationships between traffic elements ( flow 
– density – speed) – Studies of traffic flow – Spot speed studies – Travel times and 
Delay studies – Parking studies – Traffic control systems. 
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Construction and Utilities Engineering Department  

Courses Contents of Professional Diploma in Engineering Surveying 
CUE 516 Application of Photogrammetric Surveying 

Purpose of Terrestrial Photogrammetry – Purpose of Aerial Photogrammetry – 
Geometry and of  the Vertical photograph – Ground Coordinates from the Vertical 
Photograph – Relief displacement on the Vertical – Flight Planning - Theory of 
Orientation – Interior, Relative and Absolute Orientation – Types of Stereoscope - 
Stereoscopic Plotting Instruments – Aerotriangulation – Stereoscopic Parallax - 
Stereometer Elevations by parallax differences. Practice on Parallax and Stereoscope. 

 
CUE 517 Application of Marine and Tunnel Surveying  

Purpose of Marine Surveying – Methods of Marine Surveying – Shore Line Survey – 
High and Low water Line – Tides – Mean Sea Level – Tidal Gauges – Soundings – 
Measuring Angles with a Sextant – Field Observations in Marine Surveying – 
Calculation of Distances – Calculation of Coordinates – Location by Range and 
Angle from a Boat – Location by Two Angles from a Boat – Observation from both 
the Shore and Boat – Discharge Measurements – Making a Cross Section in a river – 
Propose of Tunnels or Underground Surveying - Types of Tunnel – Construction 
Methods of Tunnels – Setting out of Tunnels –Surface Surveys for Tunnels – 
Triangulation Control – Vertical Control - Measurements of Sloping Distances – 
Connecting the Surface Geodetic Network with Triangulation of Tunnel - 
Transferring the surface Levels to Underground.  

 
CUE 518 Electro Distance Meter 

Principle of the Electronic Measurments Devies – Properties of the Signal- 
Wavelength and Phase Difference – EDM Systems – Electo-Optical System – Basic 
Components of an EDM Instrument – Resolving the Ambiguity in EDM – Sources of 
Errors in EDM - Corrections of the Distance by EDM - Reflectors of EDM – EDM 
Specifications – Total Stations. Practice Using the Total Station. 
 

CUE 519 Theory of Errors Surveying 
Source of Errors - Personal Errors - Natural Errors - Instrumental Errors - Types of 
Errors – Blunders - Systematic Errors - Random or Accidental Errors - Theory of 
Probability - Probability Curve - Normal Distribution - Measure of Precision - 
Standard Deviation - Accuracy and Precision - Probable Error - Confidence Intervals 
- Weighted Observations – Correlation of Observations - Multivariate Error - 
Variance-Covariance Matrix - Least Squares Adjustment - Parametric Least Squares 
- Condition Least Squares. 

 
CUE 520 Application of Satellite and Remote Sensing Geodesy 

What is Satellite Geodesy? – Recent Space Geodetic Techniques - Global Positioning 
System “GPS” - What is GPS? - The Principle of GPS - Space Segment - Control 
Segment - User Segment - How GPS Works? - Satellite Ranging - Determining a 
Location - GPS Observable - Code Pseudo-range - Carrier Phase - Receivers Types - 
Orbits of Artificial Satellites - Error Sources for GPS - Dilution of Precision –  
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Selective Availability - Anti-Spoofing - Atmospheric Delays - Satellite Errors - 
Receiver Errors - GPS Tracking Modes - Different Operation Types – Application of 
GPS – Basic Idea of Remote Sensing – Application of Remote Sensing – Advantages 
of Remote Sensing. Practice on Using GPS Receiver to Determine the Coordinates 
Location. 

CUE 521 Application of Geodetic Surveying  
Figure of the Earth – Geoid – Ellipsoid - Ellipsoid Specification - Types of 
Coordinates - Radii of Curvature on the Ellipsoid - Transform the Curvilinear 
Coordinates to Cartesian - Arc -Length on the Ellipsoid Surface - Areas on the 
Ellipsoid Surface - Convergence of Meridians - Ellipsoidal and Spherical Excess - 
Coordinates Computation on the Ellipsoidal Surface - Geodetic Networks - 
Establishment of Geodetic Networks - Triangulation Networks - Trilatration 
Networks - Basic Geometric Units - Configuration of the Geodetic Nets - Field 
Observations – Intervisibility - Effect of the Earth Curvature and Atmospheric 
Refraction – Eccentricity – Base Lines - Conditions and Strength of Geodetic 
Networks – Errors theory - Adjustment of Geodetic Network - Approximate Methods 
- Rigorous Methods - Least squares adjustment - Condition Least squares - 
Parametric Least Squares - Precise Levelling - Adjustment of Levelling Networks - 
Successive Approximation - Least Squares Adjustment of Levelling Networks. 
Practice on Precise Level, Digital Level, Recent (Optical and Digital) Theodolites, 
and Total Station. 

CUE 522 Application of Map Projection 
Basic Concepts of Map Projection - Plane Coordinates - Spherical Coordinates – 
Purpose of Map Projection - Scale of Projection - Classification of Projections - Polar 
Zenithal Projection - Perspective Polar Zenithal Projections - Polar Zenithal 
Gnomonic Projections - Polar Zenithal Stereograph Projections - Non Geometric 
Projections - Polar Zenithal Equal Areas Projections - Surveying Projection - 
Transverse Mercator Projection - Universal Transverse Mercator (UTM) Projection - 
Egyptian Transverse Mercator (ETM) Projection - Unified Egyptian Transverse 
Mercator (UETM) Projection. 

 
CUE 523  Topographic Surveying 

Theodolite Surveying - Theodolites Types – Traverses – Closed Traverse – 
Adjustment of Closed Traverse - Bowditch Method - Transit Method - Connected 
and Open Travers – Omitted Measurements – Areas and Lands Division – Levelling 
- Volumes and Land Grading - Volumes of Cut and Fill - Tacheometric Surveying 
Curves - Circular  Curves - Simple curves - Compound Curves - Reversed curves – 
Vertical Curves. Practice on Normal Level, Optical Theodolite, and Total Station. 

 
CUE 524 Plane Surveying  

Basic Concepts of Plane Surveying - General Introduction  Branches of Surveying - 
Length Units - Linear Measurement - Angles Units - Main Directions - Bearing 
Systems - Plane Coordinates - Compute Lengths and Azimuths - Surveying Maps - 
Types of Scales - Linear Scale - Diagonal Scales - Surveying Maps - Maps of Small 
Scale - Maps of Large Scale - Direction Methods - Kilometric Coordinates Methods  
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– Recent System in Egypt for Surveying Maps - Chain Surveying - Steps of Chain 
Surveying - Methods of Measuring Horizontal Distances – Basics of Electromagnetic 
Distance Measurement – Filling - Compass Surveying - Types and Components of 
Compass - How the Compass works? - Compass Traverse - Adjustment of Compass 
Observations. Practice on Taps, Compass, and Surveying Maps. 

 
CUE 525 Project  

An application projection including establishing and observing a geodetic network, 
traverse, and a levelling network. 
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Course Contents of Postgraduate Diploma in Construction Engineering and 
Management  

 
CUE 526 Tendering and Cost Estimate 

Bid decision, Factors affecting decision to bid, its stages, Methods of tendering, Bid 
structure, Final bid, Bid unbalance, Objectives of cost estimate, Preliminary cost 
estimates, Method statement, Final cost estimates, Estimating process “within 
contractors’ organization”, Project resources cost analysis, Case study project. 

 
CUE 527 Construction Project Management 

Concept and objectives of management in construction projects, Construction team 
and their responsibilities, Construction project stages, Types of contractors 
companies, Project Delivery System (PDS), Principles of planning and scheduling,  
Time and cost control, Principles of financial management. 
 

CUE 528 Construction Contract Management 
Construction contracts basics, Contract documents, Types of construction contracts, 
Management contracts, Legal aspects in construction projects, Claims and disputes 
resolution, FIDIC conditions. 

 
CUE 529 Construction Productivity Measurement and Improvement  

Definitions and importance, Factors affecting construction productivity, Method 
study procedure, Flow process charts, Multiple activity charts, Work measurement, 
Activity sampling, Video and time-lapse photography, Supervisor delay surveys, 
Benchmarking, Lean construction. 
 

CUE 530 Construction Quality Management  
Terms and definitions, Quality management system, Management responsibility, 
Quality policy, Quality manual, Quality planning, Quality plan, Document control, 
ISO 9001/2000. 
 

CUE 531 Value Engineering 
History of value engineering, Definitions  of value engineering, Value engineering  
requirements, Incentive provisions in construction contracts, Types of value 
engineering recommendations, Factors to be considered when applying value 
engineering concept, Fundamentals of value engineering concept, Creativity in value 
engineering, Value engineering by consultant and by contractor. 
 

CUE 532 Feasibility Studies and Project Appraisal 
Construction project life cycle, Concept of feasibility study (technical and 
economical), Concept of time value of money, Financial evaluation criteria for 
construction projects (NPV, IRR, B/C ratio, Payback period), Applied project. 
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CUE 533 Financial Management and Cost Accounting 
Basic concepts of cost accounting, Financial documents, Analyzing company 
financial data, Cost control concept, Estimating construction cost, Time and cost  
 

Construction and Utilities Engineering  
integration, Time value of money, Project markup determination based on project 
cash flow. 

CUE 534 Construction Engineering and Technology 
Advanced construction methods, Bridge construction technology, Tunnel 
construction technology, Prestressing technology, Blasting technology, 
Constructability improvement methods. 
 

CUE 535 Quantity Surveying and Specifications 
Quantity surveying, Role of specifications, Types of specifications, Technical 
specifications, Descriptive specifications, Performance specifications, Non-technical 
specifications, Specifications writing techniques, Computerized specifications. 
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Course Contents of Postgraduate Diploma  in Roads and Airports Engineering  
CUE 536  Statistical Engineering for Roads  

Introduction to statistics and Data analysis – Random variables and Probability 
distribution- Tests of Hypotheses – Simple linear regression analysis – Multiple 
linear regression analysis – Analysis of variance. 

 
CUE 537 Geometric Design of Roads  

Introduction to the geometric design of roads – Basic design control – Stopping and 
passing sight distance – Horizontal alignment of Roads – Design of different types of 
horizontal curves – Rotation of horizontal curves - Vertical alignment of roads – 
Design of vertical curves – Cross section of roads -  Climbing lanes - Design of at-
grade intersection and grade separation    

 
CUE 538 Structural Design of Roads 

Study of subgrade for flexible and rigid pavement, soil stabilization, pavement layers 
specification, stress & strain in flexible and rigid pavement , traffic volumes, 
weights, and its growth rates new methods of pavements   

CUE 539 Road Construction Materials 
Introduction – Basic concepts – Asphalt Materials (Types – Uses – Tests) – Mineral 
aggregates (Calculations – Gradations – Blending - Tests) – Asphalt concrete mix 
design – Manufacturing of Hot asphalt plant mixes – Cold laid Asphalt pavement – 
Surface treatments and seal coats. 

CUE 540 Quality control of Road Construction 
Introduction – Structural cross section of Road – Definition of pavement layers – 
characteristics of each layer – characteristics of used materials  in pavement layers – 
Quality control  tests of used materials  in pavement layers – Methods of asphalt 
mixes manufacturing – Quality control tests- marshal method – Types of asphalt mix 
plants  - Asphalt paving equipments -Productivity of Asphalt mix plants -  Road  
paving – Compaction of asphalt mix. 

CUE 541 Traffic Engineering 
Introduction – Definition of Traffic Engineering- characteristics of pedestrian and 
drivers – Traffic flow characteristics – Relationships between traffic elements ( flow 
– density – speed) – Studies of traffic flow – Spot speed studies – Travel times and 
Delay studies – Parking studies – Traffic control systems – Design of Traffic signal  
Traffic signal management (TSM) – Traffic marking – Safety studies.  

CUE 542 Road Construction Management 
Road project stages- Project Estimating (Summary sheet- Recap sheet – Bid form) – 
Project planning (CPM) – Project scheduling – Project time reduction - Project time 
management – Project resource allocation.  

CUE 543 Airport Engineering 
Types of airports – Airport planning and airport configuration – Geometric design of 
the landing area and runway direction – Safety areas – Instrument landing system – 
Marking and signing of airport – Airport lighting – Airport structural design ,Soil 
classification and pavement design. 
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Course Contents of Postgraduate Diploma in Surveying Engineering  
CUE 544 Theory of Errors and Probability Surveying 

Source of Errors - Personal Errors - Natural Errors - Instrumental Errors - Types of 
Errors – Blunders - Systematic Errors - Random or Accidental Errors - Theory of 
Probability - Probability Curve - Normal Distribution - Measure of Precision - 
Standard Deviation - Accuracy and Precision - Probable Error - Confidence Intervals 
- Weighted Observations – Correlation of Observations - Multivariate Error - 
Variance-Covariance Matrix - Least Squares Adjustment (Using Matrix Algebra) - 
Parametric Least Squares - Condition Least Squares. 

 
CUE 545 Geodetic Surveying  
 

Figure of the Earth – Geoid – Ellipsoid - Ellipsoid Specification - Types of 
Coordinates - Curvilinear Coordinates - Cartesian Coordinates - Radii of Curvature 
on the Ellipsoid - Transform the Curvilinear Coordinates to Cartesian - Arc -Length 
on the Ellipsoid Surface - Areas on the Ellipsoid Surface - Convergence of Meridians 
- Ellipsoidal and Spherical Excess - Reciprocal and Geodesic - Coordinates 
Computation on the Ellipsoidal Surface - Geodetic Networks - Establishment of 
Geodetic Networks - Triangulation Networks - Trilatration Networks - Basic 
Geometric Units - Configuration of the Geodetic Nets - Field Observations – 
Intervisibility - Effect of the Earth Curvature and Atmospheric Refraction – 
Eccentricity – Base Lines - Conditions and Strength of Geodetic Networks – Errors 
theory - Adjustment of Geodetic Network - Approximate Methods - Rigorous 
Methods - Least squares adjustment - Condition Least squares - Parametric Least 
Squares - Precise Levelling - Adjustment of Levelling Networks - Successive 
Approximation - Least Squares Adjustment of Levelling Networks – Physical 
Geodesy – Crustal Deformation and Constructions Movements. 

 
CUE 546 Photogrammetric Surveying 

Purpose of Terrestrial Photogrammetry – Purpose of Aerial Photogrammetry – 
Geometry and of  the Vertical photograph – Ground Coordinates from the Vertical 
Photograph – Relief displacement on the Vertical photograph  - Tilted Photograph – 
Angular Orientation - Scale and Ground Coordinates of the Tilted Photograph - 
Relief Displacement on the Tilted Photograph – Flight Planning - Theory of 
Orientation – Interior, Relative and Absolute Orientation – Types of Stereoscope - 
Stereoscopic Plotting Instruments – Aerotriangulation – Stereoscopic Parallax - 
Stereometer Elevations by Parallax Differences. 

 
CUE 547 Topographic Surveying 

Theodolite Surveying - Theodolites Types – Traverses – Closed Traverse – 
Adjustment of Closed Traverse - Bowditch Method - Transit Method - Connected 
and Open Travers – Omitted Measurements – Areas and Lands Division – Levelling 
- Volumes and Land Grading - Volumes of Cut and Fill - Tacheometric Surveying 
Curves - Circular  Curves - Simple curves - Compound Curves - Reversed curves – 
Vertical Curves. 
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CUE 548 Marine and Underground Surveying  
Purpose of Marine Surveying – Methods of Marine Surveying – Shore Line Survey – 
High and Low water Line – Tides – Mean Sea Level – Tidal Gauges – Soundings – 
Measuring Angles with a Sextant – Field Observations in Marine Surveying – 
Calculation of Distances – Calculation of Coordinates – Location by Range and 
Angle from a Boat – Location by Two Angles from a Boat – Observation from both 
the Shore and Boat – Discharge Measurements – Making a Cross Section in a river – 
Propose of Tunnels or Underground Surveying - Types of Tunnel – Construction 
Methods of Tunnels – Setting out of Tunnels –Surface Surveys for Tunnels – 
Triangulation Control – Vertical Control - Measurements of Sloping Distances – 
Connecting the Surface Geodetic Network with Triangulation of Tunnel - 
Transferring the surface Levels to Underground.  

 
CUE 549 Astronomic Surveying  

Propuse of Astronomic Survey - the Celestial Sphere – Astronomic Coordinates - 
Right-Ascension Equator System – Hour-Angle Equator System – Relation Among 
Latitude , Altitude and Declination – The Astronomical Triangle – Time Systems – 
Methods of determination of Latitude - Observations on Stars – Latitude by Meridian 
– Latitude by Zenith Pair – Azimuth by Elongation. 

CUE 550  Electro Distance Meter 
Principle of the Electronic Measurments Devies – Properties of the Signal- 
Wavelength and Phase Difference – EDM Systems – Electo-Optical System – Basic 
Components of an EDM Instrument – Resolving the Ambiguity in EDM – Sources of 
Errors in EDM - Corrections of the Distance by EDM - Reflectors of EDM – EDM 
Specifications – Total Stations. 

CUE 551 Satellite and Remote Sensing Geodesy 
 

What is Satellite Geodesy? – Recent Space Geodetic Techniques - Global Positioning 
System “GPS” - What is GPS? - The Principle of GPS - Space Segment - Control 
Segment - User Segment - How GPS Works? - Satellite Ranging - Determining a 
Location - GPS Observable - Code Pseudo-range - Carrier Phase - Receivers Types - 
Datum and Coordinate Systems - Orbits of Artificial Satellites - Error Sources for 
GPS - Dilution of Precision - Selective Availability - Anti-Spoofing - Atmospheric 
Delays - Satellite Errors - Receiver Errors - GPS Tracking Modes - Different 
Operation Types – Application of GPS – Basic Idea of Remote Sensing – 
Application of Remote Sensing – Advantages of Remote Sensing. 

 
CUE 552 Design of Surveying Models 

Use the FORTRAN and C++ computer languages, for computing directions and 
coordinates in plane surveying, for computing arc-length on the ellipsoid surface, for 
computing radii of curvature on the ellipsoid, to transform the curvilinear coordinates 
to Cartesian coordinates, to study the convergence of meridians, to estimate the 
ellipsoidal and spherical Excess, to estimate the coordinates on the ellipsoidal 
surface, to make the triangulation and trilatration networks adjustment, to make 
adjustment of levelling networks. Design a model for estimating constructions 
movements. 
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CUE 553 Map Projection 
Basic Concepts of Map Projection - Plane Coordinates - Spherical Coordinates – 
Purpose of Map Projection - Scale of Projection - Classification of Projections - Polar 
Zenithal Projection - Perspective Polar Zenithal Projections - Polar Zenithal 
Gnomonic Projections - Polar Zenithal Stereograph Projections - Non Geometric 
Projections - Polar Zenithal Equal Areas Projections - Surveying Projection - 
Transverse Mercator Projection - Universal Transverse Mercator (UTM) Projection - 
Egyptian Transverse Mercator (ETM) Projection - Unified Egyptian Transverse 
Mercator (UETM) Projection. 

 
CUE 554 Project 

 
An application projection including establishing and observing a geodetic network, 
traverse, and a levelling network. 
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Course Contents of Master and Doctor of Philosophy : Construction  
Engineering and Management  

CUE 605 Advanced Construction Management 
Build- Operate and Transfer (BOT) contractual system, Case study projects, using 
the Analytical Hierarchy Process (AHP) technique as a decision support tool to 
evaluate the feasibility of BOT projects. 

 
CUE 606 Construction Systems for Civil Engineering Projects 

Bridge construction, Tunnel construction, Underpinning techniques, Earthwork 
operations and equipment, Cranes, Blasting in construction, Road pavement, 
Aggregate production from crushers. 

 
CUE 607 Performance Evaluation and Improvement 

Performance indicators in construction companies, Performance indicators in 
construction projects, Models for measuring performance, Benchmarks, Techniques 
of performance evaluation, Controller-Function Chart (CFC). 
 

CUE 608 Total Quality Management 
Terms and definitions, Principles of total quality management, Tools and techniques 
of total quality management, Fundamental of statistics and probabilities, Statistical 
quality control, Acceptance sampling, Control charts. 

 
CUE 609 Construction Safety, Health and Environmental Management 

Terms and definitions, Human factors affecting safety and health, Elements of 
successful safety and health management, Safety and health policy, Safety and health 
planning, Implementation, Operation and measurements, Monitoring, Checking and 
corrective actions, Management review, Benchmarking. 

 
CUE 610 Risk Management in Construction 

Risk environment and definitions in construction, Risk management strategy, 
Construction project phases and risk types, Project appraisal, Risk management for 
people and organizations, Risk identification process, Risk quantification, Risk 
response, Risk control, Successful risk management. 
 

CUE 611 Artificial Intelligence and Its Applications in Construction 
Introduction to artificial intelligent, Principles of expert system technique, 
Applications of expert system in construction, Principles of neural network 
technique, Application of neural network in construction, Application of information 
technology in civil engineering, Fuzzy systems. 

 
CUE 612 Productivity and Efficient Utilization of Resources in Construction 

Definitions and importance, Factors affecting construction productivity, Time study 
technique, Flow process charts, Multiple activity charts, Activity sampling, 
Supervisor delay surveys, Benchmarking, Lean construction. 
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CUE 613 Advanced Financial Management 
Financial documents, Analyzing company financial data, Time and cost integration, 
Time value of money, Project markup determination based on project cash flow, 
Sources of company financing. 
 

CUE 614 Contracts, Claims and Dispute Settlement 
Construction contracts basics, Organization of contractors companies, Construction 
participants and responsibilities of each participant, contract documents, Types of 
contracts, Project Delivery System (PDS), FIDIC conditions, Meaning and definition 
of claims, Types of construction claims, Preparation of claim documents, Steps and 
procedures of dispute resolution, Case studies. 
 

CUE 615 Quantitative Methods 
Linear programming, Transportation models, Goal programming, Simulation models, 
Queuing theory, Assignment models, Applications in construction. 
 

CUE 616 Advanced Construction Economics   
Company capital structure, Required rate of return for companies, Evaluation of risky 
investments, Mathematical programming for capital budgeting, Company financial 
management. 
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Construction and Utilities Engineering  

Course Contents of Master and Doctor of Philosophy Roads and  Airports 
Engineering  

CUE 617 Advanced Statistical Engineering for Roads   
Introduction to statistics and Data analysis – Random variables and Probability 
distribution- Tests of Hypotheses – Simple linear regression analysis with computer 
application – Multiple linear regression analysis with computer application  – 
Analysis of variance with computer application – Statistical quality control. 

 
CUE 618 Advanced Geometric Design of Roads  

Introduction to the geometric design of roads – Basic design control – Different types 
of  sight distances - Horizontal alignment of Roads – Design of different types of 
horizontal curves (simple- compound and spiral)– Rotation of horizontal curves for 
one and two way roads - Vertical alignment of roads – Design of vertical curves – 
Cross section of roads -  Setting out of horizontal and vertical curves – Design of 
climbing lanes - Design of at-grade intersection and grade separation    

 
CUE 619 Advanced Structural Design of Roads 

Study of pavement design ,traffic, soil, layers principles , using of computer program 
to compute stresses &strains like ken layer, elsym 5 program , Study of theoretical 
and empirical computerized methods of design, stage construction design.  

