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 ملضمت

ظامٗت ؤؾىان مً ؤولي ٧لُاث الهىضؾت في ظىىب الهُٗض، بط جإؾؿذ ٧لُت هىضؾت الُا٢ت - بر ٧لُت هىضؾت الُا٢ت حٗخ

ج اإلاهىضؾحن اإلاخسههحن في زضمت مجاالث ال٨هغباء والُا٢ت ٍم لخسغ 9989بإؾىان جدذ مؿمي اإلاٗهض الٗالي للُا٢ت ٖام 

ً ٖلى اؾدُٗاب ال خ٨ىىلىظُا الخضًشت في هظه اإلاجاالث والخٗامل مٗها ب٨ٟاءة في مىا٢٘ وج٨ىىلىظُا اإلادُاث اإلااثُت ال٣اصٍع

م خُض جم  6006الٗاإلاُت اإلاؿخمغة، واؾخمغث جبُٗت ال٩لُت لىػاعة الخٗلُم الٗالي ختي ٖام اإلادلُت و الٗمل ومىا٦بت جُىعاتها 

مى مً اإلاٗهض الٗالي للُا٢ت بلي ٧لُت جم حُٛحر اإلاؿظىىب الىاصي ٕٞغ ظامٗت اؾىان زم ظامٗت ه٣ل الخبُٗت وؤلاهًمام بلى 
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م،  6007م، و٧اهذ الالثدت الاولي لل٩لُت حٗمل بىٓام الٟهلحن الضعاؾُحن مىظ بوكائها وختي ٖام  6099هىضؾت الُا٢ت ٖام 

ومً وا٢٘ م و ختي اٖخماص هظه الالثدت الجضًضة،  6007زم جم الٗمل بالثدت حٗمل بىٓام الؿاٖاث اإلاٗخمضة مىظ ٖام 

غ وحٗضًل اللىاثذ الضعاؾُت إلاغخلتي الب٩الىعٍىؽ الخب راث اإلاترا٦مت لؤل٢ؿام والكٗب اإلاسخلٟت ؤنبدذ الخاظت ملخت لخٍُى

والضعاؾاث الٗلُا والٗىصة في مغخلت الب٩الىعٍىؽ مً هٓام الؿاٖاث اإلاٗخمضة بلي هٓام الٟهلحن الضعاؾُحن مغة ؤزغي إلاا جبحن 

 ألن اٖضاص الؿاصة ؤًٖاء هُئت الخضَعـ والهُئت اإلاٗاوهت مدضوصة في مً نٗىبت جُب٤ُ هٓام الؿاٖاث اإلاٗخ
ً
مضة بال٩لُت هٓغا

 هٟـ الخسهو الض٤ُ٢ و٦ظل٪ ي٠ٗ ؤلام٩اهاث ؤلاوكاثُت وطل٪ م٣اعهت بما ًدخاظه هظا الىٓام مً بم٩اهُاث.

لخ٣ضم الٗلمي إلاخاخت لخىا٦ب اى١ الٗمل و ؤلام٩اهُاث او لل٩لُت عئٍت و عؾالت ًخجضصان مً خحن ألزغ َب٣ا إلاخُلباث ؾ

 ومىُى٢هما:

 عؤٍت الكلُت

حن اإلادلي وؤلا٢لُمي، وؤن ج٩ىن  اصة في مجاالث الهىضؾت والُا٢ت ٖلي اإلاؿخٍى جخُل٘ ٧لُت هىضؾت الُا٢ت بجامٗت ؤؾىان بلي الٍغ

٠ُ البدض الٗلمي لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت للمجخم٘.  لخْى
ً
 مغ٦ؼا

 عؾالت الكلُت

ضاص مهىضؾحن وباخشحن لضيهم ال٣ضعة ٖلى ج٣ضًم ٞغم ظُضة  للخٗلُم والبدض والضوعاث في مجاالث الهىضؾت والُا٢ت إٖل

اإلاىاعص الُبُُٗت اإلادلُت لخلبُت  الؾخٛال٫الهىضؾُت  الاؾدكاعاثومىا٦بت الخُىع الٗالمي في جسههاتهم، وج٣ضًم  الابخ٩اع 

 اخخُاظاث اإلاجخم٘ وجد٤ُ٣ ؤهضاٝ جىمُخه اإلاؿخضامت.

  للكلُت:اف الغئِؿُت ألاهض

 -الاهضاٝ الغثِؿُت لل٩لُت هي: 

ج٣ضًم همىطط مخُىع للخٗلُم الهىضس ي اإلاغجبِ بهىاٖت ال٨هغباء والُا٢ت ٌؿاًغ الاججاهاث الٗاإلاُت الخضًشت في  .9

ت الٗلمُت في الخضَعـ.   اؾخسضام ٖلىم الخاؾب آلالي وجُب٣ُاجه في الهىاٖت مؿخسضما اللٛت الاهجلحًز

ط للخٗاون الٟاٖل بحن اإلااؾؿت الخٗلُمُت والهُئاث والكغ٧اث الهىاُٖت الٗاملت في بهخاط واؾتهال٥ اًجاص همىط .6

 الُا٢ت ٖلى هُا١ ٦بحر. 

ً ٖلى جىلى اإلاؿئىلُاث الهىضؾُت مً حكُٛل  .3 ج اإلاهىضؾحن اإلاخسههحن في مجاالث هىضؾت الُا٢ت وال٣اصٍع جسٍغ

 جسغظهم. بمجغصهال٦ها، بةهخاط الُا٢ت وه٣لها واؾت ٤ونُاهت ٧ل ما ًخٗل

ج ٢اصع ٖلي اإلاىاٞؿت في ؾى١ الٗمل في ْل الٓغوٝ الجضًضة واإلاخٛحرة للمجخم٘ اإلادلي والضولي. .4  بٖضاص زٍغ

ب للمهىضؾحن في مجاالث جسهو ال٩لُت، ٦ما تهضٝ الى ج٣ضًم ؤخضر  .5  ؤهٓمتبٖضاص صوعاث للخٗلُم اإلاؿخمغ والخضٍع

بهم ٖلى اؾخسضامها.الخ٨ىىلىظُا لهم، ؤو اٖاصة جإهُلهم لخإ  صًت ؤٖما٫ مسخلٟت، ؤو حٗلم مهاعاث ظضًضة وجضٍع

ملُت جىاظه وػاعة ال٨هغباء والُا٢ت اإلاخجضصة وج٩ىن يمً  .6 جىظُه الضعاؾاث الٗلُا هدى خل مك٨الث ٖلمُت ٖو

ت.  مسُُاث الضولت الخىمٍى

٤ ال٣ُام باألبد .7 ار الخُب٣ُُت والضعاؾاث صٖم مسُِ الضولت في بوكاء مىا٤َ نىاُٖت بجىىب الهُٗض ًٖ ٍَغ

 والازخباعاث والاؾدكاعاث بالخٗاون م٘ ال٣ُاٖاث الهىاُٖت و٢ُاٖاث ؤلاهخاط.

٤ اإلاكاع٦ت في وي٘ الخلى٫ الٗلمُت   .8 اإلاؿاهمت في زضمت البِئت واإلاجخم٘ اإلادلى في مجا٫ جسههاث ال٩لُت ًٖ ٍَغ

 والغئي اإلاؿخ٣بلُت والاؾتراجُجُاث الالػمت للخىمُت اإلاؿخضامت.

بت وال٣ضعة ٖلى  .9 ٩ىن لضًه الٚغ ج ٢اصع ٖلي جُب٤ُ ؤؾالُب الخ٨ٟحر الٗلمي الهىضس ي والخدلُل والاؾخيباٍ ٍو بٖضاص زٍغ

 الخٗلم اإلاؿخمغ.
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ج    اإلاىاصفاث العامت للخٍغ

ج مخمحز و٢اصع ٖلى الخىاٞـ  ٞةنها حؿعى الى لل٩لُتألاهضاٝ الغثِؿُت والاؾتراجُجُت  اثفي يىء الٛاً  دؿبٖضاص زٍغ م ٍو

 باإلاىانٟاث ألاجُت:

ايُاث والٗلىم و الهىضؾتا .9 ت في الٍغ  إلًجاص خلى٫ للمكا٧ل الهىضؾُت  ل٣ضعة ٖلى جُب٤ُ اإلاٗٞغ

وبظغاء الخجاعب، و٦ظل٪ الهىضؾُت  هٓمتألا خهمُم ل ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام الُغ١ وألاصواث الخضًشت واإلاىاؾبت .6

 .َاع وا٢عيجد٤ُ٣ هضٝ هىضس ي في ب في ؾبُللخدلُل وجٟؿحر البُاهاث 

 .ٞهم جإزحر الخلى٫ الهىضؾُت ٖلى الا٢خهاص والبِئت واإلاجخم٘ .3

 .ٞهم ال٣ًاًا الهىضؾُت اإلاٗانغةال٣ضعة ٖلى ؤلاإلاام و  .4

٤ مخٗضص الخسههاثعة ٖلى ضال٣ .5  .الٗمل ب٨ٟاءة في ٍٞغ

 .اإلاؿئىلُت الاظخماُٖت والش٣اُٞتجدمل اإلاهىت و  بإزال٢ُاث الالتزام .6

ت. ٞٗا٫ال٣ضعة ٖلى الخىانل بك٩ل  .7  وبُغ١ مخىٖى

خباعاث بصاعة اإلاكغوٖاث الهىضؾُت بىجاح في بَاع  .8 الا٢خهاصًت والبُئُت والاظخماُٖت والؿُاؾُت وألازال٢ُت مغاٖاة الٖا

 .والصخت والؿالمت

 .اإلادخملتجد٤ُ٣ مخُلباث ؤصخاب الٗمل ال٣ضعة ٖلى  .9

 .ال٣ضعة ٖلى بظغاء البدض الٗلمي .90

 .وال٣ضعة ٖلى الخٗلم اإلاؿخمغ .99

 .عة ٖلى اؾخسضام الخ٣ىُاث واإلاهاعاث و ألاصواث الهىضؾُت الخضًشت الالػمت إلاماعؾت مهىت الهىضؾتال٣ض .96
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 الباب الاول 

 الاكؿام العلمُت 

 ؤ٢ؿام ال٩لُت الٗلمُت :1ماصة 

 :جخ٩ىن ٧لُت هىضؾت الُا٢ت ظامٗت ؤؾىان مً ألا٢ؿام الٗلمُت آلاجُت

  قبكاث الجهض الفائمكؿم  -1

 ُكاهُيُت اللىي اإلامدطاث كؿم  -2

 اإلاىاص والخصمُمكؿم هىضؾت  -3

 كؿم هىضؾت الخديم -4

اء الهىضؾُت -5 اطُاث والفيًز  كؿم الٍغ

٧ل ٢ؿم مً ؤ٢ؿام ال٩لُت هى اإلاؿاو٫ ًٖ البدض الٗلمي ، وجضَعـ اإلا٣غعاث لجمُ٘ البرامج التي جدخاط بلى م٣غعاث في 

ً ل٩ل م٣غع ٦ما ؤن ال٣ؿم هى اإلاؿاو٫ ًٖ اإلادخ  .جسهو ال٣ؿم وجدضًض عمؼ ال٣ؿم ىي الٗلمي للم٣غع وجغقُذ اإلادايٍغ

ً مً زاعط ال٩لُت إلاىا٣ٞت لجىت الخٗلُم وقاون  .ؾىاء مً ال٣ؿم ؤو مً ٢ؿم آزغ ؤو مً زاعط ال٩لُت ًسً٘ حُٗحن اإلادايٍغ

غ اإلاؿخمغ إلاىهجُاث الخضَعـ واإلادخىي الٗلمي في ظمُ٘  .الُالب  .الضوعاثباإلياٞت بلى طل٪ ، ٞةن ال٣ؿم مؿاو٫ ًٖ الخٍُى

 :
ً
 كؿم قبكاث الجهض الفائمأوال

 ملضمت اللؿم  -

م م٘ بضاًت  9989بوكائه في ٖام  خُض جم الىاصيظىىب ة٢لُم مً ؤ٢ضم ألا٢ؿام الهىضؾُت ب٢ؿم قب٩اث الجهض الٟاث٤ ٌٗخبر 

ي بة٢لُم ظىىب الخُىع الخ٨ىىلىجي والخىمى  بوكاء ٧لُت هىضؾت الُا٢ت. وللهىضؾت ال٨هغباثُت ؤهمُت بالٛت في صٞ٘ عجلت

ٗها  الهىضؾُت اإلاسخلٟت. الهُٗض خُض ًى٨ٗـ ؤزغ اإلاهىضؽ ال٨هغباجي في ٧ل زُِ الخىمُت ومكاَع

 ال٣ُإ الهىاعي  بلى بٖضاص الُالب لخلبُت بخخُاظاث ٢ؿم قب٩اث الجهض الٟاث٤ ٌؿعي
ً
واإلاؿاهمت في  ؤو الخام الٗام ؾىاءا

غ ل لُه ًخٞى غ الهىاٖت الىَىُت في مهغ ٖو ٞغم ٖمل ٖضًضة في قتى مجاالث الخىمُت في ظمُ٘ مضن و٢غي جي ال٣ؿم خٍغجٍُى

ٗجى ال٣ؿم بالتر٦حز ال٨بحر ٖلى اإلاهاعاث في الجىاهب ٌ  ٦ما  .ظىىب مهغ بهٟت زانت وقتى مداٞٓاث مهغ بهٟت ٖامت

اء وآلاالث ال٨هغباثُت و  لىم الٟحًز ايُاث الهىضؾُت ٖو ت ال٣ىي وخماًت ؤهٓمت ل٨تروهُاث ال٣ىي وجدلُل ؤهٓمبألاؾاؾُت للٍغ

لى طل٪ ٣ًىم  اهلحن للٗمل في مجا٫ ال٣ىي ال٨هغباثُت اإلاهىضؾحن اإلاالبرهامج بةٖضاص هظا ال٣ىي وهىضؾت الًِٛ الٗالي. ٖو

غ وطل٪ في مدُاث ُت وقب٩اث الًِٛ الٗالي واإلادىالث، وجهمُم وجٍُى وجدلُل  جىلُض الُا٢ت ال٨هغباثُت واإلادُاث الٟٖغ

 دغ٧اث ال٨هغباثُت والخد٨م ٞهها مً زال٫ ؤهٓمت بل٨تروهُاث ال٣ىي. ؤصاء اإلاىلضاث واإلا
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بخدضًض اإلا٣غعاث الضعاؾُت للبرهامج بما ًىا٦ب الخُىعاث الٗلمُت اإلادلُت  ٢ؿم قب٩اث الجهض الٟاث٤في الجاهب اإلا٣ابل ٣ًىم 

غاإلاؿخمغ للمسخبراث الٗلمُت . الٗاإلاُتو  ضاص  ٧اٞت ظىاهب الهىضؾت ال٨هغباثُت جضَعـ بهاًخم التي بال٣ؿم ٦ما ًخم الخٍُى إٖل

ملُا ٦دؿاب الخبراث اإلاالثمت في مجا٫ الخسهوبٌؿخُُ٘ تى ٖضاصا ممحزا خبالُالب  ا ٖو لُه  .هٍٓغ جي ال٣ؿم  ٩ًىن ٖو زٍغ

 .ال٨هغباثُت للٗمل ب٩اٞت ٞغم الٗمل اإلاغمى٢ت في مجاالث الهىضؾت ب٨ٟاءة ماهلحن

 أهضاف اللؿم  -

 :الى ٟاث٢٤ؿم قب٩اث الجهض اليهضٝ 

  .ؤلاعج٣اء بالٗملُت الخٗلُمُت الهىضؾُت بما ًىا٦ب الٗهغ فى مجا٫ هظا الخسهو .9

جى اإلااؾؿاث الخٗلُمُت الهىضؾُت اإلامازلت وطل٪ مً زال٫ ج٣ضًم بغامج  .6 ج مخمحز م٣اعهت بسٍغ ج٣ضًم مؿخىي زٍغ

 لُالب ال٣ؿم بما ًد٤٣ مخُلباث وبخخُاظاث ؾى١ الٗمل . ةخمحز م ُتصعاؾ

اصًت ملضيهٍجحن بٖضاص زغ  .3  .ال٣ضعة ٖلى جىلي اإلاىانب ال٣ُاصًت والٍغ

ج ٢اصعا ٖلي ال .4 ٗمل بىجاح والخىانل بك٩ل ٞٗا٫، ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي ويمً ٞغ١ مخٗضصة ؤن ٩ًىن الخٍغ

 .الخسههاث
 

 :اإلالغعاث والخسصصاث العلمُت الخالُت كؿم قبكاث الجهض الفائمًضزل في هطاق  -

ت اإلاجاالث ال٨هغومٛىاَِؿُت  -ازخباعاث ٦هغباثُت  –اؾُاث الضواثغ ال٨هغباثُت ؤؾ - م٣ضمت في البرمجت عؾم ٞجي  –هٍٓغ

 ؤهٓمت -جدلُل قب٩اث ال٣ىي ال٨هغباثُت  – ٢ُاؾاث بل٨تروهُت –٢ُاؾاث ٦هغباثُت  -آالث ٦هغباثُت  –ؤلال٨تروهُاث  -٦هغباجي 

 –جُب٣ُاث الخاؾب في الهىضؾت ال٨هغباثُت  - ث ال٨هغباثُت ؤهٓمت الاجهاال  –الجهض الٗالى  هىضؾت –ال٣ىي ال٨هغباثُت 

ل واؾخسضام الُا٢ت  -ؤؾالُب ألاصاء ألامشل  -الخد٨م آلالي  –الُا٢ت الجضًضة واإلاخجضصة  بل٨تروهُاث ال٣ىي  –جدٍى

 - ال٨هغباثُت مدُاث ال٣ىي  - ال٨هغباجيؤهٓمت الخىػَ٘  -مدُاث اإلادىالث  -ال٣ىي ال٨هغباثُت ؤهٓمت خماًت –الهىاُٖت

جُب٣ُاث لٛاث البرمجت  –الضواثغ الغ٢مُت وجهمُمها  -الضواثغ ؤلال٨تروهُت وجهمُمها  – مىانٟاث هىضؾُت -هىضؾت مضهُت 

ت في الهىضؾت  –اإلاى٣ُُت اإلابرمجت  اإلاخد٨ماث –في الهىضؾت ال٨هغباثُت   مكغوٕ الخسغط.  –ال٨هغباثُت م٣غعاث ازخُاٍع

 :
ً
 اإلاُكاهُيُت كؿم مدطاث اللىي زاهُا

 ملضمت اللؿم -

جُت بؿبب اصة مؿخىي الاػصهاع والخ٨ىىلىظُا التي حؿتهل٪ َا٢اث بياُٞت.  ج٨دؿب هىضؾت ال٣ىي اإلا٩ُاه٨ُُت ؤهمُت جضٍع ٍػ

ل وجىلُض الُا٢ت. باإلياٞت بلى  ت التي حك٩ل ؤؾاؽ جدٍى جغجبِ هىضؾت ال٣ىي اإلا٩ُاه٨ُُت بك٩ل ؤؾاس ي بٗلىم الؿىاثل الخغاٍع

ت وج٠ُُ٨ طل٪ ٞان ٢ ؿم ال٣ىي اإلا٩ُاه٨ُُت مٗجى ب٣ًاًا مهمت ؤزغي مشل الخلىر والخد٨م وبصاعة الُا٢ت والخضٞئت والتهٍى

اث اهخ٣ا٫ الُا٢ت والخغاعة ، والاخترا١ ، وجض٤ٞ الؿىاثل ، ... بلخ.  الهىاء وهٍٓغ

لها بلى ٢ىي م٩ُاه٨ُُت مً جُىع هىضؾت ال٣ىي اإلا٩ُاه٨ُُت ؤؾاؽ لـخ٣ضم الخًاعة خُض انها ٖلم  ج٨ىىلىظُا الُا٢ ت وجدٍى

اهاث والاخترا١ الغثِؿُت التي جدضر في ؤالهٓمت اإلاسخلٟت.  زال٫ ٖملُاث الؿٍغ

م٘ همى ؾ٩ان الٗالم وهضعة الى٢ىص، جؼصاص اهمُت  هىضؾت ال٣ىي اإلا٩ُاه٨ُُت للخد٨م في ٦مُت اؾتهال٥ الُا٢ت والخهى٫ ٖلى 

 ىإ بضًلت للى٢ىص ج٩ىن اعزو وا٢ل جلىزا. ٦ٟاءاث ٖالُت ٖىض الدكُٛل او بالبدض ًٖ اه
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 اهضاف اللؿم -

 :الى ٢ؿم مدُاث ال٣ىي اإلا٩ُاه٨ُُتيهضٝ 

غ اإلا٣غعاث والبرامج الهىضؾُت إلاىا٦بت الخُىع الٗلمي والخ٨ىىلىجي والهىاعي. -9  جٍُى

جحن ب٣اٖضة مىاؾبت مً اإلاٗاٝع والخبراث الهىضؾُت، جم٨نهم مً مىا٦بت الخُىع الٗلم -6 ي والخ٨ىىلىجي جإهُل الخٍغ

 واؾخسضام ألاؾالُب الخضًشت واإلاخ٣ضمت في الهىاٖت.

٣ض اإلااجمغاث الٗلمُت بهضٝ جباص٫ الخبراث. -3  جىُٓم الىضواث والضوعاث ٖو

 ج٣ضًم الاؾدكاعاث الهىضؾُت في مجا٫ الهىضؾت اإلا٩ُاه٨ُُت لخل اإلاكا٧ل الهىاُٖت والخضمُت في اإلاجخم٘. -4

 ٫ الهىضؾت اإلا٩ُاه٨ُُت.اهخاط بدىر ٖلمُت وجُب٣ُُت في مجا -5
 

 :اإلالغعاث والخسصصاث العلمُت الخالُت كؿم مدطاث اللىي اإلاُكاهُيُتًضزل في هطاق  -

اي ٣ُت -م٩ُاه٩ُا جُب٣ُُت - هىضؾت مضهُت -هىضؾُت  ُاثٍع ؤؾاؾُاث  - جدلُل اظهاصاث وم٣اومت مىاص - مُخالىعظُا ٞحًز

ت -الضواثغ ال٨هغباثُت  ت  - آالث ٦هغباثُت - مباصت الضًىام٩ُا الخغاٍع  -جهمُم ما٦ُىاث  - م٩ُاه٩ُا مىاج٘ -واخترا١ صًىام٩ُا خغاٍع

ت ما٦ُىاث ل  - هىضؾت ال٣ىي اإلا٩ُاه٨ُُت فيجُب٣ُاث الخاؾب آلالي  - هٍٓغ  - خغاعة و٦خلت  اهخ٣ا٫ - الُا٢ت واؾخٛال٫جدٍى

ت آلا  - ؤلاخترا١ الضازلى آالث - الُا٢ت الجضًضة واإلاخجضصة - بهتزاػاث م٩ُاه٨ُُت - هٓم ال٣ُاؽ وؤظهؼتها -الث الخىعبُيُت هٍٓغ

ُا٫ والهُاهت  - الُا٢ت الكمؿُت ض والخ٠ُُ٨  - جدلُل ؤؾباب ألٖا  - م٩ىهاث ؤهٓمت الخد٨م - ألاالث الخىعبُيُت -الخبًر

 .٦ٟاءة الُا٢ت - جغقُض الُا٢ت -مدُاث ال٣ىي  -الخسغط  مكغوٕ

 :
ً
 :كؿم هىضؾت اإلاىاص والخصمُمزالثا

 لضمت اللؿمم -

هي ٕٞغ مً ٞغوٕ الهىضؾت اإلا٩ُاه٨ُُت تهخم بخهمُم وجهيُ٘ ؤي مىخج نىاعي لخخٗضي الى جهمُم  هىضؾت اإلاىاص والخهمُم

غ١ وؤؾالُب الخد٨م بها لدكمل هٓم الخد٨م اإلاى٣ُي اإلابرمج   وؤجمخت آلاالث وزٍُى الاهخاط الالػمت لخهيُ٘ هظه اإلاىخجاث َو

اإلاٟخىخت والىٓم طاث الخل٣ت اإلاٛل٣ت بةؾخسضام هٓم الخد٨م ال٨هغباثُت ؤو ال٨هغوهُضعول٨ُُت ؤو  واهٓمت الخد٨م طاث الخل٣ت

.  ال٨هغوهىاثُت اإلاكٛلت بىاؾُت مىاج٘ ال٣ضعة الهُضعول٨ُُت والٗاملت بىاؾُت الهىاء اإلاًٍٛى

ت او بىاؾُت الخاؾب لؤلظؿام الضعاؾاث الخانت بالخهمُم والاهخاط بالُغ١ الخ٣لُضً ٢ؿم هىضؾت اإلاىاص والخهمُمحكمل 

ت و ٢ىالب ألاظؿام البالؾد٨ُُت واإلاٗضهُت وألاصواث ؤلال٨تروهُت وال٨هغباثُت واإلا٩ُاه٨ُُت والهُا٧ل اإلاٗضهُت.  اإلاٗضهُت والبىلُمحًر

ٗض اؾخسضام بغامج الىمظظت واإلادا٧اة مً ؤهم الٗلىم التي  اإلاىخجاث  في بزخباع   ٢ؿم هىضؾت اإلاىاص والخهمُمؿدىض ٖلهها حَو

اثُت   للبرمتراث الٟحًز
ً
والضعاؾاث الخهمُمت والاهخاظُت بك٩ل بٞتراض ي ًدا٧ي اإلاىخج النهاجي في ْغوٝ الدكُٛل الىا٢ُٗت جبٗا

غ ظىصة اإلاىخج ؾىاء مً هاخُت البيُت ؤو مً الىاخُت  واإلا٩ُاه٨ُُت للٗىهغ اإلاضعوؽ، وطل٪ بهضٝ جدؿحن الخهمُم وجٍُى

ت.  الخهمُمُت والاؾدشماٍع

الهىضس ي اإلاكتر٥ في  ٌكتر٥ هظا ال٣ؿم م٘ ظمُ٘ الازخهاناث الهىضؾُت الٟىُت وال٨الؾ٨ُُت، خُض ؤنها تهخم بضعاؾت الغؾم

غ١ حكُٛلها  لم اإلاٗاصن واإلاىاص وازخباعاتها َو غاث٤ الخهيُ٘ ٖو ٧ل ؤهىإ الهىضؾاث، واإلا٩ُاه٩ُا الهىضؾُت )جدلُالث ال٣ىي( َو

ت الهىاُٖت، وحكتر٥ م٘ الهىضؾت اإلاضهُت في ازخُاع مىاص البىاء ومىانٟاتها ٖملُاث الاهخاط وؤهٓم وؤجمخت  ت الخضٞئت والتهٍى

 وم٣اًِؿها وازخباعاتها وجهامُم الهُا٧ل اإلاٗضهُت والهىاُٖت.

  ضاف اللؿمــــــأه -
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جحن ال٣ضعة ٖلى ب٦ؿاب الى ٢ؿم هىضؾت اإلاىاص والخهمُميهضٝ   :الخٍغ

ٟحن في ال٣ُإ الٗام ؤو الخامخل اإلاكا٧ل ال٨بحرة في مجا٫ هى -9  ضؾت الاهخاط والخهمُم ؤو ؤي مجا٫ آزغ ٦مْى

٤ وللٗمالء -6  .اإلاؿاهمت با٢خضاع ٦إًٖاء مهىضؾحن ؤو ٞغ١ خل اإلاك٨الث ألازغي والخىانل الٟٗا٫ صازل الٍٟغ

اصة اإلاؿاولُاث وألاصواع ال٣ُاصًت –الخ٣ضم في خُاتهم اإلاهىُت  -3  .بما في طل٪ ٍػ

ؾىاء في البرهامج الغؾمي الظي جسغط مىه ؤو مً زال٫ اإلاكاع٦ت في اإلااجمغاث اإلاهىُت الخٗلم باؾخمغاع،  -4

 .الخٗلُمُت   والبرامج

 .٦إمشلت زضمت مً خىلهم -الخٗامل بمؿاولُت ٖىض اجساط ال٣غاعاث اإلاهىُت والصخهُت  -5

ج الباخشحن والخبراء.مىانلت حٗلُمهم في بغامج الضعاؾاث الٗلُا الغاثضة في مجاالث الهىضؾت الخسههُت لخس -6  ٍغ

اصًت -7  .ؤن ٩ًىن لضًه ال٣ضعة ٖلى جىلي اإلاىانب ال٣ُاصًت والٍغ

 .ٗمل بىجاح والخىانل بك٩ل ٞٗا٫، ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي ويمً ٞغ١ مخٗضصة الخسههاثال -8

 :اإلالغعاث والخسصصاث العلمُت الخالُت كؿم هىضؾت اإلاىاص والخصمُمًضزل في هطاق  -

غ ٞىُت٦خابت ج -عؾم هىضس ي  اي -ج٨ىىلىظُا ؤلاهخاط   - ٣اٍع  - هىضؾُت ا٢خهاصًاث -الهىضؾُت  زىام اإلاىاص -هىضؾُت  ُاثٍع

٣ُت -م٩ُاه٩ُا جُب٣ُُت  -ججمُعي عؾم   - بصاعة مكغوٖاث مباصت الضًىام٩ُا  - جدلُل اظهاصاث وم٣اومت مىاص - مُخالىعظُا ٞحًز

ت  - بل٨تروهُاث وبجهاالث -ؤؾالُب ومٗضاث حكُٛل  -جهمُم ما٦ُىاث  -ا مىاج٘ م٩ُاه٩ُ - وجُب٣ُاتها آلاالثم٩ُاه٩ُا  - الخغاٍع

ت ما٦ُىاث وجُب٣ُاتها - جُب٣ُاث الخاؾب آلالي في هىضؾت الاهخاط والخهمُم ت حك٨ُل  - بهخ٣ا٫ خغاعة و٦خلت - هٍٓغ هٍٓغ

ت ال٣ُ٘ وجهمُم الٗضص ال٣اَٗت - بىجاثو اإلا٩ُاجغوهُ٪ والغ  - اإلاٗاصن  - جهمُم ما٦ُىاث وعف - اث م٩ُاه٨ُُتبهتزاػ  - هٍٓغ

٘ واإلاىاولت ُا٫ والهُاهت - مىاص هىضؾُت مخ٣ضمت - جهمُم مٗضاث الٞغ جهمُم  - جدلُل ؤهٓمت ؤلاهخاط - جدلُل ؤؾباب ألٖا

 .مسخبر هىضؾت ؤلاهخاط والخهمُم - ٢ُاؾاث ص٣ُ٢ت -الخسغط  مكغوٕ - يبِ الجىصة -مٗضاث وؤصواث ؤلاهخاط 

 :
ً
 ضؾت الخديمهى كؿم عابعا

 ملضمت اللؿم  -

٣ضم هظا ال٣ؿم ألاؾالُب واإلاهاعاث الٗلمُت لخل مكا٧ل  ،ًاهل ٢ؿم هىضؾت الخد٨م لىُل صعظت الب٩الىعٍىؽ في الهىضؾت ٍو

م٨ً ازخهاع ألاهضاٝ الغثِؿُت  بَاع ٖمليالخد٨م في   لخُب٣ُاث ألاهٓمت الهىاُٖت ؤو ؤهٓمت الُا٢ت ال٨هغبُت. ٍو
ً
ؾىاءا

ت الخام بهظا ال٣ؿم في جضَعـ ال٨ٟاءة اإلاىهجُت زال٫ ؾىىاث الضعاؾت ومماعؾت الُالب وؿبت ٧اُٞت مً لبرهامج الضعاؾ

٘ التي ٌكٝغ ٖلهها ؤؾاجظة مً ؤًٖاء هُئت الخضَعـ والهُئت اإلاٗاوهه. ً اإلاٗملُت، ٖالوة ٖلى ؤصاء الُالب لبٌٗ اإلاكاَع  الخماٍع

ت في الخايغ ًدخاط ؾى١ الٗمل بلى مهىضس ي الفي الٗهغ   ؤولئ٪ الظًً ًخمخٗىن بالخبرة واإلاٗٞغ
ً
خد٨م بك٩ل ٦بحر زهىنا

الوة ٖلى طل٪، ٞةن  مجاالث جهمُم هٓم الخد٨م والخد٨م في هٓم الُا٢ت والخد٨م في الٗملُاث الهىاُٖت وخل اإلاك٨الث. ٖو

٦ُت وبصاعة ألاخما٫ وبصاعة الكب٩اث الظ٦ُت ؤنبدذ ظؼًءا مهًما مً مضن اإلاؿخ٣بل ، وبالخالي ٞةن الخد٨م في الكب٩اث الظ

 .الُا٢ت وؤمً الكب٩اث حٗخبر مجاالث ٖمل ؤؾاؾُت إلاهىضس ي الخد٨م وألاجمخت في اإلاؿخ٣بل

 أهضاف اللؿم -

 :الىهىضؾت الخد٨م  يهضٝ ٢ؿم

ايُت والٗلمُت والهىضؾُت لهُاٚت وخل وجدلُل اإلاك٨الث اإلاخٗل٣ت بهىضؾت  .9 حر ؤؾاؽ ؾلُم في ألاؾاؾُاث الٍغ جٞى

  .الخد٨م
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جحن للٗمل في الهىاٖاث ألاؾاؾُت باإلياٞت بلي الٗمل في ٢ُاٖاث بهخاط الُا٢ت ال٨هغبُت بإهىاٖها ب .6 ٖضاص زٍغ

  اإلاسخلٟت وه٣لها واؾتهال٦ها بدُض ٩ًىن لهم ٢ضعة جدمل اإلاؿاولُت ولضيهم مهاعاث مهىُت وؤزال٢ُت.

ت والٗملُت لخ٣لُل الٟجىة الخ .3 جحن ماهلحن مً الىاخُت الىٍٓغ الُت ما بحن الضعاؾت الا٧اصًمُت والهىاٖت بٖضاص زٍغ

ل  .باإلاكاع٦ت في البدىر والضعاؾاث الٗلُا باإلياٞت بلي جإهُلهم لُهبدىا عظا٫ ؤٖما٫ ٖلى اإلاضي الٍُى

جحن  .4 اصًت ملضيهبٖضاص زٍغ  .ال٣ضعة ٖلى جىلي اإلاىانب ال٣ُاصًت والٍغ

ج ٢اصعا ٖلي ال .5 ىاء ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي ويمً ٞغ١ مخٗضصة ٗمل بىجاح والخىانل بك٩ل ٞٗا٫، ؾؤن ٩ًىن الخٍغ

 .الخسههاث

ـ  كؿم هىضؾت الخديم  ًضزل في هطاق -  :اإلالغعاث والخسصصاث العلمُت الخالُتجضَع

 –مهاعاث ؤلاجها٫  –مجاالث ٦هغومٛىاَِؿُت  –صواثغ مى٣ُُت وع٢مُت  –  ؤؾاؾُاث الال٨تروهُاث -م٣ضمت في البرمجت  

ت الخد٨م آلالي –اظهؼة ٢ُاؽ  –ؤهٓمت الُا٢ت اإلاخجضصة  -البُاهاث  هٓم ٢ىاٖض – الخا٦ماث الض٣ُ٢ت اإلاٗالجاث   – هٍٓغ

الخد٨م في  -ؤهٓمت الخد٨م الظ٦ُت  – ال٨تروهُاث ال٣ىي الهىاُٖت –الخد٨م الغ٢مي  – الض٣ُ٢ت وجهمُم الىٓام اإلاضمج

 بصاعة - مغا٦ؼ الخد٨م في ؤهٓمت ومدُاث الُا٢ت - برمجتاإلاى٣ُُت اإلاخا٦ماث ال –ؤهٓمت الُا٢ت الكمؿُت اإلاخهلت بالكب٨ت 

 الخسغط.  مكغوٕ -ؤمان الكب٩اث  - ٦ٟاءة الُا٢ت - ؤلاقغافي ألهٓمت ال٣ىي لخد٨م ا -اإلاباوي  في الُا٢ت

 هىضؾُتالبرامج ال :2ماصة 
ت مً البرامج الهىضؾُت ت مخىٖى ً ٢بل لجىت جىظههُت جخم بصاعة ٧ل بغهامج م .ج٣ضم ٧لُت هىضؾت الُا٢ت ظامٗت ؤؾىان مجمٖى

اخخُاظاث الهىاٖت جم ازخُاع هظه البرامج بدُض جلبي  .ت ومخٗضصة الخسههاثُجى٣ؿم البرامج بلى بغامج جسهه .للبرهامج

ىُت  تجدخاط ل، التي و ؤلا٢لُمُتالَى جحن مً الجامٗاث اإلاهٍغ ُٞما ًلي جٟهُل لبرامج الب٩الىعٍىؽ التي  .لٗضًض مً الخٍغ

 الُا٢ت ظامٗت ؤؾىان:ج٣ضمها ٧لُت هىضؾت 

: بغامج جسههُت: 
ً
 ؤوال

 ُتاثهىضؾت ال٣ىي ال٨هغب بغهامج -9

  هىضؾت ال٣ىي اإلا٩ُاه٨ُُت بغهامج -6

 ضؾت ؤلاهخاط والخهمُم اإلا٩ُاه٩ُيبغهامج هى -3

: بغامج مخٗضصة الخسههاث:
ً
 زاهُا

 بغهامج هىضؾت الخد٨م في الُا٢ت -4

 بغهامج هىضؾت الُا٢ت اإلاخجضصة واإلاؿخضامت -5

خه وم٣غعاجه ال٣ىاٖض الخا٦مت واإلاىٓمت لٗمل الثدو  هظام الؿاعاث اإلاعخمضةمج هى بغهامج زام ٣ًىم ٖلي هظا البرها

 ومدخىاها الٗلمي مضعظت بالباب الخامـ.
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 .برامج البكالوريوس التي تقدمها كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان (1) حضول 

 هظام الضعاؾت البرهامج اإلاجال هىع البرهامج

البرامج 

 الهىضؾُت

 بغامج جسصصُت

 ُتاثهىضؾت ال٣ىي ال٨هغب بغهامج 9 الهىضؾت ال٨هغبُت

 هٓام ٞهلحن صعاؾُحن
 الهىضؾت اإلا٩ُاه٨ُُت

 هىضؾت ال٣ىي اإلا٩ُاه٨ُُت بغهامج 6

 بغهامج هىضؾت ؤلاهخاط والخهمُم اإلا٩ُاه٩ُي 3

بغامج مخعضصة 

 الخسصصاث

 هٓام ٞهلحن صعاؾُحن بغهامج هىضؾت الخد٨م في الُا٢ت 4 الخد٨م هىضؾت

 هٓام ؾاٖاث مٗخمضة بغهامج هىضؾت الُا٢ت اإلاخجضصة واإلاؿخضامت 5 الهىضؾت ال٨هغبُت
 

 

جى بغامج كلُت هىضؾت الطاكت  كفاءاث  حامعت أؾىان –و مجاالث عمل زٍغ

 :
ً
 :العامتاليفاءاث أوال

 مخُلباث الجامٗت -: اليفاءاث العامت  0اإلاؿخىي 

ج ظام  :ٗت ؤؾىان ٢اصعا ٖليًجب ؤن ٩ًىن زٍغ

ت ومؿدىحرة والخٟاٖل بك٩ل ٞٗا٫ في  ىُت وؤلا٢لُمُت والضولُت اإلاٗانغة ، ل٩ُىن له شخهُت ٨ٍٞغ بصعا٥ ال٣ًاًا الَى

 .اإلاجخم٘ مً زال٫ مهاعاث الاجها٫ اإلاسخلٟت

 مخُلباث ال٩لُت -: اليفاءاث العامت  Aاإلاؿخىي 

جىن بامخُاػ ؤن ٩ًىهىا  .امٗت ؤؾىان بغامج هىضؾُتظ -ظمُ٘ البرامج اإلا٣ضمت في ٧لُت هىضؾت الُا٢ت  ًخمخ٘ الخٍغ

ت ا في ه٣ابت اإلاهىضؾحن اإلاهٍغ ًُ خم حسجُلهم جل٣اث ىُت.  (EES) مهىضؾحن ٍو ٣ًا للمٗاًحر اإلاغظُٗت ألا٧اصًمُت الَى -NARS) ٞو

ج ٧لُت هىضؾت الُا٢ت ٢اصًعا ٖلى (6098  :، ًجب ؤن ٩ًىن زٍغ

9A. ضؾُت اإلا٣ٗضة مً زال٫ جُب٤ُ ؤؾاؾُاث الھىضؾت والٗلىم ألاؾاؾُت جدضًض ونُاٚت وخل اإلاؿاثل الھى

ايُاث  .والٍغ

6A.  جُىٍغ واظغاء الخجاعب واإلادا٧اة ، وجدلُل وجٟؿحر البُاهاث ، وج٣ُُم واؾخسالم الىخاثج، واؾخسضام الخدلُالث

 .وؤلاخهاثُت للىنى٫ بلى الاؾخيخاظاث

3A.  ًخُض الخ٩لٟت والتى جلبي اخخُاظاث مدضصة جغاعى جُب٤ُ الخهمُم الھىضس ي للخىنل بلى خلى٫ ٞٗالت م

الجىاهب الٗاإلاُت والش٣اُٞت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت والبُئُت وألازال٢ُت، وفي بَاع مباصت الخهمُم والخُىٍغ 

 .اإلاؿخضامحن

4A.  اؾخسضام الخ٨ىىلىظُاث اإلاٗانغة ، ومٗاًحر ومىانٟاث وؤ٧ىاص اإلاماعؾت ، واإلاباصت للجىصة ، ومخُلباث

 .صخت والؿالمت قاملت ال٣ًاًا البُئُت ، ومباصت بصاعة اإلاساَغال

5A. مماعؾتالبدىر وؤؾالُب الخد٤٣ ٦جؼء ؤنُل مً الخٗلم. 

6A. .الھىضؾُت وؤلاقغاٝ ٖلُھا ومخابٗخھا ٖىض الخىُٟظ ٘  جسُُِ اإلاكاَع

7A.  .الٗمل ب٨ٟاءة ٦ٟغص و٦ًٗى في مجمىٖت ٖمل مخٗضصة الخسههاث ومخٗضصة الش٣اٞاث 

8A.  باؾخسضام ألاصواث الخضًشت -بُاهُا ولُٟٓا وزُُا -ٞٗا٫الخىانل بك٩ل ً  .م٘ آلازٍغ
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9A.  واإلاھاعاث ال٣ُاصًت للخيبا باالخىا٫ ٘ اؾخسضام ألا٩ٞاع الخال٢ت واإلابخ٨غة واإلاغهت وا٦دؿاب مھاعاث جىُٓم اإلاكاَع

 .الجضًضة والاؾخجابت لھا

90A.  الظاحي والخٗلم مضي الخُاةا٦دؿاب اإلاٗاٝع الجضًضة وجُب٣ُھا ؛ ومماعؾه اؾتراجُجُاث الخٗلم . 
 

 :
ً
جين اليفاءاث الخاصتزاهُا  :ومجاالث العمل للخٍغ

 :اليهغبُتهىضؾت اللىي  بغهامج -

 مخطلباث اللؿم –: اليفاءاث الخاصت  Bاإلاؿخىي 

ج ٢ؿم هىضؾت ال٣ىي وآلاالث ال٨هغبُت ٢اصعا ٖلى الاحي  :باإلياٞت بلى ال٨ٟاءاث الٗامت للمهىضؽ ، ًجب ؤن ٩ًىن زٍغ

9B. هٓم وخماًت وجىػَ٘ وه٣ل جىلُض مٟاھُم جُب٤ُ زال٫ مً ال٨ھغبُت وآلاالث ال٣ىي  ؤهٓمه وجهمُم وجدلُل همظظت 

 .ال٨ھغباثُت ال٣ىي  

6B.  جهمُم وهمظظت وجدلُل هٓام ؤو م٩ىن ٦هغباجي / بل٨ترووي / ع٢مي لخُب٤ُ مٗحن ؛ وجدضًض ألاصواث اإلاُلىبت

 .لخدؿحن هظا الخهمُم

3B.  الخضًشت الخ٣ىُاث وجُب٤ُ ال٨ھغباثُت، ال٣ىي  مىٓىمت ٖىانغ مسخل٠ ٖلى لخد٨ما ؤهٓمه وجدلُل جهمبم 

 .وجُب٣ُاجھا اإلاخجضصة الُا٢ت واؾخسضاماث ال٨ھغباثُت الُا٢ت بخدىٍل الخانت

4B. ال٨ھغباثُت ال٣ىي  هٓم ومالءمت ؤصاء وج٣ُُم ازخباع. 

5B. الاجمخت ووؾاثل الخد٨م واهٓمت ال٨ھغبُت آلاالث ونُاهت وحكُٛل ج٣ُُم. 
 

 زاصتمخطلباث  –: اليفاءاث الخاصت  Cاإلاؿخىي 

، ًجب ؤن B)-و٦ٟاءاث جسهو الهىضؾت ال٨هغباثُت )اإلاؿخىي  -A)باإلياٞت بلى ٦ٟاءاث ظمُ٘ البرامج الهىضؾُت )اإلاؿخىي 

ج بغهامج هىضؾت ال٣ىي وآلاالث ال٨هغباثُت ٢اصًعا ٖلى )اإلاؿخىي   :(C – ٩ًىن زٍغ

C9.  لخل اإلاك٨الث في مجا٫ ال٣ىي ال٨هغباثُت وهىضؾت آلاالث.جدضًض ونُاٚت اإلاك٨الث الهىضؾُت 

C6. َ٘جدلُل ؤصاء جىلُض ال٣ىي ال٨هغباثُت وؤهٓمت الخد٨م والخىػ. 

C3. بُت اإلاخٗل٣ت بال٣ىي ال٨هغباثُت وهٓام آلاالث  .جهمُم وجىُٟظ الخجاعب و٦ظل٪ جدلُل وجٟؿحر الىخاثج الخجٍغ

C4. دو م٩ىهاث ومٗضاث وؤهٓمت ال٣ىي وآلاالث   .ال٨هغباثُت ازخباع ٞو

C5.  ٘واإلاكٛالث وؤظهؼة الخد٨م في ألاهٓمت  الخؿاؾاثصمج اإلا٩ىهاث واإلاٗضاث ال٨هغباثُت وؤلال٨تروهُت واإلا٩ُاه٨ُُت م

  ؤلابضاُٖت التي ًخد٨م ٞهها ال٨مبُىجغ.

C6. جُب٤ُ الخ٣ىُاث واإلاهاعاث وألاصواث الهىضؾُت الخضًشت ٖلى ؤهٓمت هىضؾت ال٣ىي وآلاالث.  
 

جينمجاالث العمل ل  لخٍغ

 ألن جىلُض الُا٢ت ال٨هغباثُت هي ظؼء ؤؾاس ي 
ً
خاظت ؾى١ الٗمل بلى مهىضس ي ٦هغباء ال٣ىي هي خاظت مؿخمغة وال جى٣ُ٘ هٓغا

مً ؤي ماؾؿت ٦بحرة ؾىاء ٧اهذ مهى٘ ؤو مدُت جىلُض، ٞىجض ؤن مجاالث ٖمل مهىضس ي ٦هغباء ال٣ىي مخٗضصة، ٞهم 

ل٨هغباء و الُا٢ت ب٣ُاٖاتها اإلاسخلٟت مً جىلُض ال٨هغباء لى٣لها وجىػَٗها، وقغ٧اث مُلىبىن ب٣ىة بالكغ٧اث الخابٗت لىػاعة ا

اث وقغ٧اث  اإلا٣اوالث وم٩اجب ؤلاؾدكاعاث الهىضؾُت والخهمُماث، ومهاو٘ جدلُت اإلاُاه ومهاو٘ الخضًض والبترو٦ُماٍو

حر طل٪ مً مجاالث الٗم  .ل التي ال خهغ لهاالبترو٫ واإلاؿدكُٟاث والٟىاص١ واإلااؾؿاث الٗمال٢ت، ٚو
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 اإلاُكاهُيُت:هىضؾت اللىي بغهامج  -

 مخطلباث اللؿم –: اليفاءاث الخاصت  Bاإلاؿخىي 

ج ٢ؿم الهىضؾت اإلا٩ُاه٨ُُت ٢اصعا ٩ًىن  ان ًجب  :ٖلي زٍغ

B9 : ٣ُت طاث الاعجباٍ بالخسهو، وطل٪ بخُب٤ُ مباصت الثرمىصًىام٩ُا همظظت و جدلُل و جهمُم الىٓم الٟحًز

  واهخ٣ا٫

اث وهٓم الخد٨مالخ  غاعة وم٩ُاه٩ُا اإلاىاج٘ وم٩ُاه٩ُا الجىامض وزىام وحكُٛل اإلاىاص وال٣ُاؾاث وألاظھؼة وهٍٓغ

 .والخهمُم والخدلُل اإلا٩ُاه٩ُى والضًىام٩ُا والاھتزاػاث

B6 :  بظغاء الخهمُم ألظؼاء آلاالث والىٓم اإلا٩ُاه٨ُُت باؾخسضام ٧ل مً الىؾاثل الخ٣لُضًت والىؾاثل الخضًشت

 .ٖلى الخاؾىب اإلاٗخمضة

B3 : ازخُاع اإلاٗضاث اإلا٩ُاه٨ُُت اإلاىاؾبت لؤلصاء اإلاُلىب. 

B4 : الالتزام باإلاٗاًحر واإلاىانٟاث ال٣ُاؾُت الىَىُت والٗاإلاُت لخُب٣ُھا فى مغاخل الخهمُم وؤلاوكاء والدكُٛل 

 والازخباع والهُاهت ٖلى اإلاٗضاث والىٓم اإلا٩ُاه٨ُُت.
 

 زاصتمخطلباث  –ث الخاصت : اليفاءا Cاإلاؿخىي 

ج ٢ؿم الهىضؾت اإلا٩ُاه٨ُُت ٢اصعا ٖلي  :ًجب ان ٩ًىن زٍغ

C9 .جىن٠ُ مٗامالث اصاء آلاالث التى جيخج الُا٢ت واإلاؿتهل٨ت للُاٞت : 

C6 :ض اإلاغجبُت بالٗملُاث الهىضؾُت  .اًجاص مٗضالث الدسخحن ؤو الخبًر

C3 :  ت ألاؾباب الغثِؿُت ل٣ٟض الُا٢ت في اإلادغ  ٧اث والخىعبِىاث والًىاِٚ واإلاطخاث.مٗٞغ

C4 :.جدلُل ألاؾباب اإلاسخلٟت ل٣ٟضان الُا٢ت اإلاغجبُت باألوكُت الهىاُٖت 

C5.جدضًض الٗال٢اث الىُُْٟت لؤلظؼاء اإلا٩ىهت لالالث بٛغى الخد٨م في اهخاط الُا٢ت : 

C6 : الاؾخسضام اإلاجزليازخُاع ال٣ضعة اإلاىاؾبت للمدغ٧اث ؤو آإلاطخاث  اإلاؿخسضمت في الهىاٖت ؤو. 

C7 :.ازخُاع ْغوٝ الدكُٛل اإلاشالُت الالث ه٣ل الخغاعة وال٨خلت لخد٤ُ٣ ؤٖلى ٦ٟاءة 

C8 :ازخُاع ألابٗاص اإلاىاؾبت لًمان الخىا٤ٞ بحن اإلا٩ىهاث اإلاسخلٟت للمدغ٧اث ومدُاث الُا٢ت 

C9 : ت ألهٓمت ال٣ضعة اإلا٩ُاه٨ُُتاؾخسضام الُغ١ الخؿابُت إلادا٧اة مجا٫ الخض٤ٞ والخيبا بالهُا٧ل الخغاٍع. 

C90: بْهاع ال٨ٟاءاث ؤلاياُٞت اإلاخٗل٣ت بمجا٫ الخسهو في هىضؾت ال٣ىي اإلا٩ُاه٨ُُت ٦ما هى مىضح ؤصهاه: 

a. جىلُض الُا٢ت.فى مجا٫   ازخُاع وعبِ ألاهٓمت اإلاسخلٟت التي جىٞغ الُا٢ت لالؾخسضام الهىاعي واإلاجزلي 

b.  ؼ ٦ٟاءة  .جدىٍل الُا٢ت فى مجا٫ الُا٢ت والاؾخضامتاصاعة بمضاصاث الُا٢ت وحٍٗؼ

c. .ُت اإلاسخلٟت فى مجا٫ جهمُم الٗملُاث واإلاٗضاث  جدلُل وجهمُم وصمج وحكُٛل ؤهٓمت الُا٢ت الٟٖغ

d. الىٓام اإلاىاؾب لُالثم الىُْٟت اإلاُلىبت في الؿالمت فى مجا٫ البِئت والخضماث وألاهٓمت. سهُو ج

 الهىاُٖت.

e. ت والهُضعول٨ُُت في مدُاث الُا٢ت الىىوٍت.حكُٛل ونُاهت ألاهٓمت الخغاٍع 
 

جين مجاالث العمل  للخٍغ

 :٢ض ٌٗمل مهىضؾى ال٣ىي اإلا٩ُاه٨ُُت في

 .الٗملُاث الهىاُٖت الاهخاظُت والخضمُت -9
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اث -6  .مدُاث جىلُض ال٨هغباء ومٗامل البترو٦ُماٍو

 .ضمُتخبصاعة الهىاٖاث باهىاٖها الاهخاظُت وال -3

 الؿًٟ ؤو جىلُض الُا٢ت ؤو الُحراناإلايكأث اإلاٗىُت بالؿُاعاث ؤو  -4

ض والخ٠ُُ٨ -5  .الخبًر

 .الؿالمت واإلاداٞٓت ٖلى البِئت -6

 البدض الٗلمى -7
 

 هىضؾت ؤلاهخاج والخصمُم اإلاُكاهُكي:بغهامج  -

 مخطلباث اللؿم –: اليفاءاث الخاصت  Bاإلاؿخىي 

ج ٢ؿم هىضؾت ؤلاهخاط والخهمُم اإلا٩ُاه٩ُي ٢اصعا ٩ًىن  ان ًجب  :ٖلي زٍغ

B9 :٣ُت طاث الاعجباٍ بالخسهو، وطل٪ بخُب٤ُ مباصت الثرمىصًىام٩ُا  همظظت و جدلُل و جهمُم الىٓم الٟحًز

اث وهٓم  واهخ٣ا٫ الخغاعة وم٩ُاه٩ُا اإلاىاج٘ وم٩ُاه٩ُا الجىامض وزىام وحكُٛل اإلاىاص وال٣ُاؾاث وألاظھؼة وهٍٓغ

 .والخهمُم والخدلُل اإلا٩ُاه٩ُى والضًىام٩ُا والاھتزاػاث الخد٨م

B6:   بظغاء الخهمُم ألظؼاء آلاالث والىٓم اإلا٩ُاه٨ُُت باؾخسضام ٧ل مً الىؾاثل الخ٣لُضًت والىؾاثل الخضًشت

 .ٖلى الخاؾىب اإلاٗخمضة

B3 : ازخُاع اإلاٗضاث اإلا٩ُاه٨ُُت اإلاىاؾبت لؤلصاء اإلاُلىب. 

B4 : ل الخهمُم وؤلاوكاء والدكُٛلالالتزام باإلاٗاًحر واإلاىانٟاث ال٣ُاؾُت الىَىُت والٗاإلاُت لخُب٣ُھا فى مغاخ 

 والازخباع والهُاهت ٖلى اإلاٗضاث والىٓم اإلا٩ُاه٨ُُت.
 

 زاصتمخطلباث  –: اليفاءاث الخاصت  Cاإلاؿخىي 

ج  -B) و٦ٟاءاث الاهًباٍ اإلا٩ُاه٩ُي )اإلاؿخىي -A) باإلياٞت بلى ٦ٟاءاث ظمُ٘ البرامج الهىضؾُت )اإلاؿخىي  ، ًجب ؤن ٩ًىن زٍغ

 ٖلى :بغهامج هىضؾت الخهمُ
ً
 م وؤلاهخاط ٢اصعا

C9 اث ألاؾاؾُت لٗملُاث ؤلاهخاط بما في طل٪ الخ٣ىُاث الجضًضة في الخهيُ٘ الزخُاع الٗملُاث اإلاىاؾبت : َب٤ُ الىٍٓغ

 .ومٗاًحر الٗملُت إلاىخجاث مُٗىت

C6غ الخؿاباث الالػمت والغؾىماث  : جهمُم ألاهٓمت وآلاالث وألاصواث واإلاىخجاث بخُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاىاؾبت وجٍُى

 ؤلاوكاثُت والدكُٛلُت

C3جىُٟظ ؤؾاؾُاث الهىضؾت الهىاُٖت لخدلُل وجسُُِ وجهمُم ؤهٓمت ؤلاهخاط . :. 