CUE 620 Road Construction Materials 
Introduction – Basic concepts – Asphalt Materials (Types – Uses – Tests) – Mineral 
aggregates (Calculations – Gradations – Blending - Tests) – Asphalt concrete mix 
design – Manufacturing of Hot asphalt plant mixes – Cold laid Asphalt pavement – 
Surface treatments and seal coats – Flexible pavement maintenance  - Some new 
concepts in characterizing the behavior of asphalt materials and mixtures.  

CUE 621 Quality control of Road Construction 
Introduction – Structural cross section of Road – Definition of pavement layers – 
characteristics of each layer – characteristics of used materials  in pavement layers – 
Quality control  tests of used materials  in pavement layers – Methods of asphalt 
mixes manufacturing – Quality control tests- marshal method – Types of asphalt mix 
plants - Asphalt paving equipments -Productivity of Asphalt mix plants -  Road  
paving – Compaction of asphalt mix – Inspection and evaluation of asphalt paving. 

CUE 622 Advanced Transportation and Traffic Engineering 
Introduction - Transportation Engineering (Definition- objectives – Stages) – 
Transportation (Types - Planning) – Transportation Systems – Demand & Supply 
balance – Transportation forecasting stages – Trip Generation – Trip Distribution – 
Modal Split -  Traffic assignment – Transportation Engineering Evaluation (financial 
– operational – environmental – economical ) - Definition of Traffic Engineering- 
characteristics of pedestrian and drivers – Traffic flow characteristics – Relationships 
between traffic elements ( flow – density – speed) – Studies of traffic flow – Spot 
speed studies – Travel times and Delay studies – Parking studies – Traffic control 
systems – Design of Traffic signal - Traffic signal management (TSM) – Traffic 
marking – Safety studies.  
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CUE 623 Road Management and Maintenance 
Introduction – Responsibility & Organizing – Maintenance management system 
(System element definition – Asphalt pavement distresses survey - asphalt roads 
condition survey – Maintenance management programs - Road condition evaluation) 
– Maintenance types – Maintenance of asphalt roads.      

 
CUE 624 Advanced Airport Engineering ِ ◌  

Types of airports – Airport planning and airport configuration – Geometric design of 
the landing area and runway direction – Classification of airport and airport traffic -  
Safety areas – Instrument landing system – Marking and signing of airport – Airport 
lighting – Airport drainage - Airport structural design ,Soil classification and 
pavement design. 

 
CUE 625 Transportation Planning and Engineering 

Introduction - Transportation Engineering (Definition- objectives – Stages) – 
Transportation (Types - Planning) – Transportation Systems – Demand & Supply 
balance – Transportation forecasting stages – Trip Generation – Trip Distribution – 
Modal Split -  Traffic assignment – Transportation Engineering Evaluation (financial 
– operational – environmental – economical). 

 
CUE 626 Soil Mechanics for Roads 

Soil classification – Embankment construction – Soil strength – Soil stabilization – 
The use of geotextile material in road construction – The weak soil curing.  

 
CUE 627 Road Construction Equipment 

Planning for Earth work construction – Material compaction – Dozers ( Pushing 
Material & land clearing) – Scrapers ( cutting & Moving earth) – Finishing 
Equipment ( Grader) –  Hauling Equipment( Trucks) – Asphalt mix production and 
placement – Machine power. 

 
CUE 628 Road Construction Economics 

Company level financial control – Conventions in accounting – Comparison of 
accounting conventions – Bookkeeping fundamentals –Financial statement 
preparation - Cost control concepts – Cost account structures – Time & Cost 
integration – Data collection & Reporting  - Accounting for equipment costs.  
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Construction and Utilities Engineering  
Course Contents of Master and Doctor of Philosophy :  Engineering Surveying 

CUE 629 Advanced Theory of Errors and Probability Surveying 
Source of Errors in Surveying Observations- Personal Errors - Natural Errors - 
Instrumental Errors - Types of Errors – Blunders - Systematic Errors - Random or 
Accidental Errors - Theory of Probability - Probability Curve - Normal Distribution - 
Measure of Precision - Standard Deviation - Accuracy and Precision - Probable Error 
- Confidence Intervals - Weighted Observations – Correlation of Observations - 
Multivariate Error - Variance-Covariance Matrix - Least Squares Adjustment (Using 
Matrix Algebra) - Parametric Least Squares - Condition Least Squares (Using Matrix 
Algebra). 

 
CUE 630 Advanced Geodetic Surveying  

Figure of the Earth – Geoid – Ellipsoid - Ellipsoid Specification - Types of 
Coordinates - Curvilinear Coordinates - Cartesian Coordinates - Radii of Curvature 
on the Ellipsoid - Transform the Curvilinear Coordinates to Cartesian - Arc -Length 
on the Ellipsoid Surface - Areas on the Ellipsoid Surface - Convergence of Meridians 
- Ellipsoidal and Spherical Excess - Reciprocal and Geodesic - Reduction of 
Observations - Coordinates Computation on the Ellipsoidal Surface - Geodetic 
Networks - Establishment of Geodetic Networks - Triangulation Networks - 
Trilatration Networks - Basic Geometric Units - Configuration of the Geodetic Nets - 
Field Observations – Intervisibility - Effect of the Earth Curvature and Atmospheric 
Refraction – Eccentricity – Base Lines - Conditions and Strength of Geodetic 
Networks – Errors theory - Adjustment of Geodetic Network - Approximate Methods 
- Rigorous Methods - Least squares adjustment - Condition Least squares - 
Parametric Least Squares - Precise Levelling - Adjustment of Levelling Networks - 
Successive Approximation - Least Squares Adjustment of Levelling Networks – 
Physical Geodesy – Methods of Determination of Geoid - Crustal Deformation and 
Constructions Movements. 

 
CUE 631 Advanced Photogrammetric Surveying 

Introduction to Terrestrial Photogrammetry – Purpose of Aerial Photogrammetry – 
Geometry and of  the Vertical photograph – Ground Coordinates from the Vertical 
Photograph – Relief displacement on the Vertical photograph  - Tilted Photograph – 
Angular Orientation - Scale and Ground Coordinates of the Tilted Photograph - 
Relief Displacement on the Tilted Photograph – Flight Planning - Theory of 
Orientation – Interior, Relative and Absolute Orientation – Types of Stereoscope - 
Stereoscopic Plotting Instruments – Aerotriangulation – Stereoscopic Parallax - 
Stereometer Elevations by Parallax Differences. 

 
CUE 632 Advanced Topographic Surveying 

Theodolite Surveying - Theodolites Types – Optical Theodolite – Digital Theodolite 
- Traverses – Closed Traverse – Adjustment of Closed Traverse - Bowditch Method - 
Transit Method - Connected and Open Travers – Omitted Measurements – Areas and 
Lands Division – Levelling – Grid Levelling - Volumes and Land Grading - Volumes 
of Cut and Fill - - Circular  Curves - Simple curves - Compound Curves - Reversed 
curves – Vertical Curves Tacheometric Surveying Curves. 
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CUE 633  Advanced Marine and Underground Surveying  

Introduction to Marine Surveying – Methods of Marine Surveying – Shore Line 
Survey – High and Low water Line – Tides – Mean Sea Level – Tidal Gauges – 
Soundings – Measuring Angles with a Sextant – Field Observations in Marine 
Surveying – Calculation of Distances – Calculation of Coordinates – Location by 
Range and Angle from a Boat – Location by Two Angles from a Boat – Observation 
from both the Shore and Boat – Discharge Measurements – Making a Cross Section 
in a river – Propose of Tunnels or Underground Surveying - Types of Tunnel – 
Construction Methods of Tunnels – Setting out of Tunnels –Surface Surveys for 
Tunnels – Triangulation Control – Vertical Control - Measurements of Sloping 
Distances – Connecting the Surface Geodetic Network with Triangulation of Tunnel 
- Transferring the surface Levels to Underground.  

 
CUE 634 Advanced Astronomic Surveying  

Propuse of Astronomic Survey - the Celestial Sphere – Astronomic Coordinates - 
Right-Ascension Equator System – Hour-Angle Equator System – Relation Among 
Latitude , Altitude and Declination – The Astronomical Triangle – Time Systems – 
Methods of determination of Latitude - Observations on Stars – Latitude by Meridian 
– Latitude by Zenith Pair – Azimuth by Elongation. 

 
CUE 635 Advanced Electro Distance Meter 

Principle of the Electronic Measurments Devies – Properties of the Signal- 
Wavelength and Phase Difference – EDM Systems – Electo-Optical System – Basic 
Components of an EDM Instrument – Resolving the Ambiguity in EDM – Sources of 
Errors in EDM - Corrections of the Distance by EDM - Reflectors of EDM – EDM 
Specifications – Total Stations. 

 
CUE 636 Advanced Satellite and Remote Sensing Geodesy 

Introduction to Satellite Geodesy – Recent Space Geodetic Techniques - Global 
Positioning System “GPS” - What is GPS? - The Principle of GPS - Space Segment - 
Control Segment - User Segment - How GPS Works? - Satellite Ranging - 
Determining a Location - GPS Observable - Code Pseudo-range - Carrier Phase - 
Receivers Types - Datum and Coordinate Systems - Orbits of Artificial Satellites - 
Error Sources for GPS - Dilution of Precision - Selective Availability - Anti-
Spoofing - Atmospheric Delays - Satellite Errors - Receiver Errors - GPS Tracking 
Modes - Different Operation Types – Application of GPS – Basic Idea of Remote 
Sensing – Main Elements of Remote Sensing - Sensors - Application of Remote 
Sensing – Advantages of Remote Sensing. Practice on Collecting and Analysis GPS 
data. 

 
CUE 637 Design of Surveying Models 

Use the FORTRAN and C++ computer languages, for computing arc-length on the 
ellipsoid surface, for computing radii of curvature on the ellipsoid, to transform the 
curvilinear coordinates to Cartesian coordinates, to study the convergence of 
meridians, to estimate the ellipsoidal and spherical Excess, to estimate the 
coordinates on the ellipsoidal surface, to make the triangulation and trilatration  
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networks adjustment, to make adjustment of leveling networks. Design a model for 
estimating constructions movements. 

 
CUE 638 Advanced Map Projection 

Basic Concepts of Map Projection - Plane Coordinates - Spherical Coordinates – 
Purpose of Map Projection - Scale of Projection - Classification of Projections - Polar 
Zenithal Projection - Perspective Polar Zenithal Projections - Polar Zenithal 
Gnomonic Projections - Polar Zenithal Stereograph Projections - Non Geometric 
Projections - Polar Zenithal Equal Areas Projections – Conical Projections - 
Surveying Projection - Transverse Mercator Projection - Universal Transverse 
Mercator (UTM) Projection - Egyptian Transverse Mercator (ETM) Projection - 
Unified Egyptian Transverse Mercator (UETM) Projection. 

 
CUE 639 Research 

Presentation for several of research topics related to the student’s research. 
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Structural Engineering Department  

Course Contents of Postgraduate Diploma in Structural Engineering 
STE 500 Advanced Structural Analysis (1)  

Stiffness method for beams, Plane and space frames and trusses –   Applications on 
computer – Introduction to finite element method – Energy theorems - Single 
element characteristics – Applications to various elements – Buckling .  

  
STE 501 Advanced Steel Structures 

Knowledge of current philosophies for design: LRFD emphasized, ASD mentioned. - 
Probabilistic basis for LRFD. - Load cases and calculation of design forces.- 
Behavior and design of tension Members - Behavior and design of compression- 
members; - Behavior and design of beams;  - Design of beam-columns: - Design of 
simple and eccentric bolted connections - Design of simple and eccentric welded 
connections  
 

STE 502 Soil Properties and testing    (1) 
Use of scale models in geotechnical engineering, types of physical models ،similarity 
rules, centrifuge testing, special tests (true triaxial, plane strain, large shear box, simple 
shear, ring shear, dynamic triaxial tests 
  

STE 503  Concrete Technology(1) 
Concrete materials, mixing design, fresh concrete, hardened concrete, tests of concrete, 
types and causes of cracks, special concrete.  

 
STE 504 Reinforced Concrete  

- Analysis of elements structures(solid slabs, flat slab, waffle slabs, beams,deep , 
beams, corbles and columns) -  Reinforced concrete frames -  Seismicloads.  
 

STE 505 Advanced Steel Bridges(1) 
-Design of composite steel bridges. - Design of pre-stressed steel and composite 
bridges. - Design of orthotropic steel bridges.  - Bearings and expansion join 
 

STE 506 Structural Dynamics & Earthquake Engineering  
Types of dynamic loads, Single degree of freedom system – Multi-degree of freedom 
systems -Characteristics of earthquakes:  causes seismic waves, scales, 
regionalization-response of structures to earthquakes - Single-degree of freedom 
structures, earthquake response spectra - multidegree of freedom structures - 
Earthquake provisions of building codes-Applications: high rise buildings, towers, 
tunnels, pipelines, and nuclear power plants  
 

STE 507 Soil Mechanics and Foundations 
Soil formation and Constituent, Clay mineral and soil structure, modeling soil 
behavior, One-dimensional consolidation, isotropic Consolidation, shear Strength of 
soils - prestressed concrete, bridges, cylinderical shelles, domes and cones 
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 Structural Engineering Department  
STE 508 Special Concrete Structures  

- prestressed concrete, bridges, cylinderical shelles, domes and cones 
 

STE 509 Composite Structures (1)  
Definition of composite structures – Types of composite beams – Degree of 
Interaction – Push out test and modes of failure -  Design philosophy – Shear 
connectors – Design of composite Beams – Types of composite slabs – Types of 
Composite columns – Design of composite columns 
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Structural Engineering Department  

Course Contents of Postgraduate Diploma in Structural Repair and 
Strengthening  Engineering  

STE 510  Deterioration of Structures 
Types of cracks , causes of cracks, evalution of concrete structures, destrective and 
nondestrective tests of hardened concrete  
 

STE 511 Concrete Technology (2) 
Concrete materials,concrete durability, shrinkage and creep , special concrete. 

 
STE 512  Maintenance and Repair of Steel Structures and Bridges 

- Inspection of steel structures and bridges 
- Special or Detailed Inspection 
- Assessment of current condition of steel structures and bridges 
- Reliability of steel structures and bridges 
- Maintenance and repair of structural elements  

 
STE 513  Methods of Repair   & Strengthening of RC Structures 

Repair materials,strengthening materials, compatibility between repair materials and 
substrate concrete, selection of repair technique  

 
STE 514 Methods of Concrete Structures Maintenance 

protection of concrete structures,Insulation materials for concrete against waterand 
heat and chemicals, methodes of recover concrete aginst water and chemicals.  

 
STE 515 Advanced Reinforced Concrete (1) 

Analysis of structural elements (solid slabs, flat slab, waffle slabs,beams,deep, 
beams,carbles and columns) - Reinforced concrete frames - Seismicloads   
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Structural Engineering Department   
Course Contents of Postgraduate Diploma in Geotechnical Engineering  

STE 516 Site Studies 
Site reconnaissance, soil investigation (boreholes and open pits :distribution, number 
and depth), geotechnical profiles, sampling of disturbed and undisturbed soil and 
rock specimens, preparation of field report ،Standard penetration test, static cone 
penetration, dilatometer test ،geophysical tests including electrical resistivity, seismic 
reflection ،seismic refraction, down hole sonic tests.  
 

STE 517 Soil Properties and testing 
Soil Formation, Clay mineral, Soil Fabric, Soil-Water Interaction, Expansive Soil, 
Collapsible Soil, Karastic Soil, Soft Soil, liquefiable Soil, Sapkha soil, Peat Soil 

 
STE 518 The Finite Element Method 

Formulations of finite element equations using equilibrium and variational methods- 
numerical problems related to finite elements- various elements: beam, plane stress, 
plate bending, axisymmetric, shell and three-dimensional elements- analysis of 
convergence and measures of performance-  Applications.  

 
STE 519 Engineering Geology   & Rocks Mechanics 

Minerals on earth and properties – Types of rocks and natural properties – rock cycle 
– mechanical properties (unconfined compression, tension, flexure, direct shear and 
triaxial compression  

 
STE 520 Retaining Structures 

Basic Soil Properties - Calculation of earth pressure; active, passive, and at rest - 
Types of retaining structures and their use - Design of different types of retaining 
walls - Making rational choices between available retaining wall systems  
 

STE 521 Soil Hydrology 
Permeability of soil – Darcy's Law – Continuity Equation – flow nets  – finite 
difference – seepage in isotropic soils - uplift – design and construction of 
dewatering and groundwater control systems – Seepage in anisotropic soils  

 
STE 522 Foundations Design 

Modeling soil Behavior, Soil-structure interaction, Foundation Analysis Methods, 
Elastic Foundation, Pile Analysis  

 
STE 523 Computer Applications in Geotechnical Engineering 

General introduction in using computers in civil engineering - Computer application 
in slope stability - Computer application in retaining structures - Computer 
application in soil reinforcement - Computer application in settlement calculation  
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Structural Engineering Department   
Course Contents of the Master and Doctor of Philosophy   

STE 601 Advanced Structural Analysis (2) 
Matrix analysis of structures – Stiffness method for beams – Plane and space frames 
and trusses –  Structural computer programming - Applications on computer –
Introduction to finite element method – Energy theorems - Single element 
characteristics – Applications to various elements – Analysis of the overall problem – 
Applications  
 

STE 602 Theory of Plates and Shells 
Bending theory -Membrane theory - Design of conoids, pyramids  and cylinderical 
shells- Design of prismatic folded plates  

 
STE 603 Soil Dynamics 

Introduction- Theory of vibrations- Wave propagation in elastic medium - 
Liquefaction of soils - Machine Foundations  

 
STE 604 Theory of Elasticity and Plasticity 

Basic concept of elasticity – Assumptions - Theory of small elastic deformations - 
Differential equations of equilibrium - Boundary conditions - Stress function - 
Energy principles  - Applications - Fundamental formula of linear elasticity -  
Saintvenant problems - Plane stress problems - Plane stain - Two dimensional 
problems in polar coordinates - Pure bending of curved beams - Effect of circular 
holes on stress distribution in plates - Stress tensor - Stress deviator tensor- 
Hydrostatic stress tensor - Strain and strain flow  conditions - Yield criteria of metals 
- Tresca and Von-Mises criteria - Stress-strain relationships - Hencky and Prandtl-
Reuses relationships - slip-line field. Load bounding:  limit theorems, lower and 
upper bound theorems  

 
STE 605 The Finite Elements Methods (2) 

Formulations of finite element equations using equilibrium and variational methods- 
numerical problems related to finite elements- various elements: beam, plane stress, 
plate bending, axisymmetric, shell and three-dimensional elements- analysis of 
convergence and measures of performance-Nonlinear problems: geometric and 
material nonlinearities- Infinite Element - Applications  

 
STE 606 Soil properties and Testing (3) 

Standard penetration test and interpretation of results, static cone penetration & 
interpretation of results, flat dilatometer test and interpretation of results, plate load 
test, field vane test & interpretation of results -, down hole and cross hole sonic tests 
& interpretation of results  

 
STE 607 Composite Structures (2) 

Definition of composite structures – Types of composite beams – Degree of 
Interaction – Push out test and modes of failure -  Design philosophy – Shear 
connectors – Design of composite Beams – Types of composite slabs – Types of 
Composite columns – Design of composite columns  
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Structural Engineering Department  
STE 608 Seismic Structural Analysis 

characteristics of earthquakes:  causes seismic waves, scales, regionalization-
response of structures to earthquakes - Single-degree of freedom structures , 
earthquake response spectra - multidegree of freedom structures - Earthquake 
provisions of building codes-Applications: high_ rise buildings, towers, tunnels, 
pipelines, and nuclear power plants 

 
STE 609 Reinforced Masonary Structures 

Types of masonary -Design methods- loads- types of openings -Cracks in masonary 
structures and methods of repair- Strengthing of masonary structures- Reinforcement 
detailng   

 
STE 610 Advanced Reinforced Concrete (2)  

Design of flat slabs - Design of ribbed flat slabs - Design  hollow cored slabs - 
Precast concrete  – Prestressed concrete  

 
STE 611 Advanced Concrete Technology  

Concrete materials -  Durability - Creep and Shrinkage - Special concrete ( Fiber 
reinforced concrete- High strength concrete-Ultra high strength concret - Light 
weight concrete - Mass concrete)- FRP ( fiber reinforced polymers matreials and its 
applications)  

 
STE 612 Effect on Structures and Methods Protection 

Introduction to Heat Transfer Theory - Steel Characteristics at high temperature  - 
Methods of Structures Fire Fighting   & Protection  - Analysis of Steel Structures 
subjected to Fire  - R.C Structures subjected to Fire -Codes   & Standards  

 
STE 613 High Rise Buildings  

Philosophy and design criteria of tall buildings - Structural forms for tall buildings - 
Design of composite structures -  .Composite structures types -  Shored and Un-
shored construction -  Effective width in floor systems -  Composite slabs -  
Composite beams with full and partial interaction -  composite columns -  Lateral 
loads- wind and seismic loads  - Fire resistance   

 
STE 614 Special Steel Structures 

Introduction to Steel Structures  - Electrical and Micro-wave Steel Towers; Structural 
Analysis, Design and Details  - Circular Steel Tanks; Structural Analysis, Design and 
Details   - Steel Silos; Structural Analysis, Design and Details  

 
STE 615 Advanced Steel Bridges (2) 

- Knowledge of current philosophies for design: LRFD emphasized, ASD mentioned. 
- Probabilistic basis for LRFD - Load cases and calculation of design forces. - design 
of Steel truss and arch bridges - design of Steel and composite box girder bridges - 
design of Movable bridges 
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Structural Engineering Department  
STE 616 Advanced Foundation Engineering 

Pile construction – Design of axially loaded piles – Design of laterally loaded piles – 
Use of CPTU test in design of piles – Beam on elastic foundations – Foundations on 
problematic soils  

 
STE 617 Repair and Strengthening of Structures 

Repair materials - strengthening materials - compatibility between repair materials 
and substrate concrete - selection of repair technique for structural elements  

 
STE 618 Design of R.C Bridges 

Conceptual design of bridges- Design procedures for bridges - Structural modeling - 
Design of bearings and expansion joints - Design of prestressed bridges - 
Construction methods -Design of cable stayed and suspended bridges - 
Reinforcement detailing  

 
STE 619 High Rise R.C Structures 

Structural systems used in resisting lateral loads -Eearthquake and wind loads- 
Design of columns- Design of  shear walls- Design of reinforced concrete frames - 
Reinforcement detailig  

 
STE 620 Evaluation of Structures 

Evaluation of concrete structures - Types of cracks - Causes of cracks - Destructive 
and nondestructive tests for concrete structures -  Chemical attack -- Insulation 
methods against  water . 
  

STE621 Cable Stayed and Cable Suspended Bridges 
- Introduction to structural systems and configuration - Design of cable stayed and 
suspended bridges - Design of Cables - Design of supporting structures  

 
STE 622 Thin Walled Structures 

Introduction to thin walled structures - Shear and torsion of thin walled open sections 
- Shear and torsion of thin walled closed sections - Classification of elements - 
Maximum and minimum width thickness ratio for compression members - Properties 
of sections - Allowable Design stresses - Beams with unusual wide flanges - 
compression members - Tension members - Cylindrical tubular members – Splices  - 
Connections  
 

STE 623  Fundamental of Soil Behavior 
Origin of Soil, Basic Physico-Chemical Properties of Soils, Soil Composition, Clay-
Water Electrolyte System, Soil Fabric, Soil Behavior, Conduction Phenomena.  
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Water and Water Structures Engineering Department   
Course Contents of the Professional and Postgraduate Diplomas   

 
WSE  ِ ◌ ً ◌501 Hydraulics  

Concepts of fluid flow, energy principle, the momentum principle, development of 
uniform flow concepts, gradually and spatially varied flow, design of channels, 
rapidly varied flow, introduction in unsteady rapidly and gradually varied flow, 
hydraulics models. 

 
WSE  ِ ◌ ً ◌502 Irrigation Engineering  

Introduction -Irrigated and rain-fed Agriculture, irrigation in Egypt, sources and 
storage of irrigation, basic soil-water relations, measurements of soil moisture, 
consumptive use of water, when to irrigate-how much water to apply,  surface, 
subsurface irrigation methods and processes, design of pressurized irrigation systems 
(sprinkle and trickle ), improved farm delivery system, cropping system 
management, Salinity in irrigated agriculture, overview of automation systems.  

 
WSE  ِ ◌ ً ◌503 Drainage Engineering  

Water in soil, introduction in land drainage, natural subsurface drainage, open drains 
and closed gravity drains, different methods of designing subsurface drainage, 
drainage for salinity control,  well drainage, economical aspects of drainage. 

 
WSE 504  Measuring Instruments and Calibrations  

Course contents: Importance of measurements, why water measurements are needed, 
theory of errors, accuracy, theories and systems of measurements, instruments and 
equipments used in lab. measurements, Instruments and equipments used in field 
measurements, specifications and settings for proper measurements, measurements in 
closed flow systems and free surface flow systems, measurements of levels, 
measurements of velocities, measurements of discharges using classical and recent 
methods, data analysis and presentation, calibration of measuring instruments and 
equipments, role of modern technologies in measurements. 

 
WSE 505 Hydraulic Machines  

Introduction-Introduction to compressible fluid-Impact of jets-Jet propulsion- Water 
wheels-Impulse turbines-Performance of turbines-Centrifugal pumps-Reciprocating 
pumps-Performance of pumps-Pumping devices 

 
WSE 506  ِ ◌Applied Lab & field Measurements  

Introduction-Methods of velocity measurements-Methods of pressure measurements 
–Pumps and turbines flow and pressure measurements- Soil pressure and flow 
velocity measurements- Salinity water measurements, seepage measurements, 
Hydraulic conductivity measurements. 

 
WSE 507 Water Structures  

Introduction- Concepts of design – Classification of water structures- Conveyance 
structures- Regulating structures-Protective structures-Water measurement 
structures-Energy dissipaters structures-Retaining water structures 
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Water and Water Structures Engineering Department  

 
WSE 508 Rehabilitation and Maintenance of Hydraulic Structures 

Introduction-Principles and concepts-Types of cracks -Methods of evaluation of 
cracks-Types of water structures failure- Rehabilitation and Maintenance of 
Foundation of water structures, Substructures, and Super-structures- Gates –Weirs -
Dams-Stilling basins –Canal lining. 

 
WSE 509 Monitoring and Evaluation of Irrigation & Drainage Projects  

Introduction-Field lab with formal reports covering water measurements-Soil water 
management-Land leveling-Evaluation of border, furrow, sprinkler, and trickle 
systems, Evaluation of surface and subsurface drainage systems.  

 
WSE 510 Performance Assessment of Irrigation and Drainage Projects  

Introduction-Statistical modeling and analysis systems-Soil water efficiency –
Irrigation and drainage water management – Efficiency of water delivery system  -  
Evaluation of crops income, Economics study to different irrigation and drainage 
systems.  

 
WSE 511 Hydrology  

Introduction -Hydrological cycle & Components - Evaluation of catchments water –
Groundwater and aquifer types – Groundwater flow – Design and construction of 
wells- Introduction to numerical modeling in surface hydrology and groundwater 
flow. 

 
WSE 512 Management of Irrigation & Drainage Project  

Introduction- Organizing, administering, and financing irrigation and drainage 
projects, Operation and maintenance of irrigation and drainage systems- Simulation 
of command area water demands- Alternative delivery scheduling-Data analysis 
models-Irrigation and drainage simulation models. 

 
 WSE 513 Groundwater Engineering  

Introduction – Basic equations for groundwater – Hydraulics of wells –Analytical 
techniques for evaluating groundwater flow – Quality of groundwater aquifers – Salt 
water intrusion – Design and construction of deep and shallow wells- Design of 
dewatering systems. 

 
WSE 514 Irrigation, Drainage and Reclamation Modules  

Introduction – Types of agriculture lands – Principles of irrigation and drainage 
systems-Land leveling –Measurement of irrigation and drainage water quality - 
Leaching of salt soils -  Evaluation of irrigation methods – Evaluation of drainage 
systems – Calibration efficiency of irrigation and drainage systems. 
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 WSE 515 Economics of Irrigation and Drainage Systems  

Introduction – Principles of engineering economy – Decision analysis – Water and 
land prices – Evaluation land production –Simulation models for economy study to 
irrigation and drainage project- Decision analysis of economy evaluation to land 
reclamation project-Pricing and financing-Benefit cost analysis. 

 

WSE 516 Fluid Mechanics and Applications  
Course contents: Review of basic concepts in fluid mechanics as continuity, 
Bernoulli’s and momentum equations, Applications of Bernoulli’s equation, 
Applications of Momentum equation, Hydraulic losses, Hydraulics of pipelines, 
Pipelines systems with or without pumps, pumps in series and pumps in parallel, 
location of pump, Dimensional analysis and modeling, introduction to flow of ideal 
fluid, Flow around immersed bodies, Boundary layer theory, introduction to 
computational fluid dynamics. Applications and Course project. 

 

WSE 517 Wave Mechanics  
Introduction to wave theories – Linear wave theory – Non-linear wave theories 
(Bousinesq equations – non-linear shallow water waves – fully non-linear waves – 
Navier-Stoks waves) – numerical wave tank – wave maker theory. 

 

WSE 518 Economics of Water Transportation  
Introduction-Annual cost equations – Unit operation cost and economic analysis- 
Economic theory and behavior of large transportation system-Economic regulations- 
Pricing and financing-Benefit cost analysis-Impact on economic efficiency. 

 

WSE 519 Inland Navigation  
Types of navigation channels – Inland ports – Ship characteristics – Ship movement 
– Design of water section – Side slopes revetments – Design of curves – River 
training – Navigation aids – Dredging – Sounding – Navigation Locks  - Navigation 
Bridges.  

 

WSE 520 Coastal Engineering  
Historical background of coastal engineering – Wind, waves, and swells – Long 
period sea waves – Near shore currents – Coastal sediment – Beach erosion control – 
Coastal dikes and sea walls – Near shore area development – Shore line changes 
modelling. 

 

WSE 521 Harbour Engineering  
Breakwaters – Revetments – Jetties – Docks – Type of harbours – Site selection – 
Harbor planning – Berths (container berths).  

 
WSE 522 Barrages, Dams, and Tunnels Engineering   

Introduction  Part I : Embankment dams – Concrete gravity dams – Reinforced 
concrete dams – Arch dams – aspects of design – Analysis of seepage and reduction 
measures including grouting - Design of filters – Determination of slope stability-
Introduction to design of Barrages-Design of Barrage gates-Design of Barrages floor, 
piers and abutments – Introduction and history of tunnels – Use of tunnels in water  
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works – Classification of tunnels – Alignment of tunnels for hydro projects and 
selection of their cross section – Geological studies – Rock loads and soil pressures – 
ground elastic reaction. 

 
WSE 523 Alluvial Hydraulics  

Sediment properties – Initial of motion – Bed load, suspended load, and Total load – 
Erosion and deposition – River basins – Sediment yield – Numerical models – 
Einstein theory for bed and suspended loads – Non-uniform sediment mixture 
transport. 

 
WSE 524  Maintenance of Irrigation and Drainage Networks  

Introduction-Operation and control concepts – Management of irrigation and 
drainage projects –Maintenance of canals and drains networks- Maintenance of gates, 
piers, abutments and screens- Maintenance of sprinkler and drip irrigation systems 
equipments- Maintenance of drainage networks components(laterals, collectors, and 
manholes, outlets)- Maintenance irrigation and drainage pumps– General 
Maintenance and monitoring methods – Sustainability of irrigation projects . 

 
WSE 525 River Maintenance and Training  

Introduction- Basic principles- Natural rivers- System in river parameters- Stream 
forms – Channel adjustment and river metamorphosis- Hydraulic relations for 
alluvial streams – Stage discharge predictors – Sediment discharge formulas – 
Sediment measurements techniques – River stability – Regime theory – River 
training and control structures – Bank protection – Scour around bridge piers. 

 
WSE 526 Hydropower and Pumping Stations  

Introduction-Type of power generation stations-Turbines(Types and efficiency)- 
Design of power stations components – Pumping stations – Design of pump stations 
components – System curves – Characteristics curves – Loads – Design of pump 
basins. 

 
WSE 527 Numerical Models and Applications  

Introduction – Basic differential equations – Finite difference method-Finite element 
method- Boundary element method – Application of numerical method in the field of 
water engineering.  

 
WSE 528 Water Resources Management  

Introduction – Water resources evaluation- Management and financing water 
resources projects, Quality of surface and groundwater- Operation of irrigation and 
drainage systems- Simulation of water demands- Alternative delivery scheduling-
Data analysis models- Decision analysis and Integrated water management.  

 
WSE 529 Water Turbines and Stations 

Introduction-hydraulics of turbines- Water wheels - efficiency of turbines-design of 
turbines- Impulse turbines- Reaction turbines-Performance of turbines. 
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WSE 530 Dewatering of Shallow Groundwater  

Introduction – Types of shallow wells – Soil properties and classification- Sources of 
the shallow waters – Methods of dewatering – Numerical program for design of 
shallow wells- Methods of construction shallow well. 

 
WSE 531 Design and Construction of Wells  

Introduction –Pumping test and recovery-Types of aquifers-Well losses – Wells 
recharge – Design of tube wells- Types and construction of open wells- Methods of 
drilling tube wells in alluvial and rock soils-Design of strainer- Pumping 
arrangement-Economy of well construction. 

 
WSE 532Engineering Hydrogeology  

Introduction – Geology in Egypt- Relation between soil construction and water – 
Groundwater movement – History of geologic formation- Sources of groundwater 
aquifers – Evaluation of aquifer parameters-Development of groundwater –uses of 
groundwater-Economy of groundwater. 

 
WSE 533 Applied Hydraulics  

Types of flow, 1-D, 2-D and 3-D flows, stream line equation in 2-D and 3-D flows, 
rotational and irrigational flow, vortices and circulation, Potential flow, stream 
function and velocity  potential, Laplace equation,  flow net, methods of construction 
of flow net, usage of flow net, seepage analysis under hydraulic structures using 
different methods, Percolation length, scour length, Design of floor of hydraulic 
structures, exit hydraulic gradient, review of uniform flow in open channels, Analysis 
of flow near to hydraulic structures such as gates and weirs. 

 
WSE 534 Laboratory Hydraulics  

Verification of hydrostatic law, Verification of continuity equation, Verification of 
Bernoulli’s equation, Verification of Momentum principle, Measurements of average 
velocity, measurements of velocity distribution and computation of discharge, flow 
rate measurements in the lab., calibration of flow rate measuring devices in the lab., 
demonstration of flow types, flow patterns, Use of laminar flow table for flow 
demonstration, frictional losses and minor losses measurements, introduction to 
modern techniques in flow measurements. 

 
WSE 535 Measurements in Irrigation and Drainage Engineering  

Review of irrigation systems, measurements of irrigation water in surface irrigation 
systems, Measurements of irrigation water in subsurface irrigation systems, 
Measurements of irrigation water in sprinkler and drip irrigation systems, uniformity 
coefficient, Measurements of efficiencies of irrigation systems, Monitoring of 
irrigation quality, irrigation and drainage water mixing,  reuse of drainage water, 
Review of drainage systems, measurements of drainage rate in open and closed 
drainage systems, measurements of drainage efficiency in open and closed irrigation 
systems, Monitoring of effectiveness of drainage systems, field trips, course project. 
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WSE 536 Calibration of Hydraulic Structures  
Why calibration is needed, flow measuring structures, hydraulic structures for 
discharges measurements such as weirs, spillways, regulators, Calibration of weirs, 
Calibration of regulators and Barrages, Construction of nomogram for barrages and 
regulators, Construction and setting of staff gauges, acquisition and processing of 
river flow. 

 
WSE 537 Hydrological measurements  

Review of engineering hydrology, measurements of climatic parameters ( 
temperature, relative humidity, wind speed, pressure, solar radiation.) measurements 
of hydrological parameters such as evaporation, transpiration, evapo-transpiration, 
precipitation, recording and non-recording type gauges, Design of gauges networks, 
Analysis of data, data processing, data acquisition systems, weather station, 
automatic weather stations, stream flow measurements, sediment measurements, 
peak flow determination, determination of catchments yield. 

 
WSE 538 Field Measurements  

Measurements of levels in the open channels and in the wells, hydraulic conductivity 
measurements, seepage rate measurements, theory of current meters (measurements 
and calibration), velocity area method, dilution methods, indirect methods, Use of  
satellites in hydrometry, aerial methods of measuring river flow, recent methods for 
velocity and flow measurements. 

 
WSE 539 Economics of Groundwater  

Concepts of Engineering economics, Measure of merits methods, Benefit cost ratio, 
incremental analysis, Sensitivity analysis, Uncertainty analysis, Costs of constructing 
wells, Costs of drilling, costs of developments, costs of pumps, operation of single 
and/or multiple pump versus operation costs, risk analysis, decision making 
processes & models.  

 
WSE 540 Design and Construction of Embankment Dams  

Types of embankment dams, factors affection selection of  embankment dams, 
materials, zoned and non-zoned types, cored and non-cored types, seepage through 
and under embankment dams, reduction of seepage, selection of upstream slopes and 
downstream slopes, top width, foundation, design aspects for embankment dams, 
protection of embankment dams, recent technology in the design and construction of 
embankment dams. 

 
WSE 541 Design and Construction of Gravity and Concrete Dams 

Types of solid concrete dams, materials for solid dams, uses of solid dams, design 
methods of solid dams, factors affecting the design of solid dams, forces affecting 
solid dams, design methods of solid concrete dams, construction technology of solid 
dams, foundation analysis for solid dams. 
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WSE 542 Design and Construction of Reservoirs  

Types of reservoirs, factors affecting location of reservoirs, studies for reservoir 
constructions, uses of reservoirs, side effects of constructing reservoirs, 
sedimentation in reservoirs, life of reservoir, flood routing in reservoirs, maintenance 
of reservoirs, reduction of evaporation from reservoirs, design flood, analysis of 
historic data, sedimentation on reservoir, value of sedimentation, Examples (Lake 
Nasser). 

 
WSE 543 Dam Grouting techniques and methods  

Importance of grouting, materials of grouting, causes of grouting dams, soil and 
foundation, methods of grouting, new techniques of grouting in dam engineering, 
grouting as a remedial measure for rehabilitation of dams, grouting for other 
hydraulic structures. 

 
WSE 544 Dams Failures: Causes and Remedial Measures  

Introduction and distribution of failures cases, modes of failures for embankment 
dams, causes of failures and remedial measures for embankment dams, modes of 
failures for gravity dams, causes of failure of gravity dams and remedial measures, 
causes of crack in dam, their effects and repair, grouting as a remedial measure for 
cracks, protections of dams from failure, causes of failures of other structures and 
remedial measures. 

 
WSE 545 Dams Foundations  

Soil investigation for dam foundations, factors affecting selection of dam foundation, 
types of foundations for dams, dams of rock foundation, dams of soft foundation, 
seepage through foundation, grouting of foundation, sheet piling and curtain walls 
under dam body, location of curtain walls under the dam, filters, drainage gallery 
through foundations. 

 
WSE 546 Engineering Measurements and Early Warning Systems 

Importance of engineering measurements in dams, Parameters needs to be measured 
and monitored in dams, instruments needed for measurements, design of measuring 
networks, communication systems in and out, early warning systems for dams, 
maintenance of measuring systems in the dams. 

 
WSE 547 Engineering Management of Disasters of Water Resources 

Types of water disasters, causes of water disasters, managing works during disasters, 
managing works after disasters to restore the structural operation, managing the team 
work, training policy before disasters, minimization of disaster effects, policies and 
strategic plans for rebuilding and rehabilitation of the structures, use of optimization 
models to manage disasters, use of decision support systems to minimize losses. 

 
WSE 548 Evaluation and Treatments of Side Effects of Water Structures Failures 

Side effects of water disasters, life loss due to water disaster, economic estimation of 
life loss, evaluation of property loss, economic evaluation of property loss,  remedial 
measures of negative effects of water disasters, Cleaning the site of the failed  
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structures, draining of the site, estimation of needed capital to restore the structure, 
equipment needed to rebuild or rehabilitate the structure. 

 
WSE 549 Hydraulics of Irrigation and Drainage   

Hydraulics of surface irrigation, hydraulics of subsurface irrigation, hydraulics of 
sprinkler irrigation, hydraulics of trickle irrigation, hydraulics of tank irrigation, 
hydraulics of drainage systems, open and closed, losses in the irrigation network, 
hydraulics of irrigation and drainage structures, calibration and maintenance of 
irrigation and drainage structures. 

 
WSE 550 Hydraulics of Flash Flood and Floods  

Types of floods, flash floods, sources of flash flood, flow of flash floods, control of 
flash floods, use of flash flood water in development, seasonal floods, hydrology of 
watershed, watershed yield, collection of flood water, control of flood, flood routing 
in rivers, flood routing in reservoirs, sedimentation in rivers and in reservoirs, 
training of flash flood stream and training of flood stream. 

 
WSE 551 Hydraulic Measurements  

Water measuring instruments, flow measuring structures, modern methods of flow 
measurements, current meters, calibration of measuring instruments, calibration of 
measuring structures, field measurements in rivers, measurements for groundwater, 
irrigation and drainage measurements, data analysis and presentation, course project. 

 
WSE 552 River and Coastal Hydraulics  

Classification of rivers, meandering and causes of meandering,  river training, 
practice of Nile River training, sedimentation the river, scour and deposition in river, 
control structures on rivers, navigation tracks, classification of coasts, types of 
waves, control of wave, shore structures, shore sedimentation, control coastal 
sediment. 

 
WSE 553 Computational Hydraulics  

Review methods and strategies in computational hydraulics for the solution of 
ordinary and partial differential equations,  Flow in closed systems and pipe 
networks, unsteady flow and water hammer, flood propagation in free surface flow, 
sheet flow analysis, backwater curve analysis and computations, Analysis of seepage 
under dams,  Applications and course project. 

 
WSE 554 Water Transportation Engineering  

Introduction to River Hydraulics, Navigation paths, Navigation locks, ships and 
navigation units, Use of numerical models to locate navigation paths, Types of 
transportation systems, Transportation in the River Nile. 

 
WSE 555 Maintenance and Calibration of Pumps and Pump Stations  

Review of pumps and types of pumps, operation problems of pumps, causes of 
operation failure, Clogging of pumps inlets and outlet, cavitations, causes of 
cavitations, Effects of cavitations, measurements of pressures at inlet ad at outlets,  
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measurements of discharges, Calibration of measuring instruments and devices, 
mmaintenance of pump impellers, maintenance of pump valves, screens,  and pipes, 
maintenance of pump equipments and accessories, maintenance of  inlet and outlet basins, 
pumps tests and performance curves, calibration of pumps, maintenance of other elements of 
pump station. 

 
WSE 556 Water Tunnels Engineering  

Types of water tunnels, water crossing as small water tunnels,  large water tunnels, 
hydraulics of water tunnels, tunnel inlets, tunnel outlets, diversion of water through 
tunnels, design of water tunnels, Suez Canal syphone as an example of tunnels 

 
WSE 557 Water Tunnels Construction Technology  

Selection of tunnel site, soil investigation for tunnel foundation, material of 
construction, surveying works and tunnel alignment, equipment for tunnel 
constructions, stages of tunnel construction, techniques of tunnels constructions, tests 
of tunnels before operation, operating the tunnels. 

 
WSE 558 Water Pumps and Stations  

Introduction-Type water pumps, hydraulics of water pumps, – Pumping stations – 
Design of pump stations components – System curves – Characteristics curves – 
Loads – Design of pump basins. 

 
WSE 559 Hydraulic Structures and Water Falls  

Types of hydraulic structures, low head hydraulic structures, high head hydraulic 
structures, drops, water falls, design of water falls and high water structures for 
power generation. 

 
WSE 560 Water Power  Engineering  

Course contents: Introduction, types of water power development, main components 
of hydroelectric plant, forebay, intake structure, penstocks, surge tank, turbines, 
selection of the suitable type of turbine, the power house, scroll casing, draft and tail 
race, assessment of water power potential. 

 
WSE 561 Water Power Station Construction  and Maintenance Technology  

Introduction-Type of power generation stations-Turbines (Types and efficiency)- 
Design of power stations components,  construction materials, construction methods, 
maintenance of different elements of the station. 

 
WSE 562 Evaluation and Analysis of Pumping Tests Data  

Basic concepts and definitions, stead and unsteady pumping tests for  confined 
aquifers, unconfined aquifers, semi-confined aquifers, multi-aquifer systems, 
methods of partially penetrating wells, methods of wells of large diameters, constant 
and variable discharging wells, tests in well fields, recovery methods, Slug tests. 

WSE 563 Selective Topics (1)    
Contents to be determined according to the student’s requirements. 
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Water and Water Structures Engineering Department   
Course Contents of the Master degree  

WSE 601 Advanced Water Structures  
Concepts of design – Design requirements – Design of Barrages – Design of Locks – 
Design of Dam – Design of Pump stations – Design of Water Tunnels - Design 
against shrinkage and temperature effects – Details of reinforcing steel – Details of 
joints – Stresses in beams on elastic foundations – Introduction of using finite 
element program for the analysis of water structures – effect of openings on stress 
concentration in walls – dynamic effects of structures. 

 
WSE 602 Advanced Hydrology  

Introduction- Weather and hydrology –Precipitation -Stream flow -Evaporation and 
transpiration -Subsurface water -Stream flow hydrograph- Relation between 
precipitation and runoff -Hydrologic and hydraulic routing- Deterministic hydrologic 
models-Probability in hydrology –Stochastic hydrology. 

 
WSE 603 Advanced Hydrological Statistics  

Introduction –  Probability distribution of water resources variables – Analysis of 
variance – Time series analysis – Regression – Engineering risk and reliability-
Stochastic theory for hydrology and water resources.  