C4جدضًض اإلاىاص اإلاىاؾبت لخُب٤ُ مٗحن :. 

C5 :ه:بْهاع ال٨ٟاءاث ؤلاياُٞت اإلاخٗل٣ت بمجا٫ الخسهو في هىضؾت الخهمُم وؤلاهخاط ٦ما هى مىضح ؤصها 

C5a بياُٞت لىمظظت وجدلُل وجهمُم اإلا٩ىهاث وألاهٓمت اإلا٩ُاه٨ُُت باؾخسضام ؤخضر ؤصواث ألاهٓمت : بْهاع ٢ضعاث

 اإلاخ٩املت.

C5b بْهاع ٢ضعاث بياُٞت لخدلُل ، وجهمُم ، وصمج ، وحكُٛل ، وج٣ُُم ، والخد٨م ، وؤجمخت ، وجىُٟظ ألاؾالُب :

 والخ٣ىُاث إلصاعة ألاهٓمت الهىاُٖت.

C5cُٞت الزخُاع اإلاىاص وبٖضاصها وجدلُلها ومٗالجتها وازخباعها لخُب٣ُاث مدضصة.: بْهاع ٢ضعاث بيا 

C5d اث : بْهاع ٢ضعاث بياُٞت الزخُاع وعبِ ٖملُاث الخهيُ٘ اإلاسخلٟت بمخُلباث جهمُم مُٗىت لخد٤ُ٣ اإلاؿخٍى

 اإلاُلىبت مً الجىصة وؤصاء اإلاىخج والٗملُت.
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جين  مجاالث العمل للخٍغ

 ، إلاا لهظا هىضؾت ؤلاه بغهامجٌٗمل 
ً
با ج مهىضؾحن لهم ال٣ضعة فى ؤلاؾهام فى ٧اٞت اإلاكغوٖاث الهىاُٖت ج٣ٍغ خاط ٖلى جسٍغ

٩ىن مً ؤهم ؤصواعه : الهىاُٖت الخسهو مً جضازل فى ٧اٞت اإلاجاالث  والبدشُت والخُب٣ُُت..ٍو

 .جهمُم وجهيُ٘ اإلاىخجاث -9

 .جهمُم زٍُى ؤلاهخاط ومخابٗتها وجسُُِ الٗملُاث -6

 .بظغاء صعاؾاث الجضوي  -3

 .ال٣ُام بإٖما٫ الٟدىم والازخباعاث وال٣ُاؾاث -4

 .جىُٟظ ومخابٗت اإلاكغوٖاث الهىضؾُت -5

 .خلٟت في اإلااؾؿاث والهُئاثجُب٤ُ هٓام الجىصة اإلاس -6

 الخٟخِل ٖلى مضي مخابٗت جُب٤ُ الخُىاث الخىُٟظًت زال٫ مغخلت ؤلاهخاط -7

ُُٟت ألازغي ، التى ٣ًىم بها مهىضؾى ؤلاهخاط والخهمُم اإلا٩ُاه٩ُي فى ٧اٞت  -8 بلى ظاهب الٗضًض مً الاصواع الْى

 هاثلت مً
ً
غ لهم ٞغنا ُُٟت. اإلاكغوٖاث الهىاُٖت  بال اؾخصىاء ، مما ًٞى  فى الخُاة الْى

ً
ٗا  ؾَغ

ً
اث٠ ، وجُىعا  الْى

 

 : هىضؾت الخديم في الطاكتبغهامج  -

 زاصتمخطلباث  –: اليفاءاث الخاصت  Dاإلاؿخىي 

قادراً علً   هٌذسة التحكن في الطاقة، يجب أى يكىى خزيج بزًاهج  -A) باإلضافة إلً كفاءات جويع البزاهج الهٌذسية )الوستىي

 :-D) )الوستىي

9D. مظظت وجدلُل ؤهٓمت الُا٢ت ال٨هغباثُت وآلاالث ال٨هغباثُت مً زال٫ جُب٤ُ مٟاهُم ؤهٓمت الُا٢ت مً: ه

 جىلُض وه٣ل وجىػَ٘ وخماًت ؤهٓمت الُا٢ت ال٨هغباثُت وصمج مهاصع الُا٢ت اإلاخجضصة.

6D. ًت ؤو اإلاخجضصة.ازخُاع وجدلُل والخد٨م في ؤهٓمت الدكُٛل اإلاىاؾبت لخُب٣ُاث الُا٢ت اإلاسخلٟت ؾىاء الخ٣لُض 

3D.  ٣ُت وطل٪ بخُب٤ُ مباصت  مً زال٫ جُب٤ُ مٟاهُم الُا٢ت،همظظت و جدلُل و جهمُم الىٓم الٟحًز

الخغاعة وم٩ُاه٩ُا اإلاىاج٘ وم٩ُاه٩ُا الجىامض وزىام وحكُٛل اإلاىاص وال٣ُاؾاث  الثرمىصًىام٩ُا واهخ٣ا٫

اث وهٓم الخد٨م  .الضًىام٩ُاوالخهمُم والخدلُل اإلا٩ُاه٩ُى و  وألاظھؼة وهٍٓغ

4D.  باؾخسضام ٧ل مً الىؾاثل الخ٣لُضًت والىؾاثل جهمُم ؤهٓمت َا٢ت م٩ُاه٨ُُت باؾخسضام اإلاىاص اإلاىاؾبت و

 .ٖلى الخاؾىب الخضًشت اإلاٗخمضة

5D. .جدضًض وجدلُل وج٣ُُم ٖملُاث جدىٍل الُا٢ت وج٣ىُاث ؤلاصاعة 

6D.  .عبِ الخُب٣ُاث الظ٦ُت بإهٓمت الُا٢ت 

7D.  اإلاخجضصة ؤصاء ومالءمت ؤهٓمت الُا٢تالخد٨م في وازخباع وج٣ُُم. 
  

جين   مجاالث العمل للخٍغ

ٞمهىضس ي الخد٨م مُلىبىن بك٩ل ٦بحر في ال٣ُاٖحن الخ٩ىمي والخام مخٗضصة، ٞغم الٗمل في مجا٫ هىضؾت الخد٨م حٗض 

غ غ بلى الازخباع و٦خابت الخ٣اٍع ج ٢ؿم هىضؾت الخد٨م ز .خُض ًم٨ىه الٗمل في الٗضًض مً اإلاجاالث ما بحن الخهمُم والخٍُى ٍغ

ًبا في ظمُ٘ الهىاٖاث ؤلاهخاظُت، واإلاؿدكُٟاث، ومٗاهض البدىر، وقغ٧اث الىِٟ والٛاػ،  في الُا٢ت ًم٨ىه الٗمل ج٣ٍغ

ت، ومهاو٘ الؿُاعاث، وقغ٧اث واإلاجزلُت، ٖالوة ٖلى  ؤلال٨تروهُت ألاظهؼة جهيُ٘ والهىاٖاث الٛظاثُت، والهىاٖاث البترو٦ُماٍو

https://www.hotcourses.ae/study/training-degrees/international/manufacturing-engineering-courses/cgory/wa.6-4/sin/ct/programs.html
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ت طل٪، ًم٨ً إلا اث٠ في هُئت الؿ٨٪ الخضًضًت وقغ٧اث البىاء وقغ٧اث الؿُاعاث وقغ٧اث ألاصٍو هىضؽ الخد٨م الٗشىع ٖلى ْو

حرها ال٨شحر، وبظل٪  اإلاهاٖضو  وظمُ٘ مهاو٘ الؿل٘ الاؾتهال٦ُت ًم٨ً ال٨هغبُت و٢ُإ الاجهاالث و٢ُإ بهخاط الُا٢ت ٚو

ج   الخالُت: الٗمل في اإلاجاالث ٢ؿم هىضؾت الخد٨م في الُا٢تلخٍغ

 .الهىاٖاثمً  للٗضًض طاجُت الخد٨مهٓمت ألا جهمُم  .9

 جهمُم اهٓمت الُا٢ت اإلاخجضصة والخد٨م ٞهها لخدؿحن اصائها في اهخاط الُا٢ت ال٨هغبُت. .6

 الخد٨م في قب٩اث ال٣ىي ال٨هغبُت و الكب٩اث اإلا٨ُغوٍت. .3

 فى مجا٫ الؼعاٖت.جُب٣ُاث الُا٢ت الكمؿُت  .4

 البرمجت. .5

 .خضمُت و الخد٨م بها )ال٨هغباء،اإلاغوع،اإلاُاه والهٝغ الهحي(مغا٢بت الكب٩اث ال .6

حر الُا٢ت واؾخٛال٫ الُا٢ت الكمؿُت. .7  جهمُم اإلاباوي الظ٦ُت لخٞى

 .ؤهٓمت الخد٨م في الٗملُاثبغمجت و جهمُم  .8

 .ؤلاهظاع و اإلاغا٢بت ؤهٓمتالخٗامل م٘  .9
 

 الٗلمُت الضعظاث مىذ :3ماصة 

بىٓام الٟهلحن الضعاؾُحن لـ ٧لُت هىضؾت الُا٢ت صعظت الب٩الىعٍىؽ في الهىضؾت جمىذ ظامٗت ؤؾىان بىاءا ٖلى َلب مج

 :في ؤخض الخسههاث الهىضؾُت آلاجُت

 .ال٨هغباثُتهىضؾت ال٣ىي  .9

 اإلا٩ُاه٨ُُت.هىضؾت ال٣ىي  .6

 .هىضؾت ؤلاهخاط والخهمُم اإلا٩ُاه٩ُى .3

 .في الُا٢ت هىضؾت الخد٨م .4

 .مً هظه الالثدت بىجاحالشالض عاؾُت اإلاىهىم ٖلهها في الباب وطل٪ بٗض اظخُاػ الامخداهاث في اإلا٣غعاث الض

 :4ماصة 

ؤلاوؿاهُت م٣غعاث الٗلىم ٌٗهض مجلـ ال٩لُت الى و٦ُل ال٩لُت لكئىن الخٗلُم والُالب ؤو ؤخض ؤ٢ؿام ال٩لُت باإلقغاٝ ٖلى 

 ألاؾاؾُت.م٣غعاث الٗلىم و 

 :5ماصة 

ت اإلا٣غعاث ال٩لُت مجلـ ٌٗخمض  - الغابٗت الٟغ٢ت لُالب الخسغط  مكغوٕ ماصة بجاهب  والغابٗت الشالشت لٟغ٢خحنا لُالب الازخُاٍع

ت مً اإلا٣غعاث  الُالب بزخُاع ٖلى بىاءا  الخضَعـ هُئت ؤًٖاء مً اإلاخاخت الخسههاث ٖلى وبىاءا بالٟغ٢خحن  اإلاُغوختالازخُاٍع

 .اإلاٗىُت ألا٢ؿام مجالـ مً بخىنُت وطل٪

 :6ماصة 

٧اٞت ٢ؿام اإلاسخلٟت، حٗغى ٖلهها ألا بحن اإلاكتر٦تلجان ٖلمُت للخسههاث   الخضَعـ هُئت ؤًٖاء بحن مً ال٩لُت مجلـ ٌك٩ل

غ الكئىن الٗلمُت اإلاخٗل٣ت بهظه الخسههاث إلبضاء الغؤي ٞهها  والخيؿ٤ُ بحن ألا٢ؿام ٢بل او اؾدبضالها م٣غعاتها مدخىي وجٍُى

 الٗغى ٖلى مجلـ ال٩لُت.



 جامعة أسوان –كمية هندسة الطاقة 

 16 الالئدت الضازلُت إلاغخلت البكالىعٍىؽ

 

 الطالب كُض قغوط :7ماصة 

ت الٗامت ؤو ما ً ٣ُض الُالب لضعظت ب٩الىعٍىؽ الهىضؾت في بخضي الكٗب الٗلمُت بطا ٧ان الُالب خانال ٖلي قهاصة الشاهٍى

لى للجامٗاث، ؤو َالب الخٗلُم الٟجى الهىاعى الظًً ًغص  ٌٗاصلها َب٣ا لكغوٍ و٢ىاٖض ال٣بى٫ التي ًدضصها اإلاجلـ ألٖا

لى للجامٗا  ث. بكإنهم ٢غاعث مً اإلاجلـ ألٖا

 :8ماصة 

 الضعاؾت بإ٢ؿام ال٩لُت ؤعب٘ ؾىىاث، حؿب٣ها ؾىت بٖضاصًت لجمُ٘ الُالب وج٣ؿم الؿىت بلي ٞهلحن صعاؾُحن.

 العلمُت البرامججىػَع الطالب على  :9ماصة 

ضاصًت بلى الؿىت ألاولى ٖلى   :الاجُتالٗلمُت اإلاسخلٟت َب٣ا لل٣ىاٖض  البرامج٩ًىن جىػَ٘ الُالب اإلاى٣ىلحن مً الؿىت ؤلٖا

ضاصًت لئللخدا١ ب .9 باث لجمُ٘ َالب الٟغ٢ت الٖا ألا٢ؿام برامج في نهاًت الٟهل الضعاس ى الشاوى ًخم جىػَ٘ بؾخماعة ٚع

 .اإلاسخلٟت بال٩لُت

باتهم اإلاضوهت فى بؾخماعة  .6 باليؿبت للُالب اإلاى٣ىلحن بلى الٟغ٢ت ألاولى ُٞخم جىػَٗهم ٖلى ألا٢ؿام الٗلمُت َب٣ا لٚغ

باث وخؿب اإلا ضاصًجمٕى الخانل ٖلُه الُالب الٚغ خباعي ال٨لي لضعظاث الٟغ٢ت ؤلٖا والُا٢ت  (ت)اإلاجمٕى ؤلٖا

 .ؤلاؾدُٗابُت ل٩ل ٢ؿم

٤ مجلـ عئؾاء ألا٢ؿام و ٌٗخمض في مجلـ  .3 ل الُالب مً جسهو بلي جسهو ؤزغ ًٖ ٍَغ ًخم وي٘ ٢ىاٖض لخدٍى

 .ال٩لُت

ضا .4 ص ؤًٖاء هُئت الخضَعـ وبم٩اهُاث ألا٢ؿام وحٗخمض هظه جدضص وؿب جىػَ٘ الُالب ٖلى ألا٢ؿام الٗلمُت َب٣ا أٖل

 .اليؿب مً مجلـ ال٩لُت

 :10ماصة 

ًضعؽ الُالب اإلا٣غعاث اإلاىػٖت ٖلى الٟهى٫ الضعاؾُت الىاعصة في ظضاو٫ اإلا٣غعاث الضعاؾُت بالباب الغاب٘ مً هظه الالثدت 

ت والٗمل ً الىٍٓغ ُت، والنهاًاث الٗٓمي للضعاظاث مىػٖت ٖلى ؤٖما٫ واإلاىضح بها الؿاٖاث اإلاسههت للمدايغاث والخماٍع

غي آزغ الٟ لُت ؤو الكٟهُت والامخدانمالٟهل، والازخباعاث الٗ ضص ؾاٖاث الامخدان الخدٍغ ٣غع هل الضعاس ي ٖو النهاجي، ٍو

غه بىاؾُت مجالـ الا٢ؿام الٗلمُت اإلاسخه ت َب٣ا مجلـ ال٩لُت اإلادخىي الٗلمي ل٩ل م٣غع مً م٣غعاث الضعاؾت بٗض جٍُى

م٨ً بٗض جىنُت مجلـ ال٣ؿم و 46للماصة ) ال٩لُت و مىا٣ٞت مجلـ الجامٗت بياٞت مجلـ ( مً ٢اهىن جىُٓم الجامٗاث. ٍو

ت ل٩ل ٢ؿم و طل٪ إلا ًجىػ إلاجلـ ال٩لُت بٗض ؤزظ ٦ما  الخ٣ضم الٗلمى. ىا٦بتم٣غعاث مؿخدضزت الى ٢اثمت اإلا٣غعاث ؤلازخُاٍع

بدُض  ،ت اإلا٣غعاث الضعاؾُت ؤن ٣ًغع جضَعـ م٣غع ؤو ا٦ثر بىمِ الخٗلُم الهجحنعؤي مجلـ ال٣ؿم اإلاسخو وخؿب َبُٗ

 لىظه ج٩ىن الضعاؾت في اإلا٣غع بىٓام الخٗلُم 
ً
مجالـ الا٢ؿام الٗلمُت بيؿب ًخم جدضًضها مً  ًٖ بٗضوهٓام الخٗلُم وظها

خم اٖخماصها مً  خماصهٖلى ؤن ًخم ٖغى طل٪ ٖلى  مجلـ الجامٗ مجلـ ال٩لُتاإلاسخهت ٍو  .ت اٖل

 :11ماصة 

ًجىػ ؤن ٌٟٗي الُالب مً خًىع بٌٗ م٣غعاث الضعاؾت ٖضا م٣غعاث الٟغ٢ت النهاثُت بطا زبذ ؤهه بظخاػ بىجاح م٣غعاث 

ٟاء ب٣غاع مً عثِـ الجامٗت   لى للجامٗاث و ٩ًىن ؤلٖا صعاؾُت حٗاصلها في ٧لُت ظامُٗت ؤو مٗهض ٖلمى مٗتٝر به مً اإلاجلـ الٖا

 اح مجلـ ال٩لُت بٗض ؤزظ عؤي مجلـ ال٣ؿم ؤو مجالـ ألا٢ؿام اإلاسخهت.بىاءا ٖلى ب٢تر 
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  :12ماصة 

ًجىػ ٦ما  .ًاصي الُالب امخداها في نهاًت ٧ل ٞهل صعاس ى َب٣ا لجضاو٫ اإلا٣غعاث الضعاؾُت بالباب الغاب٘ مً هظه الالثدت

 في  إلاجلـ ال٩لُت بٗض ؤزظ عؤي مجلـ ال٣ؿم اإلاسخو وخؿب َبُٗت اإلا٣غعاث الضعاؾُت
ً
، ؤن ٣ًغع ٣ٖض الامخدان بل٨تروهُا

 .م٣غع ؤو ؤ٦ثر

  :13ماصة 

ًدغم الُالب مً الخ٣ضم ألصاء الامخدان في ٧ل ؤو بٌٗ اإلا٣غعاث ب٣غاع مً مجلـ ال٩لُت بىاءا ٖلي َلب مجالـ الا٢ؿام 

ً ج٣ل ًٖ  ٖلى الؿاٖاث الٟٗلُت مً مجمٕى % 75الٗلمُت اإلاسخهت وطل٪ بطا ٧اهذ مىاْبخه في خًىع اإلادايغاث والخماٍع

٤ ٢ىاٖض مٗلىت ومٗخمضة مً مجلـ ال٩لُت ٗخبر الُالب في هظه الخالت عاؾبا في اإلا٣غعاث التي خغم  ان ًخم بهظاع الُالب ٞو َو

مً الخ٣ضم آلصاء الامخدان  ٞهها بال بطا ٢ضم ٖظعا ٣ًبله مجلـ ال٩لُت ُٞٗخبر ٚاثبا بٗظع م٣بى٫ و بطا خًغ الُالب ؤخض 

 .ؾخهضاع ٢غاع خغماهه مً صزى٫ الامخدان  ٌٗخبر الامخدان  ٦إن لم ٨ًً بمجغص نضوع ال٣غاعابزىاء ٞترة الامخداهاث 

   :14ماصة 

ا وقٟهُا و/ؤو ٖملُا مجمٕى الضعظاث التي ًدهل ٖلهها في  ٍغ حكمل صعظاث الُالب في اإلا٣غعاث التي جخًمً امخداها جدٍغ

غي والكٟهي و/ ؤو الٗملي با ٗخبر الامخدان  الخدٍغ الياٞت بلي اٖما٫ الٟهل ٦ما هى واعص في ظضاو٫ اإلا٣غعاث الضعاؾُت، َو

هبذ عاؾبا، بال بطا  غي في نهاًت الٟهل في ؤخض اإلا٣غعاث ٚاثبا بضون ٖظع في هظا اإلا٣غع ٍو الُالب الظي لم ًاص الامخدان  الخدٍغ

 .٢ضم ٖظعا م٣بىال ُٞٗخبر ٚاثبا بٗظع م٣بى٫ 

غي  الامخدان صعظاث زال٫ مً ع م٣غ  ؤي في الُالب ؤصاء ٣ًُم  ؤو/و الكٟهُت والامخداهاث الضعاس ي، الٟهل مىخه٠ في الخدٍغ

ما٫( اإلا٣غع  َبُٗت خؿب) الٗملُت غي  والامخدان الٟهلُت وألٖا جب. النهاجي الخدٍغ ض ؤال ٍو غي  الامخدان صعظت جٍؼ  النهاجي الخدٍغ

كتٍر ال٩لُت، الضعظت مً% 50 ًٖ  اإلا٣غع. في للىجاح ؤصوى ٦دض النهاجي  الامخدان عظتص مً% 40 ٖلى الُالب خهى٫  َو

 :15ماصة 

 مً الالثدت الخىُٟظًت ل٣اهىن جىُٓم الجامٗاث. 85، 84، 83م٘ ٖضم ؤلازال٫ باإلاىاص 

٣ضع هجاح الُالب في اإلا٣غعاث وفي الخ٣ضًغ الٗام بإخض  -9 ال ٌٗاص امخدان الُالب في اإلا٣غع الظي ؾب٤ ؤن هجح ُٞه ٍو

٣ا للجضو٫ آلاحيالخ٣ضًغاث آلاجُ  :ت ٞو

  (2) حضول 

ت للخلضًغ الخلضًغ  اليؿبت اإلائٍى

 مً اإلاجمىع اليلى للضعحاث% فأكثر 85مً  ممخاػ

 مً اإلاجمىع اليلى للضعحاث  % 85أكل مً إلى % 75 مً حُض حضا

 مً اإلاجمىع اليلى للضعحاث   % 75إلى أكل مً  % 65مً حُض

 لى للضعحاثمً اإلاجمىع الي % 65 إلى أكل مً  % 50مً ملبىل 
 

 للجضو٫ آلاحي -6
ً
٣ا  :٣ًضع عؾىب الُالب في اإلا٣غعاث وفي الخ٣ضًغ الٗام بإخض الخ٣ضًغاث آلاجُت ٞو
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  (3) حضول 

ت للخلضًغ الخلضًغ  اليؿبت اإلائٍى

 مً اإلاجمىع اليلي للضعحاث  % 50أكل مً إلى % 30 مً طعُف

 اإلاجمىع اليلي للضعحاث مً % 30 أكل مً طعُف حضا

 

الب٩الىعٍىؽ ٖلى ؤؾاؽ اإلاجمٕى ال٨لى للضعظاث التي خهلىا ٖلهها في ٧ل  قهاصةام للُالب في ًدؿب الخ٣ضًغ الٗ -3

مىذ الُالب مغجبت الكٝغ بطا ٧ان ج٣ضًغه النهاجى ممخاًػ ؤو ظُض  . ٍو ٣ا لهظا اإلاجمٕى الؿىىاث الضعاؾُت ٦ما ًخم جغجُبهم ٞو

 ٖلى ؤال ٣ًل ج٣ضًغه الٗام في ؤي ٞغ٢ت مً ٞغ١ الضعاؾت ٖ
ً
ً ظُض ظضا وبكٍغ ؤال ٩ًىن ٢ض عؾب في ؤي امخدان ظضا

 ج٣ضم له في ؤي ٞغ٢ت.

ض ج٣ضًغ الُالب فى هظا اإلا٣غع ًٖ ج٣ضًغ  -4 ٖىض بٖاصه م٣غع هدُجت الغؾىب ُٞه ؤو الُٛاب ُٞه بضون ٖظع م٣بى٫، ٞال ًٍؼ

 .م٣بى٫ )الخض ألا٢ص ى لخ٣ضًغ م٣بى٫( مهما ٧اهذ الضعظت التى ًدهل ٖلهها ٖىض بٖاصة ؤلامخدان

 .الُالب اإلاٗغيحن للٟهل جُب٤ ٖلههم ٢ىاٖض ٢اهىن جىُٓم الجامٗاث وحٗضًالجه -5

غي التي ًدهل ٖلهها الُالب باإلياٞت الى صعظت  -6 جددؿب صعظت امخدان الخسل٠ ٖلى ؤؾاؽ صعظت الامخدان الخدٍغ

هما الى النهاًت الٗٓمى إلاجمٕى صعظاث  ُب٤ هظا الىو الازخباع الٗملي / الكٟىي )بن وظض( بٗض جيؿِب مجمٖى اإلا٣غع ٍو

 ٖلى امخدان الضوع الشاوي، و٦ظا الُالب مً الخاعط.

ا )ؤو ٖملُا( ٞةن ج٣ضًغ الُالب في هظا اإلا٣غع  -7 ا وازخباعا قٍٟى ٍغ بطا جًمً الامخدان في ؤخض اإلا٣غعاث امخداها جدٍغ

غي  ما٫ الازخباع الكٟىي )ؤو الٗملي( باإلي و  ًدؿب ٖلى ؤؾاؽ مجمٕى صعظاث الامخدان الخدٍغ اٞت الى صعظت ألٖا

غي ٚاثبا في اإلا٣غع وال جغنض له صعظت في هظا اإلا٣غع. ٗخبر الُالب الٛاثب في الامخدان الخدٍغ  الٟهلُت َو

ل الُالب بحن هٓام الؿاٖاث اإلاٗخمضة والىٓام الٟهلي -8  : جدٍى

ل الُالب اإلا٣ُض بىٓام الؿاٖاث اإلاٗخمضة بلى هٓام الٟهلحن الضعاؾُحن، َاإلا  % مً بظمالي 60ا لم ًجخاػ ًجىػ جدٍى

خم بظغاء م٣انت للم٣غعاث التي اظخاػها الُالب في هٓام الؿاٖاث اإلاٗخمضة اإلاالؿاٖاث  ٗخمضة الالػمت للخسغط، ٍو

ل بلُه.لل٣ؿم وجدضص اإلا٣غعاث اإلا٩اٞئت لها في البرهامج الضعاس ي  ظضو٫ ج٩اٞا ج٣ضًغاث ٖلي ان ٩ًىن  اإلاُلىب الخدٍى

  ٦ما ًلي: ل مً هٓام الؿاٖاث اإلاٗخمضة بلى هٓام الٟهلحن الضعاؾُحنٖىض الخدٍى  اإلا٣غعاث

هظام الؿاعاث 
 اإلاعخمضة

عضص 
 الىلاط

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.6 1.3 1.0 0 

 ممخاػ ب ممخاػ أ الخلضًغ
حُض 
 حضا أ

حُض 
 حضا ب

 ملبىل أ حُض ب حُض أ
ملبىل 

 ب
 عاؾب

هظام الفصلين 
 الضعاؾُين

اليؿبت 
ت  اإلائٍى
 ةاإلاىاظغ 

90: 85: 80: 75: 70: 65: 60: 50: 
اكل مً 

50: 
 

 :16ماصة 

ض ًٖ م٣غعًٍ  –ا ًى٣ل الُالب مً الٟغ٢ت اإلا٣ُض بها بلى الٟغ٢ت التي جلهها بطا هجح في ظمُ٘ اإلا٣غعاث ؤو ٧ان عاؾبا ُٞما ال ًٍؼ

 .مً م٣غعاث ظمُ٘ الٟهى٫ الضعاؾُت الؿاب٣ت للٟغ٢ت اإلاى٣ى٫ بلهها
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اإلاكاع بلههما في ال٣ٟغة الؿاب٣ت ٌؿمذ للُالب الغاؾب في م٣غع بيافي زالض في الٗلىم ؤلاوؿاهُت بالى٣ل  باإلياٞت للم٣غعًٍ -ب

 .بلى الٟغ٢ت الخالُت، ٖلى ؤن ًاصي الُالب الامخدان في مىاص الخسل٠ َب٣ا للىٓام الظي ًًٗه مجلـ ال٩لُت

  :17ماصة 

اث مُٗىت جدضصها مجالـ ألا٢ؿام الٗلمُت اإلاسخهت ٣ًىم َالب الٟغ٢ت الغابٗت بةٖضاص مكغوٕ الب٩الىعٍىؽ  في مىيٖى

وج٩ىن جدذ بقغاٝ ؤًٖاء هُئت الخضَعـ ب٩ل ٢ؿم ٖلمي، وجسهو للمكغوٕ ٞترة بياُٞت ال ج٣ل ًٖ ؤعبٗت اؾابُ٘ جبضؤ 

ت للٟهل الضعاس ي الشاوي، وفي نهاًت الٟترة اإلاسههت للمكغوٕ ٣ًضم ال ٍغ  ٣ٖب الاهتهاء مً الامخداهاث الخدٍغ
ً
ُالب مسغظا

غ و  )٦خابت ج٣ٍغ
ً
ا بُت ... بلخ( ًٖ مىيٕى مكغوٕ الخسغط /ؤو لىخاث هىضؾُت و/ؤو ؤَغوخت اإلاكغوٕ و/مُبٖى ؤو هماطط ججٍغ

ىا٢ل ُٞه.   ٍو

 :18ماصة 

ض ًٖ م٣غعًٍ  ٣ٌٗض امخدان صوع زان في قهغ ؤ٦خىبغ لُالب الٟغ٢ت الغابٗت )الب٩الىعٍىؽ(الغاؾبحن ؤو الٛاثبحن ُٞما ال ًٍؼ

اإلياٞت بلى ؤخض م٣غعاث ؤلاوؿاهُاث الغاؾبحن ٞهها، ٞةطا ج٨غع عؾىبهم امخدىىا ُٞما عؾبىا ُٞه م٘ َالب الٟغ٢ت في الٟهل ب

وال ًخم  .الضعاس ي الظي ًضعؽ ُٞه هظا اإلا٣غع، باؾخصىاء مكغوٕ الب٩الىعٍىؽ خُض ًهبذ الُالب الغاؾب ُٞه با١ لئلٖاصة

 ًىهُى ؤو ا٦خىبغ. اإلاىذ لضعظت الب٩الىعٍىؽ بال في صوع 

 :91ماصة 

اع  ظمُ٘ الكٗب عخالث ٖلمُت جدذ بقغاٝ ؤًٖاء يًسهو لُالب الٟغ٢ت الشالشت والٟغ٢ت الغابٗت ف ة هُئت الخضَعـ لٍؼ

ٖلى جىنُاث ألا٢ؿام  ٣ًغعه مجلـ ال٩لُت بىاءً  الظي، وطل٪ َب٣ا للىٓام الخسغط مكغوٕألاما٦ً طاث الهلت بالضعاؾت و 

 ت.الٗلمُت اإلاسخه

 :20اصة م

با مهىُا للُالب اإلاى٣ىلحن للٟغ٢ت ألاولى والشاهُت  -9 ب ٖلى اإلاىاص الهىضؾُت التي جخًمً الضعاؾت جضٍع صازل ال٩لُت وطل٪ للخضٍع

ضاصًت وألاولى مشل ال غ ال٦خابت  و مهاعاث الخاؾب آلاليو هىضس ي الغؾم جمذ صعاؾتها زال٫ الٟغ٢خحن ؤلٖا وفي ،  . الخٟىُتالخ٣اٍع

ا إلاضة ؤعبٗت اؾابُ٘ مغا٦ؼ الخض ب اظباٍع ب اإلاخسههت ومُضاهُا للُالب اإلاى٣ىلحن للٟغ٢ت الشالشت والغابٗت. ٩ًىن هظا الخضٍع ٍع

ب جدذ بقغاٝ ؤًٖاء هُئت  جغي الخضٍع ٖلى الا٢ل ٧ل ٖام وطل٪ زال٫ الاظاػاث الهُُٟت التي جخسلل ؾىىاث الضعاؾت. ٍو

كاع٦هم في الاقغاٝ في اإلا ب التي الخضَعـ ومٗاوهههم َو ى٢٘ مهىضؾىن مً ال٣ُاٖاث اإلاخسههت َب٣ا لالثدت الخىُٟظًت للخضٍع

ًهضعها مجلـ الجامٗت وطل٪ بىاًء ٖلى جىنُاث مجالـ ألا٢ؿام الٗلمُت اإلاسخهت وا٢تراح مجلـ ال٩لُت ومىا٣ٞت مجلـ 

ب الُالب زاعط الجمهىعٍت بىاء ٖلى مىا٣ٞت ٖمُض ال٩لُت جىػ جضٍع ، وال ًدهل الُالب ٖلي قهاصة قئىن الخٗلُم والُالب. ٍو

باث.   الب٩الىعٍىؽ بال بطا ؤصي بىجاح هظه الخضٍع

ب ٧ل ٞغ٢ت مً ؤًٖاء  -6 هُئت الخضَعـ ومكاع٦ت بٌٗ عظا٫ الهىاٖت  ومٗاووي ؤًٖاءحك٩ل لجىت لئلقغاٝ ٖلى جضٍع

ب منهي صازل ال٩لُت ظلؿاث امخداه ملُت ُٞما جم الخضٍعب ًهضع بها ٢غاع مً ٖمُض ال٩لُت. ح٣ٗض في نهاًت ٧ل جضٍع اث قٟهُت ٖو

غا مٟهال ٖما ؤصاه زال٫  ت، وفي نهاًت ٧ل بظاػة نُُٟت ٣ًضم الُالب ج٣ٍغ ٖلُه لخ٣ُُم الُالب مً الىاخُت الٗملُت والىٍٓغ

غ مً ٢بل لجىت ٌك٩لها ٖمُض ال٩لُت بىاء ٖلى ا٢تراح عئؾاء ألا٢ؿام، بٗض  خم مىا٢كخه في هظا الخ٣ٍغ ب اإلاُضاوي ٍو الخضٍع

خماصها.ا ب للُالب وحٗغى الىدُجت ٖلى ٖمُض ال٩لُت اٖل  إلاىا٢كت جىص ي اللجىت باٖخماص او ٖضم اٖخماص الخضٍع

لى، ول٨ً ال ًمىذ الُالب صعظت الب٩الىعٍىؽ في نهاًت  -3 ب الهُٟي للُالب في اهخ٣اله للٟغ٢ت ألٖا ال ًازغ ٖضم اٖخماص الخضٍع

اعبٗت ٞتراث جضٍعب منهي و مُضاوي مضة ٧ل منها اعبٗت اؾابُ٘، وان اؾخضعى الامغ الؿىىاث الضعاؾُت الا بطا اٖخمضث له ال٩لُت 
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به اإلاُضاوي بٗض اظخُاػه بىجاح ظمُ٘ م٣غعاجه الضعاؾُت. ٦ما ًجىػ للٗمُض بىاء ٖلى جىنُاث اإلاكٝغ الٗام  ؤن ٌؿخ٨مل جضٍع

ب الُالب في مىا٢٘ مُضاهُت ٚحر اإلاٗلً ٖنها ًٖ ب ؤن ٌٗخمض جضٍع ٤ اصاعة ال٩لُت، ؾىاء في مهغ او زاعظها،  ٖلى الخضٍع ٍَغ

ب ٢بل بضاًخه بكهغ ٖلى ألا٢ل، ٦ما ًجب ؤن ٣ًضم  ول٨ً البض ؤن ًدهل الُالب مؿب٣ا ٖلى مىا٣ٞت الٗمُض ٖلى م٩ان الخضٍع

غا ٖما ؤصاه.   الُالب ج٣ٍغ

 :21ماصة 

ب٣ا لل٣ىاٖض اإلاىٓمت مً اإلاجلـ ألا  جامٗاث ًجىػ إلاجلـ ال٩لُت ٢بى٫ ٖضص مً ٖلى للبىاء ٖلى مىا٣ٞت مجلـ الجامٗت َو

لى للجامٗاث لاللخدا١  الُالب الخانلحن ٖلى صعظت الب٩الىعٍىؽ مً بخضي ال٩لُاث الجامُٗت اإلاٗتٝر بها مً اإلاجلـ الٖا

بال٩لُت للخهى٫ ٖلى صعظت الب٩الىعٍىؽ في الهىضؾت بمهغوٞاث، ٦ما ًدضص ٧ل ٢ؿم ٢ىاٖض ال٣بى٫ باليؿبت للؿىت 

لُه اؾدُٟاء بظغاءاث ٢ُضه بال٩لُت، الضعاؾُت ا لتي ًلؼم بضء الضعاؾت منها وبٗض مىا٣ٞت مجلـ ال٩لُت ًخم ٢بى٫ الُالب ٖو

 وج٣ضم الُلباث في قهغ ؤٚؿُـ مً ٧ل ٖام.

 :22ماصة 

ياٞت م٣غعاث الى ؾلت اإلا٣غعاث ابىاء ٖلى جىنُت مجلـ ال٣ؿم الٗلمي ومىا٣ٞت مجلـ ال٩لُت ومجلـ الجامٗت ًجىػ 

ت او حٗضًل مدخىي م٣غع بما ال ًخجاوػ الازخ  .%60ُاٍع
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 يالباب الثاو

 لبرامج هظام الفصلين الضعاؾُين الاهخلالُتالاخكام  

 :32ماصة 

ضاصًت اإلاؿخجضًً  جُب٤ الالثدت بالخخاب٘ ابخضاء مً الٗام الجامعي الخالي إل٢غاعها ٖلى ظمُ٘ الُالب اإلا٣ُضًً بالٟغ٢ت ؤلٖا

ؿخمغ الٗمل بالالثدت الؿاب٣ت الهاصعة بال٣غاع الىػاعي ع٢م والبا٢حن لئلٖاص وحٗضًالتها ٖلى باقي  6007لٗام  9995ة ٞهها َو

 الُالب اإلا٣ُضًً بال٩لُت لخحن جسغظهم في يىء مىاص الالثدت اإلاٗمى٫ بها.

 :42ماصة 

غاع اإلاىاؾب بسهىنها وطل٪ صون الخاالث التي لم ًغص في قإنها هو في هظه الالثدت حٗغى ٖلى مجلـ ال٩لُت الجساط ال٣

ت و الثدخه الخىُٟظًت و ال٣ىاهحن اإلاٗضلت لهما و  9976( لٗام 49ؤلازال٫ بإخ٩ام ٢اهىن ) الخام بدىُٓم الجامٗاث اإلاهٍغ

ت طاث الٗال٢ت.   ال٣غاعاث الىػاٍع
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 الباب الثالث

 لبرامج هظام الفصلين الضعاؾُين الضعاؾُت اإلالغعاث

 :52ماصة 

اث هُكل ومدخ  :البرامجٍى

ضاصً: ؤعب٘ ؾىىاث زال٫ زمان ٞهى٫ صعاؾُت، وطل٪ بٗض الؿىت ال٣ؿمبغهامج ـ مضة  66-9  ب.الٍلاهى ٖامت لظمی٘ و تؤلٖا

ُت:  ـ 66-6  ٖضص الؿاٖاث ألاؾبٖى

ت في ٧ل ُت اإلا٣غعاث في البرهامج ألا٧اصًمي واليؿبت اإلائٍى ُت وهٖى  هٕى الجضو٫ الاحي ًىضح بُان بٗضص الؿاٖاث ألاؾبٖى

 

  (4) حضول 

ت في كل هىع الؿاعاث بُان بعضص  ألاؾبىعُت وهىعُت اإلالغعاث في البرهامج ألاكاصًمي واليؿبت اإلائٍى

 

EC 
% 

BS 
% 

الؿاعاث اإلاعخمضة 
والعبء الضعاس ي 

 للطالب
 مخطلباث % 4 ؾاعاث الاجصال

NC م البرهامج 

CH ECTS SWL Lec Tut Lab TT UR FR DR PR 

تبغامج مخسصص  

96.65 90.63 960 300 7500 994 99 45 650 8.75 68.93 30.00 63.75 66 
ال٣ىي هىضؾت 

 ال٨هغباثُت
9 

96.65 90.63 960 300 7500 995 78 57 650 8.75 68.93 36.50 63.93 63 
ال٣ىي هىضؾت 

 اإلا٩ُاه٨ُُت
6 

95.66 90.63 960 300 7500 997 86 59 650 8.75 68.93 66.65 63.93 64 
الاهخاط هىضؾت 

 الخهمُم اإلا٩ُاه٩ُيو 
3 

اثبغامج مخعضصة الخسصص  

96.65 90.63 960 300 7500 994 87 49 650 8.75 68.93 56.50 65.63 66 
الخد٨م في هىضؾت 

 الُا٢ت
4 

 

 UR مخُلباث الجامٗت  NC بظمالي ٖضص اإلا٣غعاث 

 FR مخُلباث ال٩لُت  CH ؾاٖت مٗخمضة

 DR البُيُتخُلباث اإلا  ECTS الىٓام ألاوعوبي

 PR مخُلباث البرهامج  SWL الٗبء الضعاس ي للُالب

    Lec دايغاثاإلا

ً  BS ؾاٖاث مٗخمضةوؿبت م٣غعاث الٗلىم ألاؾاؾُت،   Tut الخماٍع

ت،   Lab ٗملاإلا  EC ؾاٖاث مٗخمضةوؿبت اإلا٣غعاث الازخُاٍع

    TT اإلاجمٕى
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  :62ماصة 

 الىظام اليىصي للملغعاث:  

مخُلباث ٧ل  ى٩ىص جض٫ ٖلبها الًبضؤ التي شالزت ؤخٝغ . ال(ABC  9 6 3)زالر ؤع٢ام زم ًٖ زالر ؤخٝغ  ٧ىص اإلا٣غع ٖباعة

الض٤ُ٢ صازل ال٣ؿم  الخسهوالؿىت الضعاؾُت  ىبل ؤع٢ام ٞهي جغمؼ شالزت بِىما ال ،مً الجامٗت ؤو ال٩لُت ؤو ال٣ؿم اإلاسخو

ت يمً اإلا٣غع  حؿلؿلو  ت  ِٞؿخسضم م٘ X، في خحن اؾخسضام مٗحن صعاس ى ٞهل يف او ٩٦ل اإلا٣غعاث مجمٖى اإلا٣غعاث الازخُاٍع

 :بالك٩ل الخالي٦ما  الترجِب، ٖلي  مدضص ٚحر اإلا٣غع  ان َٗجىو 
 

 

 

 

 

 

 

 :(ABC) كىص ألاخغف

 UNC ؤلاوؿاهُتالٗلىم  مخُلباث الجامٗت

 BAS ألاؾاؾُتالٗلىم  مخُلباث ال٩لُت

 الٗلىم الهىضؾُت )مخُلباث ال٩لُت(

 الٗلىم الهىضؾُت )مخُلباث ال٣ؿم(

 الٗلىم الهىضؾُت الخُب٣ُُت الخسههُت

 HVN ٢ؿم قب٩اث الجهض الٟاث٤ 

  MPS ٢ؿم مدُاث ال٣ىي اإلا٩ُاه٨ُُت 

  MED ٢ؿم هىضؾت اإلاىاص والخهمُم

 CEN ٢ؿم هىضؾت الخد٨م
 

 :       كىص ألاعكام

 :1  الغ٢م ألاو٫ 

 :6  الغ٢م الشاوي

 :3  الغ٢م الشالض

تراوح ع،اإلا٣غ  ُٞه ٣ً٘ الظي الؿىت الضعاؾُت  4و 0  بحن ٍو

تراوح، صازل ال٣ؿم  الض٤ُ٢ الخسهو  9و  0 بحن ٍو

ت يمً اإلا٣غع  حؿلؿل  مٗحن صعاس ى ٞهل في او ٩٦ل اإلا٣غعاث مجمٖى
 

ف  :الخسغج إلاكغوع اليىص حعٍغ

4 = N9   ،= N6 0  ،9 = N3 6،    ألاو٫  للٟهل  = N3  الشاوى للٟهل 

. 

. 

 القسم كود  كود االحرف:

 (4-0السنة الدراسية )

 (9-1الدقيق ) التخصص

 (9-1ترتيب المقرر )

 كود األرقام

A B C  𝐍𝟏 𝐍𝟐 𝐍𝟑 
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ف  (UNC) الاوؿاهُت العلىم ملغعاث كىص فى N2 حعٍغ
 

Field مجال الضعاؾت  N2 

language 1 لٛت 

History ش  2 الخاٍع

Personal Skills 3 شخهُت مھاعاث 

Law   4 ال٣اهىن 

Contemporary Issues  5 مٗانغة ٢ًاًا 

General Culture 6 ٖامت ز٣اٞت 
 

 

ف  (BAS)ألاؾاؾُت العلىم  ملغعاث كىص فى N2 حعٍغ
 

Field  مجال الضعاؾت N2 

Mathematics ايُاث  1 ٍع

Physics اء  2 ٞحًز

Chemistry 3 ٦ُمُاء 

Programming 4 بغمجت 

Projects Management 5 بصاعة مكغوٖاث 

Civil Engineering 6 هىضؾت مضهُت 

 

ف  بغامج الكلُت  ملغعاث كىص فى N2 حعٍغ
 

MPS 
N2 

HVN 
N2 

Specialization الخسصص الضكُم Specialization الخسصص الضكُم 

Thermo Engineering ت  9 هىضؾت خغاٍع
Electrical Circuits – Electrical 

Drawing 
غؾم وال تالضواثغ ال٨هغبُ

 9 ٨هغباجيال

Combustion Engineering 6 هىضؾت الاخترا١ 
Electromagnetic Fields -  Electric 

Measurements and 
Communication 

اإلاجاالث ال٨هغومٛىاَِؿُت 
 6 والاجهاالث وال٣ُاؾاث ال٨هغبُت

Fluid Mechanics - 
Hydroelectric Systems 

ألاهٓمت م٩ُاه٩ُا اإلاىاج٘ و 
 3 الهُضعول٨ُُت

Conventional and Renewable 
Energy 

الُا٢ت الخ٣لُضًت و الُا٢ت 
 3 اإلاخجضصة

Applications 4 جُب٣ُُاث Electric Machines 4 ال٨هغبُت آلاالث 

Renewable Energy 5 الُا٢ت اإلاخجضصة 
Electric Power – High Voltage - 

Protection 
ال٣ىي ال٨هغبُت والجهض الٗالي 

 5 والى٢اًت ال٨هغبُت

Mechanical Engineering  6 هىضؾُتم٩ُاه٩ُا 
Electronics, Power Electronics, 

and its Applications 
ىي  ال٣ وال٨تروهُاثالال٨تروهُاث 

 6 وجُب٣ُاتها

Bio-Energy  ت  7 اإلاغ٦باث ال٨هغبُت Electrical vehicle 7 الُا٢ت الخٍُى

Geothermal Energy ت ُت الخغاٍع  8 الُا٢ت الجٞى
Energy conversion and storage - 
Advanced Materials for Energy 
Engineering- Fuel Cells 

ل  ً الُا٢ت و جدٍى اإلاىاص  - جسٍؼ
زالًا  -اإلاخ٣ضمت لهىضؾت الُا٢ت

 الى٢ىص
8 
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MED 
N2 

CEN 
N2 

Specialization الخسصص الضكُم Specialization الخسصص الضكُم 

Engineering Drawing 9 عؾم هىضس ي Wind Energy اح  9 َا٢ت الٍغ

Engineering Material 6 ، اإلاىاص الهىضؾُت Measurements 6 اث٣ُاؾال 

Mechanical Design 3 جهمُم م٩ُاه٩ُي Control Theories and Systems اث وهٓم الخد٨م  3 هٍٓغ

Production Engineering 4 هىضؾت الاهخاط 
Microprocessor, Programmable 

controllers, Supervisory and 
Distributed Control 

 - برمجتواإلاخا٦ماث الض٣ُ٢ت ال
 ؤلاقغافي واإلاىػٕلخد٨م ا

4 

Elective courses ت  5 الُا٢ت الكمؿُت Solar Energy 5 مىاص ازخُاٍع

   
Network security, Database 

Systems 
 6 ٢ىاٖض البُاهاث  -امان اقب٩اث  

   
Energy Management, Smart Cities 

and Homes 
اإلاضن واإلاباوي  –اصاعة الُا٢ت 

 7 الظ٦ُت

 

 انعهًُت بانكهُت ويقرراث انبرايح ثيتطهبا

َب٣ا إلاخُلباث الجامٗت وال٩لُت وؤؾماء اإلا٣غعاث ب٩ل بغهامج ٖلمي الضعاؾُت مىػٖت  ( اإلا٣غعاث94بلي  5الخالُت )جبحن الجضاو٫ 

ضص ؾاٖاث و٦ظل٪ ا٧ىاص هظه اإلا٣غعاث  ُا الخىانلٖو  .ل٩ل منها و ٖضص الؿاٖاث اإلاٗخمضة اإلا٩اٞئت لها اؾبٖى
 

 مخطلباث الجامعت(ؤلاوؿاهُت )ث العلىم ملغعا (5) حضول 

 اؾـــــــــــــــــم اإلالغع  كـــــــــىص اإلالغع  م
ؾاعاث الاجصال 

 ألاؾبىعي

الؿاعاث 

  اإلاعخمضة

9 UNC 099  ت  9 6 لٛت بهجلحًز

6 UNC 066  ش الهىضؾت  6 3 والُا٢تجاٍع

3 UNC 039 3 4 آلالي الخاؾب مهاعاث 

4 UNC 949 6 6 خ٣ى١ ألاوؿان 

5 UNC 939 6 3 ؤمً نىاعى ومنهى 

6 UNC 639 6 4 والٗغى الاجها٫ مهاعاث 

7 UNC 355 6 3 ت واإلاُاه وحٛحر اإلاىار٢ًاًا الُا٢ 

 14 21 اإلاجمىع

 

تالعلىم ملغعاث   (UNC xxx) ؤلاوؿاهُت الازخُاٍع

 (UNC) مجا٫ الضعاؾتم٘ مغاٖاة  ت الؿاب٣تؤلاوؿاهُالٗلىم الؾدبضا٫ م٣غعاث  آلاجُت ٣غعاثاإلامً بحن ًم٨ً للُالب ان ًسخاع 

 بصاعة ؤٖما٫مباصت  -

 ٢اهىن وؤزال٢ُاث اإلاهىت -

  مهاعاث الخٟاوى واصاعة الى٢ذ -

  ال٣ٗىص وال٨مُاث واإلاىانٟاث -

- ٤   حؿٍى

  واإلاجخم٘ اإلاهىت -

 جضوي ال وصعاؾت ج٩ال٠ُ -
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 مخطلباث الكلُت() ملغعاث العلىم ألاؾاؾُت  (6) حضول 

 ـــــــــــم اإلالغع اؾــــــ كـــــــــىص اإلالغع  م
ؾاعاث الاجصال 

 ألاؾبىعي

الؿاعاث 

 اإلاعخمضة

9 BAS 093 ايُاث  6 4 (9) ٍع

6 BAS 064 ( اء  6 4 (9ٞحًز

3 MPS 065  3 4 ( 9) هىضؾُتم٩ُاه٩ُا 

4 BAS 036 3 4 ٦ُمُاء هىضؾُت 

5 MED 097 ( 9عؾم هىضس ي) 3 4 

6 BAS 036 غ ٞىُت  9 6 ٦خابت ج٣اٍع

7 MED 043 6 3 ىظُا ؤلاهخاطج٨ىىل 

8 MED 094  3 4 (6هىضس ي )عؾم 

9 BAS 095 ايُاث  6 4 (6) ٍع

90 BAS 066 ( اء  6 4 (6ٞحًز

99 MPS 067  3 4 ( 6) هىضؾُتم٩ُاه٩ُا 

96 BAS 946   6 4 م٣ضمت في البرمجت 

93 BAS 993 اي  3 4 (9هىضؾُت ) ُاثٍع

94 MED 964 3 4 الهىضؾُت زىام اإلاىاص 

95 BAS 996 اي  3 4 (6هىضؾُت ) ُاثٍع

96 BAS 964 6 4 هىضؾت مضهُت 

97 BAS 699 6 4 جدلُل ٖضصي وبخهاجى 

98 MED 369 6 4 هىضؾُت ا٢خهاصًاث 

99 BAS 359  6 4 بصاعة مكغوٖاث 

 45 73 اإلاجمىع
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 ُتائهىضؾت اللىي اليهغب بغهامج

 ؾاؾُت(ملغعاث العلىم الهىضؾُت الخسصصُت العامت )مخطلباث اللؿم الا    (7) حضول 

 اؾـــــــــــــــــم اإلالغع  كـــــــــىص اإلالغع  م
ؾاعاث الاجصال 

 ألاؾبىعي

الؿاعاث 

 اإلاعخمضة 

9 HVN 995 3 5 ؤؾاؾُاث الضواثغ ال٨هغباثُت 

6 HVN 996  3 6 وجغ٦ُباث ٦هغباجيعؾم 

3 HVN 965 ( 9ؤؾاؾُاث الال٨تروهُاث) 3 5 

4 HVN 993 3 5 جدلُل الضواثغ ال٨هغباثُت 

5 MPS 996 ت  3 4 مباصت الضًىام٩ُا الخغاٍع

6 HVN 646 ( 9آالث ٦هغباثُت) 3 6 

7 CEN 643 6 3 صواثغ مى٣ُُت وع٢مُت 

8 MPS 634 ٘3 4  م٩ُاه٩ُا مىاج 

9 HVN 665 ( 6ؤؾاؾُاث الال٨تروهُاث) 3 4 

90 HVN 667 ( 9مجاالث ٦هغومٛىاَِؿُت) 3 4 

99 HVN 664  6 4 باثُت ؤهٓمت الاجهاالث ال٨هغ 

96 HVN 646 3 5 (6ُت )اثآالث ٦هغب 

93 HVN 643  3 4 هىضؾت ال٣ىي ال٨هغباثُت فيجُب٣ُاث الخاؾب آلالي 

94 HVN 666 ( 6مجاالث ٦هغومٛىاَِؿُت) 3 4 

95 HVN 635  ل  3 4 الُا٢ت واؾخٛال٫جدٍى

96 CEN 336  ت الخد٨م  3 4 آلاليهٍٓغ

97 HVN 363 3 5 (9ُٖت )بل٨تروهُاث ال٣ىي الهىا 

98 HVN 345 ( 3آالث ٦هغباثُت) 3 4 

99 HVN 334 6 4 هٓم الُا٢ت اإلاخجضصة 

60 HVN 39X  3 4 هىضس ي جسهص ي( 9) ازخُاعي  م٣غع 

69 HVN 36X  3 4 هىضس ي جسهص ي( 6) ازخُاعي  م٣غع 

66 HVN 463 ( 6بل٨تروهُاث ال٣ىي الهىاُٖت) 3 4 

 63 96 اإلاجمىع
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 ُتائي اليهغبهىضؾت اللى  بغهامج

 )مخطلباث اللؿم الخسصصُت الضكُلت( الخسصصُت الضكُلتملغعاث العلىم الهىضؾُت   (8) حضول 

 اؾـــــــــــــــــم اإلالغع  كـــــــــىص اإلالغع  م
ؾاعاث الاجصال 

 ألاؾبىعي

الؿاعاث 

 اإلاعخمضة

9 HVN 354  3 4 (٨9هغباثُت )الجدلُل ؤهٓمت ال٣ىي 

6 HVN 356  3 5 (9) الٗاليهىضؾت الجهض 

3 HVN 363 3 5 ال٣ُاؾاث ال٨هغبُت والال٨تروهُت 

4 HVN 459  3 5 (9) والخماًتٟهل الؤظهؼة 

5 HVN 456  3 4 (6) الٗاليهىضؾت الجهض 

6 HVN 453  3 4 (٨6هغباثُت )الجدلُل ؤهٓمت ال٣ىي 

7  CEN 434  6 4 م٩ىهاث ؤهٓمت الخد٨م 

8 HVN 409 ٕ6 4 (9) الخسغط مكغو 

9 HVN 49X  3 4 ( جسهص ى جُب٣ُى3) ازخُاعي  م٣غع 

90 HVN 454  3 4 (6) والخماًتٟهل الؤظهؼة 

99 HVN 439  6 4 جسُُِ ؤهٓمت الُا٢ت 

96 HVN 406 ٕ3 5 (6) الخسغط مكغو 

93 HVN 455  6 4 ؤهٓمت ال٣ىي  فيالخد٨م الدكُٛل و 

94 HVN 46X  3 4 ( جسهص ى جُب٣ُى4) ازخُاعي  م٣غع 

 38 60 اإلاجمىع

 