 
WSE 604 Advanced Dams, Tunnels and Barrages  

Introduction- New aspects of design – Advanced analysis of Seepage and reduction 
measures- Determination of slope stability- Advanced design of Barrages, and 
components – Advanced usage of water tunnels– Advanced design of tunnels and 
Dams– Advanced geological studies. 

 
WSE 605 Advanced Alluvial  Hydraulics  

Introduction  -  New in: Sediment properties, Initial of motion, Bed load, Suspended 
load, and Total load – Advanced Theories in:  Erosion and deposition, River basins, 
and Sediment yield – Advanced Numerical models for bed and suspended loads, and 
Non-uniform sediment mixture transport. 

 
WSE 606 Advanced Inland Navigation Engineering  

Introduction  - Advanced Types of navigation channels and Inland ports –Modern 
Ship characteristics and movement – Advanced Design of: Water section, Side slopes 
revetments, curves, and River training – The new in: Navigation aids, Dredging, 
Sounding, Navigation Locks and Bridges. 

 
WSE 607 Advanced Harbour Engineering  

Introduction- Advanced design of: Breakwaters, Revetments, Jetties, and Docks – 
Modern Types of harbours – Advanced concepts in: Site selection, Harbour planning, 
and Berths (container berths).  
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Water and Water Structures Engineering Department   

WSE 608 Advanced Coastal Engineering  
Introduction of coastal engineering, Wind, Waves, and Swells – Advanced Theories 
in:  Long period sea waves, near shore currents, and Coastal sediment – Modern 
techniques in: Beach erosion control, Coastal dikes and sea walls, near shore area 
development, and Shore line changes modelling. 

 
WSE 609 Modern Techniques in Maintenance and Rehabilitation of Water Structures  

Introduction-Methods of tracing cracks – Methods of evaluation cracks under surface of 
water- Methods of treatment cracks-New technology and chemical materials used in 
treatment-New technology for gates and steel water structure coating and treatment. 

 
WSE 610 Advanced Irrigation and Drainage Engineering  

Introduction-The irrigation requirement - Surface irrigation systems- Field 
measurement techniques- Evaluation of the field system- volume balance field 
design- Land leveling- Operation of surface irrigation system- Surge flow surface 
irrigation –Fundamentals of surface irrigation hydraulics – The hydrodynamic model 
– Sprinkler irrigation-Trickle irrigation- Subsurface irrigation. 

 
WSE 611 Advanced  Hydraulics  

Revision of open channel flow: conservation laws of mass and momentum-specific 
energy concept, flow resistance in channels, rapidly varied flow, hydraulics of 
stilling basin and spillway, Flow through bridge pier and culvert, Unsteady flow in 
open channel- special topics: Mixing in open channels using computer aided software 
in river modelling - Course project. 

 
WSE 612 Advanced Measurements Equipments & Calibration  

Introduction-methods of data statistical analysis-Measurement tools flow - velocity in 
open channel-Measurement tools flow velocity and pressure in closed conduit- Farm 
data measurements-Laser flow parameters measurements- Pumps and  turbines 
measurements -Calibration of weirs, notches, orifices,  flumes, valves, current 
meters, pumps, turbines, pressure measurement tools.  

 
WSE 613 Advanced Groundwater Engineering  

Introduction – Basic groundwater equations- Hydraulics of wells – Steady state flow 
in aquifers – Unsteady state flow in aquifers – Groundwater contamination – 
Groundwater modeling – Groundwater management in Egypt- Applied problems. 

 
 WSE 614  Advanced Fluid Mechanics and Applications  

Introduction – The new in: fluid motion, Kinematics, conservation of mass, and flow 
mapping - Advanced Dynamics of non viscous fluid motion, and Irrigational motion 
of an incompressible fluid – Boundary layer theory - Losses in pipes - Flow through 
pipes- Advanced computational fluid mechanics.Design of municipals water supply 
systems. 
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Water and Water Structures Engineering Department   

WSE 615 Advanced Maintenance of Irrigation and Drainage Networks  
Introduction- Advanced Operation and control concepts – Iintegrated Management of 
irrigation and drainage projects – Advanced Maintenance of canals and drains 
networks- Maintenance of modern equipments for sprinkler and drip irrigation 
systems - Maintenance of drainage networks components(laterals, collectors, 
manholes, and outlets)- Maintenance of irrigation and drainage pumps– Modern 
methods of Maintenance, Monitoring , and Sustainability of irrigation projects . 

 
WSE 616 Advanced Maintenance and River Training  

Introduction- Advanced Channel adjustment and river metamorphosis- Advanced 
Hydraulic relations for alluvial streams – Advanced Sediment discharge formulas – 
Modern Sediment measurements techniques – The new in: River stability, Regime 
theory, River training & control structures, Bank protection, and Scour around bridge 
piers. 

 
WSE 617 Advanced Irrigation, Drainage and Reclamation Modules  

Introduction -Types of agricultural lands and Salt water reclamation – Improving the 
performance of irrigation system and surface irrigation methods & processes – 
Advanced design of pressurized irrigation systems (sprinkle and trickle )- Improving 
farm delivery system and cropping system management – Advanced view of 
automation systems, drainage requirements, natural subsurface drainage, and open & 
closed gravity drains – Advanced methods of designing subsurface and well drainage 
- Economical aspects of drainage. 

 
WSE 618 Advanced Water Transportation Economy  

Introduction- Advanced economical analysis of vehicle operation cost – Modern 
Economic theory and behavior of large transportation system-Modern Economic 
regulations for Pricing , financing , Benefit cost analysis, and Impact on economic 
efficiency. 

 
WSE 619 Advanced Irrigation, Drainage Systems Economy  

Introduction – New trends of: Decision analysis, Water and land prices, Evaluation 
land production – Advanced Simulation models for economical studies of irrigation 
and drainage projects- Modern Concepts of: Decision analysis of economy 
evaluation to land reclamation project, Pricing , financing , and Benefit cost analysis. 

 
WSE 620 Selective Topics (2)    
Contents to be determined according to the research requirements. 
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Water and Water Structures Engineering Department     

Course Contents of the Doctor of Philosophy  
WSE 701 Advanced Irrigation and Drainage Engineering I 

Irrigated and rain-fed Agriculture, performance in irrigation system, surface 
irrigation methods and processes, design of pressurized irrigation systems (sprinkle 
and trickle ), improved farm delivery system, cropping system management, 
overview of automation systems - Overview of drainage requirements and natural 
subsurface drainage, open drains and closed gravity drains, different methods of 
designing subsurface drainage, well drainage and economical aspects of drainage. 

 
WSE 702 Groundwater Engineering II  

Introduction-Basic equation for flow through porous media-Hydraulics of well-
Introduction in steady state flow in aquifers- Design of open wells – Design of deep 
tube wells- Introduction of unsteady flow in aquifers- Sources of groundwater 
pollution-Salt water intrusion. 

 
WSE 703 Advanced Hydraulics II  

Introduction of conservation laws of: mass and momentum-specific energy concept, 
and flow, Flow through bridge pier and culvert, unsteady flow in open channel- 
Mixing in open channels using computer aided advanced software in river modelling. 

 
WSE 704 Advanced Water Structures  II  

Concepts of design – Design against shrinkage and temperature effects – Details of 
reinforcing steel – Details of joints – Stresses in beams on elastic foundations – 
Introduction to using finite element program for the analysis of water structures – 
effect of openings on stress concentration in walls – dynamic effects of structures 

 
WSE 705 Advanced Rehabilitation and Maintenance of Water Structures II 

Introduction- Advanced methods of: tracing cracks, evaluating cracks, and cracks 
treatment - Advanced treatment technology and new chemical materials - Advanced 
technology for gates and steel water structure coating and treatment- Advanced 
maintenance of dams, crossing, and heading up work structures. 

 
WSE 706 Advanced Irrigation and Drainage Engineering II  

Introduction – Modern Irrigated and rain-fed Agriculture, Improving the performance 
of: irrigation system, surface irrigation methods and processes- Advanced design of: 
pressurized irrigation systems (sprinkle and trickle), improved farm delivery system, 
cropping system management, and automation systems- Modern drainage 
requirements and natural subsurface drainage, open drains and closed gravity drains- 
Advanced design of subsurface drainage, well drainage and economical aspects of 
drainage. 
 
 
 
 
 
 



  الالئحة الداخلیة للدراسات العلیا                                                                                            كلیة الھندسة –جامعة الزقازیق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

58 
 

 
Water and Water Structures Engineering Department  

WSE 707 Advanced Groundwater Engineering II  
Introduction of groundwater equations  and Hydraulics of wells - Steady & Unsteady 
states flow in aquifers – Groundwater contamination – Advanced Groundwater 
modeling – Advanced Groundwater management in Egypt and Applied problems. 

 
WSE 708 Advanced Water Resources Management II  

Introduction – Advanced evaluation of water resources – Advanced management of 
water projects - Advanced operation of water systems- Advanced Data & Decision 
analysis models- Modern approaches of integrated water resources management in 
Egypt.  

 
WSE 709 Advanced Hydrology II  

Introduction- Modern concepts of weather and hydrology-Advanced Relations of 
precipitation & runoff, and Hydrologic & hydraulic routing- Advanced hydrologic 
modeling – Advanced Stochastic hydrology. 

 
WSE 710 Advanced Measurement Equipments and Calibration II  

Introduction - Importance of measurements, Advanced Theory and systems of 
measurements, Modern lab. & field measurements Instruments and equipments - 
Specifications and settings for proper measurements in closed flow & free surface 
flow systems, water levels, velocities and discharges, Advanced Calibration and 
applications of measuring instruments and equipments. 

 
WSE 750 Selective Topics (3)    

Contents to be determined according to the research requirements. 
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Mechanical Power Engineering Department  

Course Contents of the Professional and Postgraduate Diplomas  
  

Syllabus for Diploma of Professional Studies and Diploma of Higher Studies 
MPE 511: Advanced Heat and Mass Transfer 

Steady and transient heat conduction – Boiling and condensation – Solar radiation – 
Cooling towers – Wetted cooling turns – Heat convection and design off fins – Heat 
exchangers – Basics of mass transfer – Air washers – spray jets. 

 
MPE 512: Advanced Fluid Mechanics 

Ideal two-dimensional flows – Laminar boundary layer – Transition to turbulent flow 
– turbulent boundary layer. 

 
MPE 513: Advanced Computational Fluid Dynamics 

Flow governing equations and boundary conditions – basic numerical methods 
(Finite difference method – Finite element method – Finite volume method) – 
Numerical stability and convergence – Numerical methods for ideal flow – 
Numerical methods for solving Euler equation – Numerical methods for Navier-
Stokes equations. 

 
MPE 514: Solar Energy Engineering 

Solar energy on earth – Central receiving systems of solar energy – Receiving device 
– Heat energy storing systems – Power generation systems of solar energy – Solar 
spots – Principles of solid state – Photovoltaic energy storage – Satellite power 
generation systems from solar energy – Solar energy conversion systems to 
electricity – Heat transfer systems – Heat energy distribution systems – 
Semiconductors – Solar cells. 

 
MPE 515: Wind Energy Engineering 

Selection of location – Aerodynamic design of vertical-axis wind turbines – Types of 
wind turbines – Wind velocity recording and mapping – Aerodynamic design of 
horizontal-axis wind turbines – Applications (electricity generation and water 
pumping) – Energy storage. 

 
MPE 516: Nuclear Energy Engineering 

Nuclear energy as a basic source of energy – Generation and removal of energy in 
nuclear reactor – Reactor cooling systems (heat transfer and fluid flow) – 
Acceleration of charged particles – Nuclear reactions – Thermodynamic concepts of 
nuclear energy – Types of reactors and power plants. 
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Mechanical Power Engineering Department 

MPE 517: Other Renewable Energies 
Temperature differences of ocean water – Open cycle and its recent developments – 
Motion of waves – Wave energy conversion – Ocean wave energy – Energy 
generation from waves – Tidal energy. 

 
MPE 518: Operation and Maintenance of Energy Equipment 

Classifications of energy equipment – Performance monitoring – Periodic 
maintenance – Design-point performance – Analysis of operation difficulties. 

 
MPE 519: Selected Topics in Renewable Energy Engineering 

Modern topics in the applications of renewable energies. 
 
MPE 520: Project 

Project aims to train the student on processing a field problem or the design of a 
certain system with application of what he studied. The subject of the project differs 
from one diploma to another according to the field of specialization. 

 
MPE 532: Advanced Computational Methods in Mechanical Power Engineering 

Principles of perturbation and its applications in fluid mechanics as well as heat and 
mass transfer – Method of residuals and its applications – Method of finite 
differences and its applications (Problems of fluid mechanics and those of heat and 
mass transfer) – Method of finite elements and its applications. 

 
MPE 533: Compressors and Pumps Engineering 

Analysis of compressors and pumps – Design concepts of compressors – Transient 
performance (compressor off-performance chart) – Matching between pump and 
pipelines – Different methods to design a multistage axial compressor – Design of a 
centrifugal compressor – Design of centrifugal pumps. 

 
MPE 534: Advanced Turbomachinery Engineering 

Introduction (types of turbomachines and their performance) – blade design – Study 
of boundary layer in turbines and its losses – Supersonic turbines – Turbine cooling – 
Velocity triangles – Analysis of fluid flow through turbines – types of losses – Off-
design performance of turbines. 

 
MPE 535: Operation and Maintenance of Turbomachines 

Types of turbomachines – Monitoring of performance – Periodic performance – In- 
and off-design performance - ,.Analysis of operation difficulties. 

 
MPE 536: Pneumatic and Hydraulic Systems 

Pneumatic and hydrodynamic circuits – Two-phase flow – Valves – Pipe flow – 
Compressors and pumps – Storage tanks. 
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Mechanical Power Engineering Department 

MPE 537: Performance Analysis of Turbomachines 
gas turbine – Cooling of turbine blades – Performance analysis of axial turbines – 
Design of a multi-stage axial gas turbine – Hydraulic turbines. 

 
MPE 538: Selected Topics in Turbomachinery Engineering 
 
MPE 539:  Project 

Project aims to train the student on processing a field problem or the design of a 
certain system with application of what he studied. The subject of the project differs 
from one diploma to another according to the field of specialization. 

 
MPE 551: Power Plants and their Economics 

Traditional power plants – Energy sources – Thermodynamics of power plants – 
Basic fuels – Fuel and combustion – Combustion systems – Steam power plant – 
Diesel stations – Renewable power plants – Energy storage – Economics of power 
plants – Energy management – Environmental aspects – Nuclear power plants – Gas 
turbine plants. 

 
MPE 552: Design and Performance of Combustion Systems 

Fuels – Fuel handling – Combustion – Combustion chemistry – combustion systems 
(liquid fuel – gaseous fuel – solid fuel) – Handling of combustion exhausts. 

 
MPE 553: Design and Performance of Heat Transfer Equipments 

Review to basics of heat transfer – heat pipes – cooling condensers and evaporators – 
Water heaters – Heat Exchangers – Boilers – Industrial furnaces and combustion 
chambers – Solar heaters. 

 
MPE 554: Heat Pipes 

Historical development of heat pipes – Practical aspects of the design of heat pipes – 
Special heat pipes – Applications of heat pipes – Working theory of heat pipes – 
Design and testing of heat pipes. 

 
MPE 555: Operation and Maintenance of Heat Equipment 

Classification of heat equipment – Performance monitoring – Periodic maintenance – 
In- and off-design point performance – Analysis of operation difficulties. 
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Mechanical Power Engineering Department 

MPE 556: Advanced Thermodynamics 
Revision of first and second laws of thermodynamics – Stability cases – Joule-
Thomson effect – Methods of analyzing the efficiency of cooling stations – Quasi-
static thermal operations – Reversibility – Mixtures – Thermo-fluid processes – 
Energy reactions. 

 
MPE 557: Selected Topics in Heat Engineering 
 
MPE 558: Project 

Project aims to train the student on processing a field problem or the design of a 
certain system with application of what he studied. The subject of the project differs 
from one diploma to another according to the field of specialization. 

 
MPE 571: Advanced Cooling Engineering 

Cooling systems by pressurized steam – Electro-thermal cooling – Steam jet cooling 
– Economics of cooling systems – Suction cooling systems – Air cooling – Gas 
liquidizing. 

 
MPE 572: Advanced Air Conditioning Engineering 

Revision of air conditioning cycle – Cooling load – Design of air ducts – Central air 
conditioning unit – Separate units – Heat pump -  Economics of air conditioning 
systems – Thermal comfort – Heating load – Air distributions and exit design – 
Regenerative units. 

 
MPE 573: Cooling Compressors 

Reciprocating compressors – Helical compressors – Screw compressors – Centrifugal 
compressors – Design of compressors for cooling systems. 

 
MPE 574: Control Systems and Engineering  

Theory of measurements and methods of automatic control – Applications on cooling 
systems and air conditioners – Rating responses in control systems – Protection and 
signal devices – Electronic circuits – Practical cases. 

 
MPE 575: Operation and Maintenance of Cooling Equipment 

Classification of cooling equipment – Performance monitoring – Analysis of 
operation faults – Compressors periodic maintenance – Maintenance of evaporators 
and condensers – Calibration of measuring devices – Charging operations – 
Installation of cooling equipment. 
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Mechanical Power Engineering Department  

MPE 576: Operation and Maintenance of Air Conditioning Equipment 
Classification of air conditioning systems – Performance monitoring – Faults 
analysis – Periodic maintenance of air handing equipment – Periodic maintenance of 
air entrances and exits – Periodic maintenance of control equipment of heat and 
humidity – Maintenance of throttles. 

 
MPE 577: Selected Topics in Cooling Engineering and Air Conditioning 
 
MPE 578: Project 

Project aims to train the student on processing a field problem or the design of a 
certain system with application of what he studied. The subject of the project differs 
from one diploma to another according to the field of specialization. 
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Mechanical Power Engineering Department  
Course Contents of Master and Doctor of Philosophy  

MPE 611: Advanced Heat and Mass Transfer 
Steady and transient heat conduction – boiling – Heat exchangers – Pronciples of 
mass transfer – Air washers – Cooling jets – Solar radiation – Cooling towers – Fins 
and forced convection – Condensation. 

 
MPE 612: Advanced Fluid Mechanics 

Ideal two-dimensional flows – Laminar boundary layer – Transition to turbulent flow 
– turbulent boundary layer. 

 
MPE 613: Fuel and Combustion Theory 

Types of fuel (solid – liquid – gaseous) – fuel additions – Combustion kinematics – 
Combustion of pre-mixed and non-mixed fuels – Flame properties. 

 
MPE 614: Advanced Turbomachines 

Introduction (types of turbomachines and their performance) – blade design – Study 
of boundary layer in turbines and its losses – Supersonic turbines – Turbine cooling – 
Velocity triangles – Analysis of fluid flow through turbines – types of losses – Off-
design performance of turbines. 

 
MPE 615: Advanced Cooling and Conditioning 

Complex cooling systems with pressurized steam – Electro-thermal cooling – Air 
conditioning – Systems of air conditioning – Central conditioning systems – 
Economics of cooling and conditioning processes – Suction cooling – Steam jet 
cooling – Design of cooling and freezing units – Separate units – Design of air 
networks – Control systems and equipment. 

 
MPE 616: Advanced Internal Combustion Engines 

Thermodynamics and applications – Flow mixing ion combustion chambers – 
Mathematical modeling of combustion equations – Properties of combustion in petrol 
and diesel engines – Heat transfer and cooling systems in engines – Engine 
performance in different operating conditions. 

 
MPE 617: Advanced Computational Fluid Dynamics 

Flow governing equations and boundary conditions – basic numerical methods 
(Finite difference method – Finite element method – Finite volume method) – 
Numerical stability and convergence – Numerical methods for ideal flow – 
Numerical methods for solving Euler equation – Numerical methods for Navier-
Stokes equations. 

MPE 630: Advanced Thermodynamics 
Revision of first and second laws of thermodynamics – Stability cases – Joule-
Thomson effect – Methods of analyzing the efficiency of cooling stations – Quasi-
static thermal operations – Reversibility – Mixtures – Thermo-fluid processes – 
Exergy reactions. 
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Mechanical Power Engineering Department 

MPE 631: Energy Resources and Systems 
Introduction to heat generation – Power plants and surrounding environment – 
Renewable energy sources – Organic and nuclear fuels – Direct methods for energy 
conversion. 

 
MPE 632: Wind Energy and its Applications 

Selection of location – Aerodynamic design of vertical-axis wind turbines – Types of 
wind turbines – Wind velocity recording and mapping – Aerodynamic design of 
horizontal-axis wind turbines – Applications (electricity generation and water 
pumping) – Energy storage. 

 
MPE 633: Theory of Two-Phase Flow 

Types of two-phase flow – Pressure drop due to friction, sudden compression and 
sudden throttling – Heat transfer in two-phase flow – Boiling with forced convection 
– Spot boiling – Combustion points – Measuring devices for two-phase flow – 
Governing equations – Annular flow. 

 
MPE 634: Advanced Gas Dynamic 

Introduction to multi-dimensional compressed flow – Subsonic flow – Supersonic 
flow – Mixed flow – Real gas flow with heat transfer.  

 
MPE 635: Advanced Aerodynamic 

Aerodynamics of aerofoil – Aerodynamics of wings. 
 
MPE 636: Advanced Propulsion Systems 

Types of gas and rocket engines – Thermodynamic and aerodynamic of air entrance 
passages and combustion chambers – Design and performance of compressors and 
turbines – Chemical fuel of rockets – Rockets of electric fuel – Fluid equipment that 
are used in liquid-fuel rockets. 

 
MPE 637: Advanced Computational Methods in Mechanical Power Engineering 

Principles of perturbation and its applications in fluid mechanics as well as heat and 
mass transfer – Method of residuals and its applications – Method of finite 
differences and its applications (Problems of fluid mechanics and those of heat and 
mass transfer) – Method of finite elements and its applications. 

 
MPE 638: Selected Topics in Mechanical Power Engineering 
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       Mechanical Design and Production Engineering Department   

Course Contents of the Professional and Postgraduate Diplomas   
  

MDP 501 Introduction to Engineering Materials 
 Metallic materials, amorphous alloys, polymers, ceramics, photoactive materials, 
composite materials.  
 

MDP 502 Casting Technology 
Principles and advances in casting processes. Solidification of metals and alloys. 
Gating and riser design and locations. Directional solidification and feeding 
distances.  Design for Casting. Melting Practice, cupola charge calculations, ductile 
and malleable iron production. Casting defects and remedies. 
  

MDP 503 Welding Technology 
Principles and advances in joining processes, metallurgy of welding, solid state 
welding, liquid state welding,  solid/liquid state welding, adhesive bonding. 
Weldability of steels, cast iron and non-ferrous alloys 
  

MDP 504 Measurements Technology 
 Accuracy and standards, venire calipers, micrometers, gauge blocks, dial indicators, 
optical comparators, electronic instruments, pneumatic instruments, surface finish 
instruments, go/no-go gauges, sine bar, how to care for and maintain measuring 
equipment. 
  

MDP 505 Computer-Aided Manufacturing 
 The manufacturing system, CIM models and concepts, analysis tools for 
manufacturing, CNC and DNC systems. Flexible manufacturing systems and 
assembly equipment. Control structures for manufacturing systems in CAM. The role 
of CAD/CAM in manufacturing. Process planning and manufacturing scheduling.  
  

MDP 506 Theory of Metal Cutting 
Typical cutting operations, mechanics of orthogonal cutting, elastic and plastic 
behavior, resistance to cutting, shear stress and strain in cutting, friction, cutting, 
forces and dynamometry, wear and tool life, cutting temperature, tool materials, work 
material considerations, complex tools, chip control, cutting fluids. Economics of 
metal cutting  
 

MDP 507 Forming Technology 
 Stress and strain, work hardening, plastic instability, strain rate and temperature, 
deal work or uniform energy, slab analysis of forging, rolling, extrusion, rod and tube 
drawing. Sheet metal formability, Forming limit diagrams. formability, bending, 
plastic anisotropy  
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Mechanical Design and Production Engineering Department 
MDP 508 Design of Jigs and Fixtures 

 Classification of jigs and fixtures, fundamental principles of design of jigs and 
fixtures, location and clamping in jigs and fixtures, simple design for drilling jigs, 
milling fixtures etc. indexing jigs and fixtures. 
      

MDP 509 Mechanical Testing of Advanced Materials 
Tension, compression, bending, in-plane shear, interlaminar shear, bearing, impact. 

 
MDP 510 Introduction to Composite Materials  

Classification and definition of composite materials, fibers and matrices, fiber-matrix 
interface, elastic properties, strength of laminates, properties of short fiber composite 
materials. 
  

MDP 511 Joining of Composite Structures 
Repair technique: resin injection, reinforced patch, and combination between them. 
Adhesive joints: Single-lap joint, Double-strap, Scarf joint, Stepped-lap joint.  
Bolted joints: tightening torque, washer size, bolt/hole clearance, and washer/bolt 
clearance. Evaluation of the repaired structure 
  

MDP 512  Introduction to Nano Technology 
Definitions, Advantages of materials in nano level, types of nano materials, 
dispersion of nano materials, processing of nano materials, characterization of nano 
materials and nano composites, potential applications of nano materials. 

MDP 513 Production of Nano Materials 
Why nano materials?, spinability and Berry’s bumber, processing of nano fibroses 
structures, processing of nano fibril composites, carbon nanotubes, exfoliated 
graphite nano sheets, Properties of nano materials (morphological, chemical, 
physical, electrical and mechanical properties), nano materials from laboratory to 
large scale production. 

MDP 514 Nano Composites 
Definitions, types of nano reinforcement materials, dispersion of nano reinforcement 
in different types of material matrices, alignment of nano reinforcement materials, 
processing methods of nano composites, hybrid fabrics, characterization techniques, 
potential applications of nano composites. 

MDP 515 Mechanical Behavior of Nano Materials 
 Tradition mechanical behavior of materials, non Hooken behavior of materials, 
applicability of Hall-Petch relation in nano level, stress-strain relationship of nano 
polymeric based materials, stress-strain relationship of nano carbon materials, 
modulus of elasticity, fracture toughness and strain hardening coefficient behavior of 
nano materials, behavior of nano composites “Does rule of mixture apply in nano 
level?”  

MDP 516  Elective Course (1) 
MDP 517  Elective Course (2) 
MDP 518  Elective Course (3) 
MDP 519  Project 
MDP 520  Seminar 
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Mechanical Design and Production Engineering Department 
MDP 524 : Liner Thermo Elasticity (1) 

 Thermodynamic – Thermodynamics elastic deformation – Linear thermoelastic 
Solids . 
  

MDP 525 : Theory of Tribology 
 Surface Properties and Measurements – Contact of Surfaces – Friction – Wear.  
 
MDP 528 : Numerical Methods in Mechanical Engineering   
 Rung – Kutta Method – Newton Method – Raphson – Smell – Square Method .  
 
MDP 531 : Computer Aided Design (CAD) (1) 
 What is the CAD – Tools for CAD – Principals of Software design . 
 
MDP 532 : Nonlinear Oscillations  

 Types of nonlinear Sscillations – Qualitative analysis of nonlinear Qscillations – 
Quantitative analysis – Parametric Oscillations. 
 

MDP 533 : Meachanical Measurements (1)  
 Measurements of ; Pressure – temperature – Force – Speed – Time – Power .  
 
MDP 535 : Mechanical Design 

 Mechanical Design theories – Design of rotating Shafts – Design of gears – Design 
of Bearings – Design of Mechanical Parts .  
 

MDP 536 : Design of Mechanical Systems  
 Mechanical systems : Definitiens , Kinds , properties and analysis Methods , 
Stistical entrance to Design , Models and Simulation , Design of Systems for 
Maintinance .  

 
MDP 537 : Dynamic Stability 

 Dynamic Equilibrum – Unbalance Forces – Dynamic Balancing Compensation – 
Threshold of Stability .  

 
MDP 538 : Industrial Robotics 

 Robots Kinamatics – Inverse Kinamatics – Language Method – Forces and moments 
in Robotics .  
  

MDP 539 : Noise Control  
 Noise Sources – Noise Measurements – Noise Analysis – Noise Reduction and  
Control .  
 

MDP 540 : Hydrostatic Lubrication  
 Contact of nonconforming Disks – Journal bearing – Finite Length Bearing – 
Thermal Effect – Extrenally Pressurizea Bearings  
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Mechanical Design and Production Engineering Department 

Course Contents of Master and Doctor of Philosophy    
 (Mechanical Design Engineering) 

 
MDP 628 Continuum Mechanics 

Vectors analysis, Tensors analysis, Stress, Deformations and strains, Motion and 
flow, Fundamental laws of continuum mechanics, Elastic behavior, plastic behavior, 
viscoelastic behavior, Fluids. 
    

MDP 629 Advanced Theory of Elasticity 
Stress, Strain, Plane stress and strain, General Hooke’s law, Equilibrium equations , 
Strain energy methods, Torsion problem, Bending problem,  
 

MDP 630Theory of Plasticity  
Basic experiments, Stress and strain tensors, Yield criteria, Plastic stress-strain 
relations, Plane Elastoplastic problems, Method of successive elastic solutions, The 
slip-line field, Limit analysis.    
 

MDP 631Linear Visco-Elasticity 
Analysis of viscoelastic bodies, Relaxation and creep tests, Linear viscoelasticity, 
Superposition, Viscoelastic models, Fourier and Laplace transforms, Thermal effect, 
Constitutive equations.  
  

MDP 632Linear Thermo-Elasticity (2) 
Fundamentals of thermodynamics, Thermodynamics elastic deformation, Modes of 
heat transfer, Temperature field, Stress and deformation fields, Uniqueness of 
solution,  Thermoelasticity in bars, plates and shells, Variatinal methods in 
thermoelasticity. 
  

MDP 633Tribology-1 
Surface properties and measurements, Contact of surfaces, Friction theories, Wear, 
Friction instability, Mechanics of rolling motion. 
 

MDP 634Tribology-2 
Types and properties of lubricants, Hydrodynamic lubricants, Reynolds equation, 
Contact of nonconforming disks, Journal bearing, Variable viscosity, Shear stress in 
hydrodynamic films, Finite length bearing, Thermal effect, Hydrodynamic 
instability.  
 

MDP 635Mechanics of Composite Materials (1) 
Composite materials and Applications, Visible behavior of a lamina, Bending, 
buckling and vibration of laminated plates, Macro- behavior of a lamina 
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Mechanical Design and Production Engineering Department 

MDP 636 Variational Mechanics 
A basic concepts of analytical mechanics, The principle of virtual work, 
D’alembert’s principle, The calculus of variation , The lagrangian equation of 
motion, Canonical transformation 
 

MDP 637Finite Element Method 
Basic concept of the finite element method (FEM), Matrix method, Interpolation 
functions, Enrgy methods, Methods of weighted residuals, 1D linear FE, 2D linear 
FE, Axisymmetric FE, 3D FE 
 

MDP 638 Structural Optimization  
Introduction to optimization, Formulation of an optimization problem, Optimum 
design concepts, Linear programming method, Unconstrained and Constrained 
optimization, Numerical methods for Optimization. 
 

MDP 639Computer Aided Design (CAD) (2) 
What is the CAD, Tools for CAD, Principals of software design, Basic computer 
graphics, The finite element methods, Structural optimization,  
 

MDP 640 Advanced Theory of Vibration 
Nonlinear vibration, Random vibration, Stability, Vibrating systems design, and 
random excitation. 
 

MDP 641  Dynamics of Robotics   
Dynamic equilibrium, Unbalance force, Dynamic balancing compensation, 
Threshold of stability.  
Noise control Noise sources, Noise measurements, Noise analysis, Noise reduction 
and control. 

 
MDP 644 Mechanical Measurements (2) 

Measurements of; pressure, temperature, force, time, speed, power, Analysis of 
results, presentation of test results. 
 

MDP 645 Theory of Plates and Shells 
Bending of rectangular plates, Different edge conditions, Plates on elastic 
foundations, Bending of anisotropic plates, Small and Large deformations of plates, 
Theory of cylindrical shells, Axisymmetric – shells. 
 

MDP 646 Hydrodynamic Lubrication  
Reynolds equation, Contact of nonconforming disks, Journal bearing, Variable 
viscosity, Shear stress in hydrodynamic films, Finite length bearing, Thermal effect, 
Hydrodynamic instability.  
Hydrostatic lubrication  Contact of nonconforming disks, Journal bearing, Finite 
length bearing, Thermal effect, Externally pressurized bearings. 
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MDP 647 Contact Mechanics  

Motion and forces at a point of contact, Line loading of an elastic half-space, Point 
loading of an elastic half-space, Hertizian contact problem, Frictional contact of 
elastic bodies, Numerical methods for solving contact problems. 
 

MDP 648 Stochastic Finite Element Analysis 
FEM in deterministic structural analysis, Stochastic variational principles, Stochastic 
sensitivity, Stochastic FEM in nonlinear analysis. 
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Course Contents of the Master Degrees   
(Production Engineering) 

MDP 601Casting Technology  
Principles and advances in casting processes. Solidification of metals and alloys. 
Gating and riser design and locations. Directional solidification and feeding 
distances.  Design for Casting. Melting Practice, cupola charge calculations, ductile 
and malleable iron production. Casting defects and remedies.  
 

MDP 602 Welding Technology 
Principles and advances in joining processes, metallurgy of welding, solid state 
welding, liquid state welding, liquid-solid state bonding, solid/liquid state welding, 
adhesive bonding. Weldability of steels, cast iron and non-ferrous alloys 
  

MDP 603 Measurements Technology 
Instrument precision, precision vs. tolerance, precision vs. accuracy, Verniers, 
micrometers, gage blocks, comparison and dial indicators, angle measurements, 
surface roughness parameters and instruments. 

  
MDP 604 Computer-Aided Manufacturing 

The manufacturing system, CIM models and concepts, analysis tools for 
manufacturing, CNC and DNC systems. Flexible manufacturing systems and 
assembly equipment. Control structures for manufacturing systems in CAM. The role 
of CAD/CAM in manufacturing. Process planning and manufacturing scheduling. 
  

MDP 605 Theory of Metal Cutting 
Typical cutting operations, mechanics of orthogonal cutting, elastic and plastic 
behavior, resistance to cutting, shear stress and strain in cutting, friction, cutting, 
forces and dynamometry, wear and tool life, cutting temperature, tool materials, work 
material considerations, complex tools, chip control, cutting fluids. Economics of 
metal cutting 
  

MDP 606 Forming Technology 
Stress and strain, work hardening, plastic instability, strain rate and temperature, 
ideal work or uniform energy, slab analysis of forging, rolling, extrusion, rod and 
tube drawing. Sheet metal formability, Forming limit diagrams. formability, bending, 
plastic anisotropy  
 

MDP 607 Design of Jigs and Fixtures 
Introduction, location, location devices, clamping, guiding elements, indexing jigs & 
fixtures, Design of jigs and fixture bodies and other elements.  
Preparation and Presentation of typical designs in the form of drawings for the 
following:  
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Drill Jig, drilling and reaming jigs, milling fixtures, indexing jigs, indexing milling 
fixtures, turning fixtures, welding fixtures, turning mandrel, grinding mandrel, 
broaching fixtures.  

MDP 608   Advanced Metallurgy 
Advanced studies of deformation and failure in materials. Macroscopic and 
microscopic aspects of deformation. Micro mechanisms responsible for strengthening 
and deformation in structural materials. Properties and selection of materials for 
engineering applications. Phase diagrams. Heat treatment of tool materials.  
Corrosion control and prevention.  

MDP 609 Theory of Metal Forming 
Plasticity, Crystal based plasticity, plastic instability, strain rate and temperature, 
ideal work or uniform energy, slab analysis, force balance, slip line field theory, 
deformation zone geometry, forming limit diagrams,  plastic anisotropy 

MDP 610 Non-Tradition Machining  
Ultrasonic machining, abrasive,  water jet machining, Electrochemical and EDM. 
Electron and laser beam machining. Plasma arc machining, chemical machining. 
Silicon processing into wafers. Lithography and photolithography. Machining of 
semiconductor materials 

MDP 611 Introduction to Composite Materials  
Fibers and matrices, fiber-matrix interface, elastic properties, laminate theory, 
strength of unidirectional laminae, strength of laminates, strength of short fiber 
composites.  

MDP 612 Joining of Composite Structures 
Repair technique: resin injection, reinforced patch, and combination between them. 
Adhesive joints: Single-lap joint, Double-strap, Scarf joint, Stepped-lap joint.  
Bolted joints: tightening torque, washer size, bolt/hole clearance, and washer/bolt 
clearance. 
Evaluation of the repaired structure  

MDP 613 Fracture Mechanics of Composites 
Delamination of composite laminates, Fracture modes, Microscopic aspects, Mode I 
tests, Mode II tests, Mixed-mode I/II tests, Mode III tests, Mixed-mode delamination 
failure criteria, Fatigue delamination of composite laminates. 

MDP 614 Mechanical Behavior of Advanced Materials 
Mechanical behavior under tension, compression, bending, impact, in-plane shear, 
interlaminar shear, behavior under biaxial loads. 

MDP 615 Optical Methods of Engineering Analysis 
Light and interference; classical interferometry, photoelasticity methods and 
applications, contour and displacement measurement, principles of moire 
interferometry, experimental methods in moire interferometry, laser speckle 
interferometry, phase shifting to improve interferometry. 
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MDP 616 Visco-elastic characterization of Advanced Materials 
Types of damping test techniques, Effect of temperature on damping properties, 
effect of frequency on damping properties, effect of material configurations on 
damping properties. 
 

MDP 617 Fatigue Behavior of Composites 
Biaxial torsion-tension, plane bending fatigue, rotating bending fatigue, biaxial 
torsion-bending fatigue, 
  

MDP 618 Introduction to Nano Technology  
Definitions, advantages of materials in nano level, types of nano materials, dispersion 
of nano materials, processing of nano materials, characterization of nano materials 
and nano composites, potential applications of nano materials. 
  

MDP 619 Production of Nano Materials 
Why Nano Materials?, spinability and Berry’s number, processing of nano fibroses 
structures, processing of nano fibril composites, carbon nano tubes, Exfoliated 
graphite nano sheets, Properties of nano materials (morphological, chemical, 
physical, Electrical and mechanical properties of nano materials, nano materials from 
laboratory to large scale production. 
 

MDP 620 Nano Composites 
Definitions, types of nano reinforcement materials, dispersion of nano reinforcement 
in different types of material matrices, alignment of nano reinforcement materials, 
processing methods of nano composites, hybrid fabrics, characterization techniques, 
potential applications of nano composites 
  

MDP 621 Mechanical Behavior of Nano Materials 
tradition mechanical behavior of materials, materials of non Hooken behavior, 
applicability of Hall-Petch relation in nano level, stress-strain relationship of nano 
polymeric based materials, stress-strain relationship of nano carbon materials, 
modulus of elasticity, fracture toughness and strain hardening coefficient behavior of 
nano materials, behavior of nano composites “Does rule of mixture apply in nano 
level?”  

MDP 622 Elective Course 1 
MDP 623 Elective Course 2 
MDP 624 Elective Course 3 
MDP 625 Elective Course 4 
MDP 626 Seminar 
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Course Contents of Doctorate of Philosophy Degree 
(Production Engineering) 

MDP 701 Advanced Engineering Materials 
Properties and selection of materials for engineering applications. Phase diagrams. 
Heat treatment of tool materials.  Corrosion control and prevention. Metallic 
materials, amorphous alloys, polymers, ceramics, photoactive materials, composite 
materials. 
 

MDP 702 Advanced Machining Technology 
Introduction, abrasive jet machining, thermal metal removal processes, 
electrochemical and chemical processes, plasma arc machining, electron beam 
machining, laser beam machining, high velocity forming process 
  

MDP 703 Heat Treatment 
Introduction, atomic structure, structure of crystalline solids, imperfections in solids, 
diffusion, strengthening mechanisms, phasediagrams, phase transformation in metals, 
the iron-carbon system, thermal processing of metals and alloys, Kinetics of heat 
treatment. TTT diagrams. Hardenability. Precipitation hardening. 
  

MDP 704 Surface Treatment 
Surface processing, chemical and mechanical cleaning, carburizing, nitriding, 
carbonitriding, chromizing and boronizing, plating and relating processes; PVD, 
CVD, organic coating, porcelain enameling, thermal and mechanical coating 
processes.  
 

MDP 705 CNC Machining 
CNC Co-ordinate System, Dimensioning System, Datum point & Reference point, 
Movement Instruction, Machine Instruction, Tool Instruction, Dimension Instruction, 
Datum point shift, Basic Programming, introduction to G & M Codes, ISO Program 
format, Sample Program, Contour Program. 
 

MDP 706 Advanced Composite Materials 
Metal matrix composites (MMC), polymer matrix composites (PMC), and ceramic 
matrix composites (CMC), rule of mixtures, fiber reinforcements, and particulate 
reinforcements. Microscopic examination, failure theory, classical lamination theory.
  

MDP 707 Advanced Metrology 
Instrument precision, precision vs. tolerance, precision vs. accuracy, Optical Methods 
for surface roughness, straightness, roundness, flatness, digital verniers, digital 
micrometers.  

MDP 708 Design of Dies  
Classification of dies, design of dies for bulk metal deformation-wire drawing, 
extrusion, forging and rolling; design of dies for sheet metal: blanking and piercing, 
bending and deep-drawing; design of dies used for casting and molding, powder 
metallurgy die design; 
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MDP 709 Mechanics of Advanced Composites 

Introduction to computer Material Layers Mechanical behavior – stress , stray 
relation Microscopie layers mechanical behaviors – torsion , banding and uibralions 
of composites – coefficient of elasticity matrix calculation      

MDP 710 Mechanical Testing of Composites 
ASTM tests: Tension, compression, bending, in-plane shear, interlaminar shear, 
torsion, impact, fatigue, etc. 

MDP 711 Imaging Techniques For Engineering Analysis 
Light and interference; classical interferometry, photoelasticity methods and 
applications, contour and displacement measurement, principles of moire 
interferometry, experimental methods in moire interferometry, laser speckle 
interferometry, phase shifting to improve interferometry, white-light interferometry, 
measurement of surface quality, testing curved surfaces, on-line measurements of 
surface roughness.  

MDP 712 Advanced Nano Technology  
Definitions, advantages of materials in nano level: defects, surface area per unit 
volume, mechanical properties, etc., types of nano materials: nano fibroses materials, 
Exfoliated nano sheets, SWCNTs and MWCNTs,  dispersion of nano materials: in 
polymers and in metal powders, processing of nano materials: electro-spinning 
technique, nano fibroses mat, nano yarns, nano fibril composites, nano porous 
membrane  and metal matrix with powder metallurgy technique, characterization of 
nano materials and nano composites: morphological; optical and electrical 
microscopy, size; sedimentation and x-ray, chemical; Raman spectroscopy and 
mechanical; AFM, potential applications of nano materials: Drug delivery, tissue 
engineering, life science, nano sensors, light weight vehicles, electronics, medical, 
biomedical and agriculture.  

MDP 713 Mechanical Behavior of Nano Materials 
Tradition mechanical behavior of materials, non Hooken behavior of materials, 
applicability of Hall-Petch relation in nno level, stress-strain relationship of nano 
polymeric based materials, stress-strain relationship of nano carbon materials, 
modulus of elasticity, fracture toughness and strain hardening coefficient behavior of 
nano materials, behavior of nano composites “Does rule of mixture apply in nano 
level?”  

MDP 714 Production of Nano Materials 
Why Nano Materials?, spinability and Berry’s number, processing of nano fibroses 
structures, processing of nano fibril composites, carbon nano tubes, 
Exfoliated graphite nano sheets, morphological, chemical, physical, electrical and 
mechanical properties of nano materials, nano materials from laboratory to large 
scale production 

MDP 715 Nano Composites 
Definitions, types of nano reinforcement materials, dispersion of nano reinforcement 
in different types of material matrices, alignment of nano reinforcement materials, 
processing methods of nano composites, hybrid fabrics,  characterization techniques, 
potential applications of nano composites.  

MDP 716  Elective Course (1)  : MDP 717  Elective Course (2) 
MDP 718 Elective Course  (3)  : MDP 719 Elective Course  (4) 
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Course Contents of Professional Diploma in  Industrial Engineering 

 
INE 508 Engineering Economy 

Introduction to engineering economic decision making, economic decision criteria, 
discounted cash flow, replacement and timing decisions, risk, depreciation, and 
income tax. 

IEN509 Statistical Engineering and Probability 
Introduction to probability, probability distributions, point estimation, confidence 
intervals, hypothesis testing, linear regression, and analysis of variance. 

 
INE 510 Productivity Measurement and Analysis 

Modern measurement of productivity measurement and analysis including principles, 
issues, and latest techniques associated with benchmarking, efficiency measurement, 
and productivity tracking. Empirical studies and group projects. 

 
INE 511Method of Quality Improvement 

Topics include quality system requirements, designed experiments, process 
capability analysis, measurement capability, statistical process control, and 
acceptance sampling plans.  
 

INE 512 Production Planning and Control 
Introduction to production planning and control techniques and their application to 
designing integrated production systems. Emphasis on the development and use of 
mathematical models and algorithms used to analyze and improve the use of 
material, labor and information in production environments 

INE 513 Total Quality Management and Control 
The meaning and means for achieving “total quality” in all dimensions of industrial 
activities and organizations. Topics include continuous improvement, statistical 
process control, leadership, and training 

INE 514 Maintenance Planning and Control 
Determination of optimal maintenance and replacement practices for components and 
capital equipment; resources of manpower and machinery required for 
implementation of maintenance practices; and the use of mathematical models in the 
development of a maintenance information system. The lectures will be 
supplemented by case study assignments: E.g., Short-term deterministic replacement; 
Short-term probabilistic replacement 

INE 515 Computer-Aided Design and Manufacturing 
Fundamentals of CAD, including geometric and solid modeling, parametric 
representations, features, and human-machine interactions. Applications to design, 
analysis, and manufacturing.  Computer applications to machines and processes in 
manufacturing systems. Numerical control principles, concepts of control theory as 
applied to numerical control, computer-assisted N/C programming (APT, Compact 
II, etc.), automated process planning, adaptive control and robotics. 
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INE 516 Applied Operation Research 
Some of the main stochastic models used in engineering and operations research 
applications: discrete-time Markov chains, Poisson processes, birth and death 
processes and other continuous Markov chains, renewal reward processes. 
Applications: queuing, reliability, inventory, and finance.   
Discussion of case studies in operations research is included. A group project is 
essential for this course. 