 

 

 

  



 جامعة أسوان –كمية هندسة الطاقة 

 29 الالئدت الضازلُت إلاغخلت البكالىعٍىؽ

 

 هىضؾت اللىي اإلاُكاهُيُت:  بغهامج 

 ملغعاث العلىم الهىضؾُت الخسصصُت العامت )مخطلباث اللؿم الاؾاؾُت( (9) حضول 

 اؾـــــــــــــــــم اإلالغع  كـــــــــىص اإلالغع  م

ؾاعاث 

الاجصال 

 ألاؾبىعي

عضص 

الؿاعاث 

 اإلاعخمضة

9 HVN 995 3 4 ؤؾاؾُاث الضواثغ ال٨هغباثُت 

6 MED 996  6 4 جمُعيجعؾم 

3 MED 937 9 3 م٩ُاه٩ُا جُب٣ُُت 

4 MED 965  ٣ُت  3 5 مُخالىعظُا ٞحًز

5 MED 933 3 5 جدلُل اظهاصاث وم٣اومت مىاص 

6 MPS 996 ت  3 4 مباصت الضًىام٩ُا الخغاٍع

7 HVN 646 3 4 آالث ٦هغباثُت 

8 MPS 693  ت  6 4 واخترا١صًىام٩ُا خغاٍع

9 MPS 634 ٘3 5 (9) م٩ُاه٩ُا مىاج 

90 MED 635 ( 9جهمُم ما٦ُىاث) 3 4 

99 MED 696 ت ما٦ُىاث  3 4 هٍٓغ

96 HVN 666  3 4 واجهاالثبل٨تروهُاث 

93 MPS 643  6 4 هىضؾت ال٣ىي اإلا٩ُاه٨ُُت فيجُب٣ُاث الخاؾب آلالي 

94 MPS 635 ٘3 5 (6) م٩ُاه٩ُا مىاج 

95 MED 636 ( 6جهمُم ما٦ُىاث) 3 4 

96 HVN 635 ل  3 4 الُا٢ت واؾخٛال٫ جدٍى

97 CEN 336  ت الخد٨م  3 4 آلاليهٍٓغ

98 MPS 393 3 4 خغاعة و٦خلت  اهخ٣ا٫ 

99 MPS 39X  3 4 ( 9) ازخُاعي  م٣غع 

60 MPS 366 ت آلا  3 6 الث الخىعبُيُت هٍٓغ

69 MPS 363 3 4 هٓم ال٣ُاؽ وؤظهؼتها 

66 MPS 36X  3 4 ( 6) ازخُاعي  م٣غع 

63 MED 469 3 4 ث م٩ُاه٨ُُتبهتزاػا 

 64 97 اإلاجمىع

 

 



 جامعة أسوان –كمية هندسة الطاقة 

 30 الالئدت الضازلُت إلاغخلت البكالىعٍىؽ

 

 بغهامج هىضؾت اللىي اإلاُكاهُيُت:

 )مخطلباث اللؿم الخسصصُت الضكُلت( الخسصصُت الضكُلتملغعاث العلىم الهىضؾُت  (10) حضول 

 اؾـــــــــــــــــم اإلالغع  كـــــــــىص اإلالغع  م

ؾاعاث 

الاجصال 

 الاؾبىعى

عضص 

الؿاعاث 

 اإلاعخمضة

9 MPS 354 ً6 4    ضة واإلاخجضصةالُا٢ت الجض 

6 MPS 365 3 5  ؤلاخترا١ الضازلى آالث 

3 MPS 355 3 4 الُا٢ت الكمؿُت 

4 MPS 449  ُا٫ والهُاهت  3 4  جدلُل ؤؾباب ألٖا

5 MPS 496  ض والخ٠ُُ٨  3 6  الخبًر

6 MPS 433 3 4  ألاالث الخىعبُيُت 

7  CEN 434 6 4  م٩ىهاث ؤهٓمت الخد٨م 

8 MPS 409 ٕ6 3 ( 9الخسغط ) مكغو 

9 MPS 43X ( 3م٣غع ازخُاعي )  3 4 

90 MPS 463  3 4 مدُاث ال٣ىي 

99 MPS 406 ٕ3 5 (6الخسغط ) مكغو 

96 MPS 454 6 4  جغقُض الُا٢ت 

93 MPS 445 6 4  ٦ٟاءة الُا٢ت 

94 MPS 43X ( 4م٣غع ازخُاعي )  3 4 

 37 59 اإلاجمىع

 

 

  



 جامعة أسوان –كمية هندسة الطاقة 

 31 الالئدت الضازلُت إلاغخلت البكالىعٍىؽ

 

 :اإلاُكاهُكي بغهامج هىضؾت ؤلاهخاج والخصمُم

 ملغعاث العلىم الهىضؾُت الخسصصُت العامت )مخطلباث اللؿم الاؾاؾُت( (11) حضول 

 اؾـــــــــــــــــم اإلالغع  كـــــــــىص اإلالغع  م
ؾاعاث الاجصال 

 الاؾبىعى

عضص الؿاعاث 

 اإلاعخمضة

9 HVN 995 3 4 ؤؾاؾُاث الضواثغ ال٨هغباثُت 

6 MED 996  6 4 ججمُعيعؾم 

3 MED 937 ُ9 3 ٩ا جُب٣ُُتم٩ُاه 

4 MED 965 ٣ُت  3 5 مُخالىعظُا ٞحًز

5 MED 933 3 5 جدلُل اظهاصاث وم٣اومت مىاص 

6 MPS 996 ت  3 4 مباصت الضًىام٩ُا الخغاٍع

7 HVN 646 3 4 ُتاثآالث ٦هغب 

8 MED 633  6 4 وجُب٣ُاتها آلاالثم٩ُاه٩ُا 

9 MPS 634 ٘3 4 م٩ُاه٩ُا مىاج 

90 MED 635 3 4 (9اث )جهمُم ما٦ُى  

99 MED 646 ( 9ؤؾالُب ومٗضاث حكُٛل) 3 5 

96 HVN 666 3 4 بل٨تروهُاث وبجهاالث 

93 MED 643 ( 6ؤؾالُب ومٗضاث حكُٛل) 3 5 

94 MED 645 3 4 جُب٣ُاث الخاؾب آلالي في هىضؾت الاهخاط والخهمُم 

95 MED 636 ( 6جهمُم ما٦ُىاث) 3 4 

96 MED 634 ُت ما٦ُىاث وجُب  6 4 ٣اتهاهٍٓغ

97 CEN 336 ت الخد٨م آلالي  3 4 هٍٓغ

98 MPS 393 3 4 بهخ٣ا٫ خغاعة و٦خلت 

99 MED 344 ت حك٨ُل اإلاٗاصن  6 4 هٍٓغ

60 MED 35X ( 9م٣غع ازخُاعي ) 3 4 

69 CEN 333  6 4 بىجاثو اإلا٩ُاجغوهُ٪ والغ 

66 MED 334 ت ال٣ُ٘ وجهمُم الٗضص ال٣اَٗت  3 4 هٍٓغ

63 X35 XXX  6 3 ( 6ازخُاعي )م٣غع 

64 MED 439 3 4 بهتزاػاث م٩ُاه٨ُُت 

 64 98 اإلاجمىع

 

 



 جامعة أسوان –كمية هندسة الطاقة 

 32 الالئدت الضازلُت إلاغخلت البكالىعٍىؽ

 

 :اإلاُكاهُكيبغهامج هىضؾت ؤلاهخاج والخصمُم 

 )مخطلباث اللؿم الخسصصُت الضكُلت( الخسصصُت الضكُلتملغعاث العلىم الهىضؾُت  (12) حضول 

 اؾـــــــــــــــــم اإلالغع  كـــــــــىص اإلالغع  م

ؾاعاث 

الاجصال 

 ىالاؾبىع

عضص الؿاعاث 

 اإلاعخمضة

9 MED 335 3 5 جهمُم ما٦ُىاث وعف 

6 MED 336 واإلاىاولت ٘  3 4 جهمُم مٗضاث الٞغ

3 MED 366 6 3 مىاص هىضؾُت مخ٣ضمت 

4 MPS 449 ُا٫ والهُاهت  3 4 جدلُل ؤؾباب ألٖا

5 MED 446 3 5 جدلُل ؤهٓمت ؤلاهخاط 

6 MED 433 ( 9جهمُم مٗضاث وؤصواث ؤلاهخاط) 3 4 

7 MED 444 6 4 يبِ الجىصة 

8 MED 409 ٕ6 4 (9) الخسغط مكغو 

9 MED 45X ( 3م٣غع ازخُاعي) 3 4 

90 MED 434 ( 6جهمُم مٗضاث وؤصواث ؤلاهخاط) 3 4 

99 MED 443 6 4 ٢ُاؾاث ص٣ُ٢ت 

96 MED 406 ٕ3 5 (6) الخسغط مكغو 

93 MED 445 6 4 مسخبر هىضؾت ؤلاهخاط والخهمُم 

94 MED 45X ( 4م٣غع ازخُاعي) 3 4 

 37 58 اإلاجمىع

 

 

 

 

  



 جامعة أسوان –كمية هندسة الطاقة 

 33 الالئدت الضازلُت إلاغخلت البكالىعٍىؽ

 

 :في الطاكت هىضؾت الخديم بغهامج

 (الاؾاؾُتملغعاث العلىم الهىضؾُت الخسصصُت العامت )مخطلباث اللؿم  (13) حضول 

 اؾـــــــــــــــــم اإلالغع  كـــــــــىص اإلالغع  م
ؾاعاث الاجصال 

 الاؾبىعى

عضص الؿاعاث 

 اإلاعخمضة

9 HVN 995 3 5 واثغ ال٨هغباثُتؤؾاؾُاث الض 

6  HVN 996  3 6 وجغ٦ُباث ٦هغباجيعؾم 

3 HVN 965 ( 9ؤؾاؾُاث الال٨تروهُاث) 3 5 

4 HVN 993 3 5 جدلُل الضواثغ ال٨هغباثُت 

5 MPS 996 ت  3 4 مباصت الضًىام٩ُا الخغاٍع

6 HVN 646  3 6 (9)آالث ٦هغباثُت 

7 CEN 643 6 3 صواثغ مى٣ُُت وع٢مُت 

8 CEN 634 ت الخد٨م آلالي  3 4 (9) هٍٓغ

9 HVN 665 ( 6ؤؾاؾُاث الال٨تروهُاث ) 3 4 

90 HVN 666 3 4 مجاالث ٦هغومٛىاَِؿُت 

99 CEN 666 6 4 م٣ضمت في هٓم ٢ىاٖض البُاهاث 

96 HVN 646  3 5 (6)آالث ٦هغباثُت 

93 CEN 664 3 4 اظهؼة ٢ُاؽ 

94 CEN 673 3 4       اإلاباوي في الُا٢ت بصاعة 

95 HVN 635 ل واؾخٛال٫ الُا٢ت  3 4 جدٍى

96 HVN 363   3 5 (9)بل٨تروهُاث ال٣ىي الهىاُٖت 

97 CEN 335 ت الخد٨م آلالي  3 4 (6) هٍٓغ

98 CEN 3XX ( 9م٣غع ازخُاعي )3 4 هىضس ي جسهص ي 

99 HVN 334 6 4 هٓم الُا٢ت اإلاخجضصة 

60 CEN 3XX ( 6م٣غع ازخُاعي )3 4 هىضس ي جسهص ي 

69 HVN 463 ( 6بل٨تروهُاث ال٣ىي الهىاُٖت) 3 4 

 60 92 اإلاجمىع

 

 

 

 



 جامعة أسوان –كمية هندسة الطاقة 

 34 الالئدت الضازلُت إلاغخلت البكالىعٍىؽ

 

 : في الطاكت هىضؾت الخديم بغهامج

 )مخطلباث اللؿم الخسصصُت الضكُلت( الخسصصُت الضكُلتملغعاث العلىم الهىضؾُت  (14) حضول 

 اؾـــــــــــــــــم اإلالغع  كـــــــــىص اإلالغع  م

ؾاعاث 

الاجصال 

 الاؾبىعى

عضص 

الؿاعاث 

 مضةاإلاعخ

9 CEN 346 3 4 اإلاٗالجاث الض٣ُ٢ت وجهمُم الىٓام اإلاضمج 

6 CEN 344      3 4 مغا٦ؼ الخد٨م في ؤهٓمت ومدُاث الُا٢ت 

3 CEN 346 3 5 برمجتاإلاى٣ُُت اإلاخا٦ماث ال 

4 CEN 353  3 5 جهمُم وجُب٣ُاث الىٓم ال٨هغويىثُت 

5 CEN 435 3 4 الخد٨م الغ٢مي 

6 HVN 466 3 5 وهُاث ال٣ىي صواثغ بل٨تر 

7 CEN 443 3 4 ؤلاقغافي ألهٓمت ال٣ىي لخد٨م ا 

8 CEN 409 ٕ6 4 (9) الخسغط مكغو 

9 CEN 456 6 4 الخد٨م في هٓم الُا٢ت الكمؿُت اإلاخهلت بالكب٨ت 

90 CEN 4XX ( جسهص ى جُب٣ُى3م٣غع ازخُاعي ) 3 4 

99 CEN 449  3 4 هٓم الخد٨م اإلاىػٖتمباصت 

96 CEN 464  6 4 الكب٩اثؤمان 

93 CEN 406 3 5 (6) مكغوٕ الخسغط 

94 MPS 445 6 4 ٦ٟاءة الُا٢ت 

95 CEN 4XX ( جسهص ى جُب٣ُى4م٣غع ازخُاعي ) 3 4 

 41 64 اإلاجمىع

 

 العلمُت بالكلُت للبرامج اإلالترخت الضعاؾُت الخطت

ضص الؿاٖاث  الٟهلحن ىالضعاؾُت مىػٖت ٖل ( اإلا٣غعاث39الي  95الخالُت )مً جبحن الجضاو٫  الضعاؾُحن لؿىىاث الضعاؾت ٖو

ً والنهاًت الٗٓمي لضعظت ٧ل م٣غع  ُا للمدايغاث والخماٍع ت والكٟهُت و/ ؤو الٗملُت  لالمخداهاثاإلاسههت اؾبٖى ٍغ الخدٍغ

 ٧ل م٣غع. امخدانٖضص ؾاٖاث  ٖلىوؤٖما٫ الٟهل، و٦ظل٪ جدخىي 

 

 

 



 جامعة أسوان –كمية هندسة الطاقة 

 35 الالئدت الضازلُت إلاغخلت البكالىعٍىؽ

 

 الفغكت الاعضاصًت

 الفغكت الاعضاصًت (15) حضول 

 الضعحاث الاؾبىعُت الؿاعاث اإلالغع 

ن 
دا

مخ
الا

 ً
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ج
م

 

 الفصل الضعاس ى الاول 

UNC 011  ت  1 2 50 20 30 2 - 2 - لغت إهجليًز

UNC 022  ش الهىضؾت  2 2 75 30 45 3 - 1 2 والطاكتجاٍع

BAS 013 اطُاث  2 3 100 40 60 4 - 2 2 (1) ٍع

BAS 024 ( اء  2 3 125 50 75 4 1 1 2 (1فيًز

MPS 065  3 3 150 60 90 4 1 1 2 ( 1) هىضؾُتمُكاهُكا 

BAS 036 3  3 125 50 75 4 1 1 2 كُمُاء هىضؾُت 

MED 017  3 4 125 50 75 4 3 - 1 (1ي )عؾم هىضس 

 16  750  25 اإلاجمىع

 الفصل الضعاس ى الثاوى

UNC 031 3 2 100 40 60 4 - 2 2 مهاعاث الحاؾب آلالي 

BAS 032 غ فىُت  1 2 50 20 30 2 - 2 - كخابت جلاٍع

MED 043 2 3 100 40 60 3 1 - 2 جيىىلىحُا الاهخاج 

MED 014 3 4 125 50 75 4 3 - 1 (2) عؾم هىضس ي 

BAS 015 اطُاث  2 3 100 40 60 4 - 2 2 (2) ٍع

BAS 026 ( اء  2 3 125 50 75 4 1 1 2 (2فيًز

MPS 067  3 3 150 60 90 4 1 1 2 ( 2) هىضؾُتمُكاهُكا 

 16  750  25 اإلاجمىع

 32  1500 اإلاجمىع اليلى للعام الضعاس ى*

  



 جامعة أسوان –كمية هندسة الطاقة 

 36 الالئدت الضازلُت إلاغخلت البكالىعٍىؽ

 

 

 أوال:

ىضؾت بغهامج ه 

 ُتائاللىي اليهغب

 
 

 

 

 



 جامعة أسوان –كمية هندسة الطاقة 

 37 الالئدت الضازلُت إلاغخلت البكالىعٍىؽ

 

 ُتائأوال: بغهامج هىضؾت اللىي اليهغب

 الفغكت ألاولى (16) حضول 

 الضعحاث الؿاعاث الاؾبىعُت اإلالغع 
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 الاؾـــــــــــــــــم اليـــــــــىص
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ج
م

 

 الفصل الضعاس ى الاول 

UNC 111 2 2 50 20 30 2 - - 2 خلىق ألاوؿان 

BAS 142   2 3 125 50 75 4 2 - 2 ملضمت في البرمجت 

BAS 113 اط  3 3 100 40 60 4 - 2 2 (1هىضؾُت ) ُاثٍع

MED 124 3 3 150 60 90 4 1 1 2 زىاص اإلاىاص الهىضؾُت 

HVN 115 3 3 175 75 100 5 1 2 2 ؾاؾُاث الضوائغ اليهغبائُتأ 

HVN 116  3 3 150 60 90 6 - 4 2 وجغكُباث كهغبائيعؾم 

 16  750  25 اإلاجمىع

 الفصل الضعاس ى الثاوى

UNC 121 2 2 75 30 45 3 1 - 2 أمً صىاعى ومنهى 

BAS 112 اط  3 3 100 40 60 4 - 2 2 (2هىضؾُت ) ُاثٍع

HVN 113 3 3 175 75 100 5 2 1 2 جدلُل الضوائغ اليهغبائُت 

BAS 164 2 3 100 40 60 4 - 2 2 هىضؾت مضهُت 

HVN 165 ( 1أؾاؾُاث الاليتروهُاث) 3 3 175 75 100 5 2 1 2 

MPS 116 ت  3 3 125 50 75 4 1 1 2 مباصئ الضًىامُكا الحغاٍع

 16  750  25 اإلاجمىع

 32  1500 *الضعاس ياإلاجمىع اليلى للعام 
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 ُتائ: بغهامج هىضؾت اللىي اليهغبجابع

 الفغكت الثاهُت (17) حضول 

 الضعحاث الؿاعاث الاؾبىعُت اإلالغع 
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 الفصل الضعاس ى الاول 

BAS 211 2 3 100 40 60 4 - 2 2 جدلُل عضصي وإخصائى 

HVN 242 3 3 175 75 100 6 2 2 2 (1ُت )ائآالث كهغب 

CEN 243 2 3 100 40 60 3 - 1 2 صوائغ مىطلُت وعكمُت 

MPS 234 3 3 100 40 60 4 - 2 2  مُكاهُكا مىائع 

HVN 265 3 3 175 75 100 4 1 1 2 ( 2ؾُاث الاليتروهُاث )أؾا 

HVN 227  3 3 100 40 60 4 - 2 2 (1) ومغىاطِؿُتمجاالث كهغ 

 16  750  25 اإلاجمىع

 الفصل الضعاس ى الثاوى

UNC 221 2 2 100 40 60 4 - 2 2 ض والعغ الاجصال مهاعاث 

HVN 222  3 3 100 40 60 4 - 2 2 (2) ومغىاطِؿُتمجاالث كهغ 

HVN 243 
جطبُلاث الحاؾب آلالي في 

 هىضؾت اللىي اليهغبائُت
2 1 1 4 90 60 150 3 3 

HVN 224  2 3 125 50 75 4 - 2 2 أهظمت الاجصاالث اليهغبائُت 

HVN 235 ل وإؾخغالل الطاكت  3 3 100 40 60 4 - 2 2 جدٍى

HVN 246 3 3 175 75 100 5 1 2 2 (2ُت )ائآالث كهغب 

 16  750  25 اإلاجمىع

 32  1500 *الضعاس ياإلاجمىع اليلى للعام 
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 ُتائ: بغهامج هىضؾت اللىي اليهغبجابع
 الفغكت الثالثت (18) حضول 

 الضعحاث الؿاعاث الاؾبىعُت اإلالغع 
ان
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 الفصل الضعاس ى الاول 

MED 321 2 3 100 40 60 4 - 2 2 إكخصاصًاث هىضؾُت 

CEN 332 ت الخديم آلالي  3 3 125 50 75 4 - 2 2 هظٍغ

HVN 363 ( 1إليتروهُاث اللىي الصىاعُت) 3 3 150 60 90 5 1 2 2 

HVN 354  3 3 100 40 60 4 - 2 2 (1ُت )ائيهغبالجدلُل أهظمت اللىي 

HVN 345 3 3 175 75 100 4 1 1 2 (3ُت )ائكهغب آالث 

HVN 31X ( ج1ملغع ازخُاعي )3 3 100 40 60 4 - 2 2 هىضس يصص ى س 

 17  750  25 اإلاجمىع

 الفصل الضعاس ى الثاوى

BAS 351  2 3 100 40 60 4 - 2 2 إصاعة مكغوعاث 

HVN 352 3 3 150 60 90 5 1 2 2 (1) العالي هىضؾت الجهض 

HVN 323 3 3 175 75 100 5 1 2 2 اللُاؾاث اليهغبُت والاليتروهُت 

HVN 334 2 3 150 60 90 4 - 2 2 هظم الطاكت اإلاخجضصة 

UNC 325 2 2 75 30 45 3 1 - 2 ت واإلاُاه وحغير اإلاىاركظاًا الطاك 

HVN 32X ( ج2ملغع ازخُاعي )3 3 100 40 60 4 - 2 2 هىضس يصص ى س 

 15  750  25 اإلاجمىع

 32  1500 *الضعاس ياإلاجمىع اليلى للعام 

   اليھغبُت اللىي  جىػَع أهظمت - اليهغبائُت الؿالمت ولىائذ كىاهين -اإلاُيغوهُت  اإلاعالجت مباصئ :(1) ازخُاعي ملغع 

  الخىلُض والدكغُل اكخصاصًاث - الغكمُت الاقاعاث معالجت - اليهغبائُت آلاالث جصمُم: (2ملغع إزخُاعي )
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 ُتائ: بغهامج هىضؾت اللىي اليهغبجابع

 الفغكت الغابعت (19) حضول 

 الضعحاث الؿاعاث الاؾبىعُت اإلالغع 
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 الفصل الضعاس ى الاول 

HVN 451  3 3 125 50 75 5 1 2 2 (1) الحماًتفصل و الأحهؼة 

HVN 452  3 3 150 60 90 4 1 1 2 (2) العاليهىضؾت الجهض 

HVN 453  3 3 100 40 60 4 - 2 2 (2ُت )ائيهغبالجدلُل أهظمت اللىي 

CEN 434 2 3 125 50 75 4 1 1 2 ديمميىهاث أهظمت الخ 

HVN 401 2 مؿـخمغ 4 4 - - (1) الخسغج مكغوع 

HVN 41X ( ج3ملغع ازخُاعي )3 3 100 40 60 4 - 2 2 صص ى جطبُلىس 

 16  600  25 اإلاجمىع

 الفصل الضعاس ى الثاوى

HVN 431 2 3 100 40 60 4 - 2 2 جسطُط أهظمت الطاكت 

HVN 402 م 300 120 180 5 5 - - (2) الخسغج مكغوع ها ك ق  3 ة

HVN 463 ( 2إليتروهُاث اللىي الصىاعُت) 3 3 150 60 90 4 1 1 2 

HVN 454  3 3 125 50 75 4 - 2 2 (2) الحماًتفصل و الأحهؼة 

HVN 455  2 3 125 50 75 4 - 2 2 الخديم في أهظمت اللىي الدكغُل و 

HVN 42X ( ج4ملغع ازخُاعي )3 3 100 40 60 4 - 2 2 صص ى جطبُلىس 

 16  900  25 اإلاجمىع

 32  1500 اإلاجمىع اليلى للعام الضعاس ى

 اليهغوطىئُت الطاكت جلىُت وجصيُع - يائأهظمت الجغ اليهغب - واإلاخجضصة ةالطاكت الجضًضهىضؾت  :(3) ازخُاعي ملغع 

 الكبيت الظكُت وإهترهذ ألاقُاء - تجطبُلاث إليتروهُاث الطاكت الصىاعُ  -اليهغبائُت  الكبكاث حھىص جؼانا(: 4) ازخُاعي ملغع 
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طت ملغعاث   هىضؾت اللىي اليهغبائُتبغهامج  –زٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  مخطلباث حامعت  مخطلباث كلُت   مخطلباث كؿم  اكؿام ازغي  ملغع ازخُاعي 
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ت  لغت إهجليًز
UNC 011 

 
ش ال هىضؾت جاٍع

 والطاكت
UNC 022 

 
اطُاث )  (1ٍع

BAS 013 
 

اء )  (1فيًز
BAS 024 

 
 مُكاهُكا هىضؾُت

(1 ) 
MPS 065 

 
 كُمُاء هىضؾُت

BAS 036 
 

 (1عؾم هىضس ي )
MED 017 

              

 
مهاعاث الحاؾب 

   آلالي
UNC 031 

 
غ فىُت  كخابت جلاٍع

BAS 032 
 

 جيىىلىحُا الاهخاج
MED 043 

 
 (2) عؾم هىضس ي

MED 014 
 

اطُاث  (2) ٍع
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 هىضؾُتمُكاهُكا 
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MPS 067 
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خلىق ألاوؿان  

UNC 111 
 

 ملضمت في البرمجت
BAS 142   

 
اطُاث هىضؾُت  ٍع

(1 ) 
BAS 113 

 
زىاص اإلاىاص  

 هىضؾُتال
 MED 124 

 
الضوائغ أؾاؾُاث 

 اليهغبائُت
HVN 115 

 
عؾم كهغبائي 

 وجغكُباث
 HVN 116 

  

              

 
 أمً صىاعي ومنهي

UNC 121 
 

اطُاث هىضؾُت  ٍع
(2 ) 

BAS 112 
 

 هىضؾت مضهُت 
  BAS 164 

 
أؾاؾُاث 
     (1) الاليتروهُاث
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جدلُل عضصي 

 واخصائى
  BAS 211 

 
  (1) ُتائأالث كهغب

 HVN 242 
 

صوائغ مىطلُت 
 وعكمُت 
CEN 243 

 
  مُكاهُكا مىائع

MPS 234 
 

أؾاؾُاث 
 ( 2الاليتروهُاث )

HVN 265 
 

مجاالث 
 ومغىاطِؿُتكهغ 

(1) 
HVN 227 

  

              

 
مهاعاث الاجصال 

 والعغض
 UNC 221 

 
 هظمت الاجصاالث أ

 اليهغبائُت
HVN 224 

 
 (2ُت )ائآالث كهغب

HVN 246 
 

جطبُلاث الحاؾب 
آلالي في هىضؾت 
 اللىي اليهغبائُت
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اكخصاصًاث 

 هىضؾُت
   BAS 321 

 
ت   الخديم آلاليهظٍغ

CEN 332 
 

إليتروهُاث اللىي 
 (1الصىاعُت )

HVN 363 
 

جدلُل أهظمت 
ُت ائيهغبالاللىي 
(1) 

  HVN 354 

 
 (3ُت )ائكهغب آالث

HVN 345 
 

 (1ملغع ازخُاعي )
 جسصص ي

  يهىضس  
   HVN 31X 

  

              

 
 إصاعة مكغوعاث 

BAS 351 
 

 العاليهىضؾت الجهض 
(1) 

  HVN 352 
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HVN 323 

 
هظم الطاكت 

 اإلاخجضصة
HVN 334 

 
كظاًا الطاكت 

         واإلاُاه وحغير اإلاىار
UNC 325 

 

 (2ملغع ازخُاعي )
 جسصص ي

  يهىضس  
HVN 32X 
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فصل الأحهؼة 

 (1) الحماًتو 
HVN 451 

 
 العاليهىضؾت الجهض 

(2) 
HVN 452 

 
جدلُل أهظمت اللىي 

 (2ُت )ائيهغبال
  HVN 453 

 
ميىهاث أهظمت 

 الخديم
CEN 434 

 
 مكغوع الخسغج

HVN 401 
 

 (3) ملغع ازخُاعي 
 جدصص ى جطبُلى

HVN 41X 
  

              

 
فصل الأحهؼة 

 (2) الحماًتو 
HVN 454 

 
إليتروهُاث اللىي 
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HVN 463 

 
جسطُط أهظمت 
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HVN 431 

 
 مكغوع الخسغج

HVN 402 
 

الخديم الدكغُل و 
 في أهظمت اللىي 

HVN 455 
 

  (4)ملغع ازخُاعي 
 جسصص ى جطبُلى

HVN  42X 
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 زاهُا:

بغهامج هىضؾت  

 اللىي اإلاُكاهُيُت
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 زاهُا: بغهامج هىضؾت اللىي اإلاُكاهُيُت

 الفغكت ألاولى (20) حضول 
 الضعحاث الؿاعاث الاؾبىعُت اإلالغع 
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 الفصل الضعاس ى الاول 

UNC 111 2 2 50 20 30 2 - - 2 خلىق ألاوؿان 

BAS 142   2 3 125 50 75 4 2 - 2 ملضمت في البرمجت 

BAS 113 اط  3 3 100 40 60 4 - 2 2 (1هىضؾُت ) ُاثٍع

MED 124 3 3 150 60 90 4 1 1 2 زىاص اإلاىاص الهىضؾُت 

HVN 115 3 3 150 60 90 4 1 1 2 أؾاؾُاث الضوائغ اليهغبائُت 

MED 116   2 3 100 40 60 4 3 - 1 ججمُعيعؾم 

MED 137 1 3 75 30 45 3 - 2 1 مُكاهُكا جطبُلُت 

 16  750  25 اإلاجمىع

 الفصل الضعاس ى الثاوى

UNC 121 2 2 75 30 45 3 1 - 2 أمً صىاعى ومنهى 

BAS 112 اط  3 3 100 40 60 4 - 2 2 (2هىضؾُت ) ُاثٍع

MED 133 3 3 175 75 100 5 2 1 2 جدلُل إحهاصاث وملاومت مىاص 

BAS 164 2 3 100 40 60 4 - 2 2 هىضؾت مضهُت 

MED 125  لُت  3 3 175 75 100 5 2 1 2 مُخالىعحُا فيًز

MPS 116 ت  3 3 125 50 75 4 1 1 2  مباصئ الضًىامُكا الحغاٍع

 16  750  25 اإلاجمىع

 32  1500 اإلاجمىع اليلى للعام الضعاس ى*
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 : بغهامج هىضؾت اللىي اإلاُكاهُيُتجابع

 الفغكت الثاهُت (21) حضول 

 الضعحاث ألاؾبىعُتالؿاعاث  اإلالغع 
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 الفصل الضعاس ى الاول 

BAS 211 2 3 100 40 60 4 - 2 2 وإخصائى جدلُل عضصي 

HVN 242  3 3 150 60 90 4 1 1 2 ُتائكهغبآالث 

MPS 213  ت  2 3 125 50 75 4 1 1 2 وإختراقصًىامُكا خغاٍع

MPS 234 3 3 150 60 90 5 1 2 2 (1) مُكاهُكا مىائع 

MED 235 ( 1جصمُم ماكُىاث) 3 3 125 50 75 4 - 2 2 

MED 237 ت ماكُىاث  3 3 100 40 60 4 - 2 2 هظٍغ

 16  750  25 اإلاجمىع

 ل الضعاس ى الثاوىالفص

UNC 221 2 2 100 40 60 4 - 2 2 ض والعغ الاجصال مهاعاث 

HVN 262 3 3 125 50 75 4 1 1 2 جصاالثإليتروهُاث و إ 

MPS 243 
في جطبُلاث الحاؾب آلالي 

 هىضؾت اللىي اإلاُكاهُيُت
2 - 2 4 90 60 150 3 2 

MPS 235 3 3 150 60 90 5 1 2 2 (2) مُكاهُكا مىائع 

HVN 235  ل و  3 3 100 40 60 4 - 2 2 ؾخغالل الطاكتإجدٍى

MED 236 ( 2جصمُم ماكُىاث) 3 3 125 50 75 4 - 2 2 

 16  750  25 اإلاجمىع

 32  1500 اإلاجمىع اليلى للعام الضعاس ى*
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 : بغهامج هىضؾت اللىي اإلاُكاهُيُتجابع

 الفغكت الثالثت (22) حضول 

 الضعحاث الؿاعاث الاؾبىعُت اإلالغع 
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 الفصل الضعاس ى الاول 

MED 321 2 3 100 40 60 4 - 2 2 هىضؾُت صًاثكخصاإ 

CEN 332  ت الخديم  3 3 125 50 75 4 - 2 2 آلاليهظٍغ

MPS 313  3 3 150 60 90 4 - 2 2 اهخلال خغاعة وكخلت 

MPS 354 2 3 125 50 75 4 2 - 2 خجضصةاإلاجضًضة و الطاكت ال 

MPS 325 3 3 150 60 90 5 1 2 2 ختراق الضازلىؤلا  آالث 

MPS 31X ( 1ملغع ازخُاعي ) 3 3 100 40 60 4 - 2 2 

 16  750  25 اإلاجمىع

 الفصل الضعاس ى الثاوى

BAS 351  2 3 100 40 60 4 - 2 2 إصاعة مكغوعاث 

MPS 322  ت  3 3 175 75 100 6 2 2 2 خىعبُيُت الالث ألاهظٍغ

MPS 323  3 3 150 60 90 4 1 1 2 حهؼتهاإهظم اللُاؽ و 

MPS 355 3 3 150 60 90 4 1 1 2 الطاكت الكمؿُت 

UNC 325 2 2 75 30 45 3 1 - 2 غير اإلاىارت واإلاُاه وحكظاًا الطاك 

MPS 32X ( 2ملغع ازخُاعي ) 3 3 100 40 60 4 - 2 2 

 16  750  25 اإلاجمىع

 32  1500 اإلاجمىع اليلى للعام الضعاس ى*

ت  –(: هىضؾت الحغائم 1ملغع ازخُاعي )  الغوافع –اإلاباصالث الحغاٍع

 جيىىلىحُا البساع –ُاه جدلُت ومعالجت اإلا–(: الهىضؾت البُئُت 2ملغع ازخُاعي )
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 : بغهامج هىضؾت اللىي اإلاُكاهُيُتجابع

 الفغكت الغابعت (23) حضول 

 الضعحاث الؿاعاث الاؾبىعُت اإلالغع 

ن 
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الا
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ج

م
 

 الفصل الضعاس ى الاول 

MPS 441  3 3 100 40 60 4 2 - 2 عطال والصُاهت ؾباب ألا أجدلُل 

MPS 412  ض والخيُُف  3 3 150 60 90 6 2 2 2 الخبًر

MPS 433 3 3 125 50 75 4 1 1 2 الث الخىعبُيُتألا 

 CEN 434  2 3 125 50 75 4 1 1 2 ميىهاث أهظمت الخديم 

MPS 401 2 مؿـخمغ 3 3 - - (1الخسغج ) مكغوع 

MPS 41X ( 3ملغع ازخُاعي ) 3 3 100 40 60 4 - 2 2 

 16  600  25 اإلاجمىع

 الفصل الضعاس ى الثاوى

MED 421 3 3 100 40 60 4 - 2 2 هتزاػاث مُكاهُيُتإ 

MPS 402 300 120 180 5 5 - - (2الخسغج ) مكغوع 

كت
اك

مى
 

3 

MPS 423  3 3 150 60 90 4 1 1 2 مدطاث اللىي 

MPS 454 2 3 125 50 75 4 - 2 2 جغقُض الطاكت 

MPS 445 2 3 125 50 75 4 - 2 2 كفاءة الطاكت 

MPS 43X ( 4ملغع ازخُاعي ) 3 3 100 40 60 4 - 2 2 

 16  900  25 اإلاجمىع

 32  1500 اإلاجمىع اليلى للعام الضعاس ى

 

ض وحسخين قمس ي  –مُكا الغاػاث (: صًىا3ملغع إزخُاعي )  جصمُم زطىط الاهابِب –جبًر

 هىضؾت اإلاُكاجغوهُك –جيىىلىحُا الغاػ الطبُعي  –اإلادطاث اإلاائُت  ت(: هىضؾ4ملغع إزخُاعي )

 

 



 جامعة أسوان –كمية هندسة الطاقة 

 47 الالئدت الضازلُت إلاغخلت البكالىعٍىؽ

 

طت ملغعاث   اإلاُكاهُيُتهىضؾت اللىي بغهامج  –زٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  مخطلباث حامعت  مخطلباث كلُت   مخطلباث كؿم  اكؿام ازغي  ملغع ازخُاعي 
          

ال
ًت

اص
عض

الا
ت 

غك
ف

 

 
ت  لغت إهجليًز
UNC 011 

 
ش الهىضؾت  جاٍع

 والطاكت
UNC 022 

 
اطُاث )  (1ٍع

BAS 013 
 

اء )  (1فيًز
BAS 024 

 
 مُكاهُكا هىضؾُت

(1 ) 
MPS 065 

 
 اء هىضؾُتكُمُ

BAS 036 
 

 (1عؾم هىضس ي )
MED 017 

              

 
مهاعاث الحاؾب 

   آلالي
UNC 031 

 
غ فىُت  كخابت جلاٍع

BAS 032 
 

 جيىىلىحُا الاهخاج
MED 043 

 
 (2) عؾم هىضس ي

MED 014 
 

اطُاث  (2) ٍع
BAS 015 

 
اء )  (2فيًز

BAS 026 
 

 هىضؾُتمُكاهُكا 
(2) 

MPS 067 

               

ال
ت 

غك
ف

ولى
ألا

  
خلىق ألاوؿان  

UNC 111 
 

 ملضمت في البرمجت
BAS 142 

 
اطُاث هىضؾُت  ٍع

(1 ) 
BAS 113 

 
زىاص اإلاىاص  

 هىضؾُتال
 MED 124 

 
الضوائغ أؾاؾُاث 

 اليهغبائُت
HVN 115 

 
 عؾم ججمُعى

MED 116 
 

 مُكاهُكا جطبُلُت
MED 137 

              

 
 أمً صىاعي ومنهي

UNC 121 
 

اطُاث   هىضؾُتٍع
(2 ) 

BAS 112 
 

جدلُل احهاصاث 
 وملاومت مىاص

MED 133  
 

 
 هىضؾت مضهُت

BAS 164 
 

مُخالىعحُا 
لُت  فيًز

MED 125 
 

مباصئ الضًىامُكا 
ت  الحغاٍع

MPS 116 
  

               

ال
ت 

غك
ف

ُت
ثاه

ال
  

جدلُل عضصي 
 واخصائى

  BAS 211 
 

 آالث كهغبائُت
HVN 242 

 
ت  صًىامُكا خغاٍع

 وإختراق
MPS 213 

 
  (1) مُكاهُكا مىائع
MPS 234 

 
جصمُم ماكُىاث 

(1) 
MED 235 

 
ت ماكُىاث  هظٍغ

MED 237 
  

              

 
مهاعاث الاجصال 

 والعغض
 UNC 221 

 
إليتروهُاث 
 واجصاالث
HVN 262 

 

جطبُلاث الحاؾب 
ألالى في هىضؾت 
 اللىي اإلاُكاهُيُت

MPS 243 

 
 (2مُكاهُكا مىائع )

MPS 235 
 

 واؾخغاللل جدىٍ
 الطاكت

HVN 235 
 

جصمُم ماكُىاث 
(2) 

MED 236 
  

               

ال
ت 

غك
ف

ثت
ثال

ال
 

 
اكخصاصًاث 

 هىضؾُت
   BAS 321 

 
ت الخديم  هظٍغ

 آلالي
CEN 332 

 
اهخلال خغاعة 

 وكخلت
MPS 313 

 
الطاكت الجضًضة 

 واإلاخجضصة
MPS 354 

 
آالث ؤلاختراق 

 الضازلى
MPS 325 

 
  (1)  ملغع ازخُاعي 

MPS 31X 
  

             

 
 إصاعة مكغوعاث 

BAS 351 
 

ت ألاالث  هظٍغ
 الخىعبُيُت
MPS 322 

 
هظم اللُاؽ 

 وإحهؼتها
MPS 323 

 
 الطاكت الكمؿُت

MPS 355 
 

ت كظاًا الطاك
 واإلاُاه وحغير اإلاىار

UNC 325 
 

  ملغع ازخُاعي 
(2) 

MPS 32X 
  

              

ال
ت 

غك
ف

عت
غاب

ال
 

 
جدلُل أؾباب 

 عطال والصُاهتألا 
MPS 441 

 
ض والخيُُف  الخبًر

MPS 412 
 

 ألاالث الخىعبُيُت
MPS 433 

 
ميىهاث أهظمت 

 الخديم
CEN 434 

 
 الخسغج مكغوع
(1) 

MPS 401 
 

 (3) ملغع ازخُاعي 
MPS 41X  

  

              

 
إهتزاػاث 
 مُكاهُيُت
MED 421 

 
الخسغج  مكغوع
(2) 

MPS 402 
 

 مدطاث اللىي 
MPS 423 

 
 قُض الطاكتجغ 

MPS 454 
 

 كفاءة الطاكت
MPS 445 

 
 (4ملغع ازخُاعي )

MPS 43X 
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 زالثا:

بغهامج هىضؾت  

ؤلاهخاج والخصمُم 

 اإلاُكاهُكي
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 اإلاُكاهُكيزالثا: بغهامج هىضؾت ؤلاهخاج والخصمُم 

 الفغكت ألاولى (24) حضول 

 الضعحاث الؿاعاث الاؾبىعُت اإلالغع 
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 الفصل الضعاس ى الاول 

UNC 111 2 2 50 20 30 2 - - 2 خلىق ألاوؿان 

BAS 142   2 3 125 50 75 4 2 - 2 ملضمت في البرمجت 

BAS 113 اط  3 3 100 40 60 4 - 2 2 (1هىضؾُت ) ُاثٍع

MED 124 3 3 150 60 90 4 1 1 2 زىاص اإلاىاص الهىضؾُت 

HVN 115 3 3 150 60 90 4 1 1 2 غبائُتأؾاؾُاث الضوائغ اليه 

MED 116   2 3 100 40 60 4 3 - 1 ججمُعيعؾم 

MED 137 1 3 75 30 45 3 - 2 1 مُكاهُكا جطبُلُت 

 16  750  25 اإلاجمىع

 الفصل الضعاس ى الثاوى

UNC 121 2 2 75 30 45 3 1 - 2 أمً صىاعى ومنهى 

BAS 112 اط  3 3 100 40 60 4 - 2 2 (2هىضؾُت ) ُاثٍع

MED 133 3 3 175 75 100 5 2 1 2 جدلُل إحهاصاث وملاومت مىاص 

BAS 164 2 3 100 40 60 4 - 2 2 هىضؾت مضهُت 

MED 125 لُت  3 3 175 75 100 5 2 1 2 مُخالىعحُا فيًز

MPS 116 ت  3 3 125 50 75 4 1 1 2  مباصئ الضًىامُكا الحغاٍع

 16  750  25 اإلاجمىع

 32  1500 لضعاس ى* اإلاجمىع اليلى للعام ا
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 : بغهامج هىضؾت ؤلاهخاج والخصمُم اإلاُكاهُكيجابع

 الفغكت الثاهُت (25) حضول 

 الضعحاث الؿاعاث الاؾبىعُت اإلالغع 
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مخ
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 الفصل الضعاس ى الاول 

BAS 211 2 3 100 40 60 4 - 2 2 جدلُل عضصي وإخصائى 

HVN 242 3 3 150 60 90 4 1 1 2 ُتائآالث كهغب 

MED 233 2 3 125 50 75 4 1 1 2 مُكاهُكا ألاالث وجطبُلاتها 

MPS 234 3 3 125 50 75 4 - 2 2 مُكاهُكا مىائع 

MED 235 ( 1جصمُم ماكُىاث) 3 3 125 50 75 4 - 2 2 

MED 246 ( 1أؾالُب ومعضاث حكغُل) 3 3 150 60 90 5 1 2 2 

 16  750  25 اإلاجمىع

 الفصل الضعاس ى الثاوى

UNC 221 2 2 100 40 60 4 - 2 2 ض والعغ الاجصال مهاعاث 

HVN 262 3 3 125 50 75 4 1 1 2 إليتروهُاث وإجصاالث 

MED 243 ( 2أؾالُب ومعضاث حكغُل) 3 3 150 60 90 5 1 2 2 

MED 234 ت ماكُىاث وجطبُلاتها  2 2 125 50 75 4 - 2 2 هظٍغ

MED 245 
جطبُلاث الحاؾب آلالي في 

 هىضؾت ؤلاهخاج والخصمُم
2 - 2 4 90 60 150 3 3 

MED 236 ( 2جصمُم ماكُىاث) 3 3 125 50 75 4 - 2 2 

 16  750  25 اإلاجمىع

 32  1500 مىع اليلى للعام الضعاس ى*اإلاج
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 : بغهامج هىضؾت ؤلاهخاج والخصمُم اإلاُكاهُكيجابع

 الفغكت الثالثت (26) حضول 

 هىضؾت البِئت  – الهىضؾت العيؿُت –ألاطعع ألالُت  : هىضؾت(1) زخُاعي املغع 

ت 2) زخُاعي املغع  ىث صىاعُت هىضؾت  –(: معالجت خغاٍع  جصمُم اإلاعضاث اإلاُكاهُيُت –ٍػ

 

 

 الضعحاث الؿاعاث الاؾبىعُت اإلالغع 
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 الفصل الضعاس ى الاول 

MED 321 2 3 100 40 60 4 - 2 2 اكخصاصًاث هىضؾُت 

CEN 332 ت الخديم آلالي  3 3 125 50 75 4 - 2 2 هظٍغ

MPS 313 3 3 150 60 90 4 - 2 2 إهخلال خغاعة وكخلت 

MED 344 ت حكيُل اإلاعاصن  2 3 125 50 75 4 2 - 2 هظٍغ

MED 335 3 3 150 60 90 5 1 2 2 جصمُم ماكُىاث وعف 

MED 35X  3 3 100 40 60 4 - 2 2 ( 1) ازخُاعي ملغع 

 16  750  25 اإلاجمىع

 الفصل الضعاس ى الثاوى

BAS 351  2 3 100 40 60 4 - 2 2 إصاعة مكغوعاث 

MED 332 3 3 125 50 75 4 - 2 2 جصمُم معضاث الغفع واإلاىاولت 

CEN 333  2 3 150 60 90 4 1 1 2 بىجاثو اإلاُكاجغوهُك والغ 

MED 334 ت اللطع وجصمُم العضص اللاطعت  3 3 150 60 90 4 - 2 2 هظٍغ

UNC 325 2 2 75 30 45 3 1 - 2 ت واإلاُاه وحغير اإلاىاركظاًا الطاك 

MED 326 2 3 75 30 45 3 - 1 2 مىاص هىضؾُت مخلضمت 

XXX 35X ( 2ملغع ازخُاعي ) 2 3 75 30 45 3 - 1 2 

 16  750  25 اإلاجمىع

 32  1500 اإلاجمىع اليلى للعام الضعاس ى*
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 : بغهامج هىضؾت ؤلاهخاج والخصمُم اإلاُكاهُكيجابع

 الفغكت الغابعت (27) حضول 

 الضعحاث الؿاعاث الاؾبىعُت اإلالغع 
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مخ
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 الفصل الضعاس ى الاول 

MPS 441 3 3 100 40 60 4 2 - 2 جدلُل أؾباب ألاعطال والصُاهت 

MED 442 3 3 150 60 90 5 1 2 2 جدلُل أهظمت ؤلاهخاج 

MED 433 ( 1جصمُم معضاث وأصواث ؤلاهخاج) 3 3 150 60 90 4 - 2 2 

MED 444 2 3 100 40 60 4 - 2 2 طبط الجىصة 

MED 401 2 مؿـخمغ 4 4 - - (1) الخسغج مكغوع 

MED 45X ( 3ملغع ازخُاعي ) 3 3 100 40 60 4 - 2 2 

 16  600  25 اإلاجمىع

 الفصل الضعاس ى الثاوى

MED 431 3 3 100 40 60 4 - 2 2 إهتزاػاث مُكاهُيُت 

MED 402 300 120 180 5 5 - - (2) الخسغج مكغوع 

كت
اك

مى
 

3 

MED 443 2 3 125 50 75 4 - 2 2 كُاؾاث صكُلت 

MED 434 ( 2جصمُم معضاث وأصواث ؤلاهخاج) 3 3 150 60 90 4 1 1 2 

MED 445 2 3 125 50 75 4 1 1 2 مسخبر هىضؾت ؤلاهخاج والخصمُم 

MED 45X ( 4ملغع ازخُاعي ) 3 3 100 40 60 4 - 2 2 

 16  900  25 اإلاجمىع

 32  1500 اإلاجمىع اليلى للعام الضعاس ى

 اإلاىاص الىاهىهُت وجطبُلاتها –حكيُل غير جللُضًت  اثعملُ – طغق وأؾالُب الخصمُم :(3إزخُاعي )ملغع 

 أهظمت الخصيُع بالحاؾب –جللُضًت عملُاث حكغُل غير  –( اإلاىاص اإلاغكبت 4ملغع إزخُاعي )
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طت ملغعاث   الاهخاج والخصمُم اإلاُكاهُكيهىضؾت بغهامج  –زٍغ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  مخطلباث حامعت  مخطلباث كلُت   مخطلباث كؿم  اكؿام ازغي  ملغع ازخُاعي 
          

ال
ًت

اص
عض

الا
ت 

غك
ف

 

 
ت  لغت إهجليًز
UNC 011 

 
ش الهىضؾت  جاٍع

 والطاكت
UNC 022 

 
اطُاث )  (1ٍع

BAS 013 
 

اء )  (1فيًز
BAS 024 

 
 ( 1) مُكاهُكا هىضؾُت

MPS 065 
 

 كُمُاء هىضؾُت
BAS 036 

 
 (1عؾم هىضس ي )
MED 017 

              

 
مهاعاث الحاؾب 

   آلالي
UNC 031 

 
غ فىُت  كخابت جلاٍع

BAS 032 
 

 جيىىلىحُا الاهخاج
MED 043 

 
 (2) عؾم هىضس ي

MED 014 
 

اطُاث  (2) ٍع
BAS 015 

 
اء )  (2فيًز

BAS 026 
 

 هىضؾُتمُكاهُكا 
(2) 

MPS 067 

               

ال
ت 

غك
ف

ولى
ألا

  
خلىق ألاوؿان  

UNC 111 
 

 ضمت في البرمجتمل
BAS 142 

 
اطُاث هىضؾُت  ٍع

(1 ) 
BAS 113 

 
زىاص اإلاىاص  

 هىضؾُتال
 MED 124 

 
أؾاؾُاث الضوائغ 

 اليهغبائُت
HVN 115 

 
 عؾم ججمُعى

MED 116 
 

  مُكاهُكا جطبُلُت
MED 117 

              

 
 أمً صىاعي ومنهي

UNC 121 
 

اطُاث هىضؾُت  ٍع
(2 ) 

BAS 112 
 

 هىضؾت مضهُت 
BAS 164 

 
مُخالىعحُا 

لُت  فيًز
MED 125 

 
جدلُل إحهاصاث 
 وملاومت اإلاىاص

MED 133 
 

مباصئ الضًىامُكا 
ت  الحغاٍع

MPS 116 
  

               

ال
ت 

غك
ف

ُت
ثاه

ال
 

 
 عضصيجدلُل 

 وإخصائي
BAS 211 

 
 آالث كهغبائُت

HVN 242 
 

مُكاهُكا ألاالث 
 وجطبُلاتها
MED 233 

 
 مُكاهُكا مىائع

MPS 234 
 

 (1م ماكُىاث )جصمُ
MED 235 

 
أؾالُب ومعضاث 

 (1حكغُل )
MED 246 

  

              

 
مهاعاث الاجصال 

 والعغ ض
UNC 221 

 
إليتروهُاث 
 وإجصاالث
HVN 262 

 
أؾالُب ومعضاث 

 (2حكغُل )
MED 243 

 

جطبُلاث الحاؾب 
آلالي في هىضؾت 
 ؤلاهخاج والخصمُم

MED 245 

 
 (2جصمُم ماكُىاث )

MED 236 
 

ٍت ماكُىاث هظغ 
 وجطبُلاتها
MED 234 

  

               

ال
ت 

غك
ف

ثت
ثال

ال
 

 
اكخصاصًاث 

 هىضؾُت
BAS 321 

 
ت الخديم  هظٍغ

 آلالي
CEN 332 

 
إهخلال خغاعة 

 وكخلت
MPS 313 

 
ت حكيُل  هظٍغ

 اإلاعاصن
MED 344 

 
جصمُم ماكُىاث 

 وعف
MED 335 

 
(1ملغع ازخُاعي )  

MED 3XX 
  

              

 
 كغوعاث إصاعة م

BAS 351 
 

اإلاُكاجغوهُك 
 والغوبىجاث
CEN 333 

 
جصمُم معضاث 
 الغفع واإلاىاولت

MED 332 
 

ت اللطع  هظٍغ
وجصمُم العضص 

 اللاطعت
MED 334 

 
كظاًا الطاكت واإلاُاه 

 وحغير اإلاىار
UNC 325 

 
مىاص هىضؾُت 

 مخلضمت
MED 326 

 
 (2ملغع ازخُاعي )

MED 3XX 

               

ال
ت 

غك
ف

عت
غاب

ال
 

 
جدلُل أؾباب 

 ألاعطال والصُاهت
MPS 441 

 
جدلُل أهظمت 

 ؤلاهخاج
MED 442 

 

جصمُم معضاث 
وأصواث ؤلاهخاج 

(1) 
MED 433 

 
 طبط الجىصة

MED 444 
 

 مكغوع الخسغج
MED 401 

 
(3ملغع ازخُاعي )  

MED 4XX 
  

              

 
إهتزاػاث 
 مُكاهُيُت
MED 431 

 

جصمُم معضاث 
وأصواث ؤلاهخاج 

(2) 
MED 434 

 
 كُاؾاث صكُلت

MED 443 
 

 مكغوع الخسغج
MED 402 

 
مسخبر هىضؾت ؤلاهخاج 

 والخصمُم
MED 445 

 
 (4ملغع ازخُاعي )

MED 4XX 
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 ا:عابع

بغهامج هىضؾت  

 الخديم في الطاكت
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 عابعا: بغهامج هىضؾت الخديم في الطاكت

 الفغكت ألاولى (28) حضول 

 الضعحاث الؿاعاث الاؾبىعُت اإلالغع 

ن 
دا

مخ
الا

 ً
مــــــ ػ

ث  
عا

ؿا
 ال

ضص
ع

ضه
خم

إلاع
ا

 

 الاؾـــــــــــــــــم اليـــــــــىص

غة
ط

ـــــــا
دــ

م
 

ً
مٍغ

ج
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عم
مـ

ىع 
مـــــــــــ

ج
م

 

اع
ىت

ؿ
 ال

ال
مـــ

 

ي  غ
ٍغــــــ

دــــ
ج

ىع 
مـــــــــــ

ج
م

 

 الفصل الضعاس ى الاول 

UNC 141 2 2 50 20 30 2 - - 2 خلىق ألاوؿان 

BAS 142   2 3 125 50 75 4 2 - 2 ملضمت في البرمجت 

BAS 113 اط  3 3 100 40 60 4 - 2 2 (1هىضؾُت ) ُاثٍع

MED 124 3 3 150 60 90 4 1 1 2 زىاص اإلاىاص الهىضؾُت 

HVN 115 3 3 175 75 100 5 1 2 2 أؾاؾُاث الضوائغ اليهغبائُت 

HVN 116 3 3 150 60 90 6 4 0 2 عؾم كهغبائي وجغكُباث 

 16  750  25 اإلاجمىع

 الفصل الضعاس ى الثاوى

UNC 131 2 2 75 30 45 3 1 - 2 أمً صىاعى ومنهى 

BAS 112 اط  3 3 100 40 60 4 - 2 2 (2هىضؾُت ) ُاثٍع

HVN 113 3 3 175 75 100 5 2 1 2 جدلُل الضوائغ اليهغبائُت 

BAS 164 2 3 100 40 60 4 - 2 2 هىضؾت مضهُت 

HVN 165 3 3 175 75 100 5 2 1 2 (1) أؾاؾُاث الاليتروهُاث 

MPS 116 ت  3 3 125 50 75 4 1 1 2 مباصئ الضًىامُكا الحغاٍع

 16  750  25 اإلاجمىع

 32  1500 ام الضعاس ى*اإلاجمىع اليلى للع

  



 جامعة أسوان –كمية هندسة الطاقة 

 56 الالئدت الضازلُت إلاغخلت البكالىعٍىؽ

 

 : بغهامج هىضؾت الخديم في الطاكتجابع

 الفغكت الثاهُت (29) حضول 

 الضعحاث الؿاعاث الاؾبىعُت اإلالغع 

ن 
دا

مخ
الا

 ً
مــــــ ػ

ث  
عا

ؿا
 ال

ضص
ع

ضه
خم

إلاع
ا

 

 الاؾـــــــــــــــــم اليـــــــــىص

غة
ط

ـــــــا
دــ

م
 

ً
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ىع 
مـــــــــــ

ج
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ىت 
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ـــٍغ
دـ

ج
ي  غ

ــــــ
ىع 

مـــــــــــ
ج

م
 

 الفصل الضعاس ى الاول 

BAS 211 2 3 100 40 60 4 - 2 2 جدلُل عضصي وإخصائى 

HVN 242 3 3 150 60 90 6 2 2 2 (1) ُتائآالث كهغب 

CEN 243  2 3 100 40 60 3 - 1 2 وعكمُتصوائغ مىطلُت 

CEN 234 ت الخديم آلالي  3 3 125 50 75 4 - 2 2 (1) هظٍغ

HVN 265 3 3 175 75 100 4 1 1 2  (2) أؾاؾُاث الاليتروهُاث 

HVN 226  3 3 100 40 60 4 - 2 2 تكهغومغىاطِؿُمجاالث 

 16  750  25 اإلاجمىع

 الفصل الضعاس ى الثاوى

UNC 231 2 2 100 40 60 4 - 2 2 ض والعغ الاجصال مهاعاث 

CEN 262 2 3 125 50 75 4 - 2 2 ملضمت في هظم كىاعض البُاهاث 

CEN 273 3 3 150 60 90 4 1 1 2 إصاعة الطاكت في اإلاباوي 

CEN 224 3 3 125 50 75 4 1 1 2 احهؼة كُاؽ 

HVN 235 ل واؾخغالل الطاكت  3 3 100 40 60 4 - 2 2 جدٍى

HVN 246 3 3 150 60 90 5 1 2 2 (2) ُتائآالث كهغب 

 16  750  25 اإلاجمىع

 32  1500 اإلاجمىع اليلى للعام الضعاس ى*
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 : بغهامج هىضؾت الخديم في الطاكتجابع

 الفغكت الثالثت (30) حضول 

 

 الضعحاث الؿاعاث الاؾبىعُت اإلالغع 

ن 
دا

مخ
الا

 ً
مــــــ ػ

ث  
عا

ؿا
 ال

ضص
ع

ضه
خم

إلاع
ا

 

 الاؾـــــــــــــــــم اليـــــــــىص
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ط
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ىع 
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دــــ
ج

 

م
ىع

مـــــــــــ
ج

 

 الفصل الضعاس ى الاول 

MED 321 2 3 100 40 60 4 - 2 2 إكخصاصًاث هىضؾُت 

CEN 342 3 3 125 50 75 4 1 1 2 اإلاعالجاث الضكُلت وجصمُم الىظام اإلاضمج 

HVN 363 ( 1اليتروهُاث اللىي الصىاعُت) 3 3 175 75 100 5 1 2 2 

CEN 344 3 3 125 50 75 4 1 1 2 الطاكت مغاكؼ الخديم في أهظمت ومدطاث 

CEN 335 ت الخديم آلالي  3 3 125 50 75 4 - 2 2 (2) هظٍغ

CEN 3XX  3 3 100 40 60 4 - 2 2 هىضس ي جسصص ي( 1) ازخُاعي ملغع 

 17  750  25 اإلاجمىع

 الفصل الضعاس ى الثاوى

BAS 351  2 3 100 40 60 4 - 1 2 إصاعة مكغوعاث 

CEN 342 3 3 175 75 100 5 1 2 2 برمجتلُت اإلااإلاىطحاكماث ال 

CEN 353  3 3 150 60 90 5 1 2 2 جصمُم وجطبُلاث الىظم اليهغوطىئُت 

HVN 334 2 3 150 60 90 4 - 2 2 هظم الطاكت اإلاخجضصة 

UNC 355 2 2 75 30 45 3 1 - 2    كظاًا الطاكت واإلاُاه وحغير اإلاىار 

CEN 3XX  3 3 100 40 60 4 - 2 2 هىضس ي جسصص ي( 2) ازخُاعي ملغع 

 15  750  25 اإلاجمىع

 32  1500 اإلاجمىع اليلى للعام الضعاس ى*
 

 هظم اإلاضن الظكُت  - إجصاالثو  اليتروهُاث –الاخمال الخاطعت للغكابت   : هىضس ي جسصص ي( 1) ازخُاعي ملغع 

 قبكاث الحاؾب –لصىاعُت هظم الاجصاالث في العملُاث ا –خاؾباث مخلضمت : هىضس ي جسصص ي( 2) ازخُاعي ملغع 
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 : بغهامج هىضؾت الخديم في الطاكتجابع

 الفغكت الغابعت (31) حضول 

 الضعحاث الاؾبىعُت الؿاعاث اإلالغع 

ن 
دا

مخ
الا

 ً
مــــــ ػ

ث  
عا

ؿا
 ال

ضص
ع

ضه
خم

إلاع
ا

 

 الاؾـــــــــــــــــم اليـــــــــىص
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ج

م
 

 الفصل الضعاس ى الاول 

CEN 401 2 مؿـخمغ 4 4 - - (1) مكغوع الخسغج 

HVN 462  3 3 150 60 90 5 2 1 2 صوائغ إليتروهُاث اللىي 

CEN 443 3 3 150 60 90 4 1 1 2 ؤلاقغافي ألهظمت اللىي لخديم ا 

CEN 435  3 3 100 40 60 4 - 2 2 الخديم الغكمي 

CEN 456 
الخديم في هظم الطاكت الكمؿُت 

 اإلاخصلت بالكبيت
2 2 - 4 60 40 100 3 2 

CEN 4XX ( جسصص ى جطبُلى3ملغع ازخُاعي ) 3 3 100 40 60 4 - 2 2 

 16  600  25 اإلاجمىع

 الفصل الضعاس ى الثاوى

CEN 441  3 3 125 50 75 4 1 1 2 هظم الخديم اإلاىػعتمباصئ 

CEN 402 300 120 180 5 5 - - (2) مكغوع الخسغج 

كت
اك

مى
 

3 

HVN 463 ( 2إليتروهُاث اللىي الصىاعُت) 3 3 150 60 90 4 1 1 2 

CEN 464 2 3 100 40 60 4 - 2 2 أمان الكبكاث 

MPS 445 2 3 125 50 75 4 - 2 2 كفاءة الطاكت 

CEN 4XX ( جسصص ى جطبُلى4ملغع ازخُاعي ) 3 3 100 40 60 4 - 2 2 

 16  900  25 اإلاجمىع

 32  1500 اإلاجمىع اليلى للعام الضعاس ى
 

 البُىث الظكُت  –هظم الخديم اإلاخلضمت : جطبُلي جسصص ي( 3ملغع ازخُاعي )

اح –هظم الخديم الظكُت  :جطبُلي جسصص ي( 4ملغع ازخُاعي )  جلىُت مؼاعع الٍغ
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طت ملغعاث   هىضؾت الخديم في الطاكتبغهامج  –زٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  مخطلباث حامعت  مخطلباث كلُت   مخطلباث كؿم  اكؿام ازغي  ملغع ازخُاعي 
          

ال
ت 

غك
ف

ًت
اص

عض
الا

 

 
ت  لغت إهجليًز
UNC 011 

 
ش الهىضؾت  جاٍع

 والطاكت
UNC 022 

 
اطُاث )  (1ٍع

BAS 013 
 

اء )  (1فيًز
BAS 024 

 
 مُكاهُكا هىضؾُت

(1 ) 
MPS 065 

 
 كُمُاء هىضؾُت

BAS 036 
 

 (1عؾم هىضس ي )
MED 017 

              

 
مهاعاث الحاؾب 

   آلالي
UNC 031 

 
غ فىُت  كخابت جلاٍع

BAS 032 
 

 جيىىلىحُا الاهخاج
MED 043 

 
 (2) عؾم هىضس ي

MED 014 
 

اطُاث  (2) ٍع
BAS 015 

 
اء )  (2فيًز

BAS 026 
 

 هىضؾُتمُكاهُكا 
(2) 

MPS 067 

               

ال
ت 

غك
ف

لى
الاو

  
خلىق ألاوؿان  

UNC 141 
 

 ملضمت في البرمجت
BAS 142   

 
اطُاث هىضؾُت  ٍع

(1 ) 
BAS 113 

 
زىاص اإلاىاص  

 هىضؾُتال
 MED 124 

 
الضوائغ أؾاؾُاث 

 اليهغبائُت
HVN 115 

 
عؾم كهغبائي 

 وجغكُباث
 HVN 116 

  

              

 
 أمً صىاعي ومنهي

UNC 131 
 

اطُاث   هىضؾُتٍع
(2 ) 

BAS 112 
 

 هىضؾت مضهُت 
  BAS 164 

 
أؾاؾُاث 
     (1) الاليتروهُاث

HVN 165 
 

الضوائغ  جدلُل
 اليهغبُت

HVN 113  
 

مباصئ الضًىامُكا 
ت  الحغاٍع

MPS 116 
  

               

ال
ت 

غك
ف

ه 
اهُ

لث
ا

 

 
جدلُل عضصي 

 واخصائى
  BAS 211 

 
  (1) ُتائأالث كهغب

 HVN 242 
 

ت صوائغ مىطلُ
  وعكمُت

CEN 243 
 

ت الخديم آلالي  هظٍغ
(1) 

CEN 234 
 

أؾاؾُاث 
( 2الاليتروهُاث )
HVN 265 

 
مجاالث 

  ومغىاطِؿُتكهغ 
HVN 226 

  

              

 
مهاعاث الاجصال 

 والعغض
 UNC 231 

 
ملضمت في هظم 
 كىاعض البُاهاث

 CEN 262 
 

 (2) ُتائأالث كهغب
HVN 246 

 
 احهؼة كُاؽ

CEN 224 
 

عة الطاكت في إصا
 اإلاباوي

 CEN 273 
 

جدىٍل واؾخغالل 
  الطاكت

 HVN 235 
  

               

ال
ت 

غك
ف

ثت
ثال

ال
  

اكخصاصًاث 
 هىضؾُت
BAS 321 

 

اإلاعالجاث الضكُلت 
وجصمُم الىظام 

 اإلاظمً
CEN 342 

 
اليتروهُاث اللىي 

 (1الصىاعُت )
 HVN 363 

 

مغاكؼ الخديم في 
أهظمت ومدطاث 

 الطاكت
 CEN 344 

 
ت الخديم آلالي  هظٍغ

(2) 
 CEN 335  

 

 (1ملغع ازخُاعي )
 جسصص ي

 يهىضس  
  CEN 3XX 

  

              

 
 إصاعة مكغوعاث 

BAS 351 
 

اإلاىطلُت حاكماث ال
برمجتاإلا   

 CEN 342 
 

جصمُم وجطبُلاث 
 الىظم 

 اليهغوطىئُت
CEN 353 

 
هظم الطاكت 

 اإلاخجضصة
HVN 334 

 
كظاًا الطاكت 

         ر اإلاىارواإلاُاه وحغي
UNC 355 

 

( 2ملغع ازخُاعي )
 جسصص ي

هىضس ي   
CEN 32X 

  

               

ال
ت 

غك
ف

ه 
بع

غا
ال

 

 
 الخديم الغكمي

 CEN 435 
 

صوائغ إليتروهُاث 
 اللىي 

CEN 462 
 

ؤلاقغافي لخديم ا
 ألهظمت اللىي 

 CEN 443 
 

 مكغوع الخسغج
CEN 401  

 

الخديم في هظم 
الطاكت الكمؿُت 

 الكبيتاإلاخصلت ب
CEN 456 

 
( 3) ملغع ازخُاعي 

 جدصص ى جطبُلى
 CEN 4XX 

  

              

 
هظم مباصئ 

 الخديم اإلاىػعت
CEN 441 

 
إليتروهُاث اللىي 

 (2الصىاعُت )
 HVN 463 

 
 أمان الكبكاث

CEN 464 
 

 مكغوع الخسغج
 CEN 402 

 
 كفاءة الطاكت

MPS 445 
 

(  4ملغع ازخُاعي )
 جسصص ى جطبُلى

 CEN 4XX 
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 ابع: الباب الغ 

 لبرامج هظام الفصلين الضعاؾُين اإلادخىي العلمي للملغعاث الضعاؾُت

تالعلىم ملغعاث   (UNC xxx) ؤلاوؿاهُت الازخُاٍع

 مباصئ اصاعة الاعمال  -

ما٫ بك٩ل زامو ؤلاصاعة بك٩ل ٖام  م٣ضمت في ت اإلاؿخسضمت في  - ؤؾـ ومٟاهُم بصاعة ألٖا ىانغ الٗملُت ؤلاصاٍع ؤؾـ ٖو

الخسُُِ، اجساط ال٣غاع، الخىُٓم، الخيؿ٤ُ، ال٣ُاصة، الضاُٞٗت والخىاٞؼ،  : اث بازخالٝ ؤهىاٖهااإلاىٓماث واإلااؾؿ

اث٠ اإلايكإة اإلاسخلٟت بُٗت الخ٩امل ُٞما بُنها، وصوع الٟغص في هجاخها. ْو ت، الغ٢ابت َو  .الاجهاالث ؤلاصاٍع

   كاهىن وازالكُاث اإلاهىت -

٘، ؤيىاء ٖلى ال٣اهىن اإلاضوى )ؤؾؿه ال٣ىاهحن اإلاىٓمت للمھً الھىضؾُت: حٍٗغ٠ ا ل٣اهىن ووُْٟخه، ؤؾـ و٢ىاٖض الدكَغ

ًاث(، ال٣اهىن الجىاجى )اإلاؿئىلُت الجىاثُت ٖلى اإلاھىضؽ ُٞما ًخٗل٤ بٗمله اإلاھجى(،  الٗامت م٘ التر٦حز ٖلى ال٣ٗىص والخٍٗى

(، ٢اهىن الك ٢اهىن الٗمل، غ٧اث )جإؾِـ الكغ٧اث وماؾؿاث ٢اهىن الى٣اباث )الالتزاماث والخإصًب ومُشا١ الكٝغ

الاؾدشماع(، ٢ىاهحن الًغاثب، ٢ىاهحن خماًت البِئت، بظغاءاث الخد٤ُ٣ والخ٣اض ى، ؤزال٢ُاث  ألاٞغاص، خىاٞؼ ويماهاث

اث مظھب اإلاىٟٗت والخ٣ى١ والىاظباث، َبُٗت اإلاھً الھىضؾُت )الخجاعب  اإلاھً الھىضؾُت: مجاالث وؤھضاٝ، هٍٓغ

 .واإلاؿئىلُاث ججاه الٗمالء وعئؾاء الٗمل ھما٫(، الؿلى٥ اإلاھجىوؤلا  وألامان واإلاساَغ 

 مهاعاث الخفاوض واصاعة الىكذ -

مھاعاث الخٟاوى: م٣ضمت في الخٟاوى، َبُٗت الخٟاوى، ٦ٟاءة اإلاٟاويحن، اهىإ الخٟاوى، الخٗامل م٘ ال٣ٗباث، 

غ ٖاصاث اؾخٛال٫ اجساط ال٣غاع ، اصاعة الى٢ذ: حٍٗغ٠ باصاعة الى٢ذ، اؾالُ م٣ضمت فى َغ١  ب جدؿحن اصاعة الى٢ذ ، جٍُى

٤ حسجُل ما٫ الى٢ذ، ٍَغ  الى٢ذ، ظضولت الٖا

 العلىص واليمُاث واإلاىاصفاث -

الن ًٖ اإلاىا٢هاث، ؤهىإ الُٗاءاث،  ٣ٖىص اإلاكغوٖاث الھىضؾُت، الكغوٍ الٗامت لل٣ٗىص، مؿدىضاث الُٗاءاث، ؤلٖا

ما٫، خؿاب الُٗاءاث، مؿالُاث اإلا٣او٫، مىانٟاث اإلاىا ٢بى٫  ما٫ ؤلاوكاثُت، خؿاب ج٩ال٠ُ بىىص ألٖا ص وبىىص ألٖا

 اإلا٣اٌؿاث ال٨مُت. -خؿاب ال٨مُاث  الخض٣ٞاث الى٣ضًت،

 حؿىٍم   -

٤، ٖملُت  ٣ُت، مٟاھُم ومماعؾاث فى اؾتراجُجُت الدؿٍى ٤، ھ٩ُل ألاهٓمت الدؿٍى ٤، ؤھضاٝ هٓام الدؿٍى حٍٗغ٠ الدؿٍى

٤، هٓام ٣ُت،  الدؿٍى الن اإلاٗلىماث الدؿٍى ٤، ؤلٖا ؤؾىا١ اإلاؿخھل٪ وؾلى٥ الكغاء، اؾتراجُجُت الدؿٗحر، ٢ىىاث الدؿٍى

 .والتروٍج

 واإلاجخمع اإلاهىت -
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 اإلاهىضؽ – الخ٨ىىلىجي والخُىع  الهىضؾت – الخ٨ىىلىجي والخُىع  اإلاجخم٘ – والخىُٓم ؤلاصاعة – اإلاجخم٘ في وجإزحرها الُا٢ت

ال٢اث ضاص الالػمت الضعاؾاث – للمهىضؽ والاظخماُٖت ال٣اهىهُت اإلاؿئىلُت – الٗامت ؤلاهخاط ٖو  الاججاهاث – اإلاهىضؽ إٖل

 . ومكا٧له الهىضس ي الخٗلُم وا٢٘ – الهىضس ي الخٗلُم في الخضًشت

 جضوي ال وصعاؾت جكالُف -

 ُتاإلاال اإلاداؾبت مباصت- الخ٩ال٠ُ مداؾبت هٓم – اإلا٣اوالث ٢ُإ في الخ٩ال٠ُ اهىإ – الخ٩ال٠ُ مداؾبت ومٟاهُم مباصت

٘ الجضوي  صعاؾاث– اإلاالُت اإلااقغاث – والخؿاثغ ألاعباح خؿاب – الٗمىمُت اإلاحزاهت –  .الهىضؾُت للمكاَع
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 ملغعاث الفغكت ؤلاعضاصًت

 الفصل الضعاس ى ألاول 

ت      011UNCلغت إهجليًز

ت الٟىُت  والجمل الٟٗالت  ٢ىاٖض ألاؾلىببٌٗ  –مغاظٗت ٢ىاٖض اللٛت وم٩ُاه٩ُا ألاؾلىب  –زهاثو اللٛت ؤلاهجلحًز

ت الٟىُت   –وزهاثهها  بىاء ال٣ٟغاث : ال٨ٟغة الغثِؿُت ، َغ١  –الخٗٝغ ٖلى بٌٗ ألازُاء الكاجٗت في الجملت ؤلاهجلحًز

٢غاءة وجدلُل م٣خُٟاث مً ال٨خابت الٟىُت في الٟغوٕ الهىضؾُت لخىمُت مهاعاث  –ؤهىإ ال٣ٟغاث  -قغح ال٨ٟغة الغثِؿُت 

 .الاجها٫

Reference:  

Sahbi Hidri ―English Language Teaching Research in the Middle East and North Africa: Multiple Perspectives‖ 

(Springer International Publishing, 2019) 

ش الهىضؾت والطاكت     022UNCجاٍع

ال٢تها بالٗلىم الُبُُٗت وؤلاوؿاهُت  جُىع  –حٍٗغ٠ ٧ل مً الٗلم والهىضؾت والخ٨ىىلىظُا والٗال٢ت بُنهما ش  –الخًاعاث ٖو جإٍع

خي بحن  –النهًت الهىضؾُت في مهغ الخضًشت  -الهىضؾت والخ٨ىىلىظُا بمسخل٠ جسههاتها ٖلى مغ الٗهىع  الاعجباٍ الخاٍع

ا  -الٗلم والخ٨ىىلىظُا  ؤمشلت  –ُٓماث الهىضؾُت الخى -الٗال٢ت بحن جُىع الهىضؾت وجىمُت البِئت اظخماُٖا وا٢خهاصًا وخًاٍع

 ًٖ جُىع ؤوظه اليكاٍ الهىضس ي. 

Reference:  

Power Technologies Energy Data Book ،fourth edition https://www.nrel.gov/docs/fy06osti/39768.pdf 

 

اطُاث  BAS 013(   1) ٍع

غ١ الخٟايل  والخ٩امل:يل خؿاب الخٟا  –٢اٖضة الؿلؿلت والخٟايل الًمجي  –مكخ٣اث الضوا٫ اإلاشلشُت  –اإلاكخ٣اث َو

ت وؤلاخضازُاث ال٣ُبُت  –جُب٣ُاث الخ٩امل اإلادضص  –الخ٩امل ٚحر اإلادضص  –جُب٣ُاث اإلاكخ٣اث   –اإلاٗاصالث الباعامتًر

ت وال٣ُبُت اإلاؿاخاث والدجىم الضوعاهُت وؤَىا٫ ؤلاخضازُاث الباعامت الخٟايل  –الخ٩امالث اإلاٗخلت  –الخ٩امل الٗضصي  -ًر

 الجؼجي

Reference:  

John Bird. Basic Engineering Mathematics – fourth edition (Elsevier) 

اء )   024BAS( 1فيًز

اثُت  صًىام٩ُا  –٘ جبؾخاج٩ُا اإلاىا –مجا٫ الجاطبُت وجُب٣ُاتها  –الىخضاث ال٣ُاؾُت وألابٗاص  -زىام اإلااصة: ال٨مُاث الٟحًز

 اإلاىظاث في ألاوؾاٍ اإلاغهت. –اإلاىظاث الهىجُت  –اإلاغوهت  –اللؼوظت  –٘ جاإلاىا

ت:الخغاعة والضًىام٩ُا  ت الخغ٦ُت للٛاػاث  –الاهخ٣ا٫ الخغاعي  الخغاٍع ت  –الىٍٓغ ألاهتروبُا  –ال٣اهىن ألاو٫ في الضًىام٩ُا الخغاٍع

ت .وال٣اهىن الشاوي للضًىام٩ُا ا  لخغاٍع

Reference:  

.H.C. Ohanin and J. T. Markert. Physics for engineering and scients – third edition 

 MPS 065( 1مُكاهُكا هىضؾُت )

https://www.nrel.gov/docs/fy06osti/39728.pdf
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خؿاب   -مغ٦ؼ الش٣ل للجؿم   – ؤلاخخ٩ا٥ –مدهلت ال٣ىي  –اجؼان ال٣ىي خى٫ ظؿم  - الٗؼوم –اجؼان ال٣ىي خى٫ ه٣ُت 

اث مغ٦ؼ ز٣ل اإلاؿاخت )ًجب اي. . الُا٢ت ٖؼم ال٣هىع الاو٫ والشاوي  و٦ظل٪ عؾم مىدىُاث ال٣ىي الٗمىصًت  –اٞت مىيٖى

ؼم الاهدىاء لل٨مغاث   وال٣و ٖو

 

Reference:  

Engineering Mechanics: Statics, by Russell C. Hibbeler, 6095.. 

   036BASهىضؾُت كُمُاء 

ت  ؤلاجؼان الضًىام٩ُي في الٗملُاث  -زىام  اإلادالُل    -ٖملُاث بخترا١  الى٢ىص   عي فيوالخغااإلاحزان اإلااصي  –الخالت الٛاٍػ

اثُت وال٨ُمُاثُت  نىاٖاث ٦ُمُاثُت  –الخلىر ومٗالجخه  –مىاص البىاء  –مٗالجت اإلاُاه  –والخأ٧ل ال٨هغباثُت ال٨ُمُاء  –الٟحًز

اث البتر –الؿ٨غ   -البىلُمغاث  –ألانباٙ  –مسخاعة : ألاؾمضة  ىث والصخىماث   -ؤقباه اإلاىانالث  –و٦ُماٍو  –الٍؼ

 اإلاىٟٓاث الهىاُٖت.

Reference:  

Chemical Engineering (Wiley): https://www.wiley.com/learn/professionalscience/pdf/chemical-engineering-

sampler.pdf 

   MED 017( 1) هىضس يعؾم 

عؾم  –٢ىاٖض ٦خابت ألابٗاص  –ؤلاؾ٣اٍ الٗمىصي لؤلظؿام  –الٗملُاث الهىضؾُت  –ج٣ىُاث ومهاعاث الغؾم الهىضس ي 

 عؾم ٢ُاٖاث الهلب اإلاجمٗت. –٢ىاٖض عؾم ال٣ُاٖاث الهىضؾُت  –اإلاجؿماث الهىضؾُت 

Reference:  

K. Venkata Reddy. Textbook on engineering drawing – second edition (BS publications) 

 

 الثاوي الضعاس يالفصل 
 

  031UNC  آلالي  الحاؾب مهاعاث

ت الخاؾباث - الغ٢مُت الخاؾباث - الخاؾباث ؤهىإ - م٣ضمت  - الخاؾباث ؤهٓمت - الخاؾباث بيُت - الخلُِ الخاؾباث - الخىاٍْغ

 - الخسٍؼً ٖىانغ - ه٣ل البُاهاث – والتزامً الخاؾب ؤوامغ جغجِب - الخاؾب إلا٩ىهاث الىُُْٟت اإلاىٓىمت - اإلاى٣ُُت ضواثغال

 ؤلاصزا٫ ووخضاث ؤظهؼة - الخد٨م ؤظهؼة ووخضاث – واإلاى٤ُ الخؿاب ووخضاث ؤظهؼة - الض٤ُ٢ اإلاٗالج جىُٓم - الظا٦غة جىُٓم

 الهىضؾُت إلخضي البرمجُاث صعاؾت - ؤلاهترهذ قب٨ت - الخاؾباث ثقب٩ا - بغامج الدكُٛل –وؤلازغاط 

Reference:  

Computer Fundamentals Concepts ،Systems & Applications – P.K Sinha  

 

BAS 032 غ فىُت  كخابت جلاٍع

الخلخُو  –البدض  –الٟىُت ؤؾلىب ال٨خابت  –ٖملُت ال٨خابت الٟىُت  –الخٗٝغ ٖلى الجمهىع اإلاخل٣ي  –حٍٗغ٠ ال٨خابت الٟىُت 

ت  –جهمُم الهٟداث  – اث الخىظههاث  –اؾخسضام الىؾاثل البهٍغ غ ٚحر الغؾمُت  –مجمٖى بٖضاص  –اإلاظ٦غاث والخ٣اٍع

ب  غ الغؾمُت  –نٟداث الٍى غ الجضوي  –الخ٣اٍع غ الكٟهُت  –صلُل اإلاؿخسضم  –اإلا٣ترخاث  –الخىنُاث وج٣اٍع مىاص  –الخ٣اٍع

 َلباث الٗمل. 

https://www.wiley.com/learn/professionalscience/pdf/chemical-engineering-sampler.pdf
https://www.wiley.com/learn/professionalscience/pdf/chemical-engineering-sampler.pdf
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Reference:  

Pfeiffer W.S. Pocket Guide to Technical Writing (Prentice Hall latest edition) 

 

  MED 043 جيىىلىحُا الاهخاج 

لت -ٖملُاث الدك٨ُل )الخضاصة -الؿبا٦ت بالغمل -ٖملُاث الؿبا٦ت  -ؾباث٨ها(  -زىانها -)ؤهىاٖهااإلاىاص الهىضؾُت   -الضٞع

 -ال٣كِ -ٖملُاث الدكُٛل )الخغاَت -ٖملُاث ال٣ُ٘  -الىنل(  -اللخام -اث الىنل )البرقمتٖملُ -الغخى(  -البش٤ -السخب

ؼ -الش٣ب  اإلا٨ُغومُتر(. -ؤصواث ال٣ُاؽ )ال٣ضمت طاث الىعهُت -الخجلُش(  -الخٍٟغ

Reference:  

W. Bolton. Production Technology - latest Edition - Elsevier 

  MED 014(  2) هىضس يعؾم 

اث ؤلاؾ٣اٍ الهىضس ي )بؾ٣اٍ الى٣ُت والخِ اإلاؿخ٣ُم( ه جمشل الك٩ل – ج٣اَ٘ الؿُىح –ؤلاٞغاص –جمشُل اإلاؿخىي  –ٍٓغ

 عؾم اإلا٣اَ٘ الخضًضًت. –زالسي الابٗاص 

Reference: 

K. Venkata Reddy. Textbook on engineering drawing – latest edition (BS publications) 

اطُاث   015BAS (   2) ٍع

ضاص اإلاغ٦بت  الخدلُلُت:الجبر والهىضؾت  ت  –ألٖا ت اإلاٗاصالث الجبًر ت  –هٍٓغ حر الجبًر ت ٚو  –الُغ١ الٗضصًت لخل اإلاٗاصالث الجبًر

 ال٣ُاٖاث اإلاسغوَُت. –الجبر الخُى 

Reference:  

John Bird. Basic Engineering Mathematics – latest edition (Elsevier) 

اء )   026AS B(   2فيًز

 –اإلا٨شٟاث واإلاىاص الٗاػلت  –الجهض ال٨هغبي  –٢اهىن ظاوؽ  –اإلاجا٫ ال٨هغبي  –الصخىت واإلااصة  -واإلاٛىاَِؿُت ال٨هغباثُت 

٢اهىن ٞاعاصاي  –٢اهىن باًىث وؾاٞاعث  –٢اهىن ؤمبحر  –اإلاجا٫ اإلاٛىاَِس ي  –ال٨هغباثُت الخُاع واإلا٣اومت وال٣ىي الضاٞٗت 

ل  –الخىام اإلاٛىاَِؿُت للمىاص  –خؿاباث مٗامل الخض  –للخض اإلاٛىاَِس ي   الخ٩املُت (. )الهىعةمٗــاصالث ما٦ؿـٍى

Reference:  

H.C. Ohanin and J. T. Markert. Physics for engineering and scients – latest edition 

 MPS 067( 2مُكاهُكا هىضؾُت )

الخهاصم و٦مُت  –الكٛل الُا٢ت  –ال٨خلت والعجلت  –م ٖلى اإلاىدىُاث خغ٦ت الاظؿا –خغ٦ت الاظؿام الخُُت والضوعاهُه 

 مىٓىمت الاظؿام.  –الضٞ٘ و٦مُت الخغ٦ت  –٢ىاهحن الب٣اء  –٩ُا الجؿُم مصًىا -الخغ٦ت 

Reference:  

Engineering Mechanics: Dynamics, by Russell C. Hibbeler, 6095. 
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 ُتائاليهغب ي اللى  أوال: بغهامج هىضؾت

 الفغكت الاولي

 الفصل الضعاس ي الاول 
  111UNC وؿان خلىق ؤلا

الخٗا٢ضاث  – ال٣اهىن  مهاصع – ال٣اهىن  اؾـ – لل٣اهىن  الٗامت الاهضاٝ – ال٣اهىهُت ال٣اٖضة زهاثو -حٍٗغ٠ ال٣اهىن 

بُٗتها واهىاٖها وم٩ىهاتها  ٢ىاهحن  – وال٣ٗىص لكغ٧اثا ٢اهىن  – والخجاعي  اإلاضوى ال٣اهىن  -للخٗا٢ضاث  الخا٦مت ال٣ىاهحن -َو

 – الًغاثب الهىاُٖت ٢اهىن  -بالهىضؾت  اإلاخٗل٣ت ال٣ىاهحن - الضولُت ال٣ٗىص – الٗام واإلاا٫ الخ٩ىمت في واإلاؼاًضاث اإلاىا٢هاث

ًاث  –٢اهىن الٗمل  -  الٗمغاوى الخسُُِ ٢ىاهحن – البِئت ٢ىاهحن  –ؤلاظاػاث  –الخإمحن الاظخماعي والخإمحن الهحي  –الخٍٗى

 اإلاٗاقاث. –اإلا٩اٞأث 

الضولُت؛  ٤ُزاإلاىا ٖلهها ذ٣ى١ ؤلاوؿاهُت التي ههخالضولُت، واؾخٗغاى ؤهم ال ث٣ى١ ؤلاوؿان واإلاىٓماخمً بُان مٟهىم ًًخ

 م صعاؾتها صعاؾت جإنُلُت م٣اعهتزومً 

References:  

Human rights: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians.pdf  

 

  142BAS   ملضمت في البرمجت 

وباؾخسضام لٛت بغمجت بيُت خضًشت ، صعاؾت : بٖالن  م٣ضمت في خل اإلاك٨الث الٗلمُت والهىضؾُت باؾخسضام الخاؾب آلالي

اث٠ -ٖملُاث ؤلاصزا٫ / ؤلازغاط  -لٗملُاث الخؿابُت ألاؾاؾُت ا -اإلاخٛحراث  اث والْى  .ال٣غاع والخل٣ت واإلاهٟٞى

Reference:  

Robert Lafore, "Object-oriented programming in C++. Pearson Education" 4th Edition, 6006. 

 

اط   113BAS( 1هىضؾُت ) ُاثٍع

 اإلاٗاصالث – الضعظت ألاولى مً الخٟايلُت اإلاٗاصالث :الخٟايلُت اإلاٗاصالث - ٣ُاجهوجُب واإلاخٗضص والؿُحي الخُى الخ٩امل

 الضوا٫ - الجؼثُت اإلاٗاصالث الخٟايلُت – اإلاخٗامضة الضوا٫ بٌٗ – آلاهُت الخُُت الخٟايلُت اإلاٗاصالث - الخُُت الخٟايلُت

خماثواللٚى وألاؾـ والخٟايالث النهاًاث– اإلاغ٦بت الضوا٫ طاث الخدلُلُت  الخٟايلُت اإلاٗاصالث خل – اإلاؿخىي اإلاغ٦ب في اٍع

الث – ٞىعٍغ وج٩امالث مدؿلؿالث - ال٣ىي  مدؿلؿلت باؾخسضام  .البالؽ جدٍى

Reference:  

John Bird. Basic Engineering Mathematics – latest edition (Elsevier). 

 

 MED 124زىاص اإلاىاص الهىضؾُت 

ت: وحكمل  ُّ اث ت: وحكمل الخىام الٟحًز ُّ ىبت. الخىام اإلا٩ُاه٨ُ الك٩ل، والىػن الىىعي، وألابٗاص، واإلاؿاخت، ومدخىي الَغ

ت: وحكمل الخمىيت، وال٣اٖضًت،  ُّ الكض، وال٣و، وم٣اومت الًِٛ، والاهدىاء، واإلاغوهت، والهالصة. الخىام ال٨ُمُاث

ت: وحكمل الخىنُل، والٗؼ٫ الخغاع  ت: وحكمل والتر٦ُب ال٨ُمُاجي. الخىام الخغاعٍّ ُّ ي، والخمضص. الخىام ال٨هغومٛىاَِؿ

ت:  -ؤقباه اإلاىنالثو  -اإلاىاص طاث اإلا٣اومت الٗالُت واإلاىسًٟت و الىٟاط اإلاٛىاَِس ي وال٨هغباجي. ُّ اإلاىاص الٗاػلت الخىام الهىج

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians.pdf
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ت: وحكمل الاه٨ؿاع الًىجي، و  او٩ٗاؽ وحكمل الاو٩ٗاؽ الهىحي، والٗؼ٫ الهىحي، وامخهام الهىث. الخىام البهغٍّ

ت في جدؿحن زىام اإلاىاص الهىضؾُت.- وامخهام الًىء، واللىن.  بؾخسضام الخبِباث الىاهىمتًر

Reference:  

Alexander V. Vakhrushev, A. K. Haghi ―Composite Materials Engineering : Modeling and Technology‖ Apple 

Academic Press, (6060) 

 

 HVN 115 أؾاؾُاث الضوائغ اليهغبائُت

حر اإلاؿخ٣لت ، اإلا٣اومت. ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت: ٢اهىن  ىانغ الضاثغة: الجهض ، الخُاع ، الُا٢ت ، اإلاهاصع اإلاؿخ٣لت ٚو  ؤوم،مخٛحراث ٖو

ت  ل  ومخىالُت،٢ىاهحن ٦حرقٝى للخُاع و الجهض. صواثغ م٣اومت بؿُُت: صواثغ مخىاٍػ صلخا. -هجمتج٣ؿُم الخُاع و الجهض ، جدٍى

ل  .super-mesh وsupe-node طل٪بما في  ال٣ٗضي والكب٩ىُل الضواثغ: الخدلُل ج٣ىُاث جدل اث الكب٨ت: جدٍى  اإلاهضع،هٍٓغ

ت ت Thevenin هٍٓغ ت الترا٦ب م٘ جُب٣ُاث في صواثغ لها مهاصع مؿخ٣لت ومٗخمضة ، اهخ٣اNorton ، هٍٓغ ال٣ضعة  ٫و هٍٓغ

ً الُا٢ت  -ال٣هىي   و RL اؾخجابت الضواثغالتي جدخىي ٖلى - اإلاٟاث واإلا٨شٟاثالي و جىاػي اإلالٟاث واإلا٨شٟاث ، جى  -ٖىانغ جسٍؼ

RC وRLC. حر الٟٗالت  .ال٣ضعة لواإلاغ٦بت؛ مٗام م٣ضمت إلابضؤ ال٣ضعة الٟٗالت ٚو

 

References: 

- J. Electrical Circuit Theory and Technology Bird. ،latest edition (Newnes)  

- Boylestad, "Introductory Circuit Analysis", Prentice Hall, latest edition. 

 

 HVN 116وجغكُباث  كهغبائيعؾم 

مل ٢ُاٖاث ٞهها  –ال٨هغباثُت و الغمىػ اإلاؿخسضمت في الضواثغ ؤلال٨تروهُت  هماطط ألبغاط الجهض  –هماطط لآلالث ال٨هغباثُت ٖو

 –ىؾِ وؤٖمضة الًِٛ اإلاىسٌٟ في الكب٩اث ال٨هغباثُت بغاط الجهض اإلاخأل هماطط  –٢ُاٖاث في الٗىاػ٫ ال٨هغباثُت  –الٗالي 

الغؾم الٟجي لضواثغ ال٣ُاؽ  –جسُُِ الضواثغ ال٨هغباثُت في اإلاىاػ٫  –الغؾم الٟجي إلا٩ىهاث الضواثغ ال٨هغباثُت ؤلال٨تروهُت 

ت.  – خماًتوؤظهؼه ال  صواثغ جىنُالث ٦هغباثُت مخىٖى

Reference:  

Nail Sclater and al. Handbook on Electrical Design Details ،latest edition (McGraw Hill). 
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 الثاويالفصل الضعاس ي 
  121UNC   ومنهي صىاعيأمً 

ٗاث الؿالمت للمٗضاث واإلايكاث  –ٖىانغ ومهاصع ؤزُاع الؿالمت والصخت الهىاُٖت  –م٣ضمت  مى٘ وججىب  –حكَغ

ت  –ج٣ُُم ألاصاء  –لهىاُٖت بظغاءاث الصخت والؿالمت ا –الخىاصر والخغاث٤  اًت  –اإلاساَغ الخٍُى حر الٖغ ٦ُُٟت جٞى

غ١ الى٢اًت منها   –وؾاثل ألامً الهىاعي في مدُاث جىلُض ال٣ضعة ال٨هغباثُت  –والخماًت للٗاملحن.  اإلاساَغ ال٨هغباثُت َو

ُت  ي زٍُى الى٣ل الهىاثُت طاث الجهض وؾاثل ألامً الهىاعي ف –وؾاثل ألامً الهىاعي في مدُاث الخىػَ٘ ال٨هغباثُت الٟٖغ

٤ واإلااؽ ال٨هغب –الى٢اًت مً اإلاساَغ ال٨هغباثُت في اإلايكأث الٗامت واإلاؿا٦ً واإلاهاو٘  –الٗالي  ي اجالخماًت مً مساَغ الخٍغ

اًت والى٢اًت للٗما٫ الٗاملحن باإلايكأث واإلاهاو٘ مً اإلاساَغ ال٨هغباثُت  – حر الٖغ ٨هغباثُت في جإزحر اإلاجاالث ال -٦ُُٟت جٞى

الخإزحر البُىلىجي لئلقٗإ  –وقب٩اث الاجها٫ ٖلى ؤلاوؿان والبِئت  الهاج٠ الجىا٫جإزحر  –زٍُى الجهض الٗالي ٖلى البِئت 

ممحزاث اإلادُاث الٛحر ج٣لُضًت  –جإزحر اإلادُاث الخ٣لُضًت لخىلُض ال٣ضعة ال٨هغباثُت ٖلى البِئت  –واإلاىظاث ٖلى ؤلاوؿان 

 .٨هغباثُتلخىلُض ال٣ضعة ال

Reference:   

J. W. Bennet. Read ISP Certification-The Industrial Security Professional Exam Manual (Marketing) 

 

اطُاث هىضؾُت )   112BAS(  2ٍع

غ١  الشاهُت الضعظت مً الجؼثُت الخٟايلُت اإلاٗاصالث – بِخا( – ظاما الخانت )صالت الضوا٫ لخل  الٗضصًت الُغ١  – خلها َو

٣ت - الخٟايلُت اإلاٗاصالث ت والُغ١  اإلاباقغة بالُغ١  اإلاٗاصالث خل - التربُٗاث ؤ٢ل ٍَغ ٣ت) الخ٨غاٍع ٣ت ظا٧ىبى(  ظاوؽ ٍَغ ٍغ ، َو

ت  -الخٟايلُت  اإلاٗاصالث خل في و ؾُمبؿىن  ٧ىجا عوهج بؾخسضام – الٗضصي والخ٩امل الٗضصي الخٟايل - اث هٍٓغ  في اإلاهٟٞى

 .تالخُُ اإلاٗاصالث ؤهٓمت

Reference: 

 John Bird. Basic Engineering Mathematics latest edition (Elsevier) 

  164BASهىضؾت مضهُت 

ت الاوكاءاث  تزغؾاهُت: اإلاباص ميكاث ت  امباصت الاؾخاج٩ُ -الٗامت لىٍٓغ ال٣ىي اإلادىعٍت  –ألاخما٫ وعصوص ألاٞٗا٫  –اإلاؿخٍى

 –الىهاث اإلادضصةماؾخاج٨ُُا الج –ؤهىإ الخىاثِ وألاؾ٠٣  –في ال٨مغاث  ٖؼوم الاهدىاء –ٖؼوم اللى  –٢ىي ال٣و  –

 مباصت جهمُم ٢ىاٖض اإلاا٦ُىاث.

ايُت لخؿاب اإلاؿُداث -اإلاؿاخت بالبىنلت -ال٣ُاؾاث الُىلُت-مؿاخت: اإلاباصت ألاؾاؾُت اإلاحزاهُت  -الُغ١ اإلا٩ُاه٨ُُت والٍغ

مل ال٣ُاٖاث الُىلُت والٗغيُت ما٫ اإلا٩ُاه٨ُُت ويبِ اإلاداوع وال٣ىاٖض واإلاُى٫ اإلاُلىبت بؾخسضام اإلاحز  -ٖو اهُت في ألٖا

 لآلآلث اإلاسخلٟت.

Reference:  

W. F. Chen and et.al.  the civil engineering- Handbook ،latest edition. (CRC Press).  

 

 HVN 165( 1أؾاؾُاث الاليتروهُاث  )

ت هُا١ الُا٢ت  –مضزل بلى الظعة و زىام ألقباه اإلاىنالث  ، الٟجىاث ،  )ؤلال٨تروهاثالخىنُل في ؤقبــاه اإلاىنالث  –هٍٓغ

ت (   -الدكدذ   -الخىنُلُت ، الكىاثب ال٣ابلت و اإلاُُٗت ، مؿخىي ٞحرمى  ظهض الغابُت ، الاهدُاػ ألامامي  –مٗاصلت الاؾخمغاٍع

 جُب٣ُاث صواثغ الشىاجي.  – الاهىإ اإلاسخلٟت للشىاجي – صواثغ الخىخُض والخىُٓم –و الخلٟي 
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Reference: 

- Floyd ،Thomas L.,‖ Electronic Devices‖  ، Prentice-Hall ،Inc 7th Edition ،6004 

- Sedra ،A.S. and Smith ،K.C ،"Microelectronic Circuits" ،Oxford University Press ،7th  edition ،6094 

 

 HVN 113جدلُل الضوائغ اليهغبائُت 

خدلُل ال - RLCو  RCو  RLجدلُل صواثغ الخُاع اإلاترصص ؤخاصًت الُىع: جىالي و جىاػي ل٩ل مً  –مت لضواثغ الخُاع اإلاترصص مٟاهُم ها

ابغة في اإلاغشخاث ٚحر الٟٗالت. ال٣ٗضي و ال اث الكب٨ت في صاثغاث الخُاع اإلاترصص وصاثغة طاث بزاعة ٚحر ظُبُت ٖو كب٩ي وجُب٤ُ هٍٓغ

 –الضواثغ مخٗضصة ألاوظه الترصصاث اإلاغ٦بت  –ال٣ُم اإلاخىؾُت والٟٗالت للخُاعاث  - وجىاػي اإلاترصص: جىالي الغهحن في صواثغ الخُاع 

ىاع. –خؿاباث ال٣ضعة لضواثغ الخُاع اإلاترصص  –اؾخجابت الترصص للضواثغ اإلاسخلٟت  الضواثغ ال٨هغباثُت زالزُت ألَا

تدوالكب٩ي للضواثغ اإلا يال٣ٗض للُدالخ صواثغ م٨بر  .الضواثغ للُدٚحر مؿخ٣لت. اإلاهاصع الجُبُت ومبضؤ الُىع في جٖلى مهاصع  خٍى

الُت. شاإلا ثىال دىاَِؿُا. اإلاٛم الضواثغ اإلاغجبُتRLC.و RC ، RL ًٍ الُا٢ت. الاؾخجابت ال٩املت لضواثغسؼ الي. ٖىانغ جشاإلا ثالٗملُا

 ثطا ث؛ الكب٩ا ثاخ. الغهحن؛ م٣ضمت للمغشلالى٣ تللضواثغ. مبضؤ صال ؽالبال  لٍىدالاؾخجابت الترصصًت وصواثغ الغهحن. ج

 .لحنزاإلاض

Reference:  

Richard C. Dorf & James A. Svoboda, ―Introduction to Electric Circuits‖, John Wiley & Sons, latest edition 

 

ت  MPS 116  مباصئ الضًىامُكا الحغاٍع

ت وجُب٣ُاجه -ى٣ُتزهاثو اإلااصة ال -الكٛل والخغاعة -حٍٗغ٠ -م٣ضمت ال٣اهىن الشاوى -ال٣اهىن الاو٫ للضًىام٩ُا الخغاٍع

ت وحٍٗغ٠ الاهتروبي  صوعاث الٛاػ والبساع. -الًاُٚاث واإلادغ٧اث اإلاترصصة -الٛاػاث اإلاشالُت -للضًىام٩ُا الخغاٍع

References: 

- Thermodynamics ،An Engineering Approach ،Yunus A. Cengel & Michael A. Boles. 7th Edition ،McGraw-

Hill Companies ،ISBN-978-0-07-356936-5 latest edition . 

- Fundamentals of Thermodynamics Sonntag ،Borgnakke and Van Wylen. John Wiley & Sons ،Inc. latest 

edition . 
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  ُتائاليهغب ي اللى  بغهامج هىضؾت

 الفغكت الثاهُت
 

 الفصل الضعاس ي الاول 
  211BAS وإخصائي عضصيدلُل ج

الخ٩امالث والخٟايالث للمٗاصالث باؾخسضام الخدلُل الٗضصي وخلى٫ اإلاٗاصالث الخٟايلُت مً الضعظت ألاولى والغجبت ألاولى 

الٗضصي  الخدلُل في هامت مهُلخاث – اإلاؿاٖضة الٗىامل – وجهيُٟها الجؼثُت الخٟايلُت اإلاٗاصالث –ومٗاصالث الضعظت الشاهُت 

ت(  ، الخىا٣ُٞت لخ٣اعبُت ،)ا ٣ت  -الاؾخ٣غاٍع اإلاٗاصالث الخٟايلُت الجؼثُت  )مٗاصلت  بٌٗ ٖلى جُب٣ُاث – اإلادضص الٟغ١  ٍَغ

ان الخغ٦ت إلاٗاصالث الٗضصي الخمشُل – جسههُت ؤمشلت ٖلى جُب٤ُ - بىاؾىن( مٗاصلت البالؽ،  الُا٢ت.  ومٗاصلت للؿٍغ

Reference:  

Steven C. Chapra and al.  ،Numerical Methods for Engineers ،7th edition (McGraw Hill). 6090. 

 

  HVN 242 (1ُت )ائالث كهغبآ

 –الخىخُض  –لت الث الخُاع اإلاؿخمغ: جغ٦ُب آلاآؤؾاؾُاث  –ال٨هغباثُت ومدىالث ال٣ضعة  آلاالثم٣ضمت في اؾاؾُاث خغ٦ت 

 –مىلضاث الخُاع اإلاؿخمغ  –لت الخُاع اإلاؿخمغ ٣ىة الضاٞٗت ال٨هغباثُت آلمٗاصلت ال –لت و جغ٦ُب اإلاىخج جىػَ٘ ال٣ضعة صازل آلا

غ١ الخٛلب ٖلُه  –بإهىاٖها  آلاالثزىام  –لت مىدجى اإلاٛىُت صازل آلا –ؤهىإ الخٛظًت  حكُٛل  –عص ٞٗل اإلاىخج َو

َغ١ بضء  –غ و الضاثغة اإلا٩اٞئت مدغ٧اث الخُاع اإلاؿخمغ: مىدىُاث الخىام إلادغ٧اث الخُاع اإلاؿخم – الخىاػي اإلاىلضاث ٖلى 

ت  –الخغ٦ت وخؿاب م٣اومت بضء الخغ٦ت  ٣ت واعص لُىاعص لخىُٓم الؿٖغ ت و الٟغملت إلادغ٧اث الخُاع  –ٍَغ َغ١ جىُٓم الؿٖغ

ت اإلادىالث  -اإلاؿخمغ  اإلادىالث زالزُت ألاوظه. –اإلا٩افئ  الاججاهيالغؾم  –الضاثغة اإلا٩اٞئت  –اإلادىالث : هٍٓغ

Reference:  

Chapman ،"Fundamentals of Electric Machinery" ،McGraw Hill ،Latest Edition. 

 

 CEN 243صوائغ مىطلُت وعكمُت 

٪  –الضواثغ الخجمُُٗت  –جبؿُِ الضواثغ البىلُاهُت  –البىاباث اإلاى٣ُُت  –ألاهٓمت الشىاثُت والجبر البىلُجى  الدكٟحر ٞو

الٗضاصاث  –اإلاسجالث الاػاخُت  –الضواثغ الخٗا٢بُت اإلاتزامىت وجُب٣ُاتها  –زامىت وجُب٣ُاتها الضواثغ الخٗا٢بُت ٚحر اإلات –الدكٟحر 

 ٤م٣ضمت الى اإلاىُ ،اٞتشة اإلاخ٩املت مخىؾُت ال٨ؼ ألاظه ،ة اإلاى٣ُُت ال٣ابلت للبرمجتؼ ألاظه ثم٩ىها الظا٦غة واهىاٖها. –

 ،ضًض اإلاُٗىدالت وجخخهاع الزا ،مىُاػ ٩ىمت دالدؿلؿلُت اإلاالضواثغ  للُدج ،الهٗىص والهبٍى صواثغ ،امًز الدؿلؿلي اإلات

اث اإلاى٣ُُت اإلابرمجت  .اإلاهٟٞى

Reference 

 M. Morris Mano and Charles R. Kime "Logic and Computer Design Fundamentals" – latest edition. 

 

 

 MPS 234مُكاهُكا مىائع    

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=M.+Morris+Mano+and+Charles+R.+Kime&search-alias=books&field-author=M.+Morris+Mano+and+Charles+R.+Kime&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=M.+Morris+Mano+and+Charles+R.+Kime&search-alias=books&field-author=M.+Morris+Mano+and+Charles+R.+Kime&sort=relevancerank
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اثُتألانى٫  :اهخ٣ا٫ الخغاعة ا٫ الخغاعة بالخىنُل اؾاؾُاث اهخ٣ -ومٗضالث اهخ٣ا٫ الخغاعة بالخىنُل والخمل وؤلاقٗإ  الٟحًز

ت. -والخمل والاقٗإ   اإلاباصالث الخغاٍع

اإلاٗاصالث ألاؾاؾُت )ب٣اء -جىن٠ُ اوؿُاب اإلاىاج٘ -بؾخاج٩ُا اإلاىاج٘  -م٣ضمه واإلاٟاهُم ألاؾاؾُت ًٖ اإلاىاج٘  :م٩ُاه٩ُا اإلاىاج٘

ان الاخخ٩ا٥-مٗاصلت بغهىلى وجُب٣ُاث ٖلهها -الُا٢ت(  -٦مُت الخغ٦ت -ال٨خلت  في اؤهابِب. والؿٍغ

References: 

- Yunus A. Çengle and John M. Cimbala ،Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications ،Mc Graw Hill ،

9st ed. ،ISBN 0–07–647636–7 ،6006. 

- White ،F. M. ،Fluid Mechanics ،7th ed. ،Mc Graw Hill ،ISBN 978-0-07-356934-9 ،6009. 
 