 
INE 517 Machines Software Interface Languages 

The necessary computer software packages required for operating and interfacing 
with different types of machine. 
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Course Contents of Postgraduate Diploma in Industrial Engineering 
INE523 Productivity Measurement and Analysis 

Modern measurement of productivity measurement and analysis including principles, 
issues, and latest techniques associated with benchmarking, efficiency measurement, 
and productivity tracking. Empirical studies and group projects.  

 
INE 524 Method of Quality Improvement 

Topics include quality system requirements, designed experiments, process 
capability analysis, measurement capability, statistical process control, and 
acceptance sampling plans.  

 
INE 525 Production Planning and Control 

Introduction to production planning and control techniques and their application to 
designing integrated production systems. Emphasis on the development and use of 
mathematical models and algorithms used to analyze and improve the use of 
material, labor and information in production environments 

 
INE 526 Total Quality Management and Control 

The meaning and means for achieving “total quality” in all dimensions of industrial 
activities and organizations. Topics include continuous improvement, statistical 
process control, leadership, and training 

N527 Maintenance Planning and Control 
Determination of optimal maintenance and replacement practices for components and 
capital equipment; resources of manpower and machinery required for 
implementation of maintenance practices; and the use of mathematical models in the 
development of a maintenance information system. The lectures will be 
supplemented by case study assignments: E.g., Short-term deterministic replacement; 
Short-term probabilistic replacement 

 
INE 528 Computer-Aided Design and Manufacturing 

Fundamentals of CAD, including geometric and solid modeling, parametric 
representations, features, and human-machine interactions. Applications to design, 
analysis, and manufacturing.  Computer applications to machines and processes in 
manufacturing systems. Numerical control principles, concepts of control theory as 
applied to numerical control, computer-assisted N/C programming (APT, Compact 
II, etc.), automated process planning, adaptive control and robotics. 

 
INE 529 Applied Operation Research 

Some of the main stochastic models used in engineering and operations research 
applications: discrete-time Markov chains, Poisson processes, birth and death 
processes and other continuous Markov chains, renewal reward processes. 
Applications: queuing, reliability, inventory, and finance. Discussion of case studies 
in operations research is included. A group project is essential for this course. 
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Industrial Engineering Department 
INE 530 Statistical Modelling and Design of Experiments 

Fundamental coverage of topics in multiple regression and factorial experiments that 
serve in the industrial modeling and analysis of manufacturing systems. 

 
INE 531 Simulation Analysis and Design 

Covers modeling of discrete-event dynamic systems and introduces methods for 
using these models to solve engineering design and analysis problems.  

 
INE 532 Scheduling theory 

Includes topics in sequencing and scheduling with emphasis on deterministic 
machine scheduling problems with some stochastic results examined. Complexity of 
various problems will be analyzed.  

 
INE 533 Engineering Information Systems 

Basic functional understanding of object oriented modeling; database systems; 
enterprise information; and distributed systems. 

 
INE 534 Optimization theory 

Topics include modeling with networks and graphs; linear, nonlinear, and integer 
programming; construction of models employing modern modeling languages; and 
general solution strategies.  

 
INE 535 Design of Human Integrated Systems 

Topics include general cognitive systems engineering concepts and principles, and 
specific concepts and principles of interface design, task analysis, prototyping, and 
empirical usability of evaluation methods 

 
INE 536 Artificial Intelligence in Production 

Formulation of artificial intelligence (AI) models for industrial engineering 
problems. A study and development of AI models for production planning, 
manufacturing systems, operations research, human factors, ergonomics, and 
engineering management. Students will undertake projects dealing with their specific 
areas of doctoral research. 
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Industrial Engineering Department 
Course Contents of Master Degree 

INE 601 Probabilistic Models and Applications 
An introduction to basic stochastic processes such as Poisson and Markov processes 
and their applications in areas such as inventory, reliability, and queuing. 

 
INE 602 Statistical Methods for Manufacturing Design and Improvement 

Fractional factorial designs, response surface methods.  
 
INE 603 Statistical Modelling and Regression Analysis 

Simple and multiple linear regression, inferences and diagnostics, stepwise 
regression and model selection, advanced regression methods, basic design and 
analysis of experiments, factorial analysis . 

 
INE 604 Manufacturing Systems 

Topics include analysis of flows, bottlenecks and queuing, types of operations, 
manufacturing inventories, aggregate production planning, lot sizes and lead times, 
and pull production systems . 

 
INE 605 Warehousing Systems 

Topics include design and analysis of materials handling systems, warehouse layout, 
order picking strategies, warehousing inventories, warehouse management systems, 
integration of production and distribution systems. 

 
INE 606 Project Planning and Design 

Series of design projects. Development of networks, time estimation, and level of 
detail, scheduling computations, project cost control, time-cost trade-off, PERT, and 
computer processing. 

 
INE 607 Supporting Human Decision Making 

Designing, building and testing computer systems that emulate human thinking and 
can draw conclusions based on incomplete and fuzzy data.  Design and 
implementation of user interfaces using Visual Basic.  Students are required to design 
and build a decision support system.  Students will use various test tools to validate 
their systems. 

 
INE 608 Dynamic System Simulation and Modeling 

Models of dynamic systems, such as aircraft, ground vehicles, and machinery, and 
manual control. Numerical simulation techniques and applications. Interactive 
simulators. Student programming project. 

 
INE 609 Theory of Linear Models 

Topics include multiple linear regression, diagnostics, model selection, inference, 
one and two factor analysis of variance. Theory and applications both treated. Use of 
MINITAB stressed. 
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Industrial Engineering Department 
INE 610 Nonlinear and Dynamic Programming 

An advanced mathematical treatment of analytical and algorithmic aspects of finite 
dimensional nonlinear programming. Including an examination of structure and 
effectiveness of computational methods for unconstrained and constrained 
minimization.  Introduction to measure theoretic concepts, review of finite state 
Markov processes, theory of Markovian programming, discrete decision processes, 
continuous time dynamic programming, relation to calculus of variation and the 
Maximum Principle. 

INE 611 Computer Application in Production Planning and Control 
Computer applications of principles of demand forecasting, production planning and 
control, master production scheduling, job sequencing, classical inventory control, 
Materials Resource Planning, and Just-In-Time  . 

 
INE 612 Models of Human Machine Systems 

The development and use of mathematical models of human behavior are considered. 
Approaches from estimation theory, control theory, queuing theory, and fuzzy set 
theory are considered . 

INE 613 Computer Aided Manufacturing 
Fundamentals of CAD, including geometric and solid modeling, parametric 
representations, features, and human-machine interactions. Applications to design, 
analysis, and manufacturing. 

INE 614 Expert Systems 
Introduces students to the theory, topics, and applications of expert systems in 
engineering. Topics include knowledge representations formats (production rules, 
frames, networks, and logic systems), heuristics in engineering (deterministic and 
nondeterministic), fuzzy logic, certainty factors, cognition, memory, decision 
strategies, design of expert systems, shells, machine learning techniques, current 
research goals, and applications in engineering. Each student must complete a design 
project in expert systems development and/or application. 

 
INE 615 Artificial Intelligence in Production Planning 

Formulation of artificial intelligence (AI) models for industrial engineering 
problems. A study and development of AI models for production planning, 
manufacturing systems, operations research, human factors, ergonomics, and 
engineering management. Students will undertake projects dealing with their specific 
areas of doctoral research. 

 
INE 616 Information Systems Modelling in Production 

Basic concepts, design, development, and the use of engineering information 
systems. Topics include architecture and components of engineering information 
systems, problem analysis, modelling, design, development, and validation of 
application systems. Theoretical and practical issues related to manipulation of  
engineering information and design of queries. Examples of engineering information 
systems as applied to production . 
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Industrial Engineering Department 
Course Contents of Doctor of Philosophy  

 
INE 701 Stochastic Processes 

Discrete time Markov chains, Poisson and renewal processes; transient and limiting 
behaviour; average cost and utility measures of systems.  

 
INE 702 Transportation and Supply Chain 

Topics include supply chain characterization, site location, mode selection, 
distribution planning, vehicle routing, demand management, replenishment 
management, geographic information systems, and real-time control issues.  

 
INE 703 Financial Optimization Models 

An introduction to optimization techniques with special emphasis on applications to 
finance, including portfolio optimization, immunization, and risk management. 

 
INE 704 Cognitive Engineering 

Application of cognitive science concepts to system design and the development of 
concepts appropriate for understanding and aiding cognition in naturally or 
technologically complex environments.  

 
INE 705 Safety-Critical Real Time Systems 

Study of system safety, human error, and software reliability.  
 
INE 706 Economic Decision Analysis 

Topics include preferences and     utilities, social choice, equilibrium concepts, non 
cooperative and cooperative game theory, price mechanisms, auction mechanisms, 
voting theory, and incentive compatibility.  

INE 707 Reliability Theory 
Structural properties and reliability of coherent systems. 

INE 708 Measurements of Human-Integrated Systems 
Measurements of complex systems including workload, operator strategy, and 
performance.  

INE 709 Mathematical Statistics I 
Rigorous introduction to theory of statistical inference. Estimation and testing. 
Construction and assessment of estimators and tests. Fundamentals of decision 
theory, min-imax, and Bayes Paradigms.  

INE 710 Mathematical Statistics II 
Simple and multiple linear regression, inferences and diagnostics, stepwise 
regression and model selection, advanced regression methods, basic design and 
analysis of experiments, factorial analysis.  

INE 711 Optimization I 
Theory, algorithms, and applications of linear programming. Topics include the 
simplex method and resolution of degeneracy, duality and sensitivity analysis, basis 
factorization, the dual and revised simplex methods, and geometry of polyhedra. 
Intended for Ph.D. students.  
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Electronics and Electrical Communications Engineering Department 
Course Contents of the Professional Diplomas 

ECE508   Electrical Circuits Basics  
Circuit variables: potential and potential difference - electric current - electric circuits 
- energy sources - loads - natural and forced response of simple circuits: first order 
systems - DC current - second  - order systems - sinusoidal functions – Laplace 
transforms and applications - sinusoidal steady state: power calculations - series and 
parallel connections - impedance and admittance plotting - circuit analysis: loop 
current - circuit theorems - node voltages - mutual inductances - three-phase circuits: 
unbalanced circuits - power measurements in three-phase circuits - Experiments on: 
Kirchhoff s laws (voltage and current) - superposition and reciprocity theorems - 
Thevenin and Norton theorems - AC circuits (RLC) - resonance circuits (series and 
parallel). 

 
ECE509  Electronic Basics 1 

Semiconductor materials: General structure, conductivity, Continuity equation  
p-n Junction the currents components (drift and diffusion) , diffusion capacitance, 
breakdown phenomena. p-n junction circuit and its applications. 
Transistor BJT :  general structure, operation, characteristic and model, the 
equivalent circuits  (DC and small signal model), applications 
Transistor FET :  general structure, operation, characteristic and model , the 
equivalent circuits (DC and small signal model) , applications 
Transistor MOSFET :  general structure, operation, characteristic and model, the 
equivalent circuits (DC and small signal model), applications 
Experimental Measurement devices calibration, Oscilloscope and its measurements, 
measurement of p-n junction ch/s, diode applications, zenar diode ch/s, BJT CNS and 
method of its connections, resonance circuit and the quality factor.   

 
ECE510 Electronic Basics 2  

Diode circuit and applications rectifiers (half and full waves), Zenar diode, stabilizer  
circuits,  
Amplifier small signal amplifier, voltage amplifier, frequency response, Emitter 
follower, difference and differential amplifier, multi-stages amplifier, very high 
frequency amplifier, very high frequency model for BJT, FET, MOSFET. Wide band 
amplifier, tuned amplifier, power amplifier and output stages 
DC power circuit (regulators):  smoothing, simple stability circuits, series stabilizer 
circuits 
Experimental of frequency and phase measurement by digital measurements devices 
Oscilloscope. Junction FET ch/s measurement and MOSFET, amplifier measurement 
and frequency response,  push-pull amplifier, amplifier applications signals 
generation circuits. 

 
ECE511 Electronic Circuits  

Feedback circuits:  Effect of feedback on gain bandwidth, distortion, noise, and 
stability Wave shaping circuits : differentiator and integrator circuits, multi vibrator 
Oscillators: RC oscillator Hartily oscillator, Colbits oscillator and crystal oscillator  
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Electronics and Electrical Communications Engineering Department 
ECE512   Electronic Workshop 

Building experimental circuits in communications- rectifier circuits- clipping 
circuits- transistor amplifiers- operational amplifiers- oscillator circuits. 

 
ECE513 Printed Circuit Board Technology  

Training on Design of electronics circuits using PC, training on printed circuits 
manually and using optical printing, Training on printed on double side. 

 
ECE514 Communication systems 

Analogue and digital communication systems- amplitude modulation- frequency 
modulation- phase modulation- pulse modulation- transmitter and receiver systems- 
detectors- mixers- automatic gain control – RF power amplifier applications- FM 
transmitters and receivers- antenna technology- microwave technology- optical fiber 
technology. 

 
ECE515 Maintenance of Communication Equipments 

Radio receivers- broadcasting transmitters and receivers- super heterodyne receiver- 
RF and IF amplifiers- mixers- oscillators- tuning circuits- TV system- color systems- 
mobile systems.  

 
ECE516 Project 
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Electronics and Electrical Communications Engineering 
Course Contents of Postgraduate Diploma in Electronics Engineering 

ECE526 Advanced Integrated Circuits 
Analysis and design of MOS and bipolar large-scale integrated circuits at the circuit 
level - Fabrication processes, device characteristics, parasitic effects and dynamic 
digital circuits for logic and memory functions - Calculation of speed and power 
consumption from layout and fabrication parameters, ROM. RAM, EEPROM 
circuits design - Use of SPICE and other computer aids. 

 
ECE527 Communications Engineering 

Amplitude Modulation techniques, Delectation of AM signals, Angle Modulation, 
Phase Modulation, Frequency Modulation , PCM. 
Performance of the AM,FM,PM , due to. 

 
ECE529 Microprocessor Applications 

Microprocessors fundamentals - microprocessor architecture - Commands and 
programming - Assembly language - Types of interrupt signals - Interfacing micro 
processors with I/O units and circuits - Applications. Microprocessors applications in 
communications 

 
ECE530 Signal Processing 

Discrete Fourier Transform, FFT Z Transform, Digital Filter, Adaptive Filters, 
Application of Adaptive Filter, Echo Cancellers and Suppressors, Digital Signal 
Processing of Speech, Digital Image Processing, Applications of Digital Signal 
Processing to Radar Sonar Signal Processing, Digital Signal Processing in 
Geophysics . 

 
ECE531 Electronic Engineering 

Radio system design, power, noise, sensitivity, design different block, TV system, 
signals band, synchronization pulse, line number, cooler measurement TV cooler 
system PAL, SCAM, sensitivity quality, noise suppression satellite TV, data 
transmission FAX system. 

 
ECE532 Solid State Microwave Devices and Circuits  

Fundamental Properties of nonlinear microwave circuits in solid state – negative 
resistance oscillators and amplifier variable frequency and impedance mixer – 
Transistor amplifier –Frequency multiplier, Generator and power assumption – 
Experimental study for some devices – Microwave circuits. 

 
ECE534 Project 
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Electronics and Electrical Communications Engineering Department 

Course Contents of Postgraduate Diploma in Communication Engineering   
ECE535 Electromagnetic Waves 

Equivalent circuit for waveguides, multi inputs circuit, circuit description, scattering 
factor , waveguide excitations ,waveguide connection by halls , negative devices , 
directional connector ,hygiene connector , tuning circuit theory ,fir-pro and optical 
tuning, optical and micrometric measurements , optical power detection, micrometric 
waves detection and measurements, wavelength measurements , optical fiber 
coefficients measurements.  

 
ECE536 Optical Communications Systems 

Overview of Optical Communications, Optical Fiber Power Launching and 
Coupling, Optical Receiver Operation, Photo Detectors and Preamplifiers, Point to 
Point Optical Links, Carrier to Noise Ratio, Optical Atmospheric Links, Progress in 
Optical Communications . 

 
ECE537 Digital Telephony and Switching 

Network hierarchy - voice digitization, different types of speech coding - standard 
CCITT regulations - circuit switching, space- division switching, time-division 
switching, packet switching, fast packet switching - different protocols, performance 
analysis of switched systems 

 
ECE538 Digital Communication Theory 

Ideal receiver – Detector – coding- Amplitude and switching – Phase amplitude 
coding for channel interface – channel filter – coding interface- balance. 

 
ECE539 Synchronous Signals Processing 

Matching filter for signal processing and systems – try and errors for ideal solutions 
transverse filters – IMS method – Kalman matching filter – applications of signal 
detection and noise rejection – speech processing – computer edit design 
applications. 

ECE540 Computer Communication Networks 
Architectures and protocols - Objective of computer networks, computer structure  
and components,  switching  techniques, I network functions,  layered network 
architectures, data link protocols, network control, transport and session protocols, 
presentation layer protocols - Specific examples and standard protocols are cited for 
point-to-point,  satellite, packet radio, and local area networks. 

ECE541 Principles of Antennas and Wave Propagation 
Communication With Radio Wave, Fundamentals of Electromagnetic Radiating 
Antenna and Antenna Impedance: Some Basic Antenna Parameters, Dipoles, Arrays 
and Long Wire Antenna, Biconical Antennas, Folded Dipole Antenna, Baluns, Array 
Pattern Synthesis: Feed Network for Array, Phased Arrays, Aperture Type Antenna, 
Application of Field Equivalence Principles to Aperture Radiation, Open Wave-
Guides and Horn Antennas, Receiving Antennas: Reciprocity Theorem and Effective 
Area for Antennas, Receiving Antennas: Reciprocity Theorem and Effective Area for 
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 Antennas, Antenna Noise Temperature, Propagation: Surface Wave Propagation, 
Ionospheric Propagation, Microwave and Millimeter Wave Propagation, Introduction 
to Microstrip Antenna . 

 
ECE542 Satellite Communication Systems 

Satellite orbits. Frequency allocations. Satellite antennas. Propagation effects - Power 
budget and noise - Modulation techniques - Digital modulation and coding - 
Multiplexing and multiple access techniques - Transmitter and receiver design - 
Applications. 

 
ECE543 Mobile Communication Systems 

Introduction to cellular mobile systems, frequency reuse, mobile radio environment - 
Signal1 propagation in urban and suburban environment , models for path loss , 
Rayleigh fading and lognormal ' shadowing - Co-channel interference reduction -
Mobile communication protocols - Messaging and capacity -Spread-spectrum and 
CDMA - Paging. 

 
ECE544 Project 
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Electronics and Electrical Communications Engineering Department  
Course Contents of the Postgraduate Diploma in Antennas and Wave 

Propagation 
 
ECE545 Microwave Engineering 

Microwave Semiconductor Devices, Two Terminal Microwave Devices and Their 
Use in Detection, Mixing Change of Phase and Displacement, Negative Resistance 
Microwave Devices and Their Use in Amplifiers, (FET) Transistor FET in 
Microwave Amplifiers . 

 
ECE546 Antennas Engineering 

Communication With Radio Wave, Fundamentals of Electromagnetic Radiating 
Antenna and Antenna Impedance: Some Basic Antenna Parameters, Dipoles, Arrays 
and Long Wire Antenna, Biconical Antennas, Folded Dipole Antenna, Baluns, Array 
Pattern Synthesis: Feed Network for Array, Phased Arrays, Aperture Type Antenna, 
Application of Field Equivalence Principles to Aperture Radiation, Open Wave-
Guides and Horn Antennas, Receiving Antennas: Reciprocity Theorem and Effective 
Area for Antennas, Receiving Antennas: Reciprocity Theorem and Effective Area for 
Antennas, Antenna Noise Temperature, Propagation: Surface Wave Propagation, 
Ionospheric Propagation, Microwave and Millimeter Wave Propagation, Introduction 
to Microstrip Antenna . 

ECE547 Principles of Communication Network 
Introduction to communication, telegraph, telephone – converter, Telex, Data – 
Integrated network for services – Broadband network management – analog and 
digital Mixer – wavelength divider – Modern optical fiber cables – Applications of 
transmission Mobile Communication – services – satellite, communication digital 
lines. 

ECE548 Electro-Optics and Lasers 
Propagation of laser beams: Gaussian wave optics and the ABCD law - Crystal 
properties and the dielectric tensor; Electro-optic effects and devices; Acousto-optic 
diffraction and devices - Introduction to nonlinear optics: coupled mode theory : and 
second harmonic generation; phase matching - Laser resonators, eigenmodes, and 
stability analysis; Rate equation analysis; Homogeneous and inhomogeneous 
broadening mechanisms; Laser gain and gain saturation; Q-switching and mode 
locking -Special topics: laser pulse compression; Raman and Brillouin scattering, 
phase conjugation. 

ECE549 Digital Signal Processing Circuits 
Discrete Fourier Transform, FFT Z Transform, Digital Filter, Adaptive Filters, 
Application of Adaptive Filter, Echo Cancellers and Suppressors, Digital Signal 
Processing of Speech, Digital Image Processing, Applications of Digital Signal 
Processing to Radar Sonar Signal Processing, Digital Signal Processing in 
Geophysics . 

ECE550  Theory of Wave Propagation    
Basic electromagnetic theory, uniqueness theorem and boundary conditions. 
Electromagnetic potentials and Hertz vectors -Wave equation in different kinds of 
 



  الالئحة الداخلیة للدراسات العلیا                                                                                            كلیة الھندسة –جامعة الزقازیق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

90 
 

 
Electronics and Electrical Communications Engineering Department 
 media including inhomogeneous, anisotropic and time varying - Plane wave in lossy 
dielectric media- Reflection and transmission - Surface waves - Propagation in 
ionized 
 media - 'Propagation in layered media , i. 

 
ECE551 Radar and Sonar Systems 

Radar fundamentals- physics and overview of electromagnetic scattering- exact 
prediction techniques- high frequency RCS prediction techniques- phenomenological 
examples of radar cross section- radar cross section reduction- radar absorbing 
materials- radar absorber measurement techniques- antenna RCS and RCSR –RCS 
measurement requirements- outdoor RCS test ranges- indoor RCS test ranges- high 
pocket RCS estimation- data presentation and reduction. 

 
ECE552 Project 
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Electronics and Electrical Communications Engineering Department  

Course Contents of the Master and Doctor of Philosophy  
 

ECE601 Advanced Digital Integrated Circuits 
Analysis and design of MOS and bipolar large-scale integrated circuits at the circuit 
level - Fabrication processes, device characteristics, parasitic effects and dynamic 
digital circuits for logic and memory functions - Calculation of speed and power 
consumption from layout and fabrication parameters, ROM. RAM, EEPROM 
circuits design - Use of SPICE and other computer aids. 