 HVN 265  (2) يتروهُاثأؾاؾُاث الال

، ٖال٢اث الخُاع ، َغ١ الاهدُاػ ،  BJT بىائه، وزهاثو ه٣ل اإلاضزالث واإلاسغظاث ، هماطط:   BJT زىاثُت ال٣ُبجغاهؼؾخىع 

 BJT جُب٣ُاث . ، التراهؼؾخىع الًىجي ٦بىاباث مى٣ُُت  ٦BJTمٟخاح ، جغاهؼؾخىع قىج٩ي ، اؾخسضام   BJTومىا٤َ الدكُٛل ؛ 

اإلا٨براث طاث ال٣اٖضة اإلاكتر٦ت   -اإلا٨براث طاث الباٖض اإلاكتر٥  - في ج٨بحر الاقاعة BJT رصصاث اإلاىسًٟت. اؾخسضام في مضي الت

م  ٫:حر اإلاجازَؿخىع جإؼ جغاه .اإلا٨براث طاث اإلاجم٘ اإلاكتر٥ - مً  MOSFET لقبه مىن ؤ٦ؿُض -َؿخىع مٗضنؼ جغاه لجغ٦ُب ٖو

، ػُاد، الاهلالٗم ثىاجي التر٦ُب ألاؾاس ي، هُا٢اشَؿخىع الؼ . التراه ػ ُادالاه الجهض،جى الخُاع م٘ دىب، مىًوالى ؼ ٍؼ هٕى الخٗ

 .جى الخُاع م٘ الجهضدالتر٦ُب ألاؾاس ي، مى اث باهىاٖها:حرؾخىع شوال٨بحرة. ال حرةٛاله ثالت ؤلاقاعاخالىمظظت في 

Reference:  

Floyd ،Thomas L.,‖ Electronic Devices‖  ، Prentice-Hall ،Inc latest edition  

Sedra ،A.S. and Smith ،K.C ،"Microelectronic Circuits" ،Oxford University Press ،7th edition ،6094 
 

 HVN 227( 1) ومغىاطِؿُتمجاالث كهغ 

ت الٌُٟ –قضة اإلاجا٫ ال٨هغباجي  –ال٣ىي الىاقئت بحن الصخىاث ال٨هغباثُت  –اإلاجاالث ال٨هغباثُت   –ٗاػلت اإلاىاص ال –هٍٓغ

 مغاظٗت خؿاب اإلاخجهاث ؛ ٢اهىن ٧ىلىمب ال٣ىي في اإلاجاالث ال٨هغباثُت.  -ٖال٢اث اإلاجا٫ ال٨هغباجي ٖىض الاؾُذ الٟانلت 

 ل؛ مؿاثػ٫ والٗىا ثاإلاىنال  :ال٨هغباجي في اإلاىاص٫ ؛ الُا٢ت والجهض ال٨هغباجي؛ اإلاجاؽال٨هغباثُت الؿا٦ىت؛ ٢اهىن ظاو  ثواإلاجاال 

٣ت الهىع؛ جُب٣ُاؽالبال -بىاؾىن  ثاصال مٗ :ضًتخال٣ُم ال ت الخٟغص، الؿٗت واإلا٨شٟاث، ٍَغ ال٨هغباثُت  ثاإلاجاال  ث؛ هٍٓغ

 ي ىاَِؿُت؛ ال٣ى ٢ٛاهىن ؤمبحر، الُا٢ت والجهىص اإلا ، ثؾاٞاع  -ث ٢اهىن بُى  :ىاَِؿُت الؿا٦ىتٛاإلا ثالؿا٦ىت؛ اإلاجاال 

ت . ؛ خؿاب مٗامل الخض الظاحي واإلاخباص٫ثازادواإلا خضِؿُت، الىاَٛاإلا الضواثغ ىاَِؿُت،ٛاإلاىاص اإلاو م ؼ ىاَِؿُت والٗٛاإلا هٍٓغ

 .ىاَِؿُت الؿا٦ىتٛال٨هغباثُت واإلا  ثاإلاجاال  لإلاؿاثاؾىبُت خللىمظظت ال زلمض ىاَِؿُت؛ٛاإلا ثاإلاجاال  ثبىاًىدى٤  جُب٣ُا

 

Reference:  

- Paul Lorrain. Electromagnetic Fields and Waves ،3rd edition (w. H. Freeman and Company)  
- Engineering  Electromagnetics, William H. Hayt, Jr. and Johan A. Buck, McGraw Hill, Latest Edition.  

- Fundamentals of Applied Electromagnetics, by Fawwaz T. Ulaby, Eric Michielssen, and Umberto Ravaioli, 

Prentice Hall, Latest Edition. 
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 الثاويالفصل الضعاس ي 
  221UNC   ض والعغ الاجصال مهاعاث

ىانغه وهماطظه وزهاثهه وؤٚغايه وم٣ىماجه ، واإلاٟاهُم الخاَئت   مٟهىم ؤلاجها٫ ؤو الخىانل وؤهمُخه وؤهىاٖه ٖو

حر اللٟٓي ؤلاصعا٥.  ؤلاجها٫ ا -صعاؾت مٟهىم الظاث والٗىامل اإلاازغة ُٞه  -مٟهىم الخىانل م٘ الظاث  .واإلاغجبُت به للٟٓي ٚو

غ١ صٖمه -وؤهمُخه وؤصواجه و٦ُُٟت جدؿِىه. ؤلاههاث لٗملُت الخىانل غه الاجها٫ الصخص ي ومغاخله َو الاجها٫ في  -وجٍُى

اث الهٛحرة الظاجُت مدخىها و٦ُُٟت بٖضاصها،  الؿحرة –الٗغى والخُابت ومىانٟاتها ومغاخلها-الاجها٫ الٗام  -اإلاجمٖى

ت.واإلا٣ابالث الصخهُت و٦ُ غ ؤلاصاٍع ضاص لها وبظخُاػها، ٦ُُٟت بٖضاص ٧ل مً الغؾاثل والخ٣اٍع  ُٟت ؤلٖا

Reference:  

Jone O. Greene.Handbook of communication and social interaction skills. (LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES) 

 

  HVN 224أهظمت الاجصاالث اليهغبائُت  

ىن  –الًىياء  –الدك٨ُل الىبط ي  –لخىاْغي الدك٨ُل ا –مضزل لٗلم الاجهاالث  الاجهاالث  –هٓم الغاصًى والخلٍُٟؼ

 ه٣ل اإلاٗلىماث في هٓم ال٣ىي ال٨هغبُت. –الاجها٫ الًىجي  –الؿل٨ُت والالؾل٨ُت 

 Reference:  

Akhtar Kalam, Swagatam Das, Kalpana Sharma  ―Advances in Electronics, Communication and Computing‖: 

ETAERSE-6096 

 

 HVN 246( 2ُت )ائآالث كهغب

ت  –بضء الدكُٛل  –مىدجى الضاثغة  -آلاالث الخشُت زالزُت ألاوظه   –اإلاىلض الخثى  –اإلادغ٥ ازخباعاث –الخد٨م في الؿٖغ

ت الدكُٛل ه –اإلا٩ىهاث  اإلاتزامىت:آلاالث  –ٞغملت اإلادغ٥ الخثى  –جإزحر الخىا٣ُٞاث الٟغاُٚت  –الكغوٍ ٚحر اإلاتزهت   –ٍٓغ

مىدجى الضاثغة  -جىُٓم الجهض   –والضاثغة اإلا٩اٞئت  الاؾخيخاطعص ٞٗل ًٖى  – الٟغاُٚت الخىا٣ُٞاث – الاؾخيخاطملٟاث ًٖى 

 .َغ١ ؤلازاعة إلاا٦ُىاث التزامً  –اإلاا٦ُىاث اإلاتزامىت وال٨ٟاءة  ازخباعاث –اإلادغ٥ اإلاتزامً  –الدكُٛل ٖلى الخىاػي  –

Reference:  

D.P. Kothari; I.J. Nagrath. ،―Electric Machines‖  ، latest -edition ،McGraw-Hill Education. 

 

 HVN 243  هىضؾت اللىي اليهغبائُت  في آلاليجطبُلاث الحاؾب 

اث الضزى٫ والخىنُالث  –م٣ضمت  اث ؤهٓمت ال٣ىي ال٨هغباثُت )مهٟٞى اث الؿماح ل٣ًبان الخىنُل  –مهٟٞى  –مهٟٞى

اث ا اث الضواثغ(  –إلاٗاو٢ت ل٣ًبان الخىنُل مهٟٞى ان  –اٖخباعاث البرمجت )بغمجت ألاهٓمت ال٨بحرة  –مهٟٞى صعاؾت ؾٍغ

خباعاث الٗملُت  –ال٣ضعة  ٗت والاؾخسضاماث الخانت  –الُغ١ والٖا بُت والؿَغ ان ال٣ضعة لؤلٚغاى الخ٣ٍغ صعاؾت  –صعاؾت ؾٍغ

٣ت الٟهل  ان ال٣ضعة بٍُغ الخد٨م فى الخىلُض ال٨هغباجي  –الىؾاثل  –ؤلاهجاػ ألامشل  –غ١ الى٣ل َ –مٗامالث الخىػَ٘  –ؾٍغ

 .جُب٤ُ بٌٗ خؼم البرامج الجاهؼة –همظظت بٌٗ م٩ىهاث ؤهٓمت ال٣ىي ال٨هغباثُت  –صعاؾاث ألازُاء  –

Reference:  

Abha Pathak & Hemant Mahala Raghvendra Pathak ―COMPUTER APPLICATIONS TO POWER SYSTEMS‖ Satya 

Prakashan ,6096   

 HVN 222( 2) ومغىاطِؿُتمجاالث كهغ 
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 ثمجاال  مىُا،ػ حرة ٛاإلاخ ثغ٦ت، اإلاجاال خوهدُجت ال ثىال د، وال٣ىة الضاٞٗت ال٨هغباثُت في اإلاي٢اهىن ٞاعاصا ل:ما٦ؿٍى ثمٗاصال 

ت في الٟ :ىاَِؿُتٛال٨هغوم ثاهدكاع اإلاىظا .مىُتؼ ال ٤الخىاٞ لل٣ٟض؛  اإلاؿببت ػ٫ وفي الٗىا اءًاهدكاع اإلاىظت اإلاؿخٍى

ت  اإلاىظاث في ألاوؾاٍ الٛحر  واهخ٣ا٫او٩ٗاؽ  –الاؾخ٣ُاب، مخجه ال٣ضعة، ؤلاؾ٣اٍ الٗمىصي واإلااثل للمىظاث اإلاؿخٍى

ت لخٍُى الى٣ل مٗاصلت  ل:ٍُى الى٣. زمخجاوؿت الُغ١ اإلاسخلٟت ، ، الضواثغ اإلا٩اٞئتلالى٣ ٍُىزالٗىانغ ألاولُت والشاهٍى

ُت ؾمضلٗملُت الخ ىاجي ز ث:الهىاثُا ثؤؾاؾُا .، صواثغ عهحن اإلاىظه اإلاىجيلاإلاىظه اإلاىجي اإلاؿخُُ. ىا٤ٞ وجُب٣ُاث زٍغ

ا ثٖلى هىاثُا ثٓاخ؛ مال ثهاثو الهىاثُازحرة، ٛل٣ت الهخىاجي ال٣ُب، الز، جؼي الهغ  ال٣ُب  ومٗاصلت الغاصاع؛ ثاإلاهٟٞى

 .الهىضؾُتىاَِؿُت ٛال٨هغوم ثم٣ضمت في الُغ١ الٗضصًت لخُب٣ُا

Reference:  

M. N. O. Sadiku, "Elements of Electromagnetics", Oxford Press, 6006. 

 Paul Lorrain. Electromagnetic Fields and Waves ،latest edition (W. H. Freeman and Company) 

 

ل واؾخغالل    HVN 235  الطاكتجدٍى

ل اإلاباقغ للُا٢ت وؤهمُخهالخد-مىب٘ وبؾخسضام الُا٢ت-ج٣ؿُماث الُا٢ت ل الُا٢ت  -ؤهىإ الخىلُضاإلاسخلٟت  -ٍى هٓم جدٍى

ىلخُه اح -اإلاباقغ بةؾخسضام الخالًا الكمؿُت الٟىجٞى ل َا٢ت الٍغ ت -َا٢ت اإلاض والجؼع -هٓم جدٍى َا٢ت -َا٢ت ال٨خل الخٍُى

ا الُا٢ت وألاؾالُب الخضًشت. ؤهٓمت جىػَ٘ ج٨ىىلىظُ - صعاؾت ب٢خهاصًاث الُا٢ت-الجغ ال٨هغبى-زالًا الى٢ىص-خغاعة باًَ ألاعى

خباعاث ال٨هغباثُت ، الضوعان الٗاصي ، بضء الخغ٦ت ، ال٨بذ  -ؤلاياءة  خباعاث  -مباصت الجغ ال٨هغباجي: الخٗاٍع٠ ، الٖا الٖا

 ؿخمغ والخُاع اإلاترصص.الجغ ال٨هغباجي بالخُاع اإلا -اإلا٩ُاه٨ُُت: هٕى الُٛاء الخاعجي ، الًىياء ، ها٢ل الخغ٦ت ، ازخُاع اإلادغ٥ 

References: 

- D. Yogi Goswami and Frank Kreith ،"Energy Conversion" ،Taylor & Francis Group ،6007. 

- John Twidell and Tony Weir ،"Renewable Energy Resources" ،Taylor & Francis Group ،Second edition ،

6006. 

- Dr. S.Kaleemullah and Er. M.Sardar Baig ،" Energy Generation and Conservation" ،ACHARYA N. G. 

RANGA AGRICULTURAL UNIVERSITY ،Course No.: FDEN 963 ،6095. 
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  ُتائاليهغب ي اللى  بغهامج هىضؾت

 الفغكت الثالثت

 الفصل الضعاس ي الاول 
 

  MED 321هىضؾُت اكخصاصًاث

الاهال٥ والخ٣اصم  –الٟاثضة البؿُُت واإلاغ٦بت  –الخ٩لٟت ال٩لُت والشابخت واإلاخٛحرة  -ي الخدلُل الا٢خهاص -ؤؾاؾُاث الا٢خهاص 

خماصًت  –الخامحن  – غ١ الخدلُل.  –البرمجت الخُُت  -الخطخم  –الًغاثب  –الٖا ٘ َو ت للمكاَع اإلاساَغة  -ال٣ُم الخٟضًٍغ

ضم الخإ٦ض   جُب٣ُاث. -امت واإلاحزاهُاث اإلاىاػهت الٗ  -م٣ضمت فى جدلُل الخ٩ال٠ُ الھىضؾُت -ٖو

References: 

- Fundamentals of Engineering Economic Analysis, 9st Edition by White, 9999.  

- Bussey ،L. E. and Eschenbach ،T. G. ،The Economic Analysis of Industrial Projects ،Prentice Hall ،9996.  

- Canada ،J. R.; Sulivan ،W. G. and White ،J. A. ،Capital Investment Decision Analysis for Engineering and 

Managements ،Prentice Hall ،9996.  

- Sullivan ،W. G.; Bontadelli ،J. A. and Wicks ،E. M. ،Engineering Economy ،Prentice Hall ،9999.  

 

ت الخديم     CEN 332  آلاليهظٍغ

الىٓم الخُُت  -واإلاٛل٣ت  هٓم الخد٨م طو الضاثغة اإلاٟخىخت -لىٓم الخد٨م مشلت جىيُدُت ؤ –ًٖ اهٓمت الخد٨م  م٣ضمت

ايُت للمىٓىماث اإلا٩ُاه٨ُُت - والالزُُت ل البالؽ  - للخدلُل في مجا٫ الؼمًم٣ضمت  - وال٨هغبُت بؾخيباٍ الىماطط الٍغ  -جدٍى

جدلُل  -ؾخسضام  )صالت الىبٌ والخُىة والاهدضاع( بقاعاث الضزل قاجٗت الا  –صالت الى٣ل  –خل اإلاٗاصالث الخٟايلُت 

الي(  جبؿُِ  –مسُِ الهىضوقي  -الاؾخجابت في الخالت الٗابغة والخالت اإلاؿخ٣غة )ألاهٓمت طاث الغجبت ألاولى والشاهُت وألٖا

مت الخد٨م جدلُل وجهمُم ؤهٓ - ٢اٖضة ماؾىن إلاسُُاث الخض٤ٞ - مسُِ جض٤ٞ ؤلاقاعة -مسُُاث الهىضو٢ُت اإلا٣ٗضة 

٣ت   MATLAB.  صعاؾت مؿاثل باؾخسضام خؼمت بغامج -مؿاعاث الجظوع.  باؾخسضام ٍَغ

Reference:  

Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, Fifth Edition, 6090 

Ritchard C. Dorf, and Robert H. Bishop, Modern Control Systems, 96th Edition, 6099 

 

HVN 363 )1( إليتروهُاث اللىي الصىاعُت 

  - مدىالث الترصصو اإلا٣ُٗاث و  والٗىا٦ـاإلا٣ىماث  –اإلاد٩ىمت  ال٨هغبيم٣ىماث الجهض   –اؾاؾُاث ٖىانغ اقباه الىنالث 

غاى   FACTS Devices & HVDCاإلاسخلٟت مشل  الهىاُٖتجُب٣ُاث ال٨تروهُاث ال٣ىي في الٚا

Reference: 

D. W. Hart ،"Introduction to Power Electronics" ،Prentice-Hall ،Latest Edition 

 

 HVN 354(   1اليهغبائُت )اللىي  أهظمتجدلُل 
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اث التي جدخىي ٖلى الٗضًض مً ألانٟاع  -جمشُل ؤهٓمت الُا٢ت ال٨هغباثُت   -جض٤ٞ الُا٢ت ال٨هغباثُت  -خل الكب٩اث واإلاهٟٞى

ىاع زُإ الضاثغ  -اإلا٩ىهاث اإلاخمازلت  -ج٣ضًغاث الخالت  زُإ الضاثغة ال٣هحرة ٚحر اإلاخمازل زالسي  -ة ال٣هحرة اإلاخمازل زالسي ألَا

ىاع   اعجٟاٖاث الجهض الٗالي. -ؤهٓمت الخإٍعٌ.  -جدلُل ؤهٓمت الُا٢ت باؾخسضام ال٨مبُىجغ  - -اؾخ٣غاع ؤهٓمت الُا٢ت  -ألَا

 

Reference:  

A. A. Al-Arainy ،N. H. Malik and S. M. Al-Ghuwainem ،"Fundamentals of Electrical Power Engineering" ،King Saud 

University Press ،Latest Edition. 

 

 HVN 345( 3ُت )ائآالث كهغب

ت ٖمل آلاالث ال٨هغباثُت  -م٣ضمه  -آالث الخُاع اإلاؿخمغ وجُب٣ُاتها في ؤهٓمت الخد٨م –جدلُل ؤصاء آلاالث ال٨هغباثُت  –هٍٓغ

 .جدلُل اإلاىلضاث ال٨هغباثُت اإلاتزامىت -حكُٛل آلاالث اإلاتزامىت وآلاالث الخشُت -الخُاع اإلاترصص اإلاٗاصالث الٗامت آلالث

Reference:  

Filizadeh, Shaahin. ،―Electric machines and drives : principles, control, modeling, and simulation‖  ، last edition ،

CRC Press . 

  X   13 HVN( 1) ازخُاعي ملغع 

 ًسخاع الطالب ماصة واخضة مً اإلاىاص الثالزت الاجُه:

 HVN 316 اإلاُيغوهُت  اإلاعالجت مباصئ-1

ً اإلااصي ل -اإلا٨ُغوبغوؾِؿىع  ٖاثالث- ُتهاإلا٨ُغو  الخاؾباث جهى٠- ُتهاإلا٨ُغو  الخاؾباث بىاء ت- يواإلا٨ُغو  لمٗالجالخ٩ٍى  مجمٖى

 .ال٨هغباثُت وآلاالث ال٣ىي  ؤهٓمت في ُتهاإلا٨ُغو  إلاٗالجتا جُب٣ُاث- الخجمُ٘ لٛت- الٗىىهت ؤَىاع- ألاوامغ

 آلاهُت ومخُلباتها ٧الخ٩ال٠ُ ثٖلى َبُٗت الخُب٣ُا ز غة اإلابُىت جُب٣ُُا م٘ التر٦حٛاإلاه ث٣ضمت لخهمُم هٓم اإلاٗالجام

اي. اإلاى ٫الٛؿً الاؾخخو  زل ؿلؿلي وهٓم الضالد ٫الظا٦غة، هٓم اإلا٣اَٗت، الىٟاطًت اإلاباقغة للظا٦غة، الاجها لحكم ثٖى

ؿخا ثضاخ، و  ذاإلاٟاجُ ثاخٍت، لى ػ غط اإلاخىاخوال  ثىال دواإلا  ثؿاؾاخال ثونٟاث٠ عؾم الُٟضًى، واظها لالؿاث ٫ٖغى ال٨َغ

٘ ٫ امً وبغوجى٧ى ؼ مً جىُٟظ ألاوامغ وجػ لي، صوعة و زلي/ع٢مي والغ٢مي/جمازالخما ثىال د، م جهمُم  لٖملُت حكم البام، مكاَع

 مىتهُا بمىخج ٖملي ثمً البضاًا ثجُب٣ُا لزهٓام مٗالج مبًُ صا

Reference:  

Stuart Ball ،"Embedded Microprocessor Systems ،Real World Design" ،Latest Edition ،Elsevier Science. 
  

 HVN 317 اليهغبائُت الؿالمت ولىائذ كىاهين-2

 التر٦ُباث– الخُغة اإلاىا٤َ- الهىا٤ٖ مً تًوالخما ثُتال٨هغبا الصخىاث- الى٢اجي الخاٍعٌ- ال٨هغباثُت الخىاصر مهاصع

 الخانت

Reference:  

A Textbook of Electrical Technology Volume I – Basic Electrical Installation Guide ،6008 ،(Schneider Electric) 

 HVN 318   اليھغبُت اللىي  جىػَع أهظمت -3

ان خؿاباث - الخىػَ٘ ؤهٓمت ِجسُُ - ألاخما٫ زىام - الخىػَ٘ ؤهٓمت  خماًتال - الخىػَ٘ ؤهٓمت في الخد٨م - وال٣هغ الخمل ؾٍغ

 . ؤهٓمت الخىػَ٘ ا٢خهاصًاث -
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ُت، مٗضا ثُاداإلا ،َ٘ػ هٓام الخى  ثم٩ىها ُت، ألاهٓمت ألاولُت وال لٍُى الى٣ز، ثظًاٛال٣ُ٘، اإلا ثالٟٖغ تشالٟٖغ  .اهٍى

 .ال٣ٟض في ال٣ضعة ثٟاى الجهض واٖخباعاسَ٘، اهػ ٨م في قب٨ت الخى دَ٘. ؤهٓمت الخػ لىٓام الخى  ٫ماخالخيبا باأل 

ايالكب٨ت. مى  لضمت وبٖاصة حك٨ُخَ٘، بٖاصة الػ في ؤهٓمت الخى  ثٟاشاإلا٨ ثجُب٣ُا م –ألاؾباب  :ظىصة ال٣ضعة ثٖى  – الخ٣ٍى

 .َغ١ اإلاٗالجت

 Reference: 

 TuranGonen ،―Electric Power Distribution System Engineering‖  ، Mc Graw-Hill Publishing Co. ،Latest Edition. 
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 الثاويالفصل الضعاس ي 
 

  351BASإصاعة مكغوعاث 

ت اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت واإلاهاعاث الخدلُلُت للخإزحر ٖلى ال٣غاعاث في بصاعة اإلاكغوٕ  جسُُِ وجىُٓم اإلاكغوٕ في بِئت  -ٞهم ومٗٞغ

اث بداالث الضعاؾت  -ال٫ ا٦دؿاب ج٣ىُاث وؤصواث الغ٢ت وال٨شاٞت ؤٖما٫ مخٛحرة وم٣ٗضة مً ز  -اؾخسضام ؤمشلت جغبِ الىٍٓغ

٘ الهىضؾُت وألاؾالُب اإلاى٣ُُت وألاصواث والخُاعاث اإلاخاخت  َغ١ الخلى٫ اإلاى٣ُُت الجساط ال٣غاع في بصاعة الٗضًض مً اإلاكاَع

٘ الهىضؾُت وجسُُُها و  ؤؾاؾُاث بصاعة اإلاكغوٕ بما في طل٪ صوعة خُاة  -بصاعتها وبنهائها و٦ُُٟت اؾخسضامها في بضء اإلاكاَع

اإلاكغوٕ ، واإلاكغوٕ الخسُُِ ، وج٣ىُاث الجضولت ، والخيبا بالخض٤ٞ الى٣ضي ، وج٣ُُماث ألاصاء ، والخ٣ضًغ ، ومغا٢بت الخ٩ال٠ُ 

 ، وجىُٓم اإلاكغوٕ ، وم٣ضمت إلصاعة اإلاساَغ

Reference:  

Lex A. van Gunsteren. Stakeholder-oriented Project Management: Tools and Concepts - Volume 6 ،(TuDelft) 

 

 HVN 352 ( 1) العاليهىضؾت الجهض 

ٜ الهالى –الٗؼ٫ للٛاػاث الٗاػلت  انهُاع  –ٖملُت الخإًً اإلاسخلٟت للٛاػاث  – الٗالىج٣ضًم لهىضؾت الجهض  ٜ –الخَٟغ الكغاعة  جَٟغ

جىلُض و٢ُاؽ الجهض الٗالي  -الخيؿ٤ُ بحن الٗاػالث  -اإلاىاص الهلبت الٗاػلت وانهُاعها -الٗاػلت وانهُاعهاالؿىاثل  –ال٨هغباثُت 

دو م٩ىهاث الىٓام ال٨هغباجي طي الجهض الٗالي.  –اإلاؿخمغ واإلاترصص والىبط ي   َغ١ ازخباع ٞو

Reference:  

- Naidu and Kamaraju ،―High Voltage Engineering‖  ، Latest Edition ،Tata McGraw Hill. 

- G. Vijayaraghavan, Mark Brown and Malcolm Barnes, ―Practical grounding, bonding, shielding and surge 

protection‖, Elsevier Press, 6004. 

 HVN 323  اللُاؾاث اليهغبُت والاليتروهُت

 –ؤظهؼة ٢ُاؽ ال٨تروهُت )عاؾماث الظبظباث  -ؽ الخُاع اإلاترصص( ؤظهؼة ٢ُاؽ ج٣لُضًت )ؤظهؼة ٢ُاؽ الخُاع اإلاؿخمغ وؤظهؼة ٢ُا

ت  –مدلل اقاعة  –مىلضاث الاقاعاث  اظهؼة ال٣ُاؽ طاث اإلاٗالج  –ج٠ُُ٨ الاقاعة الغ٢مُت(  –ج٠ُُ٨ الاقاعة الخىاٍْغ

 الض٤ُ٢.

- Reference: 

- Alan Morris and Reza Langari, Measurement and Instrumentation: Theory and Application [3 ed.] 

ACADEMIC PRESS, 6060. 

- Andrea Cataldo et al, ―Basic Theory and Laboratory Experiments in Measurement and Instrumentation: A 

Practice-Oriented Guide‖, Springer International Publishing; 6060. 

- Dominique Placko, Fundamentals of Instrumentation and Measurement ,Wiley, 6007.  

 

 HVN 334هظم الطاكت اإلاخجضصة 

الاهٓمت  - اؾاؾُاث الخالًا الٟىجىيىثُت -خ٣اث٤ وؤع٢ام ًٖ الُا٢ت اإلاخجضصة  -م٣ضمت ٖامت ًٖ هٓم الُا٢ت اإلاخجضصة 

ىلخُت الٛحر مخهلت بالكب٨ت  ىلخُت اإلاخهلت بالكب٨ت  - اوم٩ىهاتهالٟىجٞى مخُلباث الغبِ م٘ الكب٨ت    - اوم٩ىهاتهالاهٓمت الٟىجٞى

اح اح م٘ الكب٨ت - اؾاؾُاث َا٢ت الٍغ ج٨ىىلىظُا الُا٢ت الكمؿُت اإلاغ٦ؼة        CSP -الُا٢ت الكمؿُت اإلاغ٦ؼة - عبِ ؤهٓمت الٍغ



 جامعة أسوان –كمية هندسة الطاقة 

 77 الالئدت الضازلُت إلاغخلت البكالىعٍىؽ

 

ت م٘ الخالًا الٟىجىيىثُت   -م٣اعهت بحن مسخل٠ اهىإ الخ٨ىىلىظُا  ؤهٓمت وحٗلُماث الُا٢ت  -م٣اعهت الُا٢ت الكمؿُت اإلاغ٦ٍؼ

 سخل٠ اهىإ اإلاكتر٦حناإلاخجضصة بمهغ صعاؾت إلا

Reference:  

Henrik Lund A Smart Energy Systems Approach to the Choice and Modeling of 900: Renewable Solutions ،

Academic Press 6nd Edition ،6094 

   325UNC   كظاًا الطاكت واإلاُاه وحغير اإلاىار

ال٣ًاًا  -هضعة اإلاُاه  -مىاعص اإلاُاه  -َبُٗت اإلاُاه  -الُا٢ت واإلاىاعص  -ىظُا الُا٢ت ج٨ىىل -اإلاُاه وحٛحر اإلاىار و م٣ضمت ًٖ  الُا٢ت 

 -الُا٢ت والىعي البُئي: الترابِ بحن اإلاىاعص والخٟاٖالث م٘ الخإزحراث اإلاىازُت اإلاغنىصة واإلاخى٢ٗت ٖلى الىاظهاث  -البُئُت 

ت  ضم ال٣ُحن والًٗ -ألاخضار اإلاىازُت اإلاخُٞغ  -٠ اإلاغجبِ بخإزحراث اإلاىار ٖلى واظهاث الُا٢ت واإلاُاه وألاعاض ي اإلاساَغ ٖو

مىاًَ ال٠ًٗ ٖىض اجساط ال٣غاع ، والٟغم ،  -الخس٠ُٟ مً خضة اإلاىار والخ٠ُ٨ في واظهاث الُا٢ت واإلاُاه وألاعاض ي 

 والخيؿ٤ُ مً ؤظل الخس٠ُٟ والخ٠ُ٨ في واظهاث الُا٢ت واإلاُاه وحٛحر اإلاىار

 

 X32 HVN  (2) ازخُاعي ملغع 

 ًسخاع الطالب ماصة واخضة مً اإلاىاص الثالزت الاجُه:

 HVN 326  اليهغبائُت آلاالث جصمُم -1

 آلاالث جهمُم – ألاوظه زالزُت الخشُت ال٨هغباثُت اإلادغ٧اث جهمُم – ألاوظه وزالزُت الىظه ؤخاصًت ال٨هغباثُت اإلادىالث جهمُم

ت مدفي الخ  ثؤقباه اإلاىنال   ثم٣ضمت ًٖ ال٨تروهُا -مىلضاث الخض الظاحى  –تزامً اإلا ال٨هغباثُت الخُاع   ثغ٧اد٨م في ؾٖغ

 ؤلاؾخ٣غاع الضًىام٩ُى لآلالث ال٨هغباثُت. – اإلاؿخمغ واإلاترصص

Reference:  

- P. Manikandan. DESIGN OF ELECTRICAL MACHINES, 

- https://www.pdfdrive.com/design-of-electrical-machines-tamilnadu-e97466938.html 
 

  HVN 327 الغكمُت الاقاعاث معالجت -2

 - ٣ُ٘اإلاخ الؼمً طاث ألاهٓمت جدلُل – وؤلاعقاصاث ٞىعٍحر جدلُل-اإلاؿخمغ الؼمً طاث هٓمتألا  جدلُل–الغ٢مُت  ؤلاقاعاث مٗالجت

مخٗضصة  الغ٢مُت ؤلاقاعاث جدلُل– اإلاخ٣ُ٘  الؼمً طاث لؤلهٓمت الخظبظبُت الاؾخجابت – اإلاخ٣ُ٘ الؼمً طاث ألاهٓمت جد٤ُ٣

ٗت اإلاخ٣ُٗت ٞىعٍغ جدلُالث -اإلاسخلٟت  وجُب٣ُاتها الخ٣ُ٘  جهمُم -اإلاىتهُت الىبًُت الاؾخجابت طاث اإلاغشخاث  جهمُم - والؿَغ

 ٫.مباصت اإلاٗالجت الغ٢مُت مخٗضصة اإلاٗض -اإلاغشخاث الغ٢مُت  – الٛحرمىتهُت الىبًُت تالاؾخجاب طاث اإلاغشخاث

Reference:  

Broesch ،James D.; Stranneby ،Dag; Walker ،William (6008-90-60). Digital Signal Processing: Instant access (9 

ed.). Butterworth-Heinemann-Newnes. 

  HVN 328  لُض والدكغُلالخى  اكخصاصًاث -3

 ٢ًبان ججهحزاث-الخباًً مٗامل- ألاخما٫ بحن الخباًً -الُلب وحٛحر ال٨هغباثُت الاخما٫ ؤهىإ:ال٨هغباثُت ألاخما٫ مىدىُاث

ٟاث- الدكُٛل ج٩لٟت – الاؾاؾُت الخ٩لٟت:ال٨هغباثُت ال٣ىي  ميكئاث ب٢خهاصًاث -الخىنُل و٢ضعتها  اإلادُت بزخُاعهٕى-الخٍٗغ

ٟاث . والبضاثل م٣اعهاث ب٢خهاصًت -والٗامل الضاثغ ؤلاخخُاَي وخضاث- الىخضاثو٢ضعاث   لخؿاب اإلاسخلٟت ١ الُغ  :الخٍٗغ

 ال٣ىي  ألهٓمت اإلاشالي الدكُٛل - ا٢خهاصًا اإلاشالي ال٣ضعة مٗامل– ال٣ضعة مٗامل جدؿحن- اإلاىسًٟت ال٣ضعة مٗامل جازحر- اإلاؿتهل٪

https://www.pdfdrive.com/design-of-electrical-machines-tamilnadu-e17462138.html
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ت اثللمدُ الى٢ىص بقٗا٫ هماطط:ال٨هغباثُت ت للمدُاث الامشل الدكُٛل- الخغاٍع  اإلاشالي الدكُٛل- ال٣ٟض خؿاب بصزا٫– الخغاٍع

ت اإلادُاث مً م٩ىن  لىٓام   اإلااثُت. للمدُاث ألامشل الدكُٛل -الخغاٍع

References:  

- James I Sturgeon and al. ،A consumer's guide to the economics of electric utility ratemaking. 9980 

- https://www.pdfdrive.com/a-consumers-guide-to-the-economics-of-electric-utility-ratemaking-

e957855865.html  

https://www.pdfdrive.com/a-consumers-guide-to-the-economics-of-electric-utility-ratemaking-e157855825.html
https://www.pdfdrive.com/a-consumers-guide-to-the-economics-of-electric-utility-ratemaking-e157855825.html
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  ُتائباليهغ  ي اللى  بغهامج هىضؾت

 الفغكت الغابعت

 ألاول الفصل الضعاس ي 
 

 HVN 451( 1) الحماًتفصل و ال أحهؼة

 ال٨هغباثُتفي اإلاهاو٘ واإلادُاث  خماًتمىا٤َ ال – خماًتؤهىإ وجىػَ٘ ؤظهؼة الٟهل وال –الخماًت و م٣ضمت ًٖ ؤظهؼة الٟهل 

َغ١ بَٟاء ال٣ىؽ  – ال٨هغباثُتغ٦ُب اإلاٟاجُذ ؤهىإ وج –ؤهىإ الؿ٨ُىت الٗاػلت وؤهمُتها  – ال٨هغباثُتوقب٩اث ال٣ىي 

 -ال٣ىاَ٘ ؤلال٨تروهُت لضواثغ الخُاع اإلاؿخمغ والخُاع اإلاترصص  -٢ىاَ٘ الٟغاٙ -ال٣ىاَ٘ الهىاثُت -ال٣ىاَ٘ الؼمىُت – ال٨هغباجي

طاث الجهض الٗالي ؤظهؼة ال٣ُ٘ في الكب٩اث  –م٣ضمت ًٖ اإلاغخالث الاؾخاج٨ُُت  –الجهض بٗض الٟهل اؾخٗاصة  –اإلاههغاث 

 .عالخُا مدىالث –مٟاجُذ الٟهل في قب٩اث الخىػَ٘  –

Reference:  

Blackburn ،"Protective Relaying: Principles and Applications" ،Marcel Dekker ،Latest Edition. 
 

 HVN 452 ( 2) العاليهىضؾت الجهض 

الخضازل بحن زٍُى الاجها٫  -٩ُاه٩ُي لخٍُى الى٣ل الهىاثُت الخهمُم اإلا – الخٍُى الهىاثُت لى٣ل ال٣ضعة ال٨هغباثُت

اإلاىظاث  –اإلاجاالث ال٨هغباثُت واإلاٛىاَِؿُت الىاقئت ًٖ زٍُى ه٣ل ال٣ىي ال٨هغباثُت –وزٍُى ه٣ل ال٣ىي ال٨هغباثُت 

جإٍعٌ ؤهٓمت ال٣ىي  – عيُتال٩ابالث الا  - ألازاع البُىلىظُت للمجاالث ال٨هغومٛىاَِؿُت –اإلاؿاٞغة والجهىص الؼاثضة الٗابغة

ٜ ال٨هغباجي و ْاهغة البر١  - ال٨هغباثُت واٖخباعاث الؿالمت جُب٣ُاث  - الهىا٤ٖ الصخىاث ال٨هغباثُت والخماًت مً - الخَٟغ

الازخباع ٚحر اإلاضمغ  -ازخباع الجهض الٗالي لؤلظهؼة ال٨هغباثُت  -جهمُم وحكُٛل مٗامل الجهض الٗالي  -هىضؾت الجهض الٗالي 

 لمىاص وألاظهؼة ال٨هغباثُت. ل

Reference:  

- Mazen Abdel-Salem, Hussein Anis , Ahdab El-Morshedy , ‗  Roshdy Radwan, " High-Voltage Engineering : 

Theory and Practice, Second Edition, Revised and Expanded", Latest edition. 

- Naidu and Kamaraju ،―High Voltage Engineering  Latest Edition ،Tata McGraw 
 

 HVN 453(   2اليهغبائُت )اللىي  أهظمتجدلُل 

اث التي جدخىي ٖلى الٗضًض مً ألانٟاع  -جمشُل ؤهٓمت الُا٢ت ال٨هغباثُت  مؿاعاث الُا٢ت ال٨هغباثُت  -خل الكب٩اث واإلاهٟٞى

ُا٫ اإلاخمازلت -اإلا٩ىهاث اإلاخمازلت  -ج٣ضًغ الخالت  - ىاع  - خؿاباث ألٖا  -زُإ زالسي الُىع ٚحر مخىاػن  -زُإ مخمازل زالسي ألَا

و  Gauss - Seidelجدلُل جض٤ٞ الخمل:  -جدلُل قب٨ت ال٨مبُىجغ . مٟاهُم همظظت هٓام الُا٢ت  -ؤهىإ ؤهٓمت الُا٢ت اإلاخىاػهت 

Newton - Raphson  وdiscrete -  مٗاصالث .٘ ت م Thievinenَغ١ الخدلُل الؿَغ غ١ مهٟٞى  ٣اومت الىا٢لَو

 

Reference:  

TuranGonen, ― Electric Power Distribution System Engineering‖, Mc Graw-Hill Publishing Co. ،Latest Edition. 
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اإلاهىٗت مً  اإلاٟاجُذ -واهىاٖها  الهىاُٖت ال٨هغبُت اإلاٟاجُذ – (اإلاكٛالث واهىاٖها – مدىالث ؤلاقاعة )الخؿاؾاث واهىاٖها

ؤهىإ الخا٦ماث –م٨ُٟاث ؤلاقاعة  - ؤقباه اإلاىنالثاإلاغخالث ال٨هغوم٩ُاه٨ُُت و مغخالث  - مٟاجُذ الخض –ؤقباه اإلاىنالث 

 –زالزُت الٗىانغ جهمُم الخا٦ماث  – اإلاخ٣ضم-اإلاٗؼػاث طاث الُىع اإلاخ٣ضم والُىع اإلاخإزغ و الخإزغجهمُم  –الهىاُٖت 

 .م الخد٨م ال٨هغبُتؤمشلت مً هٓ

Reference:  

Christopher T. Kilian,  Modern Control Technology: Components And Systems, 3rd edition, 6006  

Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, Fifth Edition, 6090 

 

  HVN 401  (1) الخسغج مكغوع

سضما اإلاٗلىماث التي ؾب٤ صعاؾتها في اإلاىاص اإلاسخلٟت في البرهامج  و ًسضم مجا٫ ٣ًىم الُالب بٗمل مكغوٕ بدثي جُب٣ُي مؿخ

ؼ َوص الُالب بخٍٗغ٠ ًٖ مباصت ٦ُُٟت. في الخُاة الٗملُتال٨هغباثُت مً مجاالث اؾخسضام ال٣ىي و آلاالث  ًَ بظغاء  خُض 

غ١ ٖغى هخاثج البدىر غ َو  ذ بقغاٝ ؤًٖاء هُئت الخضَعـ بال٣ؿم.و ٩ًىن جد و٦خابت اإلا٣ترح البدثي ومىهجُاث وج٣اٍع

 

  X  41 HVN( 3) ازخُاعي ملغع 

 الاجُه: الثالزتًسخاع الطالب ماصة واخضة مً اإلاىاص 

 HVN 416  واإلاخجضصة ةالطاكت الجضًضهىضؾت  -1

اح َا٢ت – الكمؿُت الُا٢ت ت الُا٢ت – اإلااثُت الُا٢ت – ألاعى باًَ َا٢ت – الٍغ  – هٓمت اإلاكتر٦تألا  – َا٢ت ألامىاط – الخٍُى

ل – وألاخما٫ بصاعة الُا٢ت ا٢ت الكمؿُت الُا٢ت ؤهٓمت جدٍى اح َو ىلخُت  – ٦هغباثُت َا٢ت بلى الٍغ  مىٓىمت –اإلاىٓىمت الٟىجٞى

اح َا٢ت  .الٗمىمُت بالكب٨ت منها ٦ال عبِ – الى٢ىص زالًا مىٓىمت – الٍغ

ت الكمؿُت خال ثغ٧ادالُا٢ت الكمؿُت. اإلا ثت لخُب٣ُاًٟسغاعة اإلاىخال ثصعظا - الًا الى٢ىص الهجحنزو  ي ُى خالى٢ىص ال غاٍع

ت. الُا٢ت اإلااثُتخال مً ال٨خلت لهخاط الى٢ىص الؿاثب - ىثُتيالُا٢ت ال٨هغو  وج٩لٟت مباصت .وجىلُض ال٨هغباء  ثُاداإلا: ٍُى

 .جمدال حرةٛالُا٢ت ال٨هغوماثُت اله ،ال٨هغوماثُت

Reference: 

- Godfrey Boyle ،―Renewable Energy: Power for a Sustainable Future‖  ، 6nd or Latest Ed.  ،Oxford: Oxford 

Univ. Press.  

- Aldo Da Rosa ،―Fundamentals of Renewable Energy Processes‖  ، 9st or Latest Edition ،Elsevier Academic 

Press.  

  HVN 417 اليهغبائيأهظمت الجغ  -2

 ؤخاصي مىب٘ مً مٛظاة مؿخمغ جُاع مدغ٧اث .الٟغملت ،غ٦تخبضء ال ي،الضوعان الٗاص :٦هغباثُت ثباعااٖخ ،ال٨هغباجي الجغ مباصت 

 بهٟت مىخضاث زالًا مً الىظه زالسي مىب٘ مً مٛظاة مؿخمغ جُاع مدغ٧اث - ومؼصوظت ٧املت بهٟت مىخضاث زالًا مً الىظه

 - اإلاؿخمغ الخُاع إلادغ٧اث اإلاٛل٣ت الخد٨م صواثغ -غمخ٣ُ٘ مؿخم جُاع مىب٘ مً مٛظاة مؿخمغ جُاع مدغ٧اث - ومؼصوظت ٧املت

 بإهىاٖها اإلاتزامىت اإلادغ٧اث في الخد٨م- اإلاخدغ٥ الًٗى ،الشابذ الًٗى وجغصص ظهض حٛحر زال٫ مً الخشُت اإلادغ٧اث في الخد٨م

 .اإلاترصص الخُاع إلادغ٧اث اإلاٛل٣ت الخد٨م صواثغ - اإلاسخلٟت

Reference:  
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Charles I. Hubert. ،―Electric Machines: Theory ،operation ،application ،adjustment and control‖  ، Latest edition ،

Maxwell Macmillan International Publishing Group ،6009. 

 

HVN 418  3-جلىُت وجصيُع الطاكت اليهغوطىئُت 

ت الؿاثضة. الاججاهاث اإلاسخلٟت في ج٨ىىلىظُا مباصت حكُٛل الخالًا الكمؿُت. ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ في ج٣ىُاث ال خالًا الخجاٍع

ملُاث الخهيُ٘ اإلا٣ابلت والبِئت. جإزحر مٗالجاث الجهاػ اإلاسخلٟت ٖلى ألاصاء ومىزى٢ُت اإلاىخج.  ت ٖو ٖملُاث مغا٢بت الخالًا الخجاٍع

مً الجُل الشالض والخالًا الكمؿُت ٚحر ؤلاهخاط ال٩املت ل٩ل مً الخالًا الكمؿُت ال٣اثمت ٖلى الؿل٩ُىن والخالًا الكمؿُت 

 .الخالًا الكمؿُت مً خُض اإلاىاص وج٨ىىلىظُا الخهيُ٘ ومضي مالءمتها للخُب٤ُ هظهصعاؾت  جخماإلاخجاوؿت. 

 ، ىاثُتشال ثالًا الكمؿُت مً الىنال خ، الثألاؾاؾُت لىباثِ ؤقباه اإلاىنال  ثقٗإ الكمس ي، الخىلض والاهضماط، اإلاٗاصال ؤلا 

ا حألالىا ىل ثواإلاهٟٞى ىلخالٟىجٞى ىلؼ ُت، اجخُت، ألاهٓمت الٟىجٞى ىل ي، جهمُم الىٓمتان الىٓام الٟىجٞى  .ُت اإلاؿخ٣لتخالٟىجٞى

Reference: 

 Marius Paulescu, Eugenia Paulescu, Paul Gravila, Viorel Badescu . Weather Modeling and Forecasting of PV 

Systems Operation, 6093 
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 الثاويالفصل الضعاس ي 
 HVN 454( 2ًت )الحمافصل و الأحهؼة 

ىانغها خمباصت ال اصة الخُاع الخماًت -ال٨هغباثُت  خماًتفي ؤهٓمت ال خماًتمغاخل ال -ماًت ٖو الخماًت ؤلاججاهُت يض  -يض ٍػ

اصة الخُاع اصة الخُ الخماًت - ُتاإلاؿاٞ الخماًت –الخماًت الٟغ٢ُت  -ٍػ آلاالث  خماًت –اع بةؾخسضام اإلاىظت الخاملت يض ٍػ

ٞهل   -اإلادغ٧اث الخشُت  خماًت –٢ًبان الخىػَ٘ الغثِؿُت  خماًت –ال٨هغباثُت مدىالث ال٣ىي  خماًت –ُت اإلاتزامىت اثال٨هغب

 الخُاعاث اإلاؿخمغة و اإلاخٛحرة .

 الض٣ُ٢ت ثاإلاٗالجا ثطا ثال خاإلاغ  ضمت بلىالت الىٓام؛ م٣خ؛ بٖاصة  ثُغابايَ٘؛ مغا٢بت الا ػ ماًت ؤهٓمت الخى خ ٤جُبُ

Reference:  

Breaking and protection devices ،Latest edition (Legrand) 

 

   HVN 463(2إليتروهُاث اللىي الصىاعُت )

ت وباصثاث الخغ٦ت الىاٖمت الهىاُٖت ال٣ىي  اؾخسضام ال٨تروهُاث اث م٣ىص ––للخد٨م في اإلادغ٧اث و اإلا٣ىصاث مخٛحرة الؿٖغ

جصخُذ مٗامل  –(  UPS & ATSؤهٓمت الُا٢ت الاخخُاَُت ) –الخد٨م الهىاعي  – Drivesالخغ٦ت إلادغ٧اث الخُاع اإلاؿخمغ

اث و اإلاخد٨ماث في الصخً  –ال٣ضعة وا٦دكاٝ الخىا٣ُٞاث و مٗالجتها  آالث  –مىٓماث الجهض الاوجىماج٨ُُت  –شخً البُاٍع

 –الال٨تروهُاث الهىاُٖت في الغوبىجاث  –ال٨هغباثُت وال٣ىاَ٘ ال٨هغباثُت الكب٨ت  ظهاػ جدلُل –زانت و م٣ىصاتها  ٦هغباثُت

.٤  اهٓمت ا٦دكاٝ و م٩اٞدت الخٍغ

References 

Kissell ،Thomas E. Industrial electronics: applications for programmable controllers ،instrumentation and process 

control ،and electrical machines and motor controls. Vol. 3. Prentice Hall ،Latest Version. 

 

 HVN 431 جسطُط أهظمت الطاكت

م٣ضمت: جسُُِ هٓام الُا٢ت ، الهضٝ ، مغاخل الخسُُِ والخهمُم ، الاهخ٣ا٫ مً الخسُُِ بلى الدكُٛل. جسُُِ ٢ضعة 

الىمى ، مٗض٫ ٢ضعة الخىلُض ، ؤصاء الاه٣ُإ ، ج٣ُُم الىٓام هٓام الخىلُض: الىماطط الاخخمالُت لىخضاث الخىلُض ، مٗض٫ 

٣ضان ماقغاث الُا٢ت ، ج٣ُُم جىاٞغ بمضاصاث الُا٢ت. ألاهٓمت اإلاترابُت: جدلُل اإلاىزى٢ُت مخٗضص اإلاجاالث ،  ل٣ٟضان الخمل ٞو

٣ىص َا٢ت جباص٫ الُا٢ت ، الخدضًض ال٨مي للٟىاثض الا٢خهاصًت واإلاىز ى٢ُت لدكُٛل اإلاجم٘. الخيبا حكُٛل ججم٘ الُا٢ت ٖو

غ١ ؤلاؾ٣اٍ الا٢خهاصي. جسُُِ  بالُلب / الُا٢ت: همِ اؾتهال٥ ال٨هغباء ، طعوة الُلب والخيبا بالُا٢ت خؿب الاججاه َو

جىؾٗت هٓام الُا٢ت: نُاٚت مك٩لت جدؿحن ؤ٢ل ج٩لٟت جخًمً ج٩ال٠ُ عؤؽ اإلاا٫ والدكُٛل والهُاهت للىخضاث اإلاغشخت مً 

ً ، جسُُِ اإلادُاث  ؤهىإ مسخلٟت. جهمُم ؤهٓمت الخىػَ٘: م٣ضمت ، الازخُاع ألامشل للمىنل ، وي٘ اإلا٨شٟاث ، بٖاصة الخ٩ٍى

ُت  .الٟٖغ

Reference:  

- Dasari, S., Electric Power System Planning,IBT Publishers (9999). 

- A. S. Pabla, Electric Power Planning, McGraw Hill, 6nd Edition, 6096  

- Sullivan, R., Power System Planning, McGrawHill (9977). 

- Knight, U.G., Power System Engineeringand Mathematics, Pergamon Press (9976). 

- McDonald, J.R., Modern Power System Planning, McGrawHill (6007). 
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 HVN 402 (2) الخسغج مكغوع

 رم الاو٫.ٌؿخ٨مل الُالب ما بضؤه في الخح

 

  HVN 455 الخديم في أهظمت اللىي الدكغُل و 

الخد٨م في  –همظظت اإلادُاث والخىعبِىاث  –الاخما٫ وألاهٓمت اإلاترابُت  –الكب٩اث -ال٨هغباثُت  لآلالثالخىام الضًىام٨ُُت 

جباص٫ الُا٢ت بحن  - ؤهٓمت الخد٨م في الجهىص ومىٓماث الجهىص ألاجىماج٨ُُت -ؤهٓمت الخد٨م في ال٣ضعاث -الخمل والترصص

 -ؤهٓمت الخد٨م في مٗىياث ال٣ضعة الٛحر ٞٗالت الاؾخاج٨ُُت  –الخد٨م في زٍُى الغبِ بحن ألاهٓمت ال٨بحرة  -الكب٩اث 

ىٜ، مُٗاع اإلاى٣ُت  :الاؾخ٣غاع الٗابغ–همىطط آلالت في خالت الايُغاباث  -همىطط ألالت اإلاتزامىت اإلاخهلت بالكب٨ت مٗاصلت ؾٍى

ت، لغ اإلاٗضلت اإلادؿاٍو لغ و َغ١ ؤٍو  .َغ١ ؤٍو

طاث الًِٛ الٗالي  ؤهٓمت الخد٨م في قب٩اث الخُاع اإلاؿخمغ -ؤظهؼة الى٣ل اإلاغن للخُاع اإلاخٛحر -همىطط الايُغاباث الهٛحرة  -

اث و٢ضعاث اإلادغ٧اث الخشُت واإلادغ٧اث طاث الخُاع اإلاؿخمغ والخد٨م في ٢ضعاث اإلاخدغ٧اث اإلاتزامىت  – و٦ُُٟت الخد٨م في ؾٖغ

اإلاؿخ٣بلُت لخ٨ىىلىظُا  الاججاهاث-بصاعة الانى٫  –الاؾ٩اصا وج٣ضًغ الخالت  –الخد٨م في ظهىص اإلادغ٧اث بهٟت ٖامت 

 اإلاٗلىماث في ؤهٓمت ال٣ىي.

م خ ضًغج٣ ،٨مدالخ ؼ ؤهٓمت بصاعة الُا٢ت ومغا٦ ،الخىلُض ثضاخ٨م آلالي لى دالخ ،للىٓامي الا٢خهاص ُٛلالدك الت الىٓام؛ ج٣ٍى

 غ٦ُت للىٓامخمىُت الألا 

Reference:  

Bevrani H. Robust power system control. New York: Springer; 6009. 

  X42 HVN ( 4) ازخُاعي ملغع 

 ًسخاع الطالب ماصة واخضة مً اإلاىاص الاجُه:

 HVN 426   اليهغبائُت الكبكاث حھىص اجؼان -1

 بجؼان ٖضم ٖلى الخٛلب -الخشُت اإلادغ٧اث جإزحر -الكب٩اث ماقغاث بجؼان– ما٫ألاخ جمشل– الجهض ٢ُاؽ ٦ُُٟت -الجهىص اجؼان مٗجى

 .ٖملُت جُب٣ُاث  -الكب٩اث ظهىص

 َ٘ الُا٢ت، ج٣ُُمػ وجى  لاإلاؿتهل٨حن، ج٣ُُم اٖخماصًت اهٓمت جىلُض وه٣ ث، ٞئا٫ماخهاثو ألا ز، ٫ماخجى٢٘ ألا  ثاؾتراجُجُا

 ٔ الُا٢تٟخ ثواؾتراجُجُا ٫ماخج٩لٟت ألاهٓمت، اصاعة ألا 

References:  

Clément M. Lefebvre. Electric Power - Generation ،Transmission and Efficiency ،(NOVA) 

 

 HVN 427  جطبُلاث إليتروهُاث الطاكت الصىاعُت -2

٨ت باؾخسضام جدؿحن ؤصاء الكب -ألاؾالُب الخضًشت لخُٗٓم ؤصاء ؤهٓمت الؿُاعاث  -ألاؾالُب الخضًشت لخدؿحن مٗامل ال٣ضعة 

ٟي  -اللخام ال٨هغباجي  -مهاصع الُا٢ت الخضًشت. ؤلاياءة الٟلىعٍت ٖالُت الترصص  -ؤظهؼة بل٨تروهُاث الُا٢ت   -الدسخحن الخٍٗغ

 HVDC & FACTSاإلادىالث ؤلال٨تروهُت في جُب٣ُاث الجهض الٗالي  -جدؿحن مٗامل ظهض الخغط للمدى٫ ؤزىاء الخدمُل 

الخُاع اإلاؿخمغ بلى جُاع مؿخمغ؛  ثحراٛال٨ٗؿُت؛ م ثاإلا٣ىما ،ثاإلا٣ىما، لخُاع اإلاترصص بلى جُاع مترصصا ثحراٛم: ال٣ضعةث حراٛم

 .في ؤهٓمت ال٣ىي ال٨هغباثُت ثالغهاهت؛ جُب٣ُا ثحراٛاإلا

Reference:  

D. W. Hart, "Introduction to Power Electronics", Prentice-Hall, Latest Edition. 
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 HVN 428ت وبهترهذ ألاقُاء الكب٨ت الظ٦ُ -3

اإلاٟهىم والٗىانغ ألاؾاؾُت   - م٣ضمت ًٖ الكب٩اث الظ٦ُت جُىع الكب٩اث ال٨هغباثُت  -الكب٩اث ال٨هغباثُت الخ٣لُضًت 

ت الخد٨م ألهٓمت بهترهذ ألاقُاء ) - كب٩اث ال٨هغباثُت وؤهٓمت الاجهاالثلل ( والكب٩اث الظ٦ُت وجُب٣ُاتها. IoTؤؾاؾُاث هٍٓغ

اث التي جٟغيها ألاهٓمت واؾٗت الىُا١ ، الاججاهاث الخالُت واإلاؿخ٣بلُت والخدضًاث في ٖملُت نى٘ ال٣غاع إلهترهذ الخدضً

 .ألاقُاء ، البدض الهىاعي وألا٧اصًمي اإلاؿخمغ في مجا٫ جُب٣ُاث مجا٫ الكب٨ت الظ٦ُت

٣ت الاؾخ٣هاء، الٗىام خلالظ٦ُت، ال لجمهُض للظ٧اء الانُىاعي، الٗىام  ثألاولى، الكب٩ا الضعظت ٤اإلاى٣ُُت ومىُ لبٍُغ

 .ٖملُت في مٗالجت الهىع  ثالخُب٣ُُت، جُب٣ُاٛاث الٗهبُت الانُىاُٖت والخهض٣ًُت، مٗالجت الل

 

Reference  

- Stuart Russell and Peter Norvig, ―Artificial Intelligence: A Modern Approach‖, 6nd or Latest Edition, 

Prentice Hall 

- Al-Sakib Khan Pathan, Zubair Md. Fadlullah, Mohamed Guerroumi ―Smart Grid and Internet of Things‖ 

Second EAI Int. Conf. SGIoT 6098, Niagara Falls, Canada, July 99, 6098. 
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 اللىي اإلاُكاهُيُت زاهُا: بغهامج هىضؾت

 الفغكت الاولي

 الفصل الضعاس ي ألاول 
  111UNC ق ألاوؿان خلى 

الخٗا٢ضاث  – ال٣اهىن  مهاصع – ال٣اهىن  اؾـ – لل٣اهىن  الٗامت الاهضاٝ – ال٣اهىهُت ال٣اٖضة زهاثو -حٍٗغ٠ ال٣اهىن 

بُٗتها واهىاٖها وم٩ىهاتها  ٢ىاهحن  – وال٣ٗىص الكغ٧اث ٢اهىن  – والخجاعي  اإلاضوي ال٣اهىن  -للخٗا٢ضاث  الخا٦مت ال٣ىاهحن -َو

 – الًغاثب الهىاُٖت ٢اهىن  -بالهىضؾت  اإلاخٗل٣ت ال٣ىاهحن - الضولُت ال٣ٗىص – الٗام واإلاا٫ الخ٩ىمت في ؼاًضاثواإلا اإلاىا٢هاث

ًاث  –٢اهىن الٗمل  -  الٗمغاوي الخسُُِ ٢ىاهحن – البِئت ٢ىاهحن  –ؤلاظاػاث  –الخإمحن الاظخماعي والخإمحن الهحي  –الخٍٗى

 اإلاٗاقاث. –اإلا٩اٞأث 

References:  

Human rights: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians.pdf 

 

  142BAS  ملضمت في البرمجت  

وباؾخسضام لٛت بغمجت بيُت خضًشت ، صعاؾت : بٖالن  ؾب آلاليم٣ضمت في خل اإلاك٨الث الٗلمُت والهىضؾُت باؾخسضام الخا

اث٠ -ٖملُاث ؤلاصزا٫ / ؤلازغاط  -الٗملُاث الخؿابُت ألاؾاؾُت  -اإلاخٛحراث  اث والْى  .ال٣غاع والخل٣ت واإلاهٟٞى

Reference:  

Robert Lafore, "Object-oriented programming in C++. Pearson Education" 4th Edition, 6006. 