 
ECE602 Analog Metal Oxide Integrated Circuits 

Fundamentals of analog MOS integrated circuit design - Small-signal device and 
circuit's models - Design of amplifiers, analog switches, sample and hold circuits, 
comparators and voltage reference - Analog subsystems, including A/D and D/A 
converters and switched capacitor filters. 

 
ECE603 Computer-Aided Design of Integrated Circuits 

This course covers a wide variety of topics relating to the development of computer 
aids for integrated circuit design -It will emphasize the state-of-the-art techniques and 
both the theoretical basis for the methods as well as the application of results to 
practical problems, including details of implementation - Topics to be covered 
include simulation, layout techniques, synthesis, verification, testing, and integrated 
design systems 

 
ECE604 Optical and Electro – Optics Devices 

Visible and infrared photo detectors, including PIN and avalanche photodiodes, 
photon counting devices and image intensifiers -imaging detectors, including 
vidicons and charge tupled Devices - display devices semiconductor lasers, tusto-
optic, electro-optic, and waveguide modulators; flinonlinear optics, including second 
harmonic generation and p 'optical bistability. 

 
ECE605 Communication Networks 

Classification of communication networks  - LAN topologies  - Transmission media   
- Error control   - Fundamentals of queuing theory  - Performance of local area 
networks  - LAN standards  - Practical examples for LAN operating systems  - LAN 
security. 

 
ECE606 Digital Communication Theory 

Optimum receivers in Gaussian noise , maximum likelihood detection - Fundamental 
limits in coding and modulation, capacity and cutoff rates - Block , convolutional and 
trellis coding - Continuous phase modulation - Viterbi detection -Coding for channels 
with interference , combined equalization and coding - Filtered channels and 
intersymbol interference -Equalization. Fading channels. 
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ECE607 Mobile Communications 
Introduction to cellular mobile systems, frequency reuse, mobile radio environment - 
Signal1 propagation in urban and suburban environment , models for path loss ,  
Electronics and Electrical Communications Engineering Department 
Rayleigh fading and lognormal ' shadowing - Co-channel interference reduction -
Mobile communication protocols - Messaging and capacity -Spread-spectrum and 
CDMA - Paging. 

 

ECE 608 Theory of Wave Propagation 
Basic electromagnetic theory, uniqueness theorem and boundary conditions. 
Electromagnetic potentials and Hertz vectors -Wave equation in different kinds of 
media including inhomogeneous, anisotropic and time varying - Plane wave in lossy 
dielectric media- Reflection and transmission - Surface waves - Propagation in 
ionized media - 'Propagation in layered media , i. 

 

ECE609 Microwave Devices and Circuits 
General theory of waveguides; Inhomogeneous filling - Surface wave-guides. 
Periodic structures - Components. Scattering parameters representations - Passive 
microwave devices; directional couplers, filters, isolators and circulators - Six-port 
couplers - Microwave circuits - Integrated microwave circuits. Laboratory 
measurements of the scattering parameters of some treated components and circuits. 

 

ECE610 Numerical Methods for Antennas 
Numerical techniques for antennas - Solution of integral equations - Method of 
moments - conjugate gradient, fast Fourier transform and finite element boundary 
integral methods - High frequency methods - Applications including planar antennas; 
strip dipoles and patches, arrays, apertures, antenna synthesis and design - Computer 
implementations of some of the considered numerical methods. 

 

ECE611 Adaptive Signal Processing 
Theory and applications of adaptive filtering in systems and signal processing - 
Iterative methods of optimization and their convergence properties; transversal 
filters, LMS algorithms - Adaptive Kalman filtering and least-squares algorithms - 
Applications to detection, noise canceling, speech processing - Computer 
implementations of some of the considered techniques. 

 
ECE612 Waveguides theory and Applications 

Rectangular waveguide, Circular waveguide, Excitation of rectangular and circular 
waveguide – Microwave Resonators – Rectangular and circular cavity Resonators – 
accelerators – Magic T – T connectors – Applications.   

 

ECE613 Acoustics Devices and Applications 
Basic principles; waves, propagation, impedance, reflection, trans- mission, 
attenuation, scattering, power levels -Generation of ultrasonic waves; transducers, 
focusing -Fraunhofer and. Fresnel zones - Instrumentation; display methods, Doppler 
techniques, signal processing. Industrial and medical applications will be 
emphasized. 
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Electronics and Electrical Communications Engineering Department 
ECE614 Digital Signal Processing Circuits 

The architecture system design and hardware implementation of real time signal 
processors and digital filters - Signal processing operations including the discrete 
Fourier transform, discrete convolution, Cosine transform, Hartley transform, and the 
estimation of power spectra - Applications in speech processing, image processing, 
communication, sonar, and radar signal processing. 

 

ECE615 Medical Imaging Systems 
Basic modalities used for imaging internal structures within the volume of the body 
from a systems viewpoint: x-ray radiography, computerized tomography, magnetic 
resonance, nuclear medicine, and ultrasound - Analysis of exciting and proposed 
systems in terms of resolution, modulation transfer function, detection sensitivity, 
noise ability to visualize disease processes, and potential for improving diagnosis. 

 
ECE616 New Techniques for Integrated Circuit Plan  

In depth treatment of device structures, fabrication technologies and circuit design 
issues in Integrated circuits-Optical , X-ray and e-beam lithograph, in 
implementation, oxidation and diffusion - Thin film deposition - Wet and dry etching 
and ion milling - Effect of phase and defect equilibria on process control. 

 
ECE617 Superconductive Devices and Circuits 

Introduction to superconductivity - Electron pairing. BCS and Ginzburg-Landu 
theories - Single-particle and Josephson tunneling - Electrodynamics of 
superconductors and Josephson junctions - P:roximity effect - Mixed state in type II 
superconductors - Thin film - Applications in analog and digital circuits - Fabrication 
technology. 

 
ECE618 Neural Networks and its Applications 

Anatomical ,and physiological properties of neural networks -Mathematical 
modeling - information capacity - Network adaptation, learning, and self-
organization - Applications to pattern recognition, associative memory, and classes 
of optimization problems - Algorithmic approaches; single and multi-layered, 
deterministic and stochastic - The problem of connectivity and implementation 
approaches. 

ECE619 Coding Theory 
Introduction to a variety of source coding techniques such as quantization, block 
quantization; and differential , predictive, transform and tree coding - Introduction to 
rate distortion theory- Channel coding ; linear , cyclic, convolutional , and trellis 
codes -Encoding and decoding algorithms - Performance evaluation for codes on a 
variety of communication channels. 

ECE620 Spread Spectrum Communications 
Introduction to direct sequence, frequency hopping, chirp and hybrid systems - 
processing gain - interference an jamming signals- Bit error rate performance - 
Pseudo-noise code generation - Synchronization and tracking techniques for DS and  
FH - Code Division Multiple Access - Applications in Military, satellite, indoor 
wireless and fading channels 
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Electronics and Electrical Communications Engineering 
ECE621 Signal Engineering 

Elements of teletraffic theory, traffic units and variations, dimensioning - Statistical 
description, traffic distributions, availability - Loss and delay systems, loss system 
overflow, grading - Link systems - Routing networks - Composite delay systems - 
Over- loading sensitivity. 

 
ECE622 Intelligent Communication 

selective topics in advanced Intelligent Communication systems. 
 
ECE623 Advanced Optical Communication 

Wave propagation analysis in different waveguides (Circular, Rectangular, ..)- 
optical slab waveguide – Optical fibers: single mode, multimode with step and 
graded dielectric symmetric and asymmetric optical waveguide – distributed 
feedback laser – Directional Coupler –Applications. 

 
ECE624 Numerical Methods for Electromagnetic Fields 

Mathematical methods in electrostatics and magnetostatics. The canonical forms of 
partial differential equations. Finite difference approximations. Boundary and initial 
value problems. Interpolation and approximation. Finite element methods. Method of 
moments and applications. Computer implementations of some of the considered 
numerical methods. 

 
ECE625 Remote Sensing 

Basic concepts - Airphoto, interpretation for terrain evaluation - Thermal and multi-
spectral scanning -Microwave sensing - SAR -LIDAR- Earth resource satellites - 
Digital image processing. 

 
ECE626 Advanced Antenna Engineering 

Transmitting and receiving antennas-Linear and aperture antennas- Arrays - 
Coupling between elements - Broadband antennas -small antennas - Antenna 
synthesis and design - Antenna measurements- Experimental investigation of antenna 
parameters such as gain, input impedance and patterns of selected antenna types. 

 
ECE627 Microwave Antennas 

Equivalence principle and radiation potentials - Uniform and nonuniform illuminated 
apertures, Horn antennas - Curved surface reflector antennas; paraboloid, spherical 
surfaces, shaped paraboloid and doubly curved surface reflector antennas- Ray optic 
methods and asymptotic techniques - Lens antennas. Microstrip antennas, Laboratory 
measurements of the parameters of some of the considered antennas. 
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Electronics and Electrical Communications Engineering 
ECE628 Antenna Arrays Theory 

Linear and planar uniform arrays - Circular and elliptical arrays - Nonuniformly fed 
arrays - Array synthesis techniques - Phased arrays Omnidirectional arrays - 
Adaptive arrays and beam forming - Random arrays and aperture thinning - Signal 
processing arrays. 
 

ECE629 Electromagnetic Scattering 
Boundary condition, field representations - Low and high frequency scattering - 
Scattering by half plane (Wiener-Hopf method)- Edge diffraction- Scattering by 
cylindrical surfaces and spheres- Watson transformation-Airy-Fock functions, creep-
ing waves - Geometrical and physical theory of diffraction. 

 
ECE630 Image Processing 

Theory and application of digital image processing - Multidimensional signal 
processing - Random, quantization, image compression, enhancement, restoration, 
segmentation, shape description, reconstruction of pictures from their projections, 
pattern recognition. 

 
ECE631 Advanced Techniques  Signal Processing 

Discrete-time signals and systems - Z-transforms - Discrete Fourier transform and 
Fast Fourier transform - Digital filter design and implementation; quantization effects 
- Random signal processing. Correlation canceling, prediction and autoregressive 
processes- Two- dimensional signal processing -Nonlinear processing techniques - 
Spectrum estimation - Computer implementation of some of the considered 
techniques. 
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Computer and Systems Engineering Department  
Course Contents of the Postgraduate Diploma in Computer and Systems Engineering   

CSE 508 Advanced Operating Systems 
Operating Systems Overview, object oriented and real time systems, distributed 
operating systems, object oriented systems design for example: objects, using 
objects, operations on objects, handling exceptions. Real Time systems related 
topics; real time embedded operating systems, Real-time Kernels, Intertask 
Communication and Synchronization, System Performance Analysis and 
Optimization, Comparison to traditional operating systems based on processes. 

CSE 509 Database Systems 
Data base systems overview, Database management systems, Relational databases, 
primary keys, foreign keys, NULL value, Relational algebra, Relational calculus 
SQL language, Data Definition Language (DDL), Data Manipulation Language 
(DML) including make queries ,Add, Edit, Delete records, Database Design, 
Functional Dependencies, Entity relation model, Entity relationship diagram, 
Concurrency, Database Security and Authorization, Integration, Distributed 
Databases, Object Oriented Databases.   

CSE 510 Parallel and Distributed Processing 
Distributed Systems Architecture, Distributed Operating Systems, Distributed 
Database, parallel algorithms, Shared Memory, Replacement algorithms, Flow of 
Data, parallelism, Degree of parallelism, Distributed Operating Systems: Processor 
management, Scheduling, Synchronization, Distributed Databases: structure, query, 
Directory management, Algorithms and applications on Distributed systems. 

CSE 511 Computer Networks 
Network administration, Basic structure of Network monitoring systems, monitoring 
performance and faults, Network Topology, Network security, Simple Network 
Management Protocol (SNMP), TCP/IP Networks management systems, Network 
remote monitoring, Security related topics, Open Systems Interconnection (OSI) 
model and its layers. 

CSE 512 Artificial Intelligence 
Artificial intelligence and its applications, problems and techniques, Production 
systems, Search programs, Heuristic Search and its techniques, Representation and 
strategies, Knowledge representation methods, Logical and natural inference, Expert 
Systems, Learning methods, Genetic Algorithms, Fuzzy Logic. 

CSE 513 Expert Systems 
Intelligent machines, Artificial intelligence, introduction to expert systems, General 
features of an expert system: Expert system Components (knowledge base, 
associative memory, inference engine, explanation system, interface), Features of an 
expert system, knowledge representation, Reasoning, forward chaining, backward 
chaining, Basic search methods, Example of an expert system: rule based expert 
system, Design of rule based system using forward reasoning, Reasoning with 
uncertain information, Fuzzy logic, model-based expert system. 
 

CSE 514 Optimal Control  
Vectors and matrices, State space, system stability, Controllability and observability, 
modern control: The maximum principles, Dynamic programming, discrete systems, 
state variables feedback, output variables feedback, Pole placement, state observers. 
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Computer and Systems Engineering Department  
Course Contents of the Master and Doctor of Philosophy  

CSE 601 Information Theory 
Information systems and its architectures, information and decision making, Types of 
information systems, Network connected information systems, database systems and 
its management, multimedia systems and multimedia databases, applications of 
Information systems in communications , decision making and knowledge utilization, 
information systems management, information systems life cycle, information 
systems efficiency measurement, information systems security. 

 
CSE 602 Queuing Theory 

Study of the queuing theory and its applications on computer systems.   
 
CSE 603 Computer Communication Networks 

Networks design: protocols and services, high speed networks, Asynchronous 
Transfer Mode networks (ATM), Traffic shaping, Congestion control algorithms, 
new trends in computer applications and its effect on network design, multimedia and 
video conference, video on demand and real time applications, network management 
, Internet , International Standards Organization (ISO), Network security. 

 
CSE 604 Pattern Recognition 

Pattern recognition problem, statistical and structural methods, parametric classifiers 
and Bayesian estimation, nonparametric classifiers, independent component analysis 
and fractals, spectral analysis, basic concepts from learning theory, and Analysis of 
learning techniques. 

CSE 605 Image Processing 
Digital images characteristics, digital images formats, image restoration, image 
segmentation, object recognition, image understanding, and image compression. 

CSE 606 Digital Electronic Circuits  
Waveform-shaping circuits, Limiting and Clamping circuits, Rectifier Circuits, 
Signal conditioning circuits, Pulse modulation circuits. 

CSE 607 Computer Aided Design 
Different numerical methods used in Computer Aided Design, Geometric methods 
and applied computational geometry, introduction to finite-element methods, CAD 
user interfaces, Integration between CAD (Computer Aided Design) and CAM 
(Computer Aided Manufacture) systems. 

CSE 608 Microprocessor and its Applications 
Basic microprocessor architecture, Different Microprocessor Families, 8 bits 
microprocessor architecture, Modern Microprocessor architecture, microprocessor 
busses (Data, Address and Control busses), microprocessor timing, microprocessor 
interfacing, memory interfacing, Input-Output systems, handling interrupts, 
Secondary storage devices interfacing, Microprocessor basic instructions set, Data 
transfer instructions, flow control instructions, logic and arithmetic instructions, 
Input and output instructions, Applications on microprocessor, microcontrollers and 
its applications. 
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Computer and Systems Engineering Department 
CSE 609 Advanced Operating Systems 

Operating Systems Overview, object oriented and real time systems, distributed 
operating systems, object oriented systems design for example: objects, using 
objects, operations on objects, handling exceptions. Real Time systems related 
topics; real time embedded operating systems, Real-time Kernels, Intertask 
Communication and Synchronization, System Performance Analysis and 
Optimization, Comparison to traditional operating systems based on processes. 

 
CSE 610 Database Systems 

Data base systems overview, Database management systems, Relational databases, 
primary keys, foreign keys, NULL value, Relational algebra, Relational calculus 
SQL language, Data Definition Language (DDL), Data Manipulation Language 
(DML) including make queries ,Add, Edit, Delete records, Database Design, 
Functional Dependencies, Entity relation model, Entity relationship diagram, 
Concurrency, Database Security and Authorization, Integration, Distributed 
Databases, Object Oriented Databases.   

 
CSE 611 Parallel and Distributed Processing 

Distributed Systems Architecture, Distributed Operating Systems, Distributed 
Database, parallel algorithms, Shared Memory, Replacement algorithms, Flow of 
Data, parallelism, Degree of parallelism, Distributed Operating Systems: Processor 
management, Scheduling, Synchronization, Distributed Databases: structure, query, 
Directory management, Algorithms and applications on Distributed systems. 

 
CSE 612 Computer Networks 

Network administration, Basic structure of Network monitoring systems, monitoring 
performance and faults, Network Topology, Network security, Simple Network 
Management Protocol (SNMP), TCP/IP Networks management systems, Network 
remote monitoring, Security related topics, Open Systems Interconnection (OSI) 
model and its layers. 

 
CSE 613 Artificial Intelligence 

Artificial intelligence and its applications, problems and techniques, Production 
systems, Search programs, Heuristic Search and its techniques, Representation and 
strategies, Knowledge representation methods, Logical and natural inference, Expert 
Systems, Learning methods, Genetic Algorithms, Fuzzy Logic. 

 
CSE 614 Expert Systems 

Intelligent machines, Artificial intelligence, introduction to expert systems, General 
features of an expert system: Expert system Components (knowledge base, 
associative memory, inference engine, explanation system, interface), Features of an 
expert system, knowledge representation, Reasoning, forward chaining, backward 
chaining, Basic search methods, Example of an expert system: rule based expert 
system, Design of rule based system using forward reasoning, Reasoning with 
uncertain information, Fuzzy logic, model-based expert system. 
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Computer and Systems Engineering Department 
CSE 615 Optimal Control  

Vectors and matrices, State space, system stability, Controllability and observability, 
modern control: The maximum principles, Dynamic programming, discrete systems, 
state variables feedback, output variables feedback, Pole placement, state observers. 

 
CSE 616 Nonlinear Control  

Nonlinearity in natural variables, Analysis: Describing function method, Phase plane 
method, Lyapunov stability analysis, reducing the nonlinearity effect, Singular 
perturbation method. 

 
CSE 617Computer Control 

Introduction to microprocessor programming, Intel microprocessor, terminals 
interface such as: switches, LEDs, Keypad and counters. Applications such as speed 
and direction control, stepper motor control, Temperature control and other 
applications. 

 
CSE 618 Large Scale Systems 

Study of different types of large scale systems and its simulation and the different 
techniques used to control these systems. 

 
CSE 619 Estimation and Observation in Control Systems 

Study of Algorithms and methods used in estimation an observation in control 
systems. 

 
CSE 620 Selective Topics 

Selective topics cover the needs of graduate students and include the latest 
developments in control and systems engineering. 

 
CSE 621 Neural Networks 

Introduction, Neuron models, Models of Neural Networks, Learning methods, 
Supervised and unsupervised learning, Hebbian Learning rule, Back propagation 
algorithm, Convergence, Accelerated Convergence, and Applications on Neural 
Networks. 
 

CSE 622 Stochastic Control Systems  
Introduction, probability theory and random variables, space state models, linear 
stochastic systems characteristics, Markov chain model, Linear Gaussian estimator, 
Linear quadratic Gaussian optimization problem, Properties of the minimum variance 
filters (Kalman Filter), system identification, Maximum neighborhood estimation, 
system parameterization, Adaptive control, Auto-tuning adaptive controllers, 
MATLAB tasks. 

 
CSE 623 Systems Design and analysis 

Information system elements, Systems design and analysis tools, Systems modeling 
tools, Database system as a design element, examples on Information systems. 
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Computer and Systems Engineering Department 
CSE 624 Automata theory 

Automata theory and Petri nets: introduction, Essential Features of Petri Nets, Petri-
Nets and graph theory, methods of analysis, Petri Net models, Stochastic Petri nets, 
applications of Petri nets in system modeling, Analysis methods: Reachability 
graphs, Petri net deconstruction, synchronous and asynchronous Petri nets. 

 
CSE 625 Software Engineering 

Advanced Topics in software engineering using projects as an effective way to teach 
students, these topics include project planning, Risk analysis and management, 
Software Requirements, Software design, Software Testing Techniques, Software 
Testing Strategies, Usability, reliability, testing, Tools used for project development. 

CSE 626 Remote Sensing 
Earth systems, remote sensing systems, and satellite principles used in remote 
sensing. 

CSE 627 Faults Diagnosis Technology 
Different Faults diagnosis technologies used in Computer aided design (CAD) 
systems. 

CSE 628 Geographic Information Systems (GIS) 
Earth systems, coordinate systems, coordinate Systems transformations, Geographic 
information systems (GIS), spatial databases. 

CSE 629 Robotics 
Introduction to robotic systems and its manufacturing, Robots and robot arms 
modeling, Coordinate transformations and homogeneous coordinates, forward and 
reverse dynamics in robots, applications of robots in industry. 

CSE 630 Data Structure and Algorithms 
Programming concepts, data structure types, arrays, lists, stacks, trees, heaps, hash 
tables, algorithms, sorting algorithms, search algorithms, graph algorithms, exercises.  

CSE 631 System Identification 
Different techniques used in system identification. 

CSE 632 Adaptive Control 
Traditional and adaptive control, the need to adaptive control, adaptive requirements, 
parameter identification, parameters models, least square principle,  Adaptive 
control, Model Reference Adaptive Control(MRAC), self tuning adaptive control, 
stochastic adaptive control. 

 
CSE 633 Computer Networks Security 

Security levels, encryption algorithms, digital signatures, network access control, 
data flow control, communication security, E-MAIL security, network security 
management. 
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Computer and Systems Engineering Department 
CSE 634 Wireless Networks 

Communication network components signal transmission, amplifiers, modulation, 
filtering, digital communications, communication satellite, Authentication and 
security needs. 

 
CSE 635  Simulation and Modeling  

Importance of using simulation techniques in both Continuous and discrete systems, 
Continuous simulation concepts, discrete (digital) simulation concepts, modeling and 
simulation (M&S) techniques, modern simulation characteristics, applications on 
simulation. 

 
CSE 636  Intelligent Control 

Introduction to intelligent control, fuzzy logic, fuzzy modeling, fuzzy logic control, 
auto tuning, adaptive control, neural networks, neural network controllers, neuro 
fuzzy controllers, genetic algorithms, MATLAB tasks. 

 
CSE 637 Genetic Algorithms 

Neural Networks definition, multilayer networks, pattern recognition, genetic 
algorithms, applications on genetic algorithms. 

 
CSE 638 Satellite Navigation Systems 

Study of different systems used in satellite navigation. 
 
CSE 639 Guidance and Control Systems 

Guidance: direction and velocity measurements, Doppler effect, position 
correction, applications of guidance systems on Ballistic missiles. 
 

CSE 640 Satellite Communication Systems 
Satellite communication systems, Orbits and constellations, Modulation and 
coding techniques, Frequency division multiple access (FDMA), Time 
Division Multiple Access (TDMA), Code Division Multiple Access (CDMA). 

  
CSE 641 Global Positioning Systems (GPS) 

Positions on spherical surfaces, different Coordinate systems, orbits, kinematics, 
Navigation: position altitude, direction, Gyroscope. 

CSE 642 Advanced Topics in Control  
Selective topics cover the needs of graduate students and include the latest 
developments in control and systems engineering. 