 

اط   113BAS( 1هىضؾُت ) ُاثٍع

 اإلاٗاصالث – الضعظت ألاولى مً الخٟايلُت اإلاٗاصالث :الخٟايلُت اإلاٗاصالث - وجُب٣ُاجه واإلاخٗضص والؿُحي الخُى الخ٩امل

 لضوا٫ا - الجؼثُت اإلاٗاصالث الخٟايلُت – اإلاخٗامضة الضوا٫ بٌٗ – آلاهُت الخُُت الخٟايلُت اإلاٗاصالث - الخُُت الخٟايلُت

خماث وألاؾـ والخٟايالث النهاًاث– اإلاغ٦بت الضوا٫ طاث الخدلُلُت اٍع  الخٟايلُت اإلاٗاصالث خل – اإلاؿخىي اإلاغ٦ب في واللٚى

الث – ٞىعٍغ وج٩امالث مدؿلؿالث - ال٣ىي  مدؿلؿلت بةؾخسضام  .البالؽ جدٍى

Reference: 

 John Bird. Basic Engineering Mathematics – fourth edition (Elsevier), 6005 

 

 MED 124زىاص اإلاىاص الهىضؾُت 

ت: وحكمل  ُّ ىبت. الخىام اإلا٩ُاه٨ُ ت: وحكمل الك٩ل، والىػن الىىعي، وألابٗاص، واإلاؿاخت، ومدخىي الَغ ُّ اث الخىام الٟحًز

ت: وحكمل الخمىيت، وال ُّ ٣اٖضًت، الكض، وال٣و، وم٣اومت الًِٛ، والاهدىاء، واإلاغوهت، والهالصة. الخىام ال٨ُمُاث

ت: وحكمل  ُّ ت: وحكمل الخىنُل، والٗؼ٫ الخغاعي، والخمضص. الخىام ال٨هغومٛىاَِؿ والتر٦ُب ال٨ُمُاجي. الخىام الخغاعٍّ

ت:  -ؤقباه اإلاىنالثو  -اإلاىاص طاث اإلا٣اومت الٗالُت واإلاىسًٟت و الىٟاط اإلاٛىاَِس ي وال٨هغباجي. ُّ اإلاىاص الٗاػلت الخىام الهىج

ت: وحكمل الاه٨ؿاع الًىجي، واو٩ٗاؽ وحكمل الاو٩ٗاؽ الهىح ي، والٗؼ٫ الهىحي، وامخهام الهىث. الخىام البهغٍّ

ت في جدؿحن زىام اإلاىاص الهىضؾُت.- وامخهام الًىء، واللىن.  بؾخسضام الخبِباث الىاهىمتًر

Reference:  

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians.pdf
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Alexander V. Vakhrushev, A. K. Haghi ―Composite Materials Engineering : Modeling and Technology‖ Apple 

Academic Press ،(6060) 

 

 HVN 115 أؾاؾُاث الضوائغ اليهغبائُت 

ىانغ الضاثغة حر اإلاؿخ٣لت ، اإلا٣اومت. ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت: ال٨هغبُت مخٛحراث ٖو : الجهض ، الخُاع ، الُا٢ت ، اإلاهاصع اإلاؿخ٣لت ٚو

ت ٢ىاهحن ٦حرقٝى للخُاع و الجهض. صواثغ م٣او  ؤوم،٢اهىن  الضواثغ  - ج٣ؿُم الخُاع و الجهض ومخىالُت،مت بؿُُت: صواثغ مخىاٍػ

غ١ خلها  غ١ خلها –مٟاهُم هامت لضواثغ الخُاع اإلاترصص  –ال٨هغبُت طاث الخُاع اإلاؿخمغ َو  .الضواثغ ال٨هغبُت طاث الخُاع اإلاترصص َو

Reference: 

- J. Electrical Circuit Theory and Technology Bird. ،latest edition (Newnes)  

- Boylestad, "Introductory Circuit Analysis", Prentice Hall, latest edition. 

  

  MED 116ججمُعي عؾم 

٣ت ٦خابت الابٗاص( -جإ٦ُض ٖلى الغؾم -جٟانُل الغؾم -٦ُُٟت الخجمُ٘ -الغؾم اإلاجم٘ ) ؤهىإ الخجمُ٘ ٍغ  -الغؾم الخىُٟظي َو

غ١ ٦خابتها ) ٖال  َغ١ عؾم الٗىانغ ال٣ُاؾُت للما٦ُىاث مشل  -ماث الخلىم والخٟاوث والض٢ت و الخكىهت لؤلؾُذ الابٗاص َو

جُب٣ُاث للغؾم اإلاجم٘ ) َغ١ ه٣ل الخغ٦ت م٩ُاه٨ُُا و َغ١ ه٣ل الخغ٦ت  -اإلاؿامحرو الهىامُل و الخىابحر والتروؽ...الخ(

 هُضعول٨ُُا و ؤظهؼة الغبِ وم٩ُاهؼماث و ؤظهؼة ؤزغي مسخلٟت(.

Reference: 

- Engineering Drawing by M.B. Shah ،and B.C. Rana  publishing 6005 Pearson Edition 

- Textbook of Engineering Drawing by K. Venkata Reddy BS Publications, 6008. 

- Geometric and Engineering Drawing ،K . MORLING ،Elsevier, 6090.  

 

 MED 137مُكاهُكا جطبُلُت 

حُٗحن ٖؼم  -والاظؿام  حُٗحن مغ٦ؼ الش٣ل للخٍُى و اإلاؿاخاث - الاجؼان في البٗض الشاوي )اإلاؿاخاث( و الشالض )الاظؿام(

ت في خؿاب ال٣هىع الظاحي للمؿاخاث -والاظؿام  ال٣هىع الظاحي للمؿاخاث ت اإلاداوع اإلاخىاٍػ ؤلاوكاءاث  -والاظؿام  هٍٓغ

ؼم اإلادضصة ؾخاج٨ُُا )ال٨مغاث، الجملىه اث، الهُا٧ل( وجدضًض ال٣ىي الضازلُت، مىدىُاث الاخما٫ الٗمىصًت و٢ىي ال٣و ٖو

 .ألاهدىاء في في الٗىاعى وال٨مغاث

Reference: 

Russell C. Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics & Dynamics, 94th edition, 6099. 
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 الفصل الضعاس ي الثاوى
  121UNC   ومنهي صىاعيأمً 

ٗاث الؿالمت للمٗضاث واإلايكاث  –ٖىانغ ومهاصع ؤزُاع الؿالمت والصخت الهىاُٖت  –م٣ضمت  مى٘ وججىب  –حكَغ

ت  –ج٣ُُم ألاصاء  –بظغاءاث الصخت والؿالمت الهىاُٖت  –الخىاصر والخغاث٤  اًت والى٢اًت  –اإلاساَغ الخٍُى حر الٖغ ٦ُُٟت جٞى

غ١ الى٢اًت م وؾاثل ألامً  –وؾاثل ألامً الهىاعي في مدُاث جىلُض ال٣ضعة ال٨هغبُت  –نها للٗاملحن.  اإلاساَغ ال٨هغبُت َو

ُت  الى٢اًت  –وؾاثل ألامً الهىاعي في زٍُى الى٣ل الهىاثُت طاث الجهض الٗالي  –الهىاعي في مدُاث الخىػَ٘ ال٨هغبُت الٟٖغ

٤ واإلااؽ ال٨هغبي الخماًت مً مس –مً اإلاساَغ ال٨هغبُت في اإلايكأث الٗامت واإلاؿا٦ً واإلاهاو٘  حر  –اَغ الخٍغ ٦ُُٟت جٞى

اًت والى٢اًت للٗما٫ الٗاملحن باإلايكأث واإلاهاو٘ مً اإلاساَغ ال٨هغبُت. جإزحر اإلاجاالث ال٨هغبُت في زٍُى الجهض الٗالي ٖلى  الٖغ

جإزحر  –ٖلى ؤلاوؿان الخإزحر البُىلىجي لئلقٗإ واإلاىظاث  –جإزحر اإلاىبُل وقب٩اث ؤلاجها٫ ٖلى ؤلاوؿان والبِئت  –البِئت 

 ممحزاث اإلادُاث الٛحر ج٣لُضًت لخىلُض ال٣ضعة ال٨هغبُت. –اإلادُاث الخ٣لُضًت لخىلُض ال٣ضعة ال٨هغبُت ٖلى البِئت 

Reference:   

J. W. Bennet. Read ISP Certification-The Industrial Security Professional Exam Manual (Marketing) 

 

اطُاث هىضؾُت )   112BAS( 2ٍع

غ١  الشاهُت الضعظت مً الجؼثُت الخٟايلُت اإلاٗاصالث – بِخا( – ظاما الخانت )صالت الضوا٫ لخل  الٗضصًت الُغ١  – خلها َو

٣ت - الخٟايلُت اإلاٗاصالث ت والُغ١  اإلاباقغة بالُغ١  اإلاٗاصالث خل - التربُٗاث ؤ٢ل ٍَغ ٣ت) الخ٨غاٍع ٣ت ظا٧ىبى(  ظاوؽ ٍَغ ٍغ ، َو

ت  -الخٟايلُت  اإلاٗاصالث خل في و ؾُمبؿىن  ٧ىجا عوهج بؾخسضام – الٗضصي والخ٩امل الٗضصي الخٟايل - اث هٍٓغ  في اإلاهٟٞى

 .الخُُت اإلاٗاصالث هٓم

Reference:  

 John Bird. Basic Engineering Mathematics – fourth edition (Elsevier), 6096. 

 

  164BASهىضؾت مضهُت 

ت الاوكاءاث  الٗامت تزغؾاهُت: اإلاباص ميكاث ت  -لىٍٓغ ال٣ىي اإلادىعٍت  –ألاخما٫ وعصوص ألاٞٗا٫  –مباصت الاؾخاج٨ُُت اإلاؿخٍى

 –الجامالىهاث اإلادضصة اؾخاج٨ُُا  –ؤهىإ الخىاثِ وألاؾ٠٣  –ٖؼوم الاهدىاء في ال٨مغاث  –ٖؼوم اللى  –٢ىي ال٣و  –

 مباصت جهمُم ٢ىاٖض اإلاا٦ُىاث.

ايُت لخؿاب اإلاؿُداث -اإلاؿاخت بالبىنلت -ث الُىلُتال٣ُاؾا-مؿاخت: اإلاباصت ألاؾاؾُت اإلاحزاهُت  -الُغ١ اإلا٩ُاه٨ُُت والٍغ

مل ال٣ُاٖاث الُىلُت والٗغيُت ما٫ اإلا٩ُاه٨ُُت ويبِ اإلاداوع وال٣ىاٖض واإلاُى٫ اإلاُلىبت  -ٖو بؾخسضام اإلاحزاهُت في ألٖا

 لآلآلث اإلاسخلٟت.

Reference: 

 W. F. Chen and alTthe civil engineering- Handbook ،6nd edition. (CRC Press). 6006 

 

لُت   MED 125مُخالىعحُا فيًز

التر٦ُب الظعي وؤلاوكاجي للمٗاصن ـ صعاؾـت التر٦ُب البلىعي للمٗاصن ـ مىدجى الاجؼان الخغاعي للؿـباث٪ الشىاثُت ـ مىدجى الاجؼان 

ت وال٨ُمُاثُت لل ىاع للهلبللخضًض و٦غبُض الخضًض ـ اإلاٗاملت الخغاٍع الخضًض الؼهغ   - هلب ـ جإزحر ؤلاياٞاث ٖلى حٛحر ألَا

ت ـ الىداؽ ألاخمغ وؾـباث٨ه ـ ألالىمىُىم وؾـباث٨ه ت –اإلاىاص الؿحرام٨ُُت  –اإلاىاص اإلاغ٦بت  - .ومٗاملخه الخغاٍع  .اللضاثً الًٍٗى
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Reference: 

- Raghavan ،v (6095). Physical metallurgy:  principles and practice ،third edition. PHI Learning. ISBN 978-

8960359707. 

- R. F. Tylecote (9996) A History of Metallurgy ISBN 0-909466-88-8 

 

   133 MEDجدلُل إحهاصاث وملاومت مىاص
جدلُل ال٣ىي  -ال٣ىي اإلاىػٖت ومغا٦ؼ الش٣ل -ال٣و و٢ىة الٗمىصًت وال٣ىي  البؿُُت اإلا٩ُاه٨ُُت الٗىانغ اجؼان جدلُل

 – واللى الشجى– اإلادىعي الخدمُل ) بؿُُا جدمُال اإلادملت ال٣ًبان اإلاغهت في الاظهاصاث – واللى الشجى ٖؼم اق٩ا٫ - الاؾخاج٨ُُت

ت الٛحر الٗمىصًت الاخما٫ ) اإلاغ٦ب الخدمُل خالت اإلاغهت في ال٣ًبان اظهاصاث – الاهٟٗا٫( َا٢ت – الجؿاءة  اإلااثل الاهدىاء– مغ٦ٍؼ

 اإلا٩ُاه٨ُُت الٗىانغ في جُب٣ُاث – مىع( صاثغة– الا٢ص ى ال٣و اظهاصاث – الاظهاصاث الغثِؿُت ) بٗضًً في الاظهاصاث – واللى(

ُت ) البؿُُت ُ٘  خاثِ طالذ الاٖو  الهٛحرة الىماطط ازخباع – البؿُُت( الهُا٧ل– الؼمبر٧اث   -ٞع

 Reference:  

- Ferdinand P. Beer، John T. Dewolf,  ―Mechanics of materials- sixth,  Published by McGraw-Hill 

 
تمباصئ الضًىامُكا ا  MPS 116  لحغاٍع

ت وجُب٣ُاجه -زهاثو اإلااصة الى٣ُت -الكٛل والخغاعة -حٍٗغ٠ -م٣ضمت ال٣اهىن الشاوى -ال٣اهىن الاو٫ للضًىام٩ُا الخغاٍع

ت وحٍٗغ٠ الاهتروبي  صوعاث الٛاػ والبساع. -الًاُٚاث واإلادغ٧اث اإلاترصصة -الٛاػاث اإلاشالُت -للضًىام٩ُا الخغاٍع

Reference: 

- Thermodynamics ،An Engineering Approach ،Yunus A. Cengel & Michael A. Boles. 7th Edition ،McGraw-

Hill Companies ،ISBN-978-0-07-356936-5 ،6008 

- Fundamentals of Thermodynamics Sonntag ،Borgnakke and Van Wylen. John Wiley & Sons ،Inc. Sixth 

Edition ،6003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.com/?id=TNDKCgAAQBAJ
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-8120351707
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-8120351707
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-901462-88-8
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  اللىي اإلاُكاهُيُت هىضؾتبغهامج 

 الفغكت الثاهُت

 الفصل الضعاس ي ألاول 
  211BAS وإخصائي عضصيجدلُل 

الخ٩امالث والخٟايالث للمٗاصالث باؾخسضام الخدلُل الٗضصي وخلى٫ اإلاٗاصالث الخٟايلُت مً الضعظت ألاولى والغجبت ألاولى 

الٗضصي  الخدلُل في هامت مهُلخاث – اإلاؿاٖضة الٗىامل – هيُٟهاوج الجؼثُت الخٟايلُت اإلاٗاصالث –ومٗاصالث الضعظت الشاهُت 

ت ، الخىا٣ُٞت )الخ٣اعبُت ، ٣ت  -( ؤلاؾخ٣غاٍع اإلاٗاصالث الخٟايلُت الجؼثُت  )مٗاصلت  بٌٗ ٖلى جُب٣ُاث – اإلادضص الٟغ١  ٍَغ

انل الخغ٦ت إلاٗاصالث الٗضصي الخمشُل – جسههُت ؤمشلت ٖلى جُب٤ُ - بىاؾىن( مٗاصلت البالؽ،  الُا٢ت.  ومٗاصلت لؿٍغ

Reference:  

Steven C. Chapra and al.  ،Numerical Methods for Engineers ،7th edition (McGraw Hill). 6090. 

 

 HVN 242  ُتائآالث كهغب

جىػَ٘  –ُض الخىخ –ؤؾاؾُاث الاث الخُاع اإلاؿخمغ: جغ٦ُب الالت  –م٣ضمت في اؾاؾُاث خغ٦ت ألاالث ال٨هغبُت ومدىالث ال٣ضعة 

ؤهىإ  –مىلضاث الخُاع اإلاؿخمغ  –مٗاصلت ال٣ىة الضاٞٗت ال٨هغبُت أللت الخُاع اإلاؿخمغ  –ال٣ضعة صازل الالت و جغ٦ُب اإلاىخج 

غ١ الخٛلب ٖلُه  –زىام ألاالث بإهىاٖها  –مىدجى اإلاٛىُت صازل ألالت  –الخٛظًت  حكُٛل اإلاىلضاث ٖلى  –عص ٞٗل اإلاىخج َو

َغ١ بضء الخغ٦ت وخؿاب  –الخُاع اإلاؿخمغ: مىدىُاث الخىام إلادغ٧اث الخُاع اإلاؿخمغ و الضاثغة اإلا٩اٞئت  مدغ٧اث –الخىاػي 

ت  –م٣اومت بضء الخغ٦ت  ٣ت واعص لُىاعص لخىُٓم الؿٖغ ت و الٟغملت إلادغ٧اث الخُاع اإلاؿخمغ –ٍَغ اإلادىالث :  -َغ١ جىُٓم الؿٖغ

ت اإلادىالث   اإلادىالث زالزُت ألاوظه. –ججاهى اإلا٩افئ الغؾم الا –الضاثغة اإلا٩اٞئت  –هٍٓغ

Reference:  

Chapman ،"Fundamentals of Electric Machinery" ،McGraw Hill ،Latest Edition, 6005. 

 

ت واختراق  MPS 213   صًىامُكا خغاٍع

-ؤهىإ اللهب-غ١ ؤلاخترا١ اإلاسخلٟتَ -حٍٗغ٠ ؤلاخترا١ -الابوٗا٦ؿُت و بم٩اهُت الخهى٫ ٖلى الُا٢ت   -مسالُِ الٛاػاث اإلاشالُت

ت ألهىإ الى٢ىص اإلاسخلٟت  -الى٢ىص وؤهىاٖه  مٗاصالث الخٟاٖالث ال٨ُمُاثُت التي جد٨م مٗضالث ؤلاخترا١  -جدضًض ال٣ُمت الخغاٍع

٤ُ ال٣اهىن جُب -صًىام٩ُا ؤلاخترا١  -٦ُُٟت ٢ُاؽ وجدلُل ٚاػاث الٗاصم الىاججت ًٖ ٖملُاث الازترا١ -ؤلاجؼان ال٨ُمُاجى  -

ت و الخغاثِ الٗامت للٛاػاث الخ٣ُ٣ُت. –ألاو٫ والشاوى ٖلى الخٟاٖالث ال٨ُمُاثُت   ٖال٢اث الضًىام٩ُا الخغاٍع

References: 

- Thermodynamics ،An Engineering Approach ،Yunus A. Cengel & Michael A. Boles. 7th Edition ،McGraw-

Hill Companies ،ISBN-978-0-07-356936-5 ،6008 

- Fundamentals of Thermodynamics Sonntag ،Borgnakke and Van Wylen. John Wiley & Sons ،Inc. Sixth 

Edition ،6003. 

 

  MPS 234 ( 1مُكاهُكا مىائع )
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٦مُت  -ل٨خلتاإلاٗاصالث ألاؾاؾُت ) ب٣اء ا –جىن٠ُ بوؿُاب اإلاىاج٘  –بؾخاج٩ُا اإلاىاج٘  -م٣ضمت ومٟاهُم ألاؾاؾُت ًٖ اإلاىاج٘

٘ والجغ –ؤؾـ الخدلُل الالبٗضي والخمازل الضًىام٩ُى  -مٗاصلت بغهىلى و جُب٣ُاث ٖلهها –الُا٢ت(  -الخغ٦ت ؤلاخخ٩ا٥  -الٞغ

ان في الاهابِب.  والؿٍغ

References: 

- Yunus A. Çengle and John M. Cimbala ،Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications ،Mc Graw Hill ،

9st ed. ،ISBN 0–07–647636–7 ،6006. 

- Street ،R. L. ،Watters ،G. Z. ،and Vennard,J. K. ،ELEMENTARY FLUID MECHANICS ، 

- JOHN WILEY & SONS ،INC. NEW YORK ،7th edition ،9996. 

- White ،F. M. ،Fluid Mechanics ،7th ed. ،Mc Graw Hill ،ISBN 978-0-07-356934-9 ،6009. 

 

  MED 235 (1صمُم ماكُىاث )ج

جهمُم الىنالث التي ًم٨ً  -بٖخباعاث ٖملُاث ؤلاهخاط والخهمُم -الؿماخُاث والخلىم -مضزل في الخهمُم اإلا٩ُاه٩ُى

مضة  –جهمُم الىنالث الضاثمت      )اللخام والبرقام(  -ٞهلها) اإلاؿامحر بإهىاٖها واإلاشبخاث الخىابحر والبىىػ( جهمُم آلٖا

جهمُم ٦غاس ى الخدمُل اإلاخضخغظت و  -جهمُم ؤٖمضة ألاصاعة والخىابحر واإلاسضاث -الؿُىع اإلاسخلٟت واإلاداوع و 

 ال٣اعهاث وال٣ىابٌ. -الهُضعوصًىام٨ُُت و الهُضعوؾخاج٨ُُت

References: 

- James H. Allen ،II ،Mechanics of Materials for Dummies ، 

- R. C. Hibbeler ،Mechanics of Materials ،Pearson Prentice Hall ،6005 ،6th edition. 

- Robert Mott ،Joseph A. Untener ،Applied Strength of Materials ،CRC press ،6th Edition 

 

ت   MED 237 ماكُىاث هظٍغ

 -يىتالتروؽ اإلاؿ -الخلىم -الخضازل في التروؽ-ق٩ل و خغ٦ت ألاؾىان اإلالخٟت لىلبُا -التروؽ )التروؽ ألاؾُىاهُت الٗضلت

بغوُٞل  -الُاعاث -ؾلؿالث التروؽ اإلاٗك٣ت -التروؽ الضوصًت-التروؽ اإلاسغوَُت الخلؼوهُت-جهيُ٘ التروؽ الٛحر ٢ُاؾُت

ت والُا٢ت ) خؿاؾُت اإلاىٓم -ال٩اماث مؿخ٣ُمت الخاٞت  -ال٩اماث اإلادضبت -الُا٢ت  ثمىدىُا -اجؼان اإلاىٓم -مىٓماث الؿٖغ

٤ والخضباث )مسؼهاث ال٩ا الخغ٧اث اإلاخٗضصة  اجؼان -ال٣ىي اإلاترصصة اجؼان -اجؼان ال٣ىي الضواعة -الاجؼان -مت(ظهض اإلاٞغ

 .ألاؾُىاهاثالخغ٧اث اإلاخٗضصة  اجؼان -في ن٠ واخض ألاؾُىاهاث

 Reference:  

R.S. Khurmi ،Theory of Machines ،94 edition. 6005. 

 

 

 

 

 



 جامعة أسوان –كمية هندسة الطاقة 

 91 الالئدت الضازلُت إلاغخلت البكالىعٍىؽ

 

 الفصل الضعاس ي الثاوى
 UNC 221   ض والعغ الاجصال مهاعاث

ىانغه وهماطظه وزهاثهه وؤٚغايه وم٣ىماجه ، واإلاٟاهُم الخاَئت   مٟهىم الاجها٫ ؤو الخىانل وؤهمُخه وؤهىاٖه ٖو

حر اللٟٓي  -صعاؾت مٟهىم الظاث والٗىامل اإلاازغة ُٞه  -مٟهىم الخىانل م٘ الظاث  .واإلاغجبُت به ؤلاصعا٥.  ؤلاجها٫ اللٟٓي ٚو

غه  -ؤلاههاث لٗملُت الخىانل وؤهمُخه وؤصواجه و٦ُُٟت جدؿِىه.  غ١ صٖمه وجٍُى ؤلاجها٫ في  -ؤلاجها٫ الصخص ي ومغاخله َو

اث الهٛحرة  الؿحرة الظاجُت مدخىها و٦ُُٟت بٖضاصها،  –الٗغى والخُابت ومىانٟاتها ومغاخلها  -ؤلاجها٫ الٗام  -اإلاجمٖى

ضاص لها واظخُاػها، وؤزحرا ٦ُُٟت بٖضا ت.واإلا٣ابالث الصخهُت و٦ُُٟت ؤلٖا غ ؤلاصاٍع  ص ٧ل مً الغؾاثل والخ٣اٍع

Reference: 

 Jone O. Greene.Handbook of communication and social interaction skills. (LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES), 

6003. 

 HVN 262اليتروهُاث واجصاالث    

اء اقباه اإلاىنالث  ؤلال٨تروهُاث:  –م٨بر الٗملُاث  –صواثغ التراهؼؾخىع الاؾاؾُت  –ث التراهؼؾخىعا –الىنلت الشىاثُت  –ٞحًز

 .اإلاغشخاث الٟٗالت –صواثغ اإلا٨بر 

اث اإلاخٗل٣ت بةعؾا٫ وحكٟحر واؾخ٣با٫ اإلاٗلىماث مً زال٫ قب٩اث  -مضزل لٗلم الاجهاالث ؤلاجهاالث:   الاجهاالث.الىٍٓغ

Reference:  

- Floyd ،Thomas L.,‖ Electronic Devices‖  ، Prentice-Hall ،Inc 7th Edition ،6004 

- Akhtar Kalam, Swagatam Das, Kalpana Sharma  ―Advances in Electronics, Communication and 

Computing‖: ETAERSE-6096 

 

 MPS 223   في هىضؾت اللىي اإلاُكاهُيُتجطبُلاث الحاؾب آلالي 

ت لخل آلالي الخاؾب بؾخسضام ت اإلاباقغة بالُغ١  هزُُ والٛحر الخُُت اإلاٗاصالث مجمٖى  - والخ٩امل الٗضصي الخٟايل - والخ٨غاٍع

اث اإلادضصاث  الهىضؾت في مجا٫ الٗالي اإلاؿخىي  لٛاث بخضي بةؾخسضام جُب٣ُاث - الٗاصًت الخٟايلُت اإلاٗاصالث خل - واإلاهٟٞى

  اإلا٩ُاه٨ُُت
ً
 . الؿاب٣ت الٗضصًت الضعاؾت مؿخسضما

References: 

- Applied Computational Aerodynamics: A Modern Engineering Approach. R.M. Cummings , W.H. Mason , 

S.A. Morton , D.R. McDaniel 6095. 

- Parallel Computational Fluid Dynamics 6006: Parallel Computing and its Applications, J.H. Kwon, A. Ecer, 

J. Periaux, and N. Satofuka, 6007. 

- An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method, H. Versteeg and W. 

Malalasekra, 6007. 

- Computational Fluid Dynamics: A Practical Approach, J.Tu, G.Yeoh, and C. Liu, 6007. 

- Computational Methods for Fluid Dynamics, J.H. Fereziger and M. Peric 6009. 

- Computational Fluid Dynamics: The Basic with Applications, J.D. Anderson, Jr., McGraw Hill, Inc., 9995. 

- Applied Numerical Analysis, C.F. Gerald and P.O. Wheatley, Addison-Wesley, 998 
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  MPS 235  (2مُكاهُكا مىائع )

ان - ؾخى٥( هٟحر مٗاصالث ) والخغ٦ت لئلؾخمغاع الخٟايلُت اإلاٗاصالث حر ال٨شاٞت زابذ الؿٍغ ان الغثِؿُت اإلاالمذ- اللؼط ٚو  للؿٍغ

ان - اإلاًُغب ت الُب٣اث في الؿٍغ ان - الجضاٍع ان ٚحر –  اإلاٛمىعة ألاظؿام خى٫  الؿٍغ  - البٗض زىاجي والالبهًٛاَى اللؼط الؿٍغ

ت ظهىص وصالت الخُاع صالت ان مجاالث بحن الجم٘ - الؿٖغ ان - ولُت ألا  الؿٍغ ت بؾُىاهت خى٫  الؿٍغ  . صاثٍغ

References: 

- Yunus A. Çengle and John M. Cimbala ،Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications ،Mc Graw Hill ،

9st ed. ،ISBN 0–07–647636–7 ،6006. 

- Street ،R. L. ،Watters ،G. Z. ،and Vennard,J. K. ،ELEMENTARY FLUID MECHANICS ، JOHN WILEY & 

SONS ،INC. NEW YORK ،7th edition ،9996. 

- White ،F. M. ،Fluid Mechanics ،7th ed. ،Mc Graw Hill ،ISBN 978-0-07-356934-9 ،6009. 

 

 MED 236(    2جصمُم ماكُىاث )

غ  –بالؿُىع  –جهمُم وؾاثل ال٣ضعة: باالخخ٩ا٥   –اإلااثلت  –مُم التروؽ )الٗضلت اظهاصاث الخالمـ جه –بالخبا٫  –بالجىاٍػ

اث التزل٤ُ )الخضوصي  والخضخغجي.الاخخ٩ا٥ الاهؼالقي  –الضوصي جهمُم الاؾىان( الاخخ٩ا٥ والخإ٧ل  –اإلاسغوَي   –هٍٓغ

 ازخُاع اإلاجزل٣اث –اإلاخضخغظت  –الهُضعوصًىام٩ُي اإلاغن( وجهمُم اإلاجزل٣اث )الاهؼال٢ُت  –الهُضعوؾخاج٩ُي  –الهُضعوصًىام٩ُي 

 مً الجضاو٫ ال٣ُاؾُت( جُب٣ُاث.

References: 

 Kurmi ،machine design ،Third edit, 6005 

 

ل واؾخغالل    HVN 235    الطاكتجدٍى

ل اإلاباقغ للُا٢ت وؤهمُخه-مىب٘ وبؾخسضام الُا٢ت-ج٣ؿُماث الُا٢ت ل الُا٢ت  -ؤهىإ الخىلُضاإلاسخلٟت  -الخدٍى هٓم جدٍى

ىلخُهاإلاباقغ بةؾخسضام الخالًا الك اح -مؿُت الٟىجٞى ل َا٢ت الٍغ ت -َا٢ت اإلاض والجؼع -هٓم جدٍى َا٢ت -َا٢ت ال٨خل الخٍُى

 صعاؾت ب٢خهاصًاث الُا٢ت.-الجغ ال٨هغبى-زالًا الى٢ىص-خغاعة باًَ ألاعى

References: 

- D. Yogi Goswami and Frank Kreith ،"Energy Conversion" ،Taylor & Francis Group ،6007. 

- John Twidell and Tony Weir ،"Renewable Energy Resources" ،Taylor & Francis Group ،Second edition ،

6006. 

- Dr. S.Kaleemullah and Er. M.Sardar Baig ،" Energy Generation and Conservation" ،ACHARYA N. G. 

RANGA AGRICULTURAL UNIVERSITY ،Course No.: FDEN 963 ،6095. 
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  اللىي اإلاُكاهُيُت مج هىضؾتبغها

 الفغكت الثالثت

 الفصل الضعاس ي الاول 
  MED 321 هىضؾُت اكخصاصًاث

الاهال٥ والخ٣اصم  –الٟاثضة البؿُُت واإلاغ٦بت  –الخ٩لٟت ال٩لُت والشابخت واإلاخٛحرة  - الخدلُل الا٢خهاصي - ؤؾاؾُاث الا٢خهاص

خماصًت  –الخامحن  – غ١ الخدلُل.  –مجت الخُُت البر  -الخطخم  –الًغاثب  –الٖا ٘ َو ت للمكاَع اإلاساَغة  -ال٣ُم الخٟضًٍغ

ضم الخإ٦ض  جُب٣ُاث. - اإلاىاػهت الٗامت واإلاحزاهُاث  - م٣ضمت فى جدلُل الخ٩ال٠ُ الھىضؾُت- ٖو

References: 

- Fundamentals of Engineering Economic Analysis, 9st Edition by White, 9999.  

- Bussey ،L. E. and Eschenbach ،T. G. ،The Economic Analysis of Industrial Projects ،Prentice Hall ،9996.  

- Canada ،J. R.; Sulivan ،W. G. and White ،J. A. ،Capital Investment Decision Analysis for Engineering and 

Managements ،Prentice Hall ،9996.  

- Sullivan ،W. G.; Bontadelli ، J. A. and Wicks ،E. M. ،Engineering Economy ،Prentice Hall ،9999.  

 

ت الخديم آلالى   CEN 332 هظٍغ

ايُت للمىٓىماث اإلا٩ُاه٨ُُت وال٨هغبُت-الىٓم الخُُت والازُُت -جمشُل ٖىانغ الخد٨م -م٣ضمت خل  -بؾخيباٍ الىماطط الٍغ

 الخد٨م في ال٣ضعة. -ؤهىإ الخد٨م -جمشُل هٓم الخد٨م-غاع هٓم الخد٨مبؾخ٣ -اإلاٗاصالث الخٟايلُت وؤلاهٟٗا٫ الؼمجى للىٓام

Reference:  

Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, Fifth Edition, 6090 

 

  MPS 313 اهخلال خغاعة وكخلت

اثُت ألانى٫   اإلاؿخ٣غ الخىنُل- الىاخض البٗض وط اإلاؿخ٣غ الخىنُل - وؤلاقٗإ والخمل بالخىنُل الخغاعة بهخ٣ا٫ ومٗضالث الٟحًز

اض ي الخدلُل باؾخسضام البٗضًً طو   الالبٗضًت اإلاؿخيخجت اإلاٗاصالث - بالخمل الخغاعة بهخ٣ا٫ ؤؾاؾُاث - الٍغ
ً
بُا  إلاٗامل ججٍغ

 - والخ٨ش٠ُ انالٛلُ ؤزىاء الخغاعة بهخ٣ا٫ -له  الخا٦مت واإلاٗاصالث الخغ بالخمل الخغاعة بهخ٣ا٫ - ال٣هغي  بالخمل الخغاعة بهخ٣ا٫

اثُت و٦ُُٟخت باإلقٗإ الخغاعة بهخ٣ا٫ ت اإلاباصالث - الٟحًز  باالهدكاع ال٨خلت بهخ٣ا٫ - ألاؾالُب مخٗضص بهخ٣ا٫ الخغاعة – الخغاٍع

اثُت وألانى٫   . الجى في الخبسغ ٖملُت -ال٨خلت  بهخ٣ا٫ مٗامل - لئلهدكاع  ُٞ٪  و٢اهىن  الٟحًز

References: 

- Frank P. Incropera ،"Fundamentals of Heat and Mass Transfer" ،John Wiley & sons ،5th edition ،6006. 

- J. P. Holman ،"heat transfer" ،McGraw-Hill ،Inc. 9thedition ،6003. 

 

  MPS 354  طاكت الجضًضة واإلاخجضصةال

ت ألاهٓمت - الكمؿُت الُا٢ت- للُا٢ت  اإلاسخلٟت اإلاهاصع اح َا٢ت - الكمؿُت الخغاٍع ل ؤهٓمت- الٍغ اح َا٢ت جدٍى َا٢ت  – الٍغ

ت ال٨خلت ت الٛاػاث بهخاط - الخٍُى ت ال٨خلت مً الُا٢ت اؾخٛال٫ وؤهٓمت مٗضاث- الًٍٗى  .الُا٢ت جسٍؼً– الخٍُى

References: 
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- Godfrey Boyle ،―Renewable Energy: Power for a Sustainable Future‖  ، 6nd or Latest Ed.  ،Oxford: Oxford Univ. 

Press, 6004.  

 - Aldo Da Rosa ،―Fundamentals of Renewable Energy Processes‖  ، 9st or Latest Edition ،Elsevier Academic Press, 

6009.  

  MPS 325 الضازلي الاختراقآالث 

ً و جى٢ُذ الهماماث  - الضازلي الاخترا١ إلادغ٧اث  الغثِؿت ألاهىإ خُلباث الخلِ في ْغوٝ الدكُٛل م –مدغ٧اث البجًز

 الى٢ىص بلى الهىاء وؿبت -ؤصاء اإلادغ٧اث  –مدغ٧اث الضًؼ٫ و الخ٣ً في مدغ٧اث الضًؼ٫  –الخالٍ البؿُِ واإلاغ٦ب  –اإلاسخلٟت 

اػاث الٗاصم ِذ –  الضازلي الاخترا١ مدغ٧اث ٖاصم ًٖ الىاجج الهىاء جلىر - الض١ وؤهىإ ؤؾباب - ٚو ض والتًز في  صوعاث الخبًر

ً  –اإلادغ٧اث  ت. آلاالثفي  الُبُعيالٛاػ  اؾخسضام –الدصخُم في مدغ٧اث الضًؼ٫ والبجًز   الخغاٍع

References: 

- H. N. Gupta ،"Fundamentals of Internal Combustion Engine" ،PHI Learning Private Limited ،Second edition ،

6093. 

- Lecture Notes (E-book) 

 X31 MPS  (1) ازخُاعي ملغع 

 الاجُه: الثالرًسخاع الطالب ماصة واخضة مً اإلاىاص 

  MPS 317  هىضؾت الحغائم -1

٤  م٩اٞدت ووؾاثل مٗضاث – والضزان اللهب بهدكاع – الخٍغ٤ وجهمُم هماطط – الاهٟجاعاث – الخغاث٤ ٖلم ؤؾاؾُاث  -الخٍغ

 .اإلا٩ُاه٨ُُت ال٣ىي  هىضؾت مجا٫ في وجُب٣ُاث ؤمشلت

References: 

- Gupta, R.S., ―Hand Book of Fire Technology‖ Orient Longman, Bombay 9977. 

- DinkoTuhtar, ―Fire and explosion protection‖, 9989. 

- ―Accident Prevention manual for industrial operations‖ N.S.C., Chicago, 9986. 

- Derek, James, ―Fire Prevention Hand Book‖, Butter Worths and Company, London, 9986. 

 

ت -2  MPS 318   اإلاباصالث الحغاٍع

ت طاث الخالمـ ٚحر اإلاباقغ  ٣ًا لٗملُاث الى٣ل: اإلاباصالث الخغاٍع ت ٞو ت بالخالمـ  -جهي٠ُ اإلاباصالث الخغاٍع اإلاباصالث الخغاٍع

٣ًا ل -اإلاباقغ  ٣ا الخهي٠ُ  -لؿىاثل ٗضص االخهي٠ُ ٞو اثلت بلى مباصالث ؾ -بلى اهًٛاٍ الؿُذ : مباصالث الٛاػ بلى الؿىاثل ٞو

٣ا الخهي٠ُ  -ؾاثلت ومخٛحرة الُىع  ت ألاهبىبُت خهمُمبلى الٞو ت مً هٕى اللىخت  -: اإلاباصالث الخغاٍع اإلاباصالث  -اإلاباصالث الخغاٍع

ت طاث الؿُذ اإلامخض    –الخغاٍع
 
٣ًا لترجِباث الخض٤ٞ: اإلاباصالث ؤخاصًت اإلاغوع  -ىلضاث اإلا اإلاباصالث مخٗضصة  -الخهي٠ُ ٞو

٣ًا آللُاث ه٣ل الخغاعة. -اإلاؿاعاث   الخهي٠ُ ٞو

References: 

- Fundamentals of heat exchanger design   Ramesh K. Shah, Dus an P. Sekulic  .p. John Wiley & Sons,  6003. 

- Process Heat Transfer, CRC Press, G F Hewuttm G L Shires and T R Bott,9994. 

- Fundamentals of Heat Exchanger Design, John Wiley & Sons., R K Shah and D P Sekulic,6003. 

- Heat Exchangers, CRC Press, A Kakac, H Liu, 6006. 
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- Handbook for Heat Exchangers and Tube Banks Design, D. Annaratone , Springer Verlag, 6090. 

- Compact Heat Exchangers, Pergamon, J.E. Hesselgreaves, 6009. 

- Advances in Thermal Design of Heat Exchangers, Eric M Smith, John Wiley & Sons, Ltd., 6005. 

 

 MED 319  الغوافع  -3

٘ وجهمُمها -جهي٠ُ وزهاثو ألاصاء و بزخباع مٗضاث ومىاولت اإلاىاص الؿالؾل و الخبا٫ والب٨غاث  -م٩ىهاث مٗضاث الٞغ

٘ باإلاٛىاَِـ ال٨هغبى والجغاص٫  -ؤظؼاء حٗل٤ُ اإلاىاص و الغواٞ٘ -ومىٓىماث الب٨غاث والاؾُىاهاث الخُا٠َُ باهىاٖها والٞغ

بصاعة جغوؽ الغواٞ٘ وجهمُم ؤظؿام  -اإلا٩ابذ باهىاٖها والتروؽ التي حٗمل في بججاه واخض –ٍ الاخما٫ مىاو٘ ؾ٣ى  -ال٣ابًت 

 الؿُىع والجغاص٫ واللىلب والضعاُٞل -بجؼان ألاوهاف واإلاهاٖض -الاوهاف والجمالىهاث

References: 

- A TEXTBOOK OF MACHINE DESIGN Paperback.  Khurmi, 6005. 

- Simple Machines. inQuiry Almanack, The Franklin Institute Online, Unisys and Drexel eLearning. 

Accessed, 6006. 
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 الثاويالفصل الضعاس ي 
  351BASإصاعة مكغوعاث 

ت اإلاٟاهُم الاؾاؾُه واإلاهاعاث الخدلُلُه لل٣غاعاث اإلاازغة في اصاعة اإلاكغوٖاث  لخىُٓم إلاكغوٕ في الخسُُِ وا –اؾدُٗاب ومٗٞغ

اث بداالث  –بِئت اٖما٫ مخٛحرة ومغ٦بت مً زال٫ ا٦دؿاب ج٣ىُاث واصواث اللحن والكضة  اؾخسضام امشلت جغبِ الىٍٓغ

 للضعاؾت. 

References: 

- Project Management A System Approach to Planning ،Scheduling ،and Controlling ،Harold Kerzner ،8th 

Edition ،Wiley 

- A Guide to the Project Management Body of knowledge (PMBOK Guide) 6008 Edition. 

 

ت آلاالث الخىعبُيُت   MPS 322 هظٍغ

ش الاالث الخىعبُيُت  ان )بغهىلى واًلىع(  -جدلُل الابٗاص  –اهىإ الاالث الخىعبُيُت  -جاٍع اث ومٗاصالث الؿٍغ مٗاصلت  –هٍٓغ

ت  اث  –ال٨ٟاءة والاصاء في الاالث الخىعبُيُت  –مٗاصلت ب٣اء الُا٢ت  –ء ٦مُت الخدغ٥ مٗاصلت ب٣ا –الاؾخمغاٍع  –مشلض الؿٖغ

 الخدلُل زالسى الابٗاص لاللت الخىعبُيُت . -الخدلُل زىاجى الابٗاص لاللت الخىعبُيُت  –الخدلُل اخاصي الابٗاص لاللت الخىعبُيُت 

References: 

- The Design of High-Efficiency Turbomachinery and Gas Turbines, by D. G. Wilson. MIT Press 9984. 

- Turbomachinery, Basic Theory and Applications, by Earl Logan, Marcel Dekker Inc., New York, 9993 

- Turbomachines, A Guide to Design, Selection and Theory, by O. E. Balje, John Wiley & Sons, 9989 

  MPS 323  هظم اللُاؽ وأحهؼتها 

 -٢ُاؾاث الًِٛ -٨تروهُت للمخٛحراث اإلا٩ُاه٨ُُتلخؿاؾاث ال٣ُاؽ ؤلا -اإلاىانٟاث الاؾخاج٨ُُت والضًىام٨ُُت ألظهؼة ال٣ُاؽ

ان للؿىاثل والٛاػاث  -صعظت الخغاعة تؤظهؼة ٢ُاؽ ؤلا  -واعجٟإ اإلايؿىب  -الؿٍغ تؤظهؼة ٢ُاؽ ال -ػاخت الاهخ٣الُت والؼاٍو  -ؿٖغ

الهُاهت ومٗالجت مكا٧ل  -اإلاٗاًغة وازخباعاث ألاصاء للم٣اًِـ اإلاسخلٟت -٢ُاؾاث ٚاػاث الٗاصم -ؤظهؼة ٢ُاؽ ال٣ىة والٗؼم

 ال٣ُاؽ.

References:  

M. B. Optical Society Of America ،Handbook of Optics ،Vol. 6: Devices ،Measurements ،and Properties ،Second 

Edition. 6095. 

 MPS 355 الطاكت الكمؿُت 

 ؤهٓمت جىلُض الُا٢ت مً الاقٗإ الكمس ى –ج٣ضًغ و٢ُاؽ قضة الاقٗإ الكمس ى  –ػواًا الكمـ  –قضة اقٗإ الكمـ 

ت الكمؿُت: الخضٞئت الكمؿُت جهمُم وجدلُل وحكُٛل اهٓمت الُا٢ت الكمؿُت .  – الُا٢ت الكمؿُت  -الُا٢ت الخغاٍع

(. الهىعة الٟىلخُت: خالت وآٞا١ الخ٨ىىلىظُا PECٞهل اإلااء ال٨هغويىجي ) -س ي: الخدلُل ال٨هغباجي للماء اإلاغ٦ؼة. الى٢ىص الكم

اإلاٗاصن  -اإلاخجاوؿاث ٚحر اإلاخجاوؿت  - p-nج٣اَ٘ ؤقباه اإلاىنالث: اإلاخجاوؿاث  -مبضؤ الٗمل للخلُت الكمؿُت  -ال٨هغويىثُت 

كُت الغ٣ُ٢ت  -الؿل٩ُىهُت  الخالًا الكمؿُت البلىعٍت -قضة يىء الكمـ  - م٩ىهاث ألاهٓمت  -الخالًا الكمؿُت طاث ألٚا

 ال٨هغويىثُت.

Reference:  

- Renewable energy; power for a sustainable future; oxford; Stephen peake; oxford university press- 6097 
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- Renewable energy systems; Devid M, Buchla, Thomas E kissell, Thomas, L Floyd; Pearson India Education 

Services Pvt. Ltd. 6097 

- Fundamentals of Renewable Energy Systems Paperback – D.Mukherjee, New Age International 

Publisher; First edition (6099) 

- Solar Power Hand Book, Dr. H. Naganagouda , 6094.  

 

   325UNC   ه وحغير اإلاىاركظاًا الطاكت واإلاُا

ال٣ًاًا  -هضعة اإلاُاه  -مىاعص اإلاُاه  -َبُٗت اإلاُاه  -الُا٢ت واإلاىاعص  -ج٨ىىلىظُا الُا٢ت  -اإلاُاه وحٛحر اإلاىار و م٣ضمت ًٖ  الُا٢ت 

واإلاخى٢ٗت ٖلى الىاظهاث  الُا٢ت والىعي البُئي: الترابِ بحن اإلاىاعص والخٟاٖالث م٘ الخإزحراث اإلاىازُت اإلاغنىصة -ال٣ًاًا البُئُت 

ت  - ضم ال٣ُحن وال٠ًٗ اإلاغجبِ بخإزحراث اإلاىار ٖلى واظهاث الُا٢ت واإلاُاه وألاعاض ي  -ألاخضار اإلاىازُت اإلاخُٞغ  -اإلاساَغ ٖو

مىاًَ ال٠ًٗ ٖىض اجساط ال٣غاع ، والٟغم ،  -الخس٠ُٟ مً خضة اإلاىار والخ٠ُ٨ في واظهاث الُا٢ت واإلاُاه وألاعاض ي 

 مً ؤظل الخس٠ُٟ والخ٠ُ٨ في واظهاث الُا٢ت واإلاُاه وحٛحر اإلاىار والخيؿ٤ُ

 

 X32 MPS  (2) ازخُاعي ملغع 

 :ألاجُت الثالرًسخاع الطالب ماصة واخضة مً اإلاىاص 

 MPS 326  الهىضؾت البُئُت -1

ٟها  ومدغ٧اث ال٣ىي  جىلُض الىاجج مً مدُاث الخلىر -مهاصع الخلىر -اهىإ الخلىر-حٍٗغ٠ الخلىر -م٣ضمت ًٖ البِئت وحٍٗغ

ئاث ال٨غبىن والىُتروظحن ا٧اؾُض -الضازلي الاخترا١  – الجىي  الٛالٝ في اإلالىزاث اهدكاع وهماطط صًىام٩ُا –الهلبت  والجٍؼ

ال٣ُاؾُت  اإلاىانٟاث – الٟالجغ – الى٢ىص مٗالجت -َغ١ مٗالجت الخلىر بإهىاٖه اإلاسخلٟت  -جلىر الهىاء  في الخد٨م وؾاثل

 .للبِئت

References:  

Thomas M. Pankratz ،―Environmental engineering dictionary and directory,‖ 6009. 

 

    MPS 327جدلُت ومعالجت اإلاُاه   -2

ت–اإلاُاه  جدلُت َغ١  – اإلاُاه جدلُت ؤؾـ – م٣ضمت –ال٨ُمُاثُت  الُغ١   – ال٨هغباثُت الُغ١  – الٛكاثُت الُغ١  - الُغ١ الخغاٍع

 .اإلاُاه جدلُت ا٢خهاصًاث – واإلاخجضصة الجضًضة الُا٢اث خسضامباؾ الخدلُت

References:  

Handbook of Water and Wastewater Treatment Technologies, 9994.  

 

 MPS 328جيىىلىحُا البساع   -3

جإزحر بٖاصة  -اإلاازغة ٞههاصوعة عاه٨ً والٗىامل  -بالبساع الُا٢ت جىلُض صوعاث جدلُل صعاؾت و -م٣ضمت ًٖ ؤهٓمت جىلُض البساع

ؤؾـ -الاخترا١ في مىلضاث البساع-جىلُض البساع في اإلادُاث الىىوٍت -الدسخحن واٖاصة الخىلُض في جدؿحن ٦ٟاءة صوعة عاه٨ً

ت اإلا٨شٟاث – اإلاُاه مٗالجت َغ١  – الخٛظًت مُاه مسخىاث -اٞغان الاخترا١ الخانت بمىلضاث البساع )الٛالًاث(   ؤبغاط– البساٍع

ضا  . لخبًر

References: 
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- Thermodynamics: Fundamentals and its Application in Science ،Auris Reference; 9st edition,9, ( 6097) ،

London (UK) ،ISBN-90: 9788060666   

- Frederick M. Steingress (6009). Low Pressure Boilers (4th ed.). American Technical Publishers. ISBN 0-

8669-4497-5. 

- Frederick M. Steingress ،Harold J. Frost and Darryl R. Walker (6003). High Pressure Boilers (3rd ed.). 

American Technical Publishers. ISBN 0-8669-4300-4. 
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  اللىي اإلاُكاهُيُت بغهامج هىضؾت

 الفغكت الغابعت

 الفصل الضعاس ي ألاول 
  MPS 441 والصُاهت جدلُل اؾباب الاعطال 

الانهُاعاث الدجمُت  –الانهُاعاث الؿُدُت والتربُىلىظُت  –الخٗٝغ ٖلي ؤهماٍ ال٨ؿىع  –الانهُاع  ؤهٓمت –م٣ضمت 

ُُٟت  –ألازُاء الهىضؾُت في ألاظؼاء اإلا٩ُاه٨ُُت واإلاا٦ُىاث  -الانهُاع جإزحراث ال٩لل والؼخ٠ ٖلى  –والؿُدُت  الانهُاعاث الْى

ت واإلاىظاث ٞى١ الهىجُت  –٦كٟا٫ ؤُٖا٫ باالهتزاػاث  –جدلُل الانهُاعاث   –مغا٢بت ؤصاء اإلاا٦ُىاث  –ال٣ُاؾاث الخغاٍع

جهمُم  –ؤهىإ الهُاهت  –ؤهمُت الهُاهت لؤلهٓمت اإلا٩ُاه٨ُُت  –ؤؾالُب مٗالجت انهُاعاث ألاؾُذ  -الازخُاعاث ٚحر اإلاخلٟت

 الهُاهت واإلاساَغة. –ألاهٓمت اإلا٩ُاه٨ُُت 

References: 

- Failure Analysis; Fundamentals and Applications in Mechanical Components. Authors: Otegui ،Jose 

Luis ،6094 

- Integrated Maintenance Planning in Manufacturing Systems ،Al-Turki ،O. (et al.) (6094) 

- Maintenance Engineering Handbook ،edited by L.R. Higgins ،McGraw-Hill Book Company ،New York ،

9988. 

- Engineering Maintenance Management by B.W. Niebel ،Marcel Dekker ،Inc. ،New York ،9994. 

- Maintenance Fundamentals by R.K. Mobley ،Butterworth-Heinemann ،Inc. ،Boston ،9999. 

- Maintenance Strategy by A. Kelly ،Butterworth-Heinemann ،Inc. ،Oxford ،U.K. ،9997. 

 

ض والخيُُف   MPS 412الخبًر

ض ض )م٣ضمت في ؤهٓمت الخبًر ض بالهىاء -جبًر  -ألاهٓمت طاث الًٍٛى اإلاخٗضصة -ؤهٓمت الًِٛ بالبساع وزىانها-ؤهٓمت الخبًر

-مجاعي الهىاء -اهٓمت الخ٠ُُ٨ واإلاٗضاث ألاؾاؾُت -مبحن ألاخما٫ -٩ىمتري الؿُ-ج٠ُُ٨ الهىاء ) م٣ضمت -اهٓمت الامخهام( 

 جُمُم مىاؾحر اإلاُاه اإلاكبٗت(.

References: 

- C. P. Arora ،"Refrigeration and Air Conditioning" ،TATA McGRRAW HILL ،6nd edition ،6003. 