CSE 643 Advanced Topics in Computers 
Selective topics cover the needs of graduate students and include the latest 
developments in control and systems engineering. 

CSE 644 Neuro-Fuzzy Systems 
Fuzzy Logic, Fuzzy logic applications, Neuro Fuzzy controllers 
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Electrical Power and Machines Engineering Department 
Course Contents of the Postgraduate Diploma in Electrical Power and Machines 

Engineering  
 

EPE 501 Electrical Machines  
The analysis and studying of the three phase synchronous, induction, and single 
phase induction machines by using the generalized theory of machines and the 
rotating field theory. 
 

EPE 502 Special Electrical Machines  
The study of the servo motors, solid rotor induction motor, synchronous reluctance 
motor,  
reluctance motor, and linear motors.  

 
EPE 503 High Voltage  

The study of the gas, liquid, and solid isolations breakdown mechanism, beside that 
the high voltage special tests and the partial discharging in the insulations. 
 

EPE 504 Industrial Electronics  
Includes the studying of:  
The properties, protection, and the rated values calculations of the thyristors.  
The thyristors rectification circuits and using them in the DC machines control.  
The chopper circuits and using them in the DC machines control.  
The inverter circuits and using them in the control of the synchronous and induction 
machines. 
  

EPE 506 Power Systems Planning  
General review of economical power system planning - load forecasting and load 
increasing problem - optimal evaluation of electrical power system planning - 
reliability evaluation - analysis and planning of power sources - power management - 
strategy planning for electrical power uses.  
 

EPE 507 Power Systems control  
Presentation and simulation of large electrical power systems modern control theory 
and optimal controllers - dynamic analysis and - improvement of power system 
performance and stability eigenvalues and system reduction - stability analysis and 
control of nonlinear systems voltage and reactive power control load frequency 
control expert systems, artificial neural network systems (ANN), and fuzzy logic 
control (PLC) of power systems.  
 

EPE 508 Power Systems Protection  
Illustrates the Modern Protection System of power systems such as generator , 
transformer and transmission line and presents the principle of operation of these 
systems and how it can be coordinated to avoid interference and to achieve optimal 
operation without any errors .    
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Electrical Power and Machines Engineering Department  
EPE 509: Economical Operation for Power Systems  

The advanced techniques for power flow solutions under the up normal conditions in 
power systems - Power flow restrictions (optimal operation) — The optimal 
representation of power flow, the technical solutions and its applications  
- The optimal representation of power flow with existence of harmonics — Update 
both of techniques and control parameters.  
 

 ُ◌EPE 510: Control Centers in Electrical Power Networks  
Over view and control functions - Essential component for control rooms - 
Automatic communications - Sensing techniques - Applications of functions.  

 
EPE 511 Project 
 

EPE 512: Engineering Measurements and Testing Fundamentals  
Voltage measurements circuits - DC and AC current bridges - Electronic  
measurement devices - Oscilloscope (waveform representing device) - Monitoring 
devices - Pulses generators - Transistors - Galvanometer -  
Transformers devices.  
 

EPE 514 Fundamental of Electrical Machines  
 Application of the generalize theory of the electric machine on different types of 
machines. - Study of Kron’s machines and its applications.- Study different types of 
linear transformation.- Application upon the direct current machines.  
 

EPE 518 Environmental Considerations In Engineering  
This course aims of studding international standards related to environment in 
modern engineering applications- the study will take into account measures require 
grantee in civil design — mechanical design — electrical design- it will also to be 
special consideration in the effect of electromagnetic field and different radiation on 
the health of human.  
This course explains the method for integral work between different organizations for 
protecting environment. 

 
EPE 519 Selected Topics 
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 ُ◌Electrical Power and Machines Engineering Department  
Course Contents of the Master and Doctor of Philosophy   

 
EPE 601 Advanced Electrical Machines: 

The study of three phase induction, and synchronous generators and three phase 
permanent magnet synchronous motors. 
  

EPE 602 Computer Application in the Electrical Machines:  
The study of the design of the various kinds of the three phase induction motors and 
the optimum design of them by using the computer.  

 
EPE 603 Modern Control of Electrical Power Systems  

The study of the modern control in the power systems as generators, transformers, 
and transmission lines, beside that, the mathematical bases of these systems and the 
ability of working together practically.  
 

EPE 606 Computer Applications in Electromagnetic Fields  
Calculation of electromagnetic field is needed however in most uses its difficult so 
analytical methods. - Therefore, computers are used for prompt solution after 
problem determination and installing spatial problem to solve it.- Now days, there is 
routine solution with high degree of accuracy for many problems.  

 
EPE 607 Moderns Trends in High Voltage And DC Transmission Lines  

Voltage study is needed to cope with the high increase in electrical loads and the 
need for transmission on high and extra high voltage levels which needs studying a 
computing phenomena related to these voltage level such as loses electric fields, 
lighting and how to protect from it, also transient swelling of voltage due to 
switching as will studying of properties of insulators and breakdown of large air 
dielectric and the economics need for that as well as studding of transmission over 
dc.  
 

EPE 608 Self Controllable Power Systems  
Fundamental of the power system. - Analysis of stability of the power system. - 
Design the control of signals.  - Stability of power systems. - Expert system. - 
Artificial Neural network. - Fuzzy control of the power system. - Speed of rotational 
part and control of load frequency.  
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Electrical Power and Machines Engineering Department  
EPE 609: Intelligent Systems and Its Applications in Electrical Machines 

Studying of Expert systems - Neural networks - Fuzzy Logic control - Studying its 
applications at electrical machines.  
 

EPE 610: Optimal Operation of Power Systems  
Over view of different traditional mathematical methods to obtain the optimal 
operation for generators, transformers and transmission lines - Using the modern 
methods like intelligent system to obtain the same purpose — Comparison between 
the traditional and the modern Methods.  
 

EPE 611 Power Systems control  
Power system simulation - improvement of power system performance and stability 
expert systems and artificial neural networks (ANN) - fuzzy logic control (FLC).  
 

EPE 612 Economical Operation of Power Systems  
Advanced method for flow of power in the power system under un normal condition.  
Constrains of power flow (most economics operation). - Presentation of the most 
economics flow, its solution and its applications. - Presentation of the most 
economics flow under harmonics. - Advanced methodology and variation of 
controller’s types.  
 

EPE 613 Artificial Intelligence for Economical Operation of Power Systems  
Using of expert systems, artificial neural networks (ANN) and fuzzy logic control 
(PLC) to adapt control parameters for optimal operation of power system under all 
normal and up normal operating conditions.  
 

EPE 614: Modern Applications in Power Systems Reliability  
Theoretical study for modern control and protection devices - The study of 
organizing between these devices taking the reliability into account Comparison 
between the traditional and the modern systems. 

  
EPE 615 Flexible Systems In Control Of Power Systems  

Knowledge of special equipments of flexible systems especially in transmission 
lines- knowledge of the background of the design of these equipments for electronic 
components- studying of techniques of these equipments, its deficits and deficiencies 
over power systems.  

EPE 616 Non linear Control of Electrical Power Systems  
Studying of nonlinear control types from mathematical and practical point of view 
comparison between nonlinear control and tradinonal control systems - Studying 
advantages and disadvantages of nonlinear control in electrical power systems.  

EPE 617 Power System Protection Using Expert Systems 
Presents the mthods of using expert system in fault diagnoses in electric circuits such 
as expert system and neural networks, and prsesnts how it can be applied and trained 
to detect the fault type and loction that may occur in the parts of electric grids 
accurately and quickly. 
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Department ُ◌Electrical Power and Machines Engineering  
EPE 618 Analysis of Power Systems Economical Performance Using Genetic 
Algorithm   

Power economic concepts - numerical analysis methods for optimal power flow - 
genetic algorithm (GA) concepts — applications of genetic algorithm on power 
system economics.  

 
EPE 619 Power System Quality  

Essential property of power system. - Understanding power quality.- Analysis of 
harmonics in power systems.- Methods of analysis in power system - Methods of 
measuring quality of power systems.  

 
EPE 620 Advanced Topics In Power System  

Power department can suggest advanced topics related to analysis of power system.-   
Stability of power system. - Application of computer in power system. - Renewal 
electrical energy. - Equipments of power system. - Analysis of electromagnetic 
harmonics.  

 
EPE 621 Advanced Topics In Electric Machines  

Electrical machines and Power system department can propose advanced topics 
related to advanced machines, and can suggest project done by student or made 
seminars.  
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Architectural Engineering Department  
Course Contents of the Postgraduate Diploma in Environmental 

Planning and Design       
 ARE 526 Environmental Planning and Design 

Concepts of sustainable environment regarding human- dynamic urban  ecology 
principals- development of place identity and environmental characteristics- 
principals of employing natural resources in development- the role of designer and 
planner in providing development alternatives, compatible with the environment. 
 

ARE 526 Applied Research - Environmental Planning and Design 
Research capabilities in planning and sustainable development- applying concepts 
and tools of design and sustainable environmental planning- development in 
individual and group research. 
   

ARE 530 Natural and Artificial Lighting 
Natural environment, lighting resources and its levels-relation between human and 
lighting systems- concepts of lighting design- design tools and lighting techniques 
with natural and industrial means and its integration. 
 

ARE 531 Architectural Aerodynamics  
Environmental control regarding architectural design, and the basics of thermal 
systems- concepts of air ventilation in architecture and heritage elements- tools and 
techniques of natural Environmental control regarding natural air ventilation. 
 

ARE 532 Environment Integrated Systems 
Concepts of environmental control and its dynamic nature- relation between human 
and surrounding environment- macro and micro climate- integration of systems and 
performance- energy saving and economics.  
 

ARE 533 Applied Project in Environmental Planning and Design 
ARE 535 Alternative and Renewable Energy 

Energy basics, rationalization- concepts and techniques of renewable and alternative 
energy in different Egyptian regions-its impact on architectural form regarding green 
architecture.  

ARE 536 The Architecture of Arid Zones  
Hot arid architecture-concepts and theories of settlements in continental climates-
geomorphology of Egyptian deserts-principals of architectural and urban form to 
achieve sustainable development. 

ARE 537 Environmental  Impact Assessment 
Concepts and basics of development regarding environmental conservation- natural 
or urban-methods of evaluation- analysis of efects on environment-environmental 
management and protection strategy. 

ARE 538 Selective Course 
 Selective subjects in Design and environmental planning. 
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Architectural Engineering Department   

Course Contents of the Postgraduate Diploma in Urban Development 
and Community Design  

ARE 540 Site Planning and Landscape ARC  

Preliminary site studies -  natural characteristics and its impact on the planning decisions 
-  traverse ,  road , and plantation plan  . 

ARE 541 Applied Research in Urben Planning and Site Development  

Applied research includes the study of geographical characteristics- 
environmental studies and planning process . 

ARE 542 Technical Language 

Study of  Applied technical language . 

ARE 543 Execution Plan and Landscape Construction  

Philosophy of urban planning – integration of the planning processes  - master plan 
and  execution and  detailed plan 

ARE 544 Plantation   

Plantation   and green areas  - integration of element in space – Plantation as a 
protection element in the settlements 

ARE 545 Laws and Legislation  

Institution and social bodies responsible for urban planning - study of the urban 
planning laws -  applied cases  

ARE 546 Visual Studies of the City 

Defined visual perception, impact and factors affecting it - housing groups (purpose 
and design standards) - the importance of the space for urban design - criteria of the 
visual and urban spatial dimensions -  applied research. 

ARE 547 Infrastructure Planning  

Natural water cycle-estimate of the future population and their needs-sources of 
water supply- pollution of surface water and groundwater -Nile water purification 
for domestic purposes - distribution of the water supply -  sanitation - sewage 
treatment .  
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Architectural Engineering Department  

ARE 548 Urban Development and Planning 

Basics of the planning process the theory of urban planning - methods of planning 
analysis - planning standards and its changing nature in time and space - urban 
planning and social -economic characteristics and state ideology 

ARE 549  Regional Development and Planning 

Regional development - planning of homogeneous regions - theories of regional 
planning - theories of sectional development – characteristics of large cities 
population .  

ARE 550 Rural Development 

Concept of rural development – magnitude of  Rural Development-Approaches of  
rural development- methods of rural development - rural culture and development - 
rural development within an urban region 

ARE 551 Planning Applied Project  

Project contains acquired knowledge and skills in planning  -landscape ,urban design 
and infrastructure networks . 

ARE 552 Computer Applications 

Up – to – date software applications in urban studies and planning  

ARE 553 Planning Theories 

Urban elements – current  theories of urban planning - comparative studies of  urban 
planning among various civilizations - the historical patterns of urban planning (e.g. 
defensive settlements).  

ARE 554  Urban Geography  

City definition -  theories of the city evolution urban geography - factors of 
growth  and decline - planning of basic corridors , urban settlements and 
economic sectors – urban and rural differences - the  case of Cairo over 1000 
years. 

ARE 555 Urban Economics  

Elements of urban economy- economic systems and its impact on urban 
settlements- urban  development of  new areas – financing of infrastructure – 
national  development plans  and the role of private sector.  
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Architectural Engineering Department  

ARE 556 Demography and  Urban Sociology  

The science of  urban  sociology – division of human settlement among various 
industries – migration patters  - informal areas – social studies and  urban planning.  

ARE 557 Planning of Residential Areas  

The study of housing demand –residential priorities for low – income groups – 
informal housing – housing market – history of the housing policy in Egypt 

 ARE 558 Methods of Planning Analysis 

Statistical methods to analyze factors and variables - planning standards and its 
changing nature over time and space - economic analysis and urban planning – 
social analysis and urban planning  

ARE 559 Properties of Rural Settlements 

The concept of land use – urban and the social structure – housing and social 
structure - housing and economic activities - social services and their impact on the 
urban pattern 
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Architectural Engineering Department  
Course Contents of the Master and Doctor of Philosophy   

(Architectural Studies) 
ARE 600 Research of History and Theories Architecture Philosophy 

The curriculum is linked to AE 511: History and architectural theories, which is 
employed as a background to related studies of architectural concepts and theories 
through office and field work, to be prepared in workshops and seminars. 
 

ARE 601 Studies in Theories and Philosophy of Eugenics 
The curriculum is linked to AE 501: Theories of architectural beauty, which is 
employed as a background to related studies of architectural ethics and philosophies, 
through office and field work, to be prepared in workshops and seminars. 
 

ARE 602 Studies in Urban Culture  
The curriculum is linked to AE 519: Culture and architecture, which is employed as a 
background to related studies of culture and architectural theories through office and 
field work, to be prepared in workshops and seminars. 
 

ARE 603 Research in Architectural Criticism 
The curriculum is linked to AE 520: Architectural critique, which is employed as a 
background to related studies of architectural critique concepts and theories through 
office and field work, to be prepared in workshops and seminars. 
 

ARE 604 Human Studies Research  
The curriculum is linked to AE 514: Human studies, which is employed as a 
background to related human studies and theories through office and field work, to 
be prepared in workshops and seminars. 
 

ARE 605 Architecture of Aride Zones  
Hot arid architecture-concepts and theories of settlements in continental climates-
geomorphology of Egyptian deserts- sustainable development. 
 

ARE 606 Studies of form and  Shape Architecture  
The curriculum is linked to AE 514: Human studies, which is employed as a 
background to related studies of form and architectural composition, through office 
and field work, to be prepared in workshops and seminars. 
 

ARE 607 Studies of Regional and Local Architecture 
The curriculum is linked to  AE 518: Human studies, which is employed as a 
background to related studies of regional and local architecture, through office and 
field work, to be prepared in workshops and seminars. 
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Architectural Engineering Department  
Course Contents of the Master and Doctor of Philosophy   

(Design and environmental planning) 
 
ARE 608 Environmental planning and Design Research  

Concepts of sustainable environment regarding human- dynamic urban  ecology 
principals- development of place identity and environmental characteristics- 
principals of employing natural resources in development- the role of designer and 
planner in providing development alternatives, compatible with the environment. 
 

ARE 609 Trends of Environmental Design 
Research capabilities in planning and sustainable development- applying concepts 
and tools of design and sustainable environmental planning- development in 
individual and group research.   
 

ARE 610 Integrated Environmental Systems 
Concepts of environmental control and its dynamic nature- relation between human 
and surrounding environment- macro and micro climate- integration of systems and 
performance- energy saving and economics. 
 

ARE 611 Environmental impact and Analysis Appraisal  
Concepts and basics of development regarding environmental conservation- natural 
or urban-methods of evaluation- analysis of efects on environment-environmental 
management and protection strategy. 
 

ARE 612 Natural and Artificial Lightening 
Natural environment, lighting resources and its levels-relation between human and 
lighting systems- concepts of lighting design- design tools and lighting techniques 
with natural and industrial means and its integration. 
 

ARE 613 Architectural Aerodynamics 
Environmental control regarding architectural design, and the basics of thermal 
systems- concepts of air ventilation in architecture and heritage elements- tools and 
techniques of natural Environmental control regarding natural air ventilation. 
 

ARE 614 Alternative and Renewable Energy 
Energy basics and rationalization- concepts and techniques of renewable and 
alternative energy in different Egyptian regions-its impact on architectural form 
regarding sustainable architecture. 
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Architectural Engineering Department  
Course Contents of the Master and Doctor of Philosophy   

(Urban Development and Communities Design) 

 ARE 616 Research in Urban Design 

It  is scheduled physical structure and components of the design decision entrance 
area (ARE.  551), and employs a basis and background for a number of research and 
studies relevant to the physical design through the office and the field and will be 
prepared and developed and presented workshops and seminars 

ARE 617 Research in Housing and Development  

to be linked to the structure and components of decision Housing and Development 
(ARE. 553), and employs a basis and background for a number of research and 
studies closely related to housing and development through the office and the field 
and will be prepared and developed and presented workshops and seminars 

ARE 618 Research in Theories of Urban Design and Development 

to be linked to the structure and components of the design and decision theories of 
community development (ARE. 557), and employs a basis and background for a 
number of research and studies relevant to the design theories and community 
development through office work and Almedine and will be prepared and developed 
and presented workshops and seminars. 

 ARE 619 Research in Socioeconomic of and Urban Development 

social workers to be linked to the structure and components of decision economics 
and social workers Urban Development (556), and employs a basis and background 
for a number of research and studies relevant to the economics and social workers 
Kaneh him through the office and the field and will be prepared and developed and 
presented workshops and seminars. 

ARE 620 Studies in Site Planning  

is scheduled structure of the components of the design decision sites (554), and 
employs a basis and background for a number of research and studies relevant to the 
design of the sites through the office and the field and will be prepared and 
developed and presented workshops and seminars. 
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Architectural Engineering Department  
ARE 621 Studies in Urban Renewal and Upgrading  

to be linked to the structure and components of decision improvement and 
renovation (ARE. 555), and employs a basis and background for a number of 
research and studies relevant to the improvement and renovation through the office 
and the field and will be prepared and developed and presented workshops and 
seminars.  

ARE 622 Studies in landscape Architecture  

to be linked to the structure and components of Amara decision and coordination of 
Radi (ARE. 559), and employs a basis and background for a number of research and 
studies relevant to a block of land and coordinate through the office and the field and 
will be prepared and developed and presented workshops and seminars. Section   

ARE 623 Research in Preservation, Rehabilitation, and Land Use Development   

development to be linked to use the structure and components of a decision to 
maintain and develop rehabilitation and employment (ARE. 560), and employs a 
basis and background for a number of research studies and relevant to the 
maintenance, rehabilitation and development through the use of field and office 
work will be prepared and developed and presented workshops and seminars. 

ARE 624 Studies in Residential Development in Developing Countries . 

to be linked to the structure and components of decision studies development of 
residential areas in developing countries (ARE. 561), and employs a basis and 
background for a number of research studies and studies pertinent to the 
development of residential areas in developing countries through the field office and 
will be prepared and presented and elaborated workshops and seminars. Section  
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Architectural Engineering Department  

Course Contents of the Master and Doctor of Philosophy   
(Urban planning)  

 

ARE 625 Research in Regional Planning 

Philosophy of integration of regional planning-planning-planning levels - 
development, the province  

ARE 626 Research in Site Planning and landscape Arch 

Theories Research Planning Coordination urban-integration projects 

ARE 627 Research in Planning Theories 

Theories urban planning and integration of planning Alaric future 

ARE 628 Studies in the Execution Plan and Landscape Construction 

schemes planned-Executive - blueprint-integration planning and coordination 

 ARE 629 Studies in Plantation and Space Furnishing 

vacuum and green spaces as a component of the vacuum-a forestation as an essential 
element in the protection of Urban Settlement - green spaces Jamal as a paper for the 
new communities. 

ARE 630 Research in Urban Geography 

 map of the current boom and the future prospects of urban expansion. 

ARE 631 Research in Laws and Legislation 

Legislation-the new urban areas and focus on the obligations of the scheme, 
designed to sustainable development-bodies and organs involved in the preparation - 
planning regulations.  

ARE632 Research in Urban Economics 

Research physical incidents economic expansion urban-feasibility studies new urban 
projects. 
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ARE 633 Studies in Infrastructure Planning  

water cycle-estimate of the future population and their needs-sources of water 
supply-water-pollution of surface water and groundwater-Nile water purification and 
for domestic purposes - engineering of the water supply distribution networks - 
water-sanitation-engineering methods of waste treatment health. 

Architectural Engineering Department  

ARE 634 Research in Demography and Urban Sociology  

populations industrial societies migration-random groupings-the importance of the 
social studies of the physical planning. 

ARE  635 Studies in Planning of Residential Areas 

 different patterns of demand-priority residential housing for low-income housing-
random-supply and demand factors in the housing market - the evolution of the 
housing policy in Egypt-the housing market-planning and design areas 
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Architectural Engineering Department  

Course Contents of the Master and Doctor of Philosophy   
(Building Science and Technology) 

ARE 336 Research of History and Philosophy of Building Science and Technology. 
History of building science, building technology - philosify of building science and 
technology. 
 

ARE 637 Studies in Building Economics 
 Economic analysis- analysis factors- project economics- visibility studies. 
 
ARE 638 Research  in Project Analysis and Appraisal  

Evaluation concepts- evaluation visibility- project analysis- factors  and case studies- 
typical analysis. 
 

ARE 639 Research in Prefabricated Buildings 
Structural prefabricated elements-assembly of prefabricated elements- finishing of 
prefabricated elements. 
 

ARE 640 Research in Building Materials 
Building materials- building materials" properties- tests of building materials- 
specifications of building materials- mixed and compound materials. 
 

ARE 641 Studies in Mechanization and Performance in Construction 
Performance studies- performance evaluation- performance quality-building ratios. 
 

ARE 642 Research in Building Systems and Methods 
Building systems & methods- building operations' factors- building sites- 
mechanization & building methods. 
 

ARE 643 Research in Project Management and Execution   
Project management-construction time programs-documents' review-project 
administration hierarchy-construction reports. 
 

ARE 644 Studies in Maintenance Technology and Building Preservation 
building maintenance-usage problems-sanitary maintenance- electromechanical 
maintenance-finishing maintenance- maintenance of heritage buildings. 
 

ARE 645 Studies in Sanitary Installation Technology  
 Sanitary installation-usage ratio-standards-insulation-acceptance ratios. 

  
 
  
 