- Shan K. Wang ،"Handbook of Air Conditioning And Refrigeration" ،McGraw-Hill ،Inc. 6nd edition ،6000. 

 

  MPS 433  الاالث الخىعبُيُت

ت الٗمل  ت ) هٍٓغ ت واإلادىعٍت  –الخ٨ه٠  –التر٦ُب  –اإلاطخاث الُاعصة اإلاغ٦ٍؼ الط اإلاكا٧ل  –٢ىي الضٞ٘ ال٣ٍُغ الهُاهت ٖو

اإلاطخاث الضواعة )اإلاطخاث  -خاث الٗكاثُت( اإلاط –اإلاطخاث مىظبت الاػاخت ) اإلاطخاث الترصصًت  -ازخباع اإلاطخاث(  –

 -الخ٨ه٠(  -خؿاب ال٣ضعة وألاصاء  –الخىعبِىاث اإلااثُت ) ؤهىاٖها  -اإلاطخاث طاث اإلا٨بـ الضواع(   -طاث الَغل الضواعة 

ت ) ؤهىاٖها وجهيُٗها ت -الخىعبِىاث البساٍع ان -جهمُم ألابىا١ -صوعاث البساٍع ٩اه٨ُُت لخهمُم الهُئت اإلاُ-جهمُم مجاعي الؿٍغ

ت( -التربِىت ت. -ؤصاء الخىعبِىاث البساٍع  الخىعبِىاث الٛاٍػ

References: 

https://www.springer.com/us/book/9783319062891
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- The Design of High-Efficiency Turbomachinery and Gas Turbines, by D. G. Wilson. MIT Press 9984. 

- Turbomachinery, Basic Theory and Applications, by Earl Logan, Marcel Dekker Inc., New York, 9993 

- Turbomachines, A Guide to Design, Selection and Theory, by O. E. Balje, John Wiley & Sons, 9989 

 

 CEN 434 ميىهاث أهظمت الخديم  

 اإلاٟاجُذ -اٖها واهى و اإلا٩ُاه٨ُُت  الهىاُٖت ال٨هغبُت اإلاٟاجُذ – (اإلاكٛالث واهىاٖها – مدىالث ؤلاقاعة )الخؿاؾاث واهىاٖها

–م٨ُٟاث ؤلاقاعة  - ؤقباه اإلاىنالثاإلاغخالث ال٨هغوم٩ُاه٨ُُت و مغخالث  - مٟاجُذ الخض –اإلاهىٗت مً ؤقباه اإلاىنالث 

جهمُم الخا٦ماث  – اإلاخ٣ضم-اإلاٗؼػاث طاث الُىع اإلاخ٣ضم والُىع اإلاخإزغ و الخإزغجهمُم  –ؤهىإ الخا٦ماث الهىاُٖت 

 .مً هٓم الخد٨م اإلا٩ُاه٨ُُتؤمشلت  –زالزُت الٗىانغ 

Reference:  

Christopher T. Kilian,  Modern Control Technology: Components And Systems, 3rd edition, 6006  

Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, Fifth Edition, 6090 

 

  MPS 401  (1) مكغوع الخسغج

و ًسضم مجا٫ مً مجاالث برهامذ ُب٣ُي مؿخسضما اإلاٗلىماث التي ؾب٤ صعاؾتها في ال٣ًىم الُالب بٗمل مكغوٕ بدثي ج 

 اؾخسضام ال٣ىي اإلا٩ُاه٨ُُت في الخُاة الٗملُت و ٩ًىن جدذ بقغاٝ ؤًٖاء هُئت الخضَعـ بال٣ؿم.

 

 X41 MPS  جطبُلي جسصص ي( 3) ازخُاعي ملغع 

 :ألاجُت الثالرًسخاع الطالب ماصة واخضة مً اإلاىاص 

 MPS 416  ًىامُكا الغاػاث ص -1

ان اإلاىاج٘-ؤؾاؾُاث ضص مار -ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت الخا٦مت لؿٍغ ان  -اجؼان ال٣ىي والضٞ٘ -خغ٦ت اإلاىظاث الخٓاُُٚت ٖو الؿٍغ

ان الاصًباحى في وظىص جإزحر الاخخ٩ا٥ صازل اإلامغاث طاث اإلاؿاخت الشابخت -الاهتروبى مىظاث الهضع -الهضماث الٗمىصًت-الؿٍغ

 غ٦ت واإلااثلت.اإلاخد

References: 

- Liepmann, H.W., and Roshko, A. Elements of Gas Dynamics Dover Publications, Inc., Mineola, NY, USA, 

6006. 

- Oosthuizen, P.H., and Carscallen, W.E., Compressible Fluid Flow McGraw-Hill international editions, 

McGraw-Hill Companies, Inc.,Singapore, 9997. 

- Babu V. Fundamentals of Gas Dynamics Ane Books India, Chennai, 6008. 

- Chapman A.J. and Walker W.F. Introductory Gas Dynamics Holt, Reinhart and Winston, Inc. NY, USA, 

9979. 

ض وحسخين  -2  MPS 417  قمس يجبًر

تال الاهٓمت – الكمؿُت الُا٢ت ججمُ٘ ل – الكمؿُت بالُا٢ت اإلاُاه حسخحن ؤظهؼة جهمُم – الكمؿُت خغاٍع الُا٢ت  جدٍى

ض مٗضاث جهمُم – ٦هغبُت َا٢ت بلي الكمؿُت  .الكمؿُت بالُا٢ت الخبًر

References:  
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Wind and Solar Power Systems: Design ،Analysis ،and Operation 

 MPS 418    جصمُم زطىط الاهابِب -3

 –الخض٤ٞ ؤخاصي الُىع ٚحر ال٣ابل للًِٛ للىُىجىوي: ؤهٓمت الخض٤ٞ  -م٩ىهاث زٍُى ألاهابِب  -ألاهابِب ؤهىإ زٍُى 

ت ىدجى م ت ٖلى َى٫ ألاهبىب  -الؿٖغ ت للخض٤ٞ اىسجى م –جباًً الؿٖغ ال٣و  -٢ض التر٦ُب ىاٞ -٢ض ألاهبىب ىاٞ - لنهاجىالؿٖغ

٠ في ؤهٓمت زٍُى ألاهابِب  - الهُضعولُ٪ والُا٢تمىدىُاث  –ٖلى ظضاع ألاهبىب  ت  -الخجٍى  -ألاهابِب اإلادؿلؿلت واإلاخىاٍػ

الخض٤ٞ ال٣ابل للًِٛ ؤخاصي الُىع  -اإلاُغ٢ت اإلااثُت  -الخض٤ٞ ٚحر اإلاؿخ٣غ في ألاهابِب  -قب٨ت ألاهابِب  - خهلت الخؼاهاث اإلا

 في ألاهابِب

References: 

- Robert L. Street ،Gary Z. Watters and John K. Vennard ،―Elementary Fluid Mechanics,‖ 7th Edition ،ISBN: 

978-0-479-09390-5 ،June 9995 ،pp. 784. 

- Bruce E. Larock ،Roland W. Jeppson and Gary Z. Watters ،Hydraulics of Pipeline Systems ،CRC Press LLC ،

N.W. Corporate Blvd. ،Boca Raton ،Florida 33439 ،6000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ARobert+L.+Street
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AGary+Z.+Watters
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AGary+Z.+Watters
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AJohn+K.+Vennard
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 الثاويالفصل الضعاس ي 
 MED 421 اهتزاػاث مُكاهُيُت 

تو الخغ٦ت الىاخضة ت الخغ٦ت -الىٓام طو خٍغ ت الخغ٦ت -الىٓام مؼصوط خٍغ الاهتزاػ في الىؾِ  -اهتزاػ اللى -الىٓام مخٗضص خٍغ

 لُغ١ الٗضصًت للىٓام اإلاخٗضص الخغ٧اث.ا -الاهتزاػ والهىث -الاهتزاػاث الٛحر زُُت-اإلاؿخمغ

References: 

- V.P. Singh ،"Mechanical Vibrations" ،Dhanpat Rai & Co. ،6094. 

- S Graham Kelly ،" Schaum's Outline of Mechanical Vibrations" ،McGraw Hill Professional ،9996. 

 

  MPS 423مدطاث اللىي 

ت الخاب -م٣ضمت ت وج -ٗت لضوعة عاه٨ًاإلادُاث الخغاٍع هٓم  -ث البساع الخىعبِىاث واإلا٨شٟاثال٣ؿـم و م٩ىهاث اإلادُاث الخغاٍع

ض اإلاُاه ض اإلاُاه -جبًر ض -جبًر ت  -ؤبغاط الخبًر  -م٣ضمت في اإلادُاث الىىوٍت-الضوعاث اإلاؼصوظت وا٢خهاصًاتها–الخىعبِىاث الٛاٍػ

ت ) مىل -اإلا٩ىهاث الىاججت ًٖ اإلادُاث  ت  –ضاث البساع و مٗضاث الاقٗا٫ اإلادُاث البساٍع اإلاباصالث   -الخىعبِىاث البساٍع

ت و ؤهىاٖها و جهمُمها  ت(  –الخغاٍع ت ) الًىاِٚ  -٦ٟاءة اإلادُاث البساٍع ٚٝغ الاخترا١ وهٓم ومٗضاث  –اإلادُاث الٛاٍػ

ت  –الاقٗا٫  ت( ٦ٟاءة ا –الضوعاث اإلاغ٦بت  –الضوعاث اإلاٟخىخت واإلاٛل٣ت  -الخىعبِىاث الٛاٍػ مدُاث الضًؼ٫ )  -إلادُاث الٛاٍػ

٦ٟاءة مدُاث  –ألاهٓمت ألاياُٞت واإلاؿاٖضة  –جهمُم مدُت الاخترا١ الضازلى  -اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت إلادُاث الضًؼ٫ 

 الضًؼ٫(.

References: 

- Power plant Engineering RK Rajput S.Chand Publications. 6008. 

- Power Plant Engineering - P.K. Nag, Tata McGraw-Hill Publications, 6006. 

- Power Plant Engineering - M.M. EI-Wakil, McGraw- Hill Publications, 6006. 

 

  MPS 402 ( 2) مكغوع الخسغج

 ٌؿخ٨مل الُالب ما بضؤه في الخحرم الاو٫.

 

  MPS 454  جغقُض الطاكت

اح اؾخسضام في الترقُض -الكمؿُت الُا٢ت خسضاماؾ في الترقُض -واإلاخجضصة الجضًضة الُا٢ت ؤهىإ ًٖ م٣ضمت  الترقُض - َا٢ت الٍغ

ت الُا٢ت اؾخسضام في الترقُض -والجظع اإلاض َا٢ت اؾخسضام في ت اؾخسضام في الترقُض -الخٍُى  الجضًض - الهىاٖت في الُا٢ت الخغاٍع

 .الُا٢ت جغقُض بم٩اهُاث في

References:   

Power and Market: Government and the Economy, 9970. 

  MPS 445 كفاءة الطاكت 

 –مٗاصالث الُا٢ت  –اإلاكا٧ل الخانت ال٢خهاصًاث الُا٢ت  –زهاثو حكُٛل اإلادُاث  –ؤصاء مدُاث الُا٢ت ومىانٟاتها 

ل الُا٢ت  –ضًغ اؾتهال٥ اإلاٗضاث والخ٩ال٠ُ الشابخت و ج٩ال٠ُ الٗمل الؿىىي ج٣ –ج٩ال٠ُ جىػَ٘ ال٣ضعة  ازخباع مدُاث جدٍى

 الخسُُِ الجضولى. –اإلادا٧اة للٗملُاث  –جدلُل ألاخضار  –الخ٣ُُم  -م٣ضمت في ا٢خهاصًاث الُا٢ت –

References: 

https://libgen.is/book/index.php?md5=CB592AE17B4BBD5910F812C6404AF79F
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- Guide to Energy Management, 6096, Douglas Harris, Spon Press, ISBN#: 978-0495566490 

- Guide to Energy Management, Sixth Edition, (Seventh Edition available) 6008; Barney L Capehart, Wayne 

Turner, William J Kennedy, Fairmont Press, ISBN 0-88973-605-8 

- Energy and the New Reality: Energy Efficiency and the Demand for Energy Services, 6090; L.D. Danny 

Harvey, Earthscan, ISBN: 8978-9-8497-076-5 

- Sustainable Energy Without the Hot Air, David JC MacKay, 6008, UIT 

- Free on-line book at the following web site: http://www.withouthotair.com/about.html 

- ISBN#: 978-0-9544569-3-3 (paperback) 

 

 X43 MPSجطبُلى  ( جسصص ى4) ازخُاعي ملغع 

 ًسخاع الطالب ماصة واخضة مً اإلاىاص الثالر الاجُه:

 MPS 436  هىضؾت اإلادطاث اإلاائُت -1

الؿضوص  –مٟا٢ُض اإلاُاه في الانهاع والبدحراث  –الانهاع والبدحراث  –خؿاب حجم الامُاع  –َغ١ ٢ُاؽ الامُاع  –م٣ضمت 

ً  –اإلادُاث اإلااثُت واهىاٖها  –الايغاع الىاججت مً الؿضوص اإلالىزاث و –واهىاٖها  اصاء اإلادُاث اإلااثُت م٘ ميؿىب الخسٍؼ

 للنهغ.

References: 

- S. L. Dingman, Physical Hydrology, Prentice Hall, New Jersey, 9994 

- F. M. Henderson, Open Channel Flow, MacMillan Series in Civil Engineering, 9966. 

- H. Chanson, The Hydraulics of Open Channel Flow: An Introduction, Arnold, 9999. 

- S.A. Socolofsky & G.H. Jirka, Special Topics in Mixing and Transport Processes in the Environment, Coastal 

and Ocean Engineering Division, Texas A&M University, 5th Edition, 6005. 

 

 MPS 437  الطبُعيجيىىلىحُا الغاػ  -2

 ج٩ىن  – الهىاء الؼاثض وؿبت و الاهًٛاٍ وؿبت - الضازلي الاخترا١ مدغ٧اث في ال٨ٟاءة و ال٣ضعة ٖلى جازغ التي الٗىامل ٖلى مغاظٗت

ت صازل الٗاصم ملىزاث  – الٛاػ اخترا١ – والخسٍؼً الى٣ل – البُىلىجي الٛاػ و البىجاظاػ و الُبُعي الٛاػ م٩ىهاث - الاخترا١ ٚٞغ

ل –الخؼاهاث مىانٟاث و اجساطها الىاظب ألامان اخخُاَاث  الشىاجي الى٢ىص هٓام – الُبُعي لخٗمل بالٛاػ البجًزً مدغ٧اث جدٍى

ل مً هٕى ٧ل مالثمت مضي – ( َبُعي ٚاػ % 900  الىخُض الى٢ىص هٓام –  نماماث –الخؼان) مىانٟاتها و اإلاسخلٟت ؤهىإ الخدٍى

اث ججمُ٘ ازخُاع – الٛاػ الهىاء و زالٍ – الصخىت م٣جن – الًِٛ هٓم – الخىنُالث – ألامان ل مجمٖى  ازخباع – الخدٍى

ل بٗض و ٢بل مدغ٥ اػاث ال٨ٟاءة و ال٣ضعة في الخٛحر ٢ُاؽ و الخدٍى  .الٗاصم ٚو

References:  

Natural Gas Hydrates, John Carroll, Elsevier, 6094 

 

 MED 438   هىضؾت اإلاُكاجغوهُك -3

 إلاىٓىماث واإلادا٧اة الخمحز صوع  -اإلاسخلٟت  للخُب٣ُاث اإلا٩ُاجغوهُاث اوظه – اإلا٩ُاجغوهُاث جُىع  – اإلا٩ُاجغوهُاث هي ما

 اإلاٗالجاث– اإلاكٛالث – الجؿاث ) اإلا٩ُاجغوهُاث م٩ىهاث – اإلا٩ُاجغوهُاث في حؿخسضم بغامج لخؼم وبغامج امشلت - اإلا٩ُاجغوهُاث
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 البىابت – الهلب ال٣غم مكٛل– اإلا٩ُاجغوهُاث لىٓم امشلت – اإلا٩ُاجغوهُاث مىٓىمت في صوع الخد٨م– ٣ُت ( الض٢ واإلاد٨ماث

 للؼخل٣ت. اإلااوٗت الٟغملت –بالؿُاعاث الخٗل٤ُ هٓام – الُٟضًى ٧امحرا – اإلا٩ٗىؽ البىضو٫  هٓام–للجغاط  الاوجىماج٨ُُت

References: 

- Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB, by Peter Corke, Springer, 6099. 

- Mechatronics: A Multidisciplinary Approach, 4th Edition, by W. Bolton, Prentice Hall, 6009.  

- MATLAB: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, by Stormy Attaway, 

- Elsevier, Inc., 6009. 
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 :
ً
 اإلاُكاهُكيالاهخاج والخصمُم  بغهامج هىضؾتزالثا

 الفغكت الاولي

 الفصل الضعاس ي الاول 
  111UNC خلىق ألاوؿان 

الخٗا٢ضاث  – ال٣اهىن  مهاصع – ال٣اهىن  اؾـ – لل٣اهىن  الٗامت الاهضاٝ – ال٣اهىهُت ال٣اٖضة زهاثو -حٍٗغ٠ ال٣اهىن 

بُٗتها واهىاٖها وم٩ىهاتها  ٢ىاهحن  – وال٣ٗىص الكغ٧اث ٢اهىن  – والخجاعي  اإلاضوى ال٣اهىن  -للخٗا٢ضاث  متالخا٦ ال٣ىاهحن -َو

 – الًغاثب الهىاُٖت ٢اهىن  -بالهىضؾت  اإلاخٗل٣ت ال٣ىاهحن - الضولُت ال٣ٗىص – الٗام واإلاا٫ الخ٩ىمت في واإلاؼاًضاث اإلاىا٢هاث

ًاث –٢اهىن الٗمل  -  الٗمغاوى الخسُُِ ٢ىاهحن – البِئت ٢ىاهحن  –ؤلاظاػاث  –الخإمحن الاظخماعي والخإمحن الهحي  – الخٍٗى

 اإلاٗاقاث. –اإلا٩اٞأث 

References:  

―Research Handbook on International Human Rights Law‖ Edited by Sarah Joseph, © The Editors and Contributors 

Severally 6090 . 

  142BAS  ملضمت في البرمجت  

وباؾخسضام لٛت بغمجت بيُت خضًشت ، صعاؾت : بٖالن  ث الٗلمُت والهىضؾُت باؾخسضام الخاؾب آلاليم٣ضمت في خل اإلاك٨ال 

اث٠ -ٖملُاث ؤلاصزا٫ / ؤلازغاط  -الٗملُاث الخؿابُت ألاؾاؾُت  -اإلاخٛحراث  اث والْى  .ال٣غاع والخل٣ت واإلاهٟٞى

Reference:  

Robert Lafore, "Object-oriented programming in C++. Pearson Education" 4th Edition, 6006. 

 

اي   113BAS(  1هىضؾُت ) ُاثٍع

 اإلاٗاصالث – الضعظت ألاولى مً الخٟايلُت اإلاٗاصالث : الخٟايلُت اإلاٗاصالث - وجُب٣ُاجه واإلاخٗضص والؿُحي الخُى الخ٩امل

 الضوا٫ - الجؼثُت اإلاٗاصالث الخٟايلُت – ةاإلاخٗامض الضوا٫ بٌٗ – آلاهُت الخُُت الخٟايلُت اإلاٗاصالث - الخُُت الخٟايلُت

خماث وألاؾـ والخٟايالث النهاًاث– اإلاغ٦بت الضوا٫ طاث الخدلُلُت اٍع  الخٟايلُت اإلاٗاصالث خل – اإلاؿخىي اإلاغ٦ب في واللٚى

الث – ٞىعٍغ وج٩امالث مدؿلؿالث - ال٣ىي  مدؿلؿلت باؾخسضام  .البالؽ جدٍى

Reference: 

 John Bird. Basic Engineering Mathematics – fourth edition (Elsevier) 

 MED 124زىاص اإلاىاص الهىضؾُت 

ت: وحكمل  ُّ ىبت. الخىام اإلا٩ُاه٨ُ ت: وحكمل الك٩ل، والىػن الىىعي، وألابٗاص، واإلاؿاخت، ومدخىي الَغ ُّ اث الخىام الٟحًز

ت: وحكمل الخمىيت، وال٣اٖضًت، الكض، وال٣و، وم٣اومت الًِٛ، والاهدىاء، واإلاغوهت، والهالصة. الخىام ال٨ ُّ ُمُاث

ت: وحكمل  ُّ ت: وحكمل الخىنُل، والٗؼ٫ الخغاعي، والخمضص. الخىام ال٨هغومٛىاَِؿ والتر٦ُب ال٨ُمُاجي. الخىام الخغاعٍّ

ت: اإلاىاص الٗاػلت الخىام ال -ؤقباه اإلاىنالثو  -اإلاىاص طاث اإلا٣اومت الٗالُت واإلاىسًٟت و الىٟاط اإلاٛىاَِس ي وال٨هغباجي. ُّ هىج

ت: وحكمل الاه٨ؿاع الًىجي، واو٩ٗاؽ  وحكمل الاو٩ٗاؽ الهىحي، والٗؼ٫ الهىحي، وامخهام الهىث. الخىام البهغٍّ

ت في جدؿحن زىام اإلاىاص الهىضؾُت.- وامخهام الًىء، واللىن.  بؾخسضام الخبِباث الىاهىمتًر

Reference:  
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Alexander V. Vakhrushev, A. K. Haghi ―Composite Materials Engineering : Modeling and Technology‖ Apple 

Academic Press ،(6060) 

 

 HVN 115 أؾاؾُاث الضوائغ اليهغبائُت 

ىانغ الضاثغة حر اإلاؿخ٣لت ، اإلا٣اومت. ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت: ال٨هغبُت مخٛحراث ٖو : الجهض ، الخُاع ، الُا٢ت ، اإلاهاصع اإلاؿخ٣لت ٚو

ت ٢ىاهحن ٦حرقى  ؤوم،٢اهىن  الضواثغ  - ج٣ؿُم الخُاع و الجهض ومخىالُت،ٝ للخُاع و الجهض. صواثغ م٣اومت بؿُُت: صواثغ مخىاٍػ

غ١ خلها  غ١ خلها –مٟاهُم هامت لضواثغ الخُاع اإلاترصص  –ال٨هغبُت طاث الخُاع اإلاؿخمغ َو  .الضواثغ ال٨هغبُت طاث الخُاع اإلاترصص َو

Reference: 

- J. Electrical Circuit Theory and Technology Bird. ،latest edition (Newnes)  

- Boylestad, "Introductory Circuit Analysis", Prentice Hall, latest edition. 

 

  MED 116ججمُعي عؾم 

٣ت ٦خابت الابٗاص( -جإ٦ُض ٖلى الغؾم -جٟانُل الغؾم -٦ُُٟت الخجمُ٘ -الغؾم اإلاجم٘ ) ؤهىإ الخجمُ٘ ٍغ  -الغؾم الخىُٟظي َو

غ١ ٦خابتها ) ٖالماث الخلىم والخٟاوث والض٢ت و الخكىهت لؤلؾُذ  َغ١ عؾم الٗىانغ ال٣ُاؾُت للما٦ُىاث مشل  -الابٗاص َو

جُب٣ُاث للغؾم اإلاجم٘ ) َغ١ ه٣ل الخغ٦ت م٩ُاه٨ُُا و َغ١ ه٣ل الخغ٦ت  -اإلاؿامحرو الهىامُل و الخىابحر والتروؽ...الخ(

 اث و اظهؼة ؤزغي مسخلٟت(.هُضعول٨ُُا و اظهؼة الغبِ وم٩ُاهؼم

References: 

- Engineering Drawing by M.B. Shah ،and B.C. Rana publishing 6005 Pearson Edition 

- Textbook of Engineering Drawing by K. Venkata Reddy BS Publications 

- Geometric and Engineering Drawing ،K. MORLING ،Elsevier  

 

 MED 137لُت مُكاهُكا جطبُ

حُٗحن ٖؼم  -والاظؿام  حُٗحن مغ٦ؼ الش٣ل للخٍُى و اإلاؿاخاث - الاجؼان في البٗض الشاوي )اإلاؿاخاث( و الشالض )الاظؿام(

ت في خؿاب ال٣هىع الظاحي للمؿاخاث -والاظؿام  ال٣هىع الظاحي للمؿاخاث ت اإلاداوع اإلاخىاٍػ ؤلاوكاءاث  -والاظؿام  هٍٓغ

ؼم اإلادضصة ؾخاج٨ُُا )ال٨م غاث، الجملىهاث، الهُا٧ل( وجدضًض ال٣ىي الضازلُت، مىدىُاث الاخما٫ الٗمىصًت و٢ىي ال٣و ٖو

 .ألاهدىاء في في الٗىاعى وال٨مغاث

Reference: 

Russell C. Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics & Dynamics, 94th edition, 6099. 
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 الفصل الضعاس ي الثاوي
  121UNC   يومنه صىاعيأمً 

ٗاث الؿالمت للمٗضاث واإلايك –ٖىانغ ومهاصع ؤزُاع الؿالمت والصخت الهىاُٖت  –م٣ضمت  مى٘ وججىب  –ث أحكَغ

ت  –ج٣ُُم ألاصاء  –بظغاءاث الصخت والؿالمت الهىاُٖت  –الخىاصر والخغاث٤  اًت  –اإلاساَغ الخٍُى حر الٖغ ٦ُُٟت جٞى

غ  وؾاثل  –وؾاثل ألامً الهىاعي في مدُاث جىلُض ال٣ضعة ال٨هغبُت  –١ الى٢اًت منها والخماًت للٗاملحن.  اإلاساَغ ال٨هغبُت َو

ُت   –وؾاثل ألامً الهىاعي في زٍُى الى٣ل الهىاثُت طاث الجهض الٗالي  –ألامً الهىاعي في مدُاث الخىػَ٘ ال٨هغبُت الٟٖغ

٤ واإلااؽ ال٨هغبي ال –الى٢اًت مً اإلاساَغ ال٨هغبُت في اإلايكأث الٗامت واإلاؿا٦ً واإلاهاو٘  ٦ُُٟت  –خماًت مً مساَغ الخٍغ

اًت والى٢اًت للٗما٫ الٗاملحن باإلايكأث واإلاهاو٘ مً اإلاساَغ ال٨هغبُت. حر الٖغ جإزحر اإلاجاالث ال٨هغبُت في زٍُى الجهض الٗالي  جٞى

جإزحر  –ٕ واإلاىظاث ٖلى ؤلاوؿان الخإزحر البُىلىجي لئلقٗا –جإزحر اإلاىبُل وقب٩اث الاجها٫ ٖلى ؤلاوؿان والبِئت  –ٖلى البِئت 

 ممحزاث اإلادُاث الٛحر ج٣لُضًت لخىلُض ال٣ضعة ال٨هغبُت. –اإلادُاث الخ٣لُضًت لخىلُض ال٣ضعة ال٨هغبُت ٖلى البِئت 

Reference:  

_ J. W. Bennet. Read Read ISP Certification-The Industrial Security Professional Exam Manual (Marketing) 

 

اطُاث هىضؾُت )   112BAS(  2ٍع

غ١  الشاهُت الضعظت مً الجؼثُت الخٟايلُت اإلاٗاصالث – بِخا( – ظاما الخانت )صالت الضوا٫ لخل  الٗضصًت الُغ١  – خلها َو

٣ت - الخٟايلُت اإلاٗاصالث ت والُغ١  اإلاباقغة بالُغ١  اإلاٗاصالث خل - التربُٗاث ؤ٢ل ٍَغ ٣ت ) الخ٨غاٍع ٣ت،  ظاوؽ ٍَغ ٍغ ( يظا٧ىب َو

ت  - الخٟايلُت اإلاٗاصالث خل في ؾُمبؿىن و  ٧ىجا عوهج اؾخسضام – الٗضصي والخ٩امل الٗضصي الخٟايل - اث هٍٓغ  في اإلاهٟٞى

 .الخُُت اإلاٗاصالث هٓم

Reference: 

 John Bird. Basic Engineering Mathematics – fourth edition (Elsevier) 

 

  164BASهىضؾت مضهُت  

ت الاوكاءاث اإلا ث زغؾاهُت:أميك ت  -باصت الٗامت لىٍٓغ ال٣ىي اإلادىعٍت  –ألاخما٫ وعصوص ألاٞٗا٫  –مباصت الاؾخاج٨ُت اإلاؿخٍى

 –الجامالىهاث اإلادضصة اؾخاج٨ُُا  –ؤهىإ الخىاثِ وألاؾ٠٣  –ال٨مغاث  فيٖؼوم الاهدىاء  – الليٖؼوم  –٢ىي ال٣و  –

 مباصت جهمُم ٢ىاٖض اإلاا٦ُىاث.

ايُت لخؿاب اإلاؿُداث -اإلاؿاخت بالبىنلت -ال٣ُاؾاث الُىلُت-ؾُتمؿاخت: اإلاباصت ألاؾا اإلاحزاهُت  -الُغ١ اإلا٩ُاه٨ُُت والٍغ

مل ال٣ُاٖاث الُىلُت والٗغيُت ما٫ اإلا٩ُاه٨ُُت ويبِ اإلاداوع وال٣ىاٖض واإلاُى٫ اإلاُلىبت  فياؾخسضام اإلاحزاهُت  -ٖو ألٖا

 اإلاسخلٟت. لآلالث

Reference: 

 W. F. Chen et al The civil engineering- Handbook ،6nd edition. (CRC Press). 

 

لُت   MED 125مُخالىعحُا فيًز

التر٦ُب الظعي وؤلاوكاجي للمٗاصن ـ صعاؾـت التر٦ُب البلىعي للمٗاصن ـ مىدجى الاجؼان الخغاعي للؿـباث٪ الشىاثُت ـ مىدجى الاجؼان 

ت وال٨ُمُاث ىاع للهلب ـ الخضًض الؼهغ ومٗاملخه للخضًض و٦غبُض الخضًض ـ اإلاٗاملت الخغاٍع ُت للهلب ـ جإزحر ؤلاياٞاث ٖلى حٛحر ألَا

ت ـ الىداؽ ألاخمغ وؾـباث٨ه ـ ألالىمىُىم وؾـباث٨ه  .الخغاٍع
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References: 

- Raghavan ،v (6095). Physical metallurgy:  principles and practice ،third edition. PHI Learning. ISBN 978-

8960359707. 

- William D. Callister, Jr., David G. Rethwisch,  ― Material science and Engineering- an introduction ―, 9th 

edition by Wiley. 

 

 MED 133  جدلُل احهاصاث وملاومت مىاص

جدلُل ال٣ىي  -ال٣ىي اإلاىػٖت ومغا٦ؼ الش٣ل -ال٣و و٢ىة الٗمىصًت وال٣ىي  البؿُُت اإلا٩ُاه٨ُُت الٗىانغ اجؼان جدلُل

 – واللى الشجى– اإلادىعي الخدمُل ) بؿُُا جدمُال اإلادملت ال٣ًبان اإلاغهت في الاظهاصاث – واللى الشجى ٖؼم اق٩ا٫ - الاؾخاج٨ُُت

ت الٛحر الٗمىصًت خما٫الا  ) اإلاغ٦ب الخدمُل خالت اإلاغهت في ال٣ًبان اظهاصاث – الاهٟٗا٫( َا٢ت – الجؿاءة  اإلااثل الاهدىاء– مغ٦ٍؼ

 اإلا٩ُاه٨ُُت الٗىانغ في جُب٣ُاث – مىع( صاثغة– الا٢ص ى ال٣و اظهاصاث – الاظهاصاث الغثِؿُت ) بٗضًً في الاظهاصاث – واللى(

ُت ) البؿُُت ُ٘  خاثِ طالذ الاٖو  الهٛحرة الىماطط ازخباع – البؿُُت( الهُا٧ل– الؼمبر٧اث   -ٞع

 Reference:  

- Ferdinand P. Beer، John T. Dewolf,  ―Mechanics of materials- sixth,  Published by McGraw-Hill 

 

ت  MPS 116  مباصئ الضًىامُكا الحغاٍع

ت وجُب٣ُاجهال٣اهىن الاو٫ لل -زهاثو اإلااصة الى٣ُت -الكٛل والخغاعة -حٍٗغ٠ -م٣ضمت  الشاويال٣اهىن -ضًىام٩ُا الخغاٍع

ت وحٍٗغ٠ الاهتروبي  صوعاث الٛاػ والبساع. -الًاُٚاث واإلادغ٧اث اإلاترصصة -الٛاػاث اإلاشالُت -للضًىام٩ُا الخغاٍع

References: 

- Thermodynamics ،An Engineering Approach ،Yunus A. Cengel & Michael A. Boles. 7th Edition ،McGraw-

Hill Companies ،ISBN-978-0-07-356936-5 ،6008 

- Fundamentals of Thermodynamics Sonntag ،Borgnakke and Van Wylen. John Wiley & Sons ،Inc. Sixth 

Edition ،6003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.com/?id=TNDKCgAAQBAJ
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-8120351707
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-8120351707
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 اإلاُكاهُكيالاهخاج والخصمُم  بغهامج هىضؾت

 الفغكت الثاهُت

 الفصل الضعاس ي الاول 
  211BAS صائيوإخ عضصيجدلُل 

وخلى٫ اإلاٗاصالث الخٟايلُت مً الضعظت ألاولى والغجبت ألاولى  الٗضصيالخ٩امالث والخٟايالث للمٗاصالث باؾخسضام الخدلُل 

الٗضصي  الخدلُل في هامت مهُلخاث – اإلاؿاٖضة الٗىامل – وجهيُٟها الجؼثُت الخٟايلُت اإلاٗاصالث –ومٗاصالث الضعظت الشاهُت 

ت ، ىا٣ُٞتالخ الخ٣اعبُت،) ٣ت  -( الاؾخ٣غاٍع اإلاٗاصالث الخٟايلُت الجؼثُت  )مٗاصلت  بٌٗ ٖلى جُب٣ُاث – اإلادضص الٟغ١  ٍَغ

ان الخغ٦ت إلاٗاصالث الٗضصي الخمشُل – جسههُت ؤمشلت ٖلى جُب٤ُ - بىاؾىن( مٗاصلت البالؽ،  الُا٢ت.  ومٗاصلت للؿٍغ

Reference:  

Steven C. Chapra and al.  ،Numerical Methods for Engineers ،7th edition (McGraw Hill). 6090. 

 

 HVN 242ُت  ائآالث كهغب

جىػَ٘  –الخىخُض  –اؾاؾُاث الاث الخُاع اإلاؿخمغ: جغ٦ُب الالت  –ال٨هغبُت ومدىالث ال٣ضعة  آلاالثم٣ضمت في اؾاؾُاث خغ٦ت 

ؤهىإ  –مىلضاث الخُاع اإلاؿخمغ  –اللت الخُاع اإلاؿخمغ  مٗاصلت ال٣ىة الضاٞٗت ال٨هغبُت –ال٣ضعة صازل الالت و جغ٦ُب اإلاىخج 

غ١ الخٛلب ٖلُه  –بإهىاٖها  آلاالثزىام  –مىدجى اإلاٛىُت صازل الالت  –الخٛظًت  حكُٛل اإلاىلضاث ٖلى  –عص ٞٗل اإلاىخج َو

َغ١ بضء الخغ٦ت وخؿاب  –مدغ٧اث الخُاع اإلاؿخمغ: مىدىُاث الخىام إلادغ٧اث الخُاع اإلاؿخمغ و الضاثغة اإلا٩اٞئت  –الخىاػي 

ت  –م٣اومت بضء الخغ٦ت  ٣ت واعص لُىاعص لخىُٓم الؿٖغ ت و الٟغملت إلادغ٧اث الخُاع اإلاؿخمغ –ٍَغ اإلادىالث :  -َغ١ جىُٓم الؿٖغ

ت اإلادىالث   .اإلادىالث زالزُت ألاوظه –اإلا٩افئ  الاججاهيالغؾم  –الضاثغة اإلا٩اٞئت  –هٍٓغ

 

Reference: Chapman ،"Fundamentals of Electric Machinery" ،McGraw Hill ،Latest Edition. 

 

 MED 233وجطبُلاتها    آلاالثمُكاهُكا 

 -الٗاصًت لؤلظؿام الظاحيٖؼم ال٣هىع  -صًىام٩ُا خغ٦ت الجؿُم في زِ مىدجى -صًىام٩ُا خغ٦ت الجؿم في زِ مؿخ٣ُم

ت الٗامت  -جحروؾ٩ىبال -صًىام٩ُا صوعان الاظؿام اإلاخماؾ٨ت خى٫ مدىع زابذ في الٟغاٙ  لؤلظؿامصًىام٩ُا الخغ٦ت اإلاؿخٍى

ت الكٛل  -اإلاخماؾ٨ت  . الاٞتراض يالخغ٦ت اليؿبُت  وهٍٓغ

References:  

Hibbller ،Engineering mechanics ،statics ،96 editions. 6096 

 

   MPS 234 مُكاهُكا مىائع 

٦مُت  -ال٨خلت )ب٣اءاإلاٗاصالث ألاؾاؾُت  –جىن٠ُ اوؿُاب اإلاىاج٘  –اؾخاج٩ُا اإلاىاج٘  -م٣ضمت واإلاٟاهُم ألاؾاؾُت ًٖ اإلاىاج٘

٘ والجغ –ؤؾـ الخدلُل الالبٗضي والخمازل الضًىام٩ُى  -مٗاصلت بغهىلى و جُب٣ُاث ٖلهها –الُا٢ت(  -الخغ٦ت الاخخ٩ا٥  -الٞغ

ان في الاهابِب.  والؿٍغ

References: 
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- Yunus A. Çengle and John M. Cimbala ،Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications ،Mc Graw Hill ،

9st ed. ،ISBN 0–07–647636–7 ،6006. 

- Street ،R. L. ،Watters ،G. Z. ،and Vennard, J. K. ،HVNMENTARY FLUID MECHANICS ، 

- JOHN WILEY & SONS ،INC. NEW YORK ،7th edition ،9996. 

- White ،F. M. ،Fluid Mechanics ،7th ed. ،Mc Graw Hill ،ISBN 978-0-07-356934-9 ،6009. 

 

 MED 235(   1)جصمُم ماكُىاث 

خباعاث(  جهمُم  -مٗامالث الامان -الاخما٫ اإلاخٛحرة –م٣ضمت لخهمُم اظؼاء اإلاا٦ُىاث )زُىاث الخهمُم والٖا

 –ال٣اعهاث  –ؤٖمضة ؤلاصاعة  –ة جهمُم ٖىانغ ه٣ل ال٣ضع  -اإلاؿامحر( -الاػواظاث اإلاخضازلت -اللخام -الىنالث)البرقام

اث ه٣ل ال٣ضعة –الٟغامل  –ال٣ىابٌ  اإلاىانٟاث  -مىاو٘ الدؿٍغب والخكى -الًِٛ ؤواوي - -الخىابحر -اإلاداوع  -جهمُم ٢الْو

  جهمُم الُاًاث. -م٩ُاه٨ُُت باؾخسضام الخاؾب ألظؼاءمكغوٖاث اوكاثُت  -ال٣ُاؾُت

References: 

 Kurmi ،machine design ،Third edit. 

 

 MED 246(  1أؾالُب ومعضاث حكغُل )

ت -الخغاَت -اإلايكاع الضاثغي  -اإلايكاع الكٍغِ -اإلايكاع الترصصي -ٖملُاث اليكغ الٗضص  -َغ١ جشبُذ اإلاكٛىالث -اظؼاء اإلاسَغ

َغ١ جشبُذ  -بىِ الش٣ب -اظؼاء ما٦ُىت الش٣ب -الش٣ب -زغاَت ال٣الووّ -ٖملُاث الخغاَت الٗاصًت واإلاؿلىبت -ال٣اَٗت 

ؼ -ٖملُاث ال٨كِ -يبِ ما٦ُىاث ال٨كِ -اظؼاء ما٦ُىاث ال٨كِ -ال٨كِ -ْغوٝ ال٣ُ٘ ال٣الووّ -اإلاكٛىالث  -لبخٍٟغ

ؼ ؼ -اهىإ وجغ٦ُب ما٦ُىاث الخٍٟغ ؼ -َغ١ جشبُذ اإلاكٛىالث والٗضص ال٣اَٗت -ؾ٩ا٦حن الخٍٟغ  الخ٣ؿُم. -ٖملُاث الخٍٟغ

References:  

- Helmi A. Youssef, and Hassan El-Hofy , ―Machining Technology Machine Tools and Operations‖, 8th Ed., 

6007 (or later) McGraw-Hill Book Co. 

- Koenigsberger, F. " Design Principles of Metal – cutting Machine Tools", Pergamon Press, 9984 
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 الثاويالفصل الضعاس ي 
  221UNC   ض لعغوا الاجصال مهاعاث

ىانغه وهماطظه وزهاثهه وؤٚغايه وم٣ىماجه ، واإلاٟاهُم الخاَئت   مٟهىم الاجها٫ ؤو الخىانل وؤهمُخه وؤهىاٖه ٖو

حر  -صعاؾت مٟهىم الظاث والٗىامل اإلاازغة ُٞه  -مٟهىم الخىانل م٘ الظاث  .واإلاغجبُت به  اللٟٓيؤلاصعا٥.  الاجها٫ اللٟٓي ٚو

غه  -ُت جدؿِىه. ؤلاههاث لٗملُت الخىانل وؤهمُخه وؤصواجه و٦ُٟ غ١ صٖمه وجٍُى الاجها٫ في  -الاجها٫ الصخص ي ومغاخله َو

اث الهٛحرة  الؿحرة الظاجُت مدخىها و٦ُُٟت بٖضاصها،  –الٗغى والخُابت ومىانٟاتها ومغاخلها  -الاجها٫ الٗام  -اإلاجمٖى

ضاص لها واظخُاػها، وؤزحرا ت. واإلا٣ابالث الصخهُت و٦ُُٟت ؤلٖا غ ؤلاصاٍع  ٦ُُٟت بٖضاص ٧ل مً الغؾاثل والخ٣اٍع

References:  

Peter A. Andersen ،Close Encounters: Communication in Relationships ،Fifth edit. 6099. 

 

 HVN 262اليتروهُاث واجصاالث    

اء اقباه اإلاىنالث  ؤلال٨تروهُاث:  –الٗملُاث م٨بر  –التراهؼؾخىع الاؾاؾُت  صواثغ  –التراهؼؾخىعاث  –الىنلت الشىاثُت  –ٞحًز

 .اإلاغشخاث الٟٗالت –صواثغ اإلا٨بر 

اث اإلاخٗل٣ت بةعؾا٫ وحكٟحر واؾخ٣با٫ اإلاٗلىماث مً زال٫ قب٩اث  -مضزل لٗلم الاجهاالث ؤلاجهاالث:   الاجهاالث.الىٍٓغ

 

 Reference:  

- Floyd ،Thomas L.,‖ Electronic Devices‖  ، Prentice-Hall ،Inc 7th Edition ،6004 

- Akhtar Kalam, Swagatam Das, Kalpana Sharma  ―Advances in Electronics, Communication and 

Computing‖: ETAERSE-6096 

 

 MED 243(   2أؾالُب ومعضاث حكغُل )

ضص الش٣ب اإلاخ٣ضمت  –مىاص ٖضص ال٣ُ٘   ٖلىجُب٣ُاث  –٨ُُت اإلاساٍع ألاوجىماج –اإلاساٍع البرظُت بإهىاٖها  –ٖملُاث ٖو

ؼ باليسخ  –ٖملُاث الخغاَت الاجىماجُ٪   َغ١ جهيُ٘ التروؽ اإلاسخلٟت. –الخٍٟغ

References:  

HENRY MAUDSLAY ،turning machines. 6090. 

 

 MED 245  في هىضؾت الاهخاج والخصمُم جطبُلاث الحاؾب آلالي 

ت لخل آلالي الخاؾب اؾخسضام ت اإلاباقغة بالُغ١  زُُه روالٛح الخُُت اإلاٗاصالث مجمٖى  - والخ٩امل الٗضصي الخٟايل - والخ٨غاٍع

اث اإلادضصاث  الهىضؾت في مجا٫ الٗالي اإلاؿخىي  لٛاث ؤخض باؾخسضام جُب٣ُاث - الٗاصًت الخٟايلُت اإلاٗاصالث خل - واإلاهٟٞى

  اإلا٩ُاه٨ُُت
ً
 .الؿاب٣ت الٗضصًت الضعاؾت مؿخسضما

References:  

Zelinski ،Peter (6094-03-94) ،"New users are adopting simulation software" 

 

 MED 236(    2جصمُم ماكُىاث )

http://www.mmsonline.com/blog/post/new-users-are-adopting-simulation-software
http://www.mmsonline.com/blog/post/new-users-are-adopting-simulation-software
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غ  –بالؿُىع  –جهمُم وؾاثل ال٣ضعة: باالخخ٩ا٥   –اإلااثلت  –جهمُم التروؽ )الٗضلت اظهاصاث الخالمـ  –بالخبا٫  –بالجىاٍػ

 -هُا٧ل اإلاا٦ُىاث –الخضاٞاث  –نىاص٤ً التروؽ  جهمُم –الضوصي جهمُم الاؾىان( الاخخ٩ا٥ والخإ٧ل  –اإلاسغوَي 

اث التزل٤ُ )الخضوصي  والخضخغجي.الاخخ٩ا٥ الاهؼالقي  الهُضعوصًىام٩ُي اإلاغن(  –الهُضعوؾخاج٩ُي  –الهُضعوصًىام٩ُي  –هٍٓغ

  ازخُاع اإلاجزل٣اث مً الجضاو٫ ال٣ُاؾُت( جُب٣ُاث. –اإلاخضخغظت  –اإلاجزل٣اث )الاهؼال٢ُت وجهمُم 

References: 

 Kurmi, Textbook of Machine Design , sixth edition,9987 

ت ماكُىاث  MED 234وجطبُلاتها    هظٍغ

اق٩الها  –التروؽ : ؤهىاٖها  –الخىاب٘  واق٩ا٫ واهىإ ثوالخىاب٘: مؿاعاال٩اماث  –الخضٞاث ومسُُاث ٖؼوم الضوعان 

التروؽ ألاؾـُىاهُت اإلاٗضلت ـ قـ٩ل  -الاجؼان اجؼان اإلاٗضاث الضواعة واجؼان اإلاٗضاث الترصصًت ظحروؾ٩ىب  –والتروؽ اإلاؿلؿلت 

لؼوهُت ـ التروؽ الضوصًت ـ وخغ٦ت ألاؾـىا ً ً ن اإلالخٟت لىلبُا ـ الخضازل في التروؽ التروؽ اإلاؿـيىت صازلُا ـ التروؽ اإلاسغوَُت الخ

اث التروؽ ال٩اماث ـ اإلاىٓماث  الخدضًض الجبري - الخىاػن الاؾخاج٩ُي والضًىام٩ُي لل٨خل الضواعة واإلاترصصة -الخغاٞاث  -مجمٖى

 لٗضم الخىاػن. 

References:  

R.S. Khurmi ،Theory of Machines ،94 editions. 6005. 
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 اإلاُكاهُكيخاج والخصمُم الاه بغهامج هىضؾت

 لفغكت الثالثتا

 الفصل الضعاس ي ألاول 
  MED 321  هىضؾُت اكخصاصًاث

الاهال٥ والخ٣اصم  –الٟاثضة البؿُُت واإلاغ٦بت  –الخ٩لٟت ال٩لُت والشابخت واإلاخٛحرة  - الخدلُل الا٢خهاصي - ؤؾاؾُاث الا٢خهاص

خماصًت  –الخامحن  – غ١ الخدلُل.  –الخُُت  البرمجت -الخطخم  –الًغاثب  –الٖا ٘ َو ت للمكاَع اإلاساَغة  -ال٣ُم الخٟضًٍغ

ضم الخإ٦ض  جُب٣ُاث. - اإلاىاػهت الٗامت واإلاحزاهُاث  - م٣ضمت فى جدلُل الخ٩ال٠ُ الھىضؾُت- ٖو

References: 

- Fundamentals of Engineering Economic Analysis, 9st Edition by White, 9999.  

- Bussey ،L. E. and Eschenbach ،T. G. ،The Economic Analysis of Industrial Projects ،Prentice Hall ،9996.  

- Canada ،J. R.; Sulivan ،W. G. and White ،J. A. ،Capital Investment Decision Analysis for Engineering and 

Managements ،Prentice Hall ،9996.  

- Sullivan ،W. G.; Bontadelli ،J. A. and Wicks ،E. M. ،Engineering Economy ،Prentice Hall ،9999.  

 

ت الخديم   CEN 332  آلاليهظٍغ

الىٓم الخُُت  -واإلاٛل٣ت  هٓم الخد٨م طو الضاثغة اإلاٟخىخت -لىٓم الخد٨م ؤمشلت جىيُدُت  –ًٖ اهٓمت الخد٨م  م٣ضمت

ايُت للمىٓىماث اإلا٩ُاهُ - والالزُُت ل البالؽ  - للخدلُل في مجا٫ الؼمًم٣ضمت  - وال٨هغبُت ٨ُتبؾخيباٍ الىماطط الٍغ  -جدٍى

 -بقاعاث الضزل قاجٗت الاؾخسضام  )صالت الىبٌ والخُىة والاهدضاع والعجلت(  –صالت الى٣ل  –خل اإلاٗاصالث الخٟايلُت 

لي(  جدلُل الاؾخجابت في الخالت الٗابغة والخالت اإلاؿخ٣غة )ألاهٓمت طاث الغجبت ألاولى والشاهُت  –مسُِ الهىضوقي  -وألٖا

جدلُل وجهمُم ؤهٓمت  - ٢اٖضة ماؾىن إلاسُُاث الخض٤ٞ - مسُِ جض٤ٞ ؤلاقاعة -جبؿُِ مسُُاث الهىضو٢ُت اإلا٣ٗضة 

٣ت   MATLAB.  صعاؾت مؿاثل باؾخسضام خؼمت بغامج -مؿاعاث الجظوع.  الخد٨م باؾخسضام ٍَغ

Reference:  

Katsuhiko Ogata, Modern control engineering ،4th edition,6009. 

 

  MPS 313 اهخلال خغاعة وكخلت

اثُت ألانى٫   اإلاؿخ٣غ الخىنُل- الىاخض البٗض طو اإلاؿخ٣غ الخىنُل - وؤلاقٗإ والخمل بالخىنُل الخغاعة اهخ٣ا٫ ومٗضالث الٟحًز

اض ي الخدلُل باؾخسضام البٗضًً طو   لالبٗضًت اإلاؿخيخجتا اإلاٗاصالث - بالخمل الخغاعة اهخ٣ا٫ ؤؾاؾُاث - الٍغ
ً
بُا  إلاٗامل ججٍغ

 - والخ٨ش٠ُ الٛلُان ؤزىاء الخغاعة اهخ٣ا٫ -له  الخا٦مت واإلاٗاصالث الخغ بالخمل الخغاعة اهخ٣ا٫ - ال٣هغي  بالخمل الخغاعة اهخ٣ا٫

اثُت و٦ُُٟخت باإلقٗإ الخغاعة اهخ٣ا٫ ت اإلاباصالث - الٟحًز  باالهدكاع ال٨خلت هخ٣ا٫ا - ألاؾالُب مخٗضص اهخ٣ا٫ الخغاعة – الخغاٍع

اثُت وألانى٫   . الجى في الخبسغ ٖملُت -ال٨خلت  اهخ٣ا٫ مٗامل - لالهدكاع  ُٞ٪  و٢اهىن  الٟحًز

Reference:  

Frank P. Incropera ،"Fundamentals of Heat and Mass Transfer" ،John Wiley & sons ،5th edition ،6006. 
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ت حكيُل اإلاعاصن  MED 344   هظٍغ

الاظهاصاث اإلاازغة  –٢ىاٖض الاوؿُاب اللضن  –الخًٕى  مٗاًحر –ال٢ت الاظهاصاث باالهٟٗا٫ للؿلى٥ اإلاغن واللضن للمىاص ٖ

اث  –والاهٟٗاالث اإلاازغة والدجمُت  الُغ١ الٗملُت لخُٗحن الاهٟٗاالث الٗٓمى والهٛغي )مىدىُاث خض الدك٨ُل( هٍٓغ

سخب  –الشجي  –الامخُاٍ  –السخب الٗم٤ُ  –الض٤ُ٢ والدك٨ُل ال٨ىتروي وجدلُل الاظهاصاث والاهٟٗاالث ٖلى الٟو و 

لت  –البش٤  –الاؾال٥   م٣ضمت ًٖ جهمُم هىضؾت الٗضص اإلاؿخسضمت ) الاؾُمباث(. –الضٞع

Reference: 

 Joseph R. Davis ،Metals Handbook ،Vol. 94: Forming and Forging ،9 ed. 6099. 
 

  MED 335جصمُم ماكُىاث وعف 

اؾخيخاط وجدلُل ال٣ىي ٖلي ؤظؼاء م٨ُىاث  –الىعف  ثٖىانغ ما٦ُىا –خغ٧اث ال٣ُ٘ والخٛظًت  –جهي٠ُ ما٦ُىاث الىعف 

اث والخٛظًت  –الىعف  م –جهمُم نىاص٤ً الؿٖغ ُٟي للتروؽ  لازخباع ٖو جهمُم الٗمىص الغثِس ي إلاا٦ُىاث  –الخهمُم الْى

ُٟي ل٨غاس ي ا –إلاسخلٟت  الىعف ؤهىإ اإلاجزل٣اث  –جهمُم هُا٧ل ما٦ُىاث الىعف  –إلاداوع في ما٦ُىاث الىعف الخهمُم الْى

غ١ جهمُمها.  اإلاسخلٟت في ما٦ُىاث الىعف َو

References:  Kurmi, Textbook of Machine Design , sixth edition,9987 

 X35 MED  ( 1) ازخُاعي ملغع 

 ًسخاع الطالب ماصة واخضة مً اإلاىاص الثالر الاجُه:

 MED 357   آلالُت ألاطععهىضؾت  -1

ىاث الٗامل لغوبىث الهىاعي  ال٨ُىماج٩ُا اإلاباقغة  –الخد٨م الاخضاسي لظعإ الغوبىث  –الخدلُل الهىضس ي للغوبىث  –الخ٩ٍى

 جُب٣ُاث. –بغمجت الغبىث  –والاو٩ٗاؾُت للظعإ 

Reference:  

Y. Yun ،Design of Particles ،Sensors ،Motors ،Implants ، Robots ،and Devices ،First ed. 6008. 

 

 MED 358الهىضؾت العيؿُت     -2

ضم الخالمـ زالسي ألابٗاص  –وؾاثل الهىضؾت ال٨ٗؿُت  –جإزحر الهىضؾت ال٨ٗؿُت في الخهمُم اإلا٩ُاه٩ُي   –اإلاسح بالخالمـ ٖو

 ٖلىالخٗٝغ  –ث الاق٩ا٫ الخغة بًجاص مٗاصالث الؿُىح الىمُُت والؿُىح طا –زُىاث بًجاص همىطط الك٩ل الهىضس ي 

 ه٣ل مٗلىماث الك٩ل الهىضس ي الي بغامج الخهمُم والخهيُ٘ بمٗاوهت الخاؾب. –الخهاثو ألازغي للخهمُماث 

Reference:  Vinesh Raja; Kiran J. Fernandes (6007). Reverse Engineering: An Industrial Perspective. Springer 

Science & Business Media. p. 3. ISBN 978-9-84668-856-6. 

 MED 359   تهىضؾت البِئ -3

ت( واإلاٗاًحر الضولُت للمسلٟاث الهىاُٖت  –م٣ضمت  ٗاث  –ؤهىإ ومهاصع اإلاسلٟاث الهىاُٖت ) الهلبت والؿاثلت والٛاٍػ الدكَغ

ت للمسلٟاث الهىاُٖت  غوٖاث مٗالجت ا٢خهاصًاث مك –ألاؾالُب الٟىُت لى٣ل ومٗالجت اإلاسلٟاث الهىاُٖت  –اإلاهٍغ

 صعاؾت خالت جُب٣ُُت. –اإلاسلٟاث 

Reference:  

Thomas M. Pankratz ،―Environmental engineering dictionary and directory,‖ 6009. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-84628-856-2
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 الثاويالفصل الضعاس ي 
  351BASإصاعة مكغوعاث 

ت اإلاٟاهُم  الخسُُِ والخىُٓم إلاكغوٕ في  –عة اإلاكغوٖاث لل٣غاعاث اإلاازغة في اصا الخدلُلُتواإلاهاعاث  ألاؾاؾُتاؾدُٗاب ومٗٞغ

اث بداالث  –بِئت اٖما٫ مخٛحرة ومغ٦بت مً زال٫ ا٦دؿاب ج٣ىُاث واصواث اللحن والكضة  اؾخسضام امشلت جغبِ الىٍٓغ

 للضعاؾت. 

Reference:  

L.A. Van Gunsteren,  Stakeholder-oriented Project Management: Tools and Concepts - Volume 6 Research in 

Design Series, 6099 

 

 CEN 333  بىجاثو اإلاُكاجغوهُك والغ 

م٨براث الدكُٛل وؤظهؼة  –اإلاا٢خاث والٗضاصاث  –الخد٨م الخخابعي  –بىاباث اإلاى٤ُ  –اإلا٩ىهاث ال٨هغبُت والال٨تروهُت 

الخد٨م باؾخسضام  –ي هٓم ال٣ُاصة حكُٛل اإلاٟاجُذ وجُب٣ُاث ف –اقباه مىنالث ال٣ضعة  –اإلاكٛالث  –الخىاؽ  –الخد٨م 

 الخاؾىب.

Reference:  

A. Preumont ،Mechatronics. An Introduction ،First edit. 6006 

 

ت   MED 334لطع وجصمُم العضص اللاطعت   الهظٍغ

م –خؿاب ٢ىي ال٣ُ٘ وال٣ضعة لٗملُاث الدكُٛل  –هىضؾُت الٗضص ال٣اَٗت  –م٩ُاه٨ُُت ٢ُ٘ اإلاٗاصن  الخض  غالخإ٧ل ٖو

ض  –الخغاعة اإلاخىلضة في ٖملُاث ال٣ُ٘  –ال٣اَ٘   –َغ١ ٢ُاؽ ٢ىي ال٣ُ٘ لٗملُاث الدكُٛل  –ؾىاثل ال٣ُ٘ والخبًر

 ا٢خهاصًاث ٖملُاث ٢ُ٘ اإلاٗاصن.

Reference:  

D. A. Stephenson ،―Metal cutting theory and practice,‖ 6095. 
 

 MED 332 جصمُم معضاث الغفع واإلاىاولت 

٘ وجهمُمها -مٗضاث ومىاولت اإلاىاص وازخباع ٠ وزهاثو ألاصاء جهيُ با٫ والب٨غاث خالؿالؾل و ال -م٩ىهاث مٗضاث الٞغ

٘ باإلاٛىاَِـ  بإهىاٖهاالخُا٠َُ  -ؤظؼاء حٗل٤ُ اإلاىاص و الغواٞ٘ -ومىٓىماث الب٨غاث والاؾُىاهاث والجغاص٫  ال٨هغبيوالٞغ

اصاعة جغوؽ الغواٞ٘ وجهمُم ؤظؿام  -والتروؽ التي حٗمل في اججاه واخض ىاٖهابإهاإلا٩ابذ  –مىاو٘ ؾ٣ٍى الاخما٫  -ال٣ابًت 

 الؿُىع والجغاص٫ واللىلب والضعاُٞل. -اجؼان الاوهاف واإلاهاٖض -الاوهاف والجمالىهاث

References:  

Kurmi, Textbook of Machine Design , sixth edition,9987 

  325NC U   كظاًا الطاكت واإلاُاه وحغير اإلاىار

ال٣ًاًا  -هضعة اإلاُاه  -مىاعص اإلاُاه  -َبُٗت اإلاُاه  -الُا٢ت واإلاىاعص  -ج٨ىىلىظُا الُا٢ت  -اإلاُاه وحٛحر اإلاىار و م٣ضمت ًٖ  الُا٢ت 

اظهاث الُا٢ت والىعي البُئي: الترابِ بحن اإلاىاعص والخٟاٖالث م٘ الخإزحراث اإلاىازُت اإلاغنىصة واإلاخى٢ٗت ٖلى الى  -ال٣ًاًا البُئُت 

ت  - ضم ال٣ُحن وال٠ًٗ اإلاغجبِ بخإزحراث اإلاىار ٖلى واظهاث الُا٢ت واإلاُاه وألاعاض ي  -ألاخضار اإلاىازُت اإلاخُٞغ  -اإلاساَغ ٖو
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مىاًَ ال٠ًٗ ٖىض اجساط ال٣غاع ، والٟغم ،  -الخس٠ُٟ مً خضة اإلاىار والخ٠ُ٨ في واظهاث الُا٢ت واإلاُاه وألاعاض ي 

 لخ٠ُ٨ في واظهاث الُا٢ت واإلاُاه وحٛحر اإلاىاروالخيؿ٤ُ مً ؤظل الخس٠ُٟ وا
 

  MED 326مخلضمت مىاص هىضؾُت 

جإزحراث التر٦ُب  –مىدىُاث الخدىالث اإلاٗضهُت  –الخُىص التر٦ُبي للبلىعاث  –التر٦ُب الاوكاجي للمٗاصن  –ٖامت  م٣ضمت

 –الانهُاعاث البلىعٍت الؿباث٪  –ومت اإلاٗضهُت جإزحراث ٖضم الخجاوـ البلىعي ٖلى م٩ُاهؼم اإلا٣ا –الاوكاجي ٖلى زىام اإلاىاص 

ت ومٗامالث جإزحر جُب٣ُاث واؾخسضاماث  –التر٦ُب الاوكاجي والخىام اإلا٩ُاه٨ُُت للؿحرامُ٪  –اإلاٗاصن  اإلاٗالجاث الخغاٍع

 .صعاؾت خالت وصعاؾت ازخباع اإلاىاص –اإلاىاعص اإلاغ٦بت وزىانها  –الؿحرامُ٪ في الهىاٖاث 

Reference:  

J. K. Wessel ،―The Handbook of Advanced Materials: Enabling New Designs,‖ 6090. 
 

  X32XXX  ( 2) ازخُاعي ملغع 

 :ألاجُتًسخاع الطالب ماصة واخضة مً اإلاىاص الثالر 

ت -1  MPS 327   معالجت خغاٍع

ت واهىاٖها  ض والخ٣ىُت والخُبُ٘  –ؤؾـ اإلاٗالجت الخغاٍع  صوع  –جإزحر اإلاٗضالث وصعظاث الخغاعة  –ٖملُاث الخجمُض والخبًر

ت  –ٖملُاث الخ٣ؿُت الؿُدُت  –للهلب  ال٨ُماجيالتر٦ُب   الهلب الخام.  ٕال هىااإلاٗالجاث الخغاٍع

Reference:  

C. T. ،Steel Heat Treatment: Metallurgy and Technologies ،Second edi. 6006. 
 

ىث صىاعُت -2  MED 358   هىضؾت ٍػ

ىث الهىاُٖت ؤهىإ ال ىث  –ٍؼ ىث اإلادغ٧اث  –زىام الٍؼ ىث  –جغ٦ُب ٍػ ازخباعاث  –جإزحر ؤلاياٞاث اإلادؿىت لخىام الٍؼ

ىث  ِذ. ؤؾاؾُاث –الٍؼ ت التًز  هٍٓغ

Reference:  

A.A. Wessol ،Lubrication Fundamentals ،Second Edition ،First edit. 6007. 
 

  MED 329 جصمُم اإلاعضاث اإلاُكاهُيُت -3

همُم اإلاٗضاث وألاظؼاء اإلا٩ُاه٨ُُت الخانت لخُب٣ُاث مسخلٟت مشل الؿُاعاث وآلاالث الؼعاُٖت ومٗضاث ؤلاهخاط وه٣ل التربت ج

 -جدلُل الىٓم طاث الهلت ، واٖخباعاث ألاخما٫ وآلالُاث والهُا٧ل اإلاسخلٟت ، و٦ظل٪ اإلاىاص الخانت اإلاُلىبت وزهاثهها  -

 .الخهمُمال٣ىاٖض اإلاماعؾت الهىضؾُت في 
Reference :  

Kurmi, machine design, Third edit 

 

 

 

 



 جامعة أسوان –كمية هندسة الطاقة 

 117 الالئدت الضازلُت إلاغخلت البكالىعٍىؽ

 

 اإلاُكاهُكيالاهخاج والخصمُم  بغهامج هىضؾت

 الفغكت الغابعت

 الفصل الضعاس ي ألاول 
  MPS 441 والصُاهت جدلُل اؾباب الاعطال 

الانهُاعاث الدجمُت  –ُت الانهُاعاث الؿُدُت والتربُىلىظ –الخٗٝغ ٖلي ؤهماٍ ال٨ؿىع  –الانهُاع  ؤهٓمت –م٣ضمت 

ُُٟت  –ألازُاء الهىضؾُت في ألاظؼاء اإلا٩ُاه٨ُُت واإلاا٦ُىاث  -الانهُاع جإزحراث ال٩لل والؼخ٠ ٖلى  –والؿُدُت  الانهُاعاث الْى

ت واإلاىظاث ٞى١ الهىجُت  –٦كٟا٫ ؤُٖا٫ باالهتزاػاث  –جدلُل الانهُاعاث   –مغا٢بت ؤصاء اإلاا٦ُىاث  –ال٣ُاؾاث الخغاٍع

جهمُم  –ؤهىإ الهُاهت  –ؤهمُت الهُاهت لؤلهٓمت اإلا٩ُاه٨ُُت  –ؤؾالُب مٗالجت انهُاعاث ألاؾُذ  -زخُاعاث ٚحر اإلاخلٟتالا 

 الهُاهت واإلاساَغة. –ألاهٓمت اإلا٩ُاه٨ُُت 

Reference  

Boston ،MA: Pearson ،Mechanical behavior of materials: engineering methods for deformation ،fracture ،and 

fatigue. , 954 p,6096. 

 MED 442 هخاج ؤلا  أهظمتجدلُل 

جدلُل خضي لضعاؾت  –جدلُل ا٢خهاصي للمكغوٖاث  –هٓم الخيبا للمؿخ٣بل  –ؤؾلىب اجساط ال٣غاع  –هٓم ؤلاصاعة الخضًشت 

اط بىاؾُت البرامج الخُُت هٓم لخل مك٨الث ؤلاهخ –جىػَ٘ ؤمشل للمهاصع  –َغ١ اؾدشماع عؤؽ اإلاا٫  –وي اإلاكغوٖاث ضظ

 هٓم الاؾتهال٥ والاؾدبضا٫. –ظضولت الٗملُاث  –مغا٢ب اإلاسؼون  –

Reference: 

 L.A. Van Gunsteren,  Stakeholder-oriented Project Management: Tools and Concepts - Volume 6 Research in 

Design Series, 6099 

 

 MED 433(   1جصمُم معضاث وأصواث الاهخاج )

ت  –٦كِ  – )زغاَتٖضص ؤخاصًت الخض ال٣اَ٘  –جهمُم ٖضص ال٣ُ٘  اإلاشا٢ب  –حك٨ُل بٗضة مؿُدت  –حك٨ُل بٗضة صاثٍغ

ؼ  – َغ١  –َغ١ يبِ اإلاداوع  –ؤؾـ مدضصاث اإلاى٢٘  –جهمُم اإلاشبخاث واإلاغقضاث  –واإلادُُت  الىظهُتؾ٩ا٦حن الخٍٟغ

 ججمُ٘ الغاٌل  تمٗالج

References:  Kurmi, Textbook of Machine Design , sixth edition,9987 . 

 

 MED 444طبط الجىصة    

 –مىدىُاث الًبِ باليؿبت لٗضص الُٗىب اإلاىظىصة ل٩ل وخضة  –زغاثِ الخد٨م للُٗىب الجؼثُت  –مىدىُاث الخد٨م 

غ١ زانت  –مىدىُاث الًبِ الخجمُعي  –مىدىُاث الًبِ للمخٛحراث  اث ال٣بى  –وؾاثل َو ٌ باؾخسضام هٍٓغ ٫ والٞغ

 الُٗىاث وجُب٣ُاتها.

Reference:  

Lawrence S. Aft, Fundamentals of Industrial Quality Control. CRC Press.3rd Edition,9997. 

  MED 401  (1) الخسغج مكغوع
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ًسضم مجا٫  البرهامج و في ٣ًىم الُالب بٗمل مكغوٕ بدثي جُب٣ُي مؿخسضما اإلاٗلىماث التي ؾب٤ صعاؾتها في اإلاىاص اإلاسخلٟت  

مً مجاالث اؾخسضام هىضؾت الاهخاط والخهمُم اإلا٩ُاه٩ُي في الخُاة الٗملُت و ٩ًىن جدذ بقغاٝ ؤًٖاء هُئت الخضَعـ 

 بال٣ؿم.

 

 X45 MED( 3) ازخُاعي ملغع 

 :ألاجُت الثالزتًسخاع الطالب ماصة واخضة مً اإلاىاص 

 MED 456   طغق وأؾالُب جصمُم -1

خماصًت  –اؾخسضام الُغ١ ؤلاخهاثُت في الخهمُم اإلا٩ُاه٩ُي  – َغ١ الخهمُم اٖخباعاث اإلاىاص  –الخهمُم الاخخمالي والٖا

ت اإلاغوهت واللضوهت  –اإلاؿخسضمت في الخهمُم  ت  –ٖال٢اث الاظهاصاث والاهٟٗا٫ في الجىامض اإلاغهت  –هٍٓغ مؿاثل اإلاغوهت اإلاؿخٍى

ت اللضوهت  –جُب٣ُاث  –الخلى٫ الخدلُلُت والٗضصًت  –  الاظهاص اإلاازغ والاهٟٗا٫ اإلاازغ. –مٗاًحر الخًٕى  –م٣ضمت لىٍٓغ

Reference:  

F. S. (ed.)  ، Elasticity and plasticity of large deformations: an introduction. 6090. 

 

 MED 457عملُاث حكيُل غير جللُضًت    -2

ؤٞغان  –هىضؾت اإلاؿاب٪  –الدك٨ُل الهُضعوؾخاج٩ُي  –ٞاث٤ اللضوهت  الدك٨ُل –ٖملُت الدك٨ُل بمٗضالث الُا٢ت الٗالُت 

ت   صعاؾاث خالت. –الٟدو ويبِ الجىصة  –الههغ واإلاٗالجت الخغاٍع

Reference:  

Joseph R. Davis ،Metals Handbook ،Vol. 94: Forming and Forging ،9 ed. 6099. 

 

 MED 458 اإلاىاص الىاهىهُت وجطبُلاتها -3

٣ُت لالؾُذ الجامضة ال٨ُم ئاث الىاهىهُت( وؤخاصًت البٗض  –ُاء الٟحًز ت البٗض )الجٍؼ التر٦ُب البللىعي للمىاص الىاهىهُت نٍٟغ

٣ُت  –)ألاؾال٥ الىاهىهُت( وزىاثُت البٗض )الكغاثذ الغ٣ُ٢ت الىاهىهُت(  جىن٠ُ  –اإلاىاص الىاهىهُت اإلاهىٗت بالخ٣ىُاث الٟحًز

 ٣ُاث اإلاىاص الىاهىهُت.جُب –وزىى اإلاىاص الىاهىهُت 

Reference: 

- Jingbo Louise Liu and Sajid Bashir "Advanced Nanomaterials and Their Applications in Renewable Energy" 

6095 Elsevier Inc. 

- Bhushan, Bharat  "Springer Handbook of Nanotechnology" 6nd edition 6006 
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 الثاويالفصل الضعاس ي 
 MED 431 هتزاػاث مُكاهُيُت ا

ت ت الخغ٦ت -والخغ٦ت الىاخضة الىٓام طو خٍغ ت الخغ٦ت -الىٓام مؼصوط خٍغ الاهتزاػ في الىؾِ  -ياهتزاػ الل -الىٓام مخٗضص خٍغ

 الُغ١ الٗضصًت للىٓام اإلاخٗضص الخغ٧اث. -الاهتزاػ والهىث -الاهتزاػاث الٛحر زُُت-اإلاؿخمغ

Reference:  

Crawford ،Art; Simplified Handbook of Vibration Analysis, Vol. 9, 9996. 

 

 MED 434(   2جصمُم معضاث وأصواث الاهخاج )

ٜ اإلاىدىُاث  –َغ١ حؿاوي ٢ىي الغبِ  –ؤؾـ ٖملُاث الخشبُذ والغبِ  جهمُم ؤظؿام –صالثل اإلاشا٢ب  –جدمُل وجَٟغ

 اإلاشبخاث   ألامامُت.م٩ىهاث  –مىاص وا٢خهاصًاث اإلاشبخاث واإلاغاقضاث  –اإلاشبخاث 

References: Kurmi, Textbook of Machine Design , sixth edition,9987 

 

 MED 443  كُاؾاث صكُلت

 ٢ُاؽ صعظت حكُُب الؿُذ. –٢ُاؽ التروؽ  –٢ُاؾاث زُإ الاؾخضاعة  –ؤظهؼة اإلا٣اعهت الهىاثُت وجُب٣ُاتها 

Reference:  

M. B. Optical Society of America ،Handbook of Optics ،Vol. 6: Devices ،Measurements ،and Properties ،Second 

Edition. 6095. 

 

  MED 402 (2) مكغوع الخسغج

 ٌؿخ٨مل الُالب ما بضؤه في الخحرم الاو٫.

 

 MED 445   مسخبر هىضؾت ؤلاهخاج والخصمُم

ت  غ –لبُاهُت جمشُل الىخاثج بالجضاو٫ واإلاىدىُاث ا –ألاؾالُب والُغ١ اإلاسخبًر ؤظهؼة اإلاسخبراث  –الهىضس ي  ؤؾـ ٦خابت الخ٣ٍغ

ت مسخلٟت )مً  – باث مسخبًر  – الضًىام٩ُا( –ال٣ُاؾاث  –اإلاىاص  ججغبت( في مجاالث ؤلاهخاط والخهمُم: ازخباع96الي 90جضٍع

 جهمُم اإلاا٦ُىاث. –اهخاط التروؽ  –٢ُاؽ ال٣ىي  –ٖملُاث ؤلاهخاط 

 Reference:  

[Production Engineer UFSCar is able to] Departamento de Engenharia de Produção (DEP). Retrieved 6093-06-66. 

 

  X 45 MED( 4) ازخُاعي ملغع 

 :ألاجُت الثالرًسخاع الطالب ماصة واخضة مً اإلاىاص 

 MED 446عملُاث حكغُل غير جللُضًت    -1

ٜ ال٨هغباجي   –الدكُٛل باإلاىظاث ٞى١ الهىجُت  –الخجلُش ال٨هغبي الال٨ترولُتي  –اجي الدكُٛل ال٨هغو٦ُمُ –الدكُٛل بالخَٟغ

الدكُٛل بمؿاع مخهل مً  –ما٦ُىاث طاث الخد٨م الغ٢مي  –الدكُٛل بالكٗإ ؤلال٨ترووي  –الدكُٛل باللحزع وجُاعالبالػما 

ملُاث حكُٛل خضًشت. –ه٣ُت الي ه٣ُت   ؤؾالُب ٖو

Reference:  
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E. B. S. (eds.. Lynnette D. Madsen ،Materials Research for Manufacturing: An Industrial Perspective of Turning 

Materials into New Products ،First edit. 6096. 

 MED 427اإلاىاص اإلاغكبت    -2

ت اللضاثً –حٍٗغ٠ وجهي٠ُ اإلاىاص اإلاغ٦بت  جدلُل  –خلٟت َغ١ الخهيُ٘ اإلاس –ألالُاٝ وألاوسجت اإلاؿخسضمت في ج٣ٍى

 –جدلُل الاظهاصاث لؤلق٩ا٫ اإلاسخلٟت باؾخسضام زهاثو اإلا٩ىهاث الغثِؿُت للمىاص اإلاغ٦بت  –الاظهاصاث لؤلق٩ا٫ اإلاسخلٟت 

 جهمُم اعقاصي لبٌٗ اإلا٩ىهاث. –َغ١ ازخُاع اإلاىاص اإلاغ٦بت 

Reference:  

V. K. Choo ،Fundamentals of composite materials ،Second edit. 6005 

 MED 438هظم الخصيُع بالحاؾب     -3

جهمُم وجسُُِ ومغا٢بت مىٓىماث  –جُب٣ُاث  –جهمُم اإلاىٓىماث بالخاؾب  –اؾخسضام الخاؾب في الخهيُ٘  –م٣ضمت 

 صعاؾت خاالث. –جهمُم ؤصاء مىٓىماث ؤلاهخاط  –ؤلاهخاط 

Reference:  

Mike Lynch ،"Key CNC Concept 89—The Fundamentals Of CNC" ،Modern Machine Shop ،4 January 9997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mmsonline.com/articles/key-cnc-concept-1the-fundamentals-of-cnc
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 :
ً
 الخديم في الطاكت بغهامج هىضؾتعابعا

 

 الفغكت الاولي

 الفصل الضعاس ي ألاول 
  141UNC خلىق ألاوؿان 

الخٗا٢ضاث  – ال٣اهىن  مهاصع – ال٣اهىن  اؾـ – لل٣اهىن  الٗامت الاهضاٝ – ال٣اهىهُت ال٣اٖضة زهاثو -حٍٗغ٠ ال٣اهىن 

بُٗتها واهىاٖها وم٩ىهاتها  ٢ىاهحن  – وال٣ٗىص الكغ٧اث ٢اهىن  – والخجاعي  اإلاضوى ال٣اهىن  -للخٗا٢ضاث  الخا٦مت ال٣ىاهحن -َو

 – الًغاثب الهىاُٖت ٢اهىن  -بالهىضؾت  اإلاخٗل٣ت ال٣ىاهحن - الضولُت ل٣ٗىصا – الٗام واإلاا٫ الخ٩ىمت في واإلاؼاًضاث اإلاىا٢هاث

ًاث  –٢اهىن الٗمل  -  الٗمغاوى الخسُُِ ٢ىاهحن – البِئت ٢ىاهحن  –ؤلاظاػاث  –الخإمحن الاظخماعي والخإمحن الهحي  –الخٍٗى

 اإلاٗاقاث. –اإلا٩اٞأث 

References:  

Human rights: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians.pdf 

 

  142BAS  ملضمت في البرمجت  

: بٖالن صعاؾت خضًشت ، وباؾخسضام لٛت بغمجت بيُت  م٣ضمت في خل اإلاك٨الث الٗلمُت والهىضؾُت باؾخسضام الخاؾب آلالي

اث٠ -ٖملُاث ؤلاصزا٫ / ؤلازغاط  -الٗملُاث الخؿابُت ألاؾاؾُت  -اإلاخٛحراث  اث والْى  .ال٣غاع والخل٣ت واإلاهٟٞى

Reference:  

Robert Lafore, "Object-oriented programming in C++. Pearson Education" 4th Edition, 6006. 

 

اطُاث هىضؾُت )   113BAS(  1ٍع

 اإلاٗاصالث – الضعظت ألاولى مً الخٟايلُت اإلاٗاصالث :الخٟايلُت اإلاٗاصالث - وجُب٣ُاجه واإلاخٗضص والؿُحي الخُى الخ٩امل

 الضوا٫ - الجؼثُت اإلاٗاصالث الخٟايلُت – اإلاخٗامضة الضوا٫ بٌٗ – آلاهُت الخُُت الخٟايلُت اإلاٗاصالث - الخُُت الخٟايلُت

خماث وألاؾـ والخٟايالث النهاًاث– تاإلاغ٦ب الضوا٫ طاث الخدلُلُت اٍع  الخٟايلُت اإلاٗاصالث خل – اإلاؿخىي اإلاغ٦ب في واللٚى

الث – ٞىعٍغ وج٩امالث مدؿلؿالث - ال٣ىي  مدؿلؿلت باؾخسضام  .البالؽ جدٍى

Reference: 

 John Bird. Basic Engineering Mathematics – fourth edition (Elsevier) 

 

 MED 124 الهىضؾُتزىاص اإلاىاص 

ت: وحكمل  ُّ ىبت. الخىام اإلا٩ُاه٨ُ ت: وحكمل الك٩ل، والىػن الىىعي، وألابٗاص، واإلاؿاخت، ومدخىي الَغ ُّ اث الخىام الٟحًز

ت: وحكمل الخمىيت، وال٣اٖضًت،  ُّ الكض، وال٣و، وم٣اومت الًِٛ، والاهدىاء، واإلاغوهت، والهالصة. الخىام ال٨ُمُاث

ت: وحكمل والتر٦ُب ال٨ُمُاجي. الخىام الخغ  ُّ ت: وحكمل الخىنُل، والٗؼ٫ الخغاعي، والخمضص. الخىام ال٨هغومٛىاَِؿ اعٍّ

ت:  -ؤقباه اإلاىنالثو  -اإلاىاص طاث اإلا٣اومت الٗالُت واإلاىسًٟت و الىٟاط اإلاٛىاَِس ي وال٨هغباجي. ُّ اإلاىاص الٗاػلت الخىام الهىج

ت: وحكمل الاه٨ؿاع الًىجي، واو٩ٗاؽ  وحكمل الاو٩ٗاؽ الهىحي، والٗؼ٫ الهىحي، وامخهام الهىث. الخىام البهغٍّ

ت في جدؿحن زىام اإلاىاص الهىضؾُت.- وامخهام الًىء، واللىن.  بؾخسضام الخبِباث الىاهىمتًر

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians.pdf
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Reference:  

Alexander V. Vakhrushev, A. K. Haghi ―Composite Materials Engineering : Modeling and Technology‖ Apple 

Academic Press ، (6060) 

 

 HVN 115  أؾاؾُاث الضوائغ اليهغبائُت

ىانغ الضاثغة:  حر اإلاؿخ٣لت ، اإلا٣اومت. ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت: ٢اهىن  الجهض،مخٛحراث ٖو  ؤوم،الخُاع ، الُا٢ت ، اإلاهاصع اإلاؿخ٣لت ٚو

ت  ل وايج٣ؿُم الخُاع و  ومخىالُت،٢ىاهحن ٦حرقٝى للخُاع و الجهض. صواثغ م٣اومت بؿُُت: صواثغ مخىاٍػ صلخا. ج٣ىُاث -الجهض ، جدٍى

ل  .supermesh و supernode جدلُل الضواثغ: الخدلُل بال٣ٗضة والكب٩اث بما في طل٪ اث الكب٨ت: جدٍى ت اإلاهضع،هٍٓغ  هٍٓغ

Thevenin ت ت الترا٦ب م٘ جُب٣ُاث في صواثغ لها مهاصع مؿخ٣لت ومٗخمضة ، خالت ه٣ل الُا٢ت الٗٓمى.   Norton  ، هٍٓغ و هٍٓغ

ً الُا٢ت ٖ - ت ومخىالُت. واإلا٨شٟاث،اإلالٟاث  -ىانغ جسٍؼ  RLCو RC و RL اؾخجابت الضواثغالتي جدخىي ٖلى -مخىاٍػ

Reference: 

 J. Electrical Circuit Theory and Technology Bird. ،6nd edition (Newnes)   

 

 HVN 116 عؾم كهغبائي وجغكُباث 

مل ٢ُاٖاث ٞهها  –ت وال٨هغبُت الغمىػ اإلاؿخسضمت في الضواثغ ؤلال٨تروهُ هماطط ألبغاط الجهض الٗالي  –هماطط لآلالث ال٨هغبُت ٖو

الغؾم  –هماطط ؤبغاط الجهض اإلاخىؾِ وؤٖمضة الًِٛ اإلاىسٌٟ في الكب٩اث ال٨هغبُت  –٢ُاٖاث في الٗىاػ٫ ال٨هغبُت  –

الغؾم الٟجي لضواثغ ال٣ُاؽ وؤظهؼه الى٢اًت  –ي اإلاىاػ٫ جسُُِ الضواثغ ال٨هغبُت ف –الٟجي إلا٩ىهاث الضواثغ ال٨هغبُت ؤلال٨تروهُت 

ت.  –  صواثغ جىنُالث ٦هغبُت مخىٖى

Reference: 

 Nail Sclater and al.. Handbook on Electrical Design Details ،6nd edition ( McGraw Hill). 
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 الفصل الضعاس ي الثاوى
  131UNC   ومنهي صىاعيأمً 

ٗاث الؿالمت للمٗضاث واإلايكاث  –غ ومهاصع ؤزُاع الؿالمت والصخت الهىاُٖت ٖىان –م٣ضمت  مى٘ وججىب  –حكَغ

ت  –ج٣ُُم ألاصاء  –بظغاءاث الصخت والؿالمت الهىاُٖت  –الخىاصر والخغاث٤  اًت  –اإلاساَغ الخٍُى حر الٖغ ٦ُُٟت جٞى

غ١ الى٢اًت منها  وؾاثل  –مً الهىاعي في مدُاث جىلُض ال٣ضعة ال٨هغبُت وؾاثل ألا  –والخماًت للٗاملحن.  اإلاساَغ ال٨هغبُت َو

ُت   –وؾاثل ألامً الهىاعي في زٍُى الى٣ل الهىاثُت طاث الجهض الٗالي  –ألامً الهىاعي في مدُاث الخىػَ٘ ال٨هغبُت الٟٖغ

٤ وا –الى٢اًت مً اإلاساَغ ال٨هغبُت في اإلايكأث الٗامت واإلاؿا٦ً واإلاهاو٘  ٦ُُٟت  –إلااؽ ال٨هغبي الخماًت مً مساَغ الخٍغ

اًت والى٢اًت للٗما٫ الٗاملحن باإلايكأث واإلاهاو٘ مً اإلاساَغ ال٨هغبُت. حر الٖغ جإزحر اإلاجاالث ال٨هغبُت في زٍُى الجهض الٗالي  جٞى

جإزحر  –الخإزحر البُىلىجي لئلقٗإ واإلاىظاث ٖلى ؤلاوؿان  –جإزحر اإلاىبُل وقب٩اث الاجها٫ ٖلى ؤلاوؿان والبِئت  –ٖلى البِئت 

 ممحزاث اإلادُاث الٛحر ج٣لُضًت لخىلُض ال٣ضعة ال٨هغبُت. –اإلادُاث الخ٣لُضًت لخىلُض ال٣ضعة ال٨هغبُت ٖلى البِئت 

Reference 

 J. W. Bennet. Read ISP Certification-The Industrial Security Professional Exam Manual (Marketing) 

 

اطُاث هىضؾُت )   112BAS(  2ٍع

غ١  الشاهُت الضعظت مً الجؼثُت الخٟايلُت اإلاٗاصالث – بِخا( – ظاما الخانت )صالت ا٫الضو  لخل  الٗضصًت الُغ١  – خلها َو

٣ت - الخٟايلُت اإلاٗاصالث ت والُغ١  اإلاباقغة بالُغ١  اإلاٗاصالث خل - التربُٗاث ؤ٢ل ٍَغ ٣ت) الخ٨غاٍع ٣ت ظا٧ىبى(  ظاوؽ ٍَغ ٍغ ، َو

ت  -الخٟايلُت  اإلاٗاصالث خل في و ؾُمبؿىن  ٧ىجا عوهج بؾخسضام – صيالٗض والخ٩امل الٗضصي الخٟايل - اث هٍٓغ  في اإلاهٟٞى

 .الخُُت اإلاٗاصالث هٓم

Reference: 

 John Bird. Basic Engineering Mathematics – fourth edition (Elsevier) 

 

  164BASهىضؾت مضهُت  

ت الاوكاءاث  ميكاث زغؾاهُت: ت م -اإلاباصت الٗامت لىٍٓغ ال٣ىي اإلادىعٍت  –ألاخما٫ وعصوص ألاٞٗا٫  –باصت الاؾخاج٨ُُت اإلاؿخٍى

 –الجامالىهاث اإلادضصة اؾخاج٨ُُا  –ؤهىإ الخىاثِ وألاؾ٠٣  –ٖؼوم الاهدىاء في ال٨مغاث  –ٖؼوم اللى  –٢ىي ال٣و  –

 مباصت جهمُم ٢ىاٖض اإلاا٦ُىاث.

ايُت لخؿاب اإلاؿُداث -البىنلتاإلاؿاخت ب -ال٣ُاؾاث الُىلُت -مؿاخت: اإلاباصت ألاؾاؾُت اإلاحزاهُت  -الُغ١ اإلا٩ُاه٨ُُت والٍغ

مل ال٣ُاٖاث الُىلُت والٗغيُت ما٫ اإلا٩ُاه٨ُُت ويبِ اإلاداوع وال٣ىاٖض واإلاُى٫ اإلاُلىبت  -ٖو بؾخسضام اإلاحزاهُت في ألٖا

 لآلآلث اإلاسخلٟت.

Reference: 

W. F. Chen and alTthe civil engineering- Handbook ،6nd edition. (CRC Press). 

 

 HVN 165 (1)أؾاؾُاث الاليتروهُاث 

ت هُا١ الُا٢ت  –زىام ألقباه اإلاىنالث مضزل بلى الظعة و  ، الٟجىاث ،  )ؤلال٨تروهاثالخىنُل في ؤقبــاه اإلاىنالث  –هٍٓغ

ت (  -الدكدذ   -الخىنُلُت ، الكىاثب ال٣ابلت و اإلاُُٗت ، مؿخىي ٞحرمى  ظهض الغابُت ، الاهدُاػ ألامامي و  – مٗاصلت الاؾخمغاٍع

 جُب٣ُاث صواثغ الشىاجي.  – الاهىإ اإلاسخلٟت للشىاجي – والخىُٓم صواثغ الخىخُض –الخلٟي 
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Reference: 

- Floyd ،Thomas L.,‖ Electronic Devices‖  ، Prentice-Hall ،Inc 7th Edition ،6004 

- Sedra ،A.S. and Smith ،K.C ،"Microelectronic Circuits" ،Oxford University Press ،7th  edition ،6094 

 

 

 HVN 113 جدلُل الضوائغ اليهغبائُت 

وجدلُل  RLCو  RCو  RLل٩ل مً  وجىاػي جدلُل صواثغ الخُاع اإلاترصص ؤخاصًت الُىع: جىالي  –مٟاهُم هامت لضواثغ الخُاع اإلاترصص 

اث الكب٨ت في صاثغاث الخُاع  ابغة في اإلاغشخاث ٚحر الٟٗالت.  ٣ٖضي وقب٩ي وجُب٤ُ هٍٓغ اإلاترصص وصاثغة طاث بزاعة ٚحر ظُبُت ٖو

 –الضواثغ مخٗضصة ألاوظه الترصصاث اإلاغ٦بت  –. ال٣ُم اإلاخىؾُت والٟٗالت للخُاعاث - وجىاػي الغهحن في صواثغ الخُاع اإلاترصص: جىالي 

ىاع. –ترصص خؿاباث ال٣ضعة لضواثغ الخُاع اإلا –اؾخجابت الترصص للضواثغ اإلاسخلٟت  الضواثغ ال٨هغبُت زالزُت ألَا

Reference: 

Dorf and Svoboda ،―Introduction to Electric Circuits― ،John Wiley & Sons ،latest edition 

 

ت  MPS 116  مباصئ الضًىامُكا الحغاٍع

ت وجُب٣ُاجهال٣اهىن الاو٫ للضًىام٩ُا الخغ  -زهاثو اإلااصة الى٣ُت -الكٛل والخغاعة -حٍٗغ٠ -م٣ضمت ال٣اهىن الشاوى -اٍع

ت وحٍٗغ٠ الاهتروبي  صوعاث الٛاػ والبساع. -الًاُٚاث واإلادغ٧اث اإلاترصصة -الٛاػاث اإلاشالُت -للضًىام٩ُا الخغاٍع

Reference:  

- Thermodynamics ،An Engineering Approach ،Yunus A. Cengel & Michael A. Boles. 7th Edition ،McGraw-

Hill Companies ،ISBN-978-0-07-356936-5 ،6008 

- Fundamentals of Thermodynamics Sonntag ،Borgnakke and Van Wylen. John Wiley & Sons ،Inc. Sixth 

Edition ،6003. 
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 بغهامج هىضؾت الخديم في الطاكت

 الفغكت الثاهُت

 الفصل الضعاس ي الاول 
 

  211BASجدلُل عضصي واخصائى 

ث والخٟايالث للمٗاصالث باؾخسضام الخدلُل الٗضصي وخلى٫ اإلاٗاصالث الخٟايلُت مً الضعظت ألاولى والغجبت ألاولى الخ٩امال 

الٗضصي  الخدلُل في هامت مهُلخاث – اإلاؿاٖضة الٗىامل – وجهيُٟها الجؼثُت الخٟايلُت اإلاٗاصالث –ومٗاصالث الضعظت الشاهُت 

ت ، الخىا٣ُٞت الخ٣اعبُت،) ٣ت  -( الاؾخ٣غاٍع )مٗاصلت  اإلاٗاصالث الخٟايلُت الجؼثُت  بٌٗ ٖلى جُب٣ُاث – اإلادضص الٟغ١  ٍَغ

ان الخغ٦ت إلاٗاصالث الٗضصي الخمشُل – جسههُت ؤمشلت ٖلى جُب٤ُ - بىاؾىن( مٗاصلت البالؽ،  الُا٢ت.  ومٗاصلت للؿٍغ

Reference:  

Steven C. Chapra and al.  ،Numerical Methods for Engineers ،7th edition (McGraw Hill). 6090. 

 

 HVN 242  (1) آالث كهغبائُت

جىػَ٘  –الخىخُض  –ؤؾاؾُاث ؤالث الخُاع اإلاؿخمغ: جغ٦ُب ألالت  –م٣ضمت في اؾاؾُاث خغ٦ت ألاالث ال٨هغبُت ومدىالث ال٣ضعة 

ؤهىإ  –مىلضاث الخُاع اإلاؿخمغ  –خمغ مٗاصلت ال٣ىة الضاٞٗت ال٨هغبُت اللت الخُاع اإلاؿ –ال٣ضعة صازل ألالت و جغ٦ُب اإلاىخج 

غ١ الخٛلب ٖلُه  –زىام الاالث بإهىاٖها  –مىدجى اإلاٛىُت صازل الالت  –الخٛظًت  حكُٛل اإلاىلضاث ٖلى  –عص ٞٗل اإلاىخج َو

خؿاب َغ١ بضء الخغ٦ت و  –مدغ٧اث الخُاع اإلاؿخمغ: مىدىُاث الخىام إلادغ٧اث الخُاع اإلاؿخمغ و الضاثغة اإلا٩اٞئت  –الخىاػي 

ت  –م٣اومت بضء الخغ٦ت  ٣ت واعص لُىاعص لخىُٓم الؿٖغ ت و الٟغملت إلادغ٧اث الخُاع اإلاؿخمغ –ٍَغ اإلادىالث :  -َغ١ جىُٓم الؿٖغ

ت اإلادىالث   اإلادىالث زالزُت ألاوظه. –الغؾم الاججاهى اإلا٩افئ  –الضاثغة اإلا٩اٞئت  –هٍٓغ

Reference: 

 Chapman ،"Fundamentals of Electric Machinery" ،McGraw Hill ،Latest Edition. 

 

 CEN 243صوائغ مىطلُت وعكمُت   

٪  –الضواثغ الخجمُُٗت  –جبؿُِ الضواثغ البىلُاهُت  –البىاباث اإلاى٣ُُت  –ألاهٓمت الشىاثُت والجبر البىلُجى  الدكٟحر ٞو

الٗضاصاث  –اإلاسجالث الاػاخُت  –اإلاتزامىت وجُب٣ُاتها الضواثغ الخٗا٢بُت  –الضواثغ الخٗا٢بُت ٚحر اإلاتزامىت وجُب٣ُاتها  –الدكٟحر 

 ٤م٣ضمت الى اإلاىُ ،اٞتشة اإلاخ٩املت مخىؾُت ال٨ؼ ألاظه ،ة اإلاى٣ُُت ال٣ابلت للبرمجتؼ ألاظه ثم٩ىها الظا٦غة واهىاٖها. –

 ،ضًض اإلاُٗىدلت وجاخخهاع الزا ،مىُاػ ٩ىمت دالضواثغ الدؿلؿلُت اإلا للُدج ،الهٗىص والهبٍى صواثغ ،امًز الدؿلؿلي اإلات

اث اإلاى٣ُُت اإلابرمجت  .اإلاهٟٞى

Reference: 

M. Morris Mano and Charles R. Kime "Logic and Computer Design Fundamentals" – 5th Edition 6090 

 

ت الخديم آلالي    CEN 234  (1) هظٍغ

الىٓم الخُُت  -واإلاٛل٣ت  هٓم الخد٨م طو الضاثغة اإلاٟخىخت -لىٓم الخد٨م ؤمشلت جىيُدُت  –ًٖ اهٓمت الخد٨م  م٣ضمت

ايُت للمىٓىماث اإلا٩ُاه٨ُُتبؾخيبا - والالزُُت ل البالؽ  - للخدلُل في مجا٫ الؼمًم٣ضمت  - وال٨هغبُت ٍ الىماطط الٍغ  -جدٍى

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=M.+Morris+Mano+and+Charles+R.+Kime&search-alias=books&field-author=M.+Morris+Mano+and+Charles+R.+Kime&sort=relevancerank
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 -بقاعاث الضزل قاجٗت الاؾخسضام  )صالت الىبٌ والخُىة والاهدضاع والعجلت(  –صالت الى٣ل  –خل اإلاٗاصالث الخٟايلُت 

لي( جدلُل الاؾخجابت في الخالت الٗابغة والخالت اإلاؿخ٣غ   –مسُِ الهىضوقي  -ة )ألاهٓمت طاث الغجبت ألاولى والشاهُت وألٖا

جدلُل وجهمُم ؤهٓمت  - ٢اٖضة ماؾىن إلاسُُاث الخض٤ٞ - مسُِ جض٤ٞ ؤلاقاعة -جبؿُِ مسُُاث الهىضو٢ُت اإلا٣ٗضة 

٣ت    MATLAB صعاؾت مؿاثل باؾخسضام خؼمت بغامج –مؿاعاث الجظوع  الخد٨م باؾخسضام ٍَغ

Reference:  

- Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, Fifth Edition, 6090 

- Ritchard C. Dorf, and Robert H. Bishop, Modern Control Systems, 96th Edition, 6099 

 

 HVN 265  (2) أؾاؾُاث الاليتروهُاث

،  هدُاػ َغ١ الا الخُاع ، ٖال٢اث ،  BJT ططبىائه، وزهاثو ه٣ل اإلاضزالث واإلاسغظاث ، هما:   BJT زىاثُت ال٣ُبجغاهؼؾخىع 

 BJT جُب٣ُاث . ًىجيالتراهؼؾخىع ال،  بىاباث مى٣ُُت٦  BJTاؾخسضام ٦مٟخاح ، جغاهؼؾخىع قىج٩ي ،   BJTومىا٤َ الدكُٛل ؛ 

٣اٖضة اإلاكتر٦ت الاإلا٨براث طاث   -اإلاكتر٥  الباٖضطاث ٨براث اإلا - في ج٨بحر الاقاعة BJT . اؾخسضام الترصصاث اإلاىسًٟت في مضي

م  ٫:حر اإلاجازَؿخىع جإؼ جغاه .اإلاكتر٥اإلا٨براث طاث اإلاجم٘  - مً  MOSFET لقبه مىن ؤ٦ؿُض -َؿخىع مٗضنؼ جغاه لجغ٦ُب ٖو

، ػُاد، الاهلالٗم ثىاجي التر٦ُب ألاؾاس ي، هُا٢اشَؿخىع الؼ . التراه ػ ُادالاه جى الخُاع م٘ الجهض،دىب، مىًوالى ؼ ٍؼ هٕى الخٗ

 .جى الخُاع م٘ الجهضدالتر٦ُب ألاؾاس ي، مى اث باهىاٖها:حرؾخىع شوال٨بحرة. ال حرةٛاله ثت ؤلاقاعاالخالىمظظت في 

Reference:  

Floyd ،Thomas L.,‖ Electronic Devices‖  ، Prentice-Hall ،Inc latest edition   ، 6094 

Sedra ،A.S. and Smith ،K.C ،"Microelectronic Circuits" ،Oxford University Press ،7th edition ،6094 

 

 HVN 226ومغىاطِؿُت مجاالث كهغ 

ت الٌُٟ  –قضة اإلاجا٫ ال٨هغبي  –ال٣ىي الىاقئت بحن الصخىاث ال٨هغبُت  –اإلاجاالث ال٨هغبُت  الجهض  –٢اهىن ظىؽ  –هٍٓغ

 -ال٣ىي في اإلاجاالث ال٨هغبُت  –الؿٗت واإلا٨شٟاث  –ٖال٢اث اإلاجا٫ ال٨هغبي ٖىض الاؾُذ الٟانلت  –اإلاىاص الٗاػلت  –ال٨هغبي 

ال٣ىي اإلاٛىاَِؿُت والٗؼم واإلاىاص  –اإلاجا٫ اإلاٛىاَِس ي الشابذ و٢ىاهحن باًىث وؾاٞاعاث وؤمبحر لخدضًض اإلاجا٫ اإلاٛىاَِس ي 

ل واإلاجاالث اإلاٛحرة م٘  –اإلاٛىاَِؿُت وخؿاب مٗامل الخض الظاحي واإلاخباص٫   الؼمً.مٗاصالث ما٦ؿٍى

Reference:  

Paul Lorrain. Electromagnetic Fields and Waves ،3rd edition (w. H. Freeman and Company)  
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 الفصل الضعاس ي الثاوى
  231UNC   ض والعغ الاجصال مهاعاث

ىانغه وهماطظه وزهاثهه وؤٚغايه وم٣ىماجه ، واإلاٟاهُم الخاَئت   مٟهىم ؤلاجها٫ ؤو الخىانل وؤهمُخه وؤهىاٖه ٖو

حر اللٟٓي  -صعاؾت مٟهىم الظاث والٗىامل اإلاازغة ُٞه  -مٟهىم الخىانل م٘ الظاث  .واإلاغجبُت به ؤلاصعا٥.  ؤلاجها٫ اللٟٓي ٚو

غه  -وؤهمُخه وؤصواجه و٦ُُٟت جدؿِىه. ؤلاههاث لٗملُت الخىانل  غ١ صٖمه وجٍُى الاجها٫ في  -الاجها٫ الصخص ي ومغاخله َو

اث الهٛحرة  الؿحرة الظاجُت مدخىها و٦ُُٟت بٖضاصها،  –والخُابت ومىانٟاتها ومغاخلها  الٗغى -الاجها٫ الٗام  -اإلاجمٖى

ت. غ ؤلاصاٍع ضاص لها وبظخُاػها، وؤزحرا ٦ُُٟت بٖضاص ٧ل مً الغؾاثل والخ٣اٍع  واإلا٣ابالث الصخهُت و٦ُُٟت ؤلٖا

Reference: 

 Jone O. Greene.Handbook of communication and social interaction skills. (LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES)-

6003 

 CEN 262 ملضمت في هظم كىاعض البُاهاث

غ ؤلال٨تروهُت  (SQL) م٣ضمت ل٣ىاٖض البُاهاث ، والىمىطط الٗالث٣ي ، ولٛت الاؾخٗالم اله٩ُلُت ، وهمظظت البُاهاث وهمىطط الخ٣اٍع

هاعؽ ٢ىاٖض ال بُاهاث ، والبُاهاث الطخمت ، ومؿخىصٖاث البُاهاث ، ، وجهمُم ٢ىاٖض البُاهاث ، وبصاعة ٢ىاٖض البُاهاث ، ٞو

 وألاهٓمت الظ٦ُت لؤلٖما٫.

Reference: 

Ramez, Elmasri, and B. Navathe Shamkant. "Fundamentals of database systems.", 7th,  edition, 6096.  

 

 HVN 246( 2ُت )ائآالث كهغب

ت  –بضء الدكُٛل  –مىدجى الضاثغة  -آلاالث الخشُت زالزُت ألاوظه   –اإلاىلض الخثى  –اإلادغ٥ ازخباعاث –الخد٨م في الؿٖغ

ت الدكُٛل  –اإلا٩ىهاث  اإلاتزامىت:آلاالث  –ٞغملت اإلادغ٥ الخثى  –جإزحر الخىا٣ُٞاث الٟغاُٚت  –الكغوٍ ٚحر اإلاتزهت   –هٍٓغ

مىدجى الضاثغة  -جىُٓم الجهض   –اإلا٩اٞئت والضاثغة  الاؾخيخاطعص ٞٗل ًٖى  – الٟغاُٚت الخىا٣ُٞاث – الاؾخيخاطملٟاث ًٖى 

 .َغ١ ؤلازاعة إلاا٦ُىاث التزامً  –اإلاا٦ُىاث اإلاتزامىت وال٨ٟاءة  ازخباعاث –اإلادغ٥ اإلاتزامً  –الدكُٛل ٖلى الخىاػي  –

Reference:  

D.P. Kothari; I.J. Nagrath. ،―Electric Machines‖  ، latest -edition ،McGraw-Hill Education ، 6097. 

 

  CEN 224   احهؼة كُاؽ

مدىالث ع٢مُت/جمازلُت في اظهؼة  –اإلادلل الخىا٣ٞى و اإلاى٣ُى  –ٖىانغ البُان و اظهؼة الدسجُل  –ظهؼة ال٣ُاؽ الغ٢مُت ؤ

 . ٞدو الٗىانغ الال٨تروهُت وال٨هغباثُت -اظهؼة ال٣ُاؽ ال٨ُمُاثُت. –مبضالث الُا٢ت و مهُئاث الاقاعة  –ال٣ُاؽ 

Reference: 

 ―Measurements and Instrumentation: Theory and Application‖ Alan Morris and Reza Langari، Elsevier 6096.  

 

 CEN 273  اإلاباوي في الطاكت إصاعة
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حر الُا٢ت  -م٣ضمت إلصاعة الُا٢ت  صاعة مدٟؼاث ب -اإلاباوي الخالُت مً الُا٢ت  -الُا٢ت  إلصاعة الٗامت اإلاباصت -ال٨ٟاءة وجٞى

 الخضٞئت بصاعة -الُا٢ت  جدلُل -واإلاىا٢٘  اإلاباوي في الُا٢ت جض٤ُ٢ ٖملُاث -وبغامج قب٨ت ال٨هغباء  ؤؾٗاع ٞهم -الُا٢ت 

ض   للُا٢ت  الٟٗا٫ الاؾخسضام ا٢خهاصًاث -اإلاخ٩املت  البىاء ؤهٓمت -الى٣ل  وؾاثل -ؤلاياءة  بصاعة -والخبًر

Reference:  

- Douglas J. Harris,: A Guide to Energy Management in Buildings, 6nd Edition, Routledge, 6097. 

- Craig B. Smith and Kelly E. Parmenter: Energy Management Principles: Applications, Benefits, Savings, 

6nd Edition, Elsevier Inc., 6096. 

ل واؾخغالل    HVN 235    الطاكتجدٍى

ل اإلاباقغ للُا٢ت وؤهمُخه-مىب٘ وبؾخسضام الُا٢ت-ج٣ؿُماث الُا٢ت ل الُا٢ت  -ؤهىإ الخىلُضاإلاسخلٟت  -الخدٍى هٓم جدٍى

ىلخُهاإلاباق اح -غ بةؾخسضام الخالًا الكمؿُت الٟىجٞى ل َا٢ت الٍغ ت -َا٢ت اإلاض والجؼع -هٓم جدٍى َا٢ت -َا٢ت ال٨خل الخٍُى

 صعاؾت ب٢خهاصًاث الُا٢ت.-الجغ ال٨هغبى-زالًا الى٢ىص-خغاعة باًَ ألاعى

References: 

- D. Yogi Goswami and Frank Kreith ،"Energy Conversion" ،Taylor & Francis Group ،6007. 

- John Twidell and Tony Weir ،"Renewable Energy Resources" ،Taylor & Francis Group ،Second edition ،

6006. 

- Dr. S.Kaleemullah and Er. M.Sardar Baig ،" Energy Generation and Conservation" ،ACHARYA N. G. 

RANGA AGRICULTURAL UNIVERSITY ،Course No.: FDEN 963 ،6095. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Douglas+Harris&text=Douglas+Harris&sort=relevancerank&search-alias=books
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 بغهامج هىضؾت الخديم في الطاكت

 الفغكت الثالثت

 الفصل الضعاس ى ألاول 
 

  MED 321  هىضؾُت اكخصاصًاث

الاهال٥ والخ٣اصم  –الٟاثضة البؿُُت واإلاغ٦بت  –الخ٩لٟت ال٩لُت والشابخت واإلاخٛحرة  - الخدلُل الا٢خهاصي - ؤؾاؾُاث الا٢خهاص

خ –الخامحن  – غ١ الخدلُل.  –البرمجت الخُُت  -الخطخم  –الًغاثب  –ماصًت الٖا ٘ َو ت للمكاَع اإلاساَغة  -ال٣ُم الخٟضًٍغ

ضم الخإ٦ض  جُب٣ُاث. - اإلاىاػهت الٗامت واإلاحزاهُاث  - م٣ضمت فى جدلُل الخ٩ال٠ُ الھىضؾُت- ٖو

References: 

- Fundamentals of Engineering Economic Analysis, 9st Edition by White, 9999.  

- Bussey ،L. E. and Eschenbach ،T. G. ،The Economic Analysis of Industrial Projects ،Prentice Hall ،9996.  

- Canada ،J. R.; Sulivan ،W. G. and White ،J. A. ،Capital Investment Decision Analysis for Engineering and 

Managements ،Prentice Hall ،9996.  

- Sullivan ،W. G.; Bontadelli ،J. A. and Wicks ،E. M. ،Engineering Economy ،Prentice Hall ،9999.  

 

 CEN 342 اإلاضمجاإلاعالجاث الضكُلت وجصمُم الىظام 

م٣ضمت لخهمُم ؤهٓمت اإلاٗالجاث الض٣ُ٢ت اإلاضمجت م٘ التر٦حز ٖلى َبُٗت الى٢ذ الخ٣ُ٣ي لؤلهٓمت اإلاضمجت مشل مٟايالث 

اث ؤظهؼة الظا٦غة واإلا٣اَٗاث و .لخ٩لٟت والخهمُما واظهت  -الاجها٫ الدؿلؿلي   -واإلاا٢خاث والٗضاصاث   DMA حكمل اإلاىيٖى

ت    مدىالث - اإلاؿدكٗغاث  و مدىالث وواظهاث  -  VGA وواظهاث LCDقاقاث  - لىخاث اإلاٟاجُذ  -ؤلاصزا٫ / ؤلازغاط اإلاخىاٍػ

٘ الٗملُت التي  - خاٞالث الخى٢ُذ والبروجى٧ىالث  -الى٢ذ مسجالث جىُٟظ الخٗلُماث و صوعة  -  D / A و  A / D الاقاعة  اإلاكاَع

 .النهاجي الىمىططاإلاٟاهُم ألاولُت بلى جصخُذ ؤزُاء بضاًت ت مً اإلاضمجحكغ٥ الُالب في جهمُم ؤهٓمت اإلاٗالجاث الض٣ُ٢ت 

 

Reference  

Stuart Ball ،"Embedded Microprocessor Systems ، Real World Design" ،3rd or Latest Edition ،Elsevier Science. 

6006. 

 

 HVN 363  (1إليتروهُاث اللىي الصىاعُت )

  -مدىالث الترصص و اإلا٣ُٗاث و  والٗىا٦ـاإلا٣ىماث  –اإلاد٩ىمت  ال٨هغبيم٣ىماث الجهض  -اؾاؾُاث ٖىانغ اقباه الىنالث 

غاى   FACTS Devices & HVDCاإلاسخلٟت مشل  اُٖتالهىجُب٣ُاث ال٨تروهُاث ال٣ىي في الٚا

Reference 

D. W. Hart ،"Introduction to Power Electronics" ،Prentice-Hall ،Latest Edition 

 

 CEN 344مغاكؼ الخديم في أهظمت ومدطاث الطاكت  
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  الخد٨م آلالي في الخىلُض - (ED)  ؤلاًٟاص الا٢خهاصي(LFC) -    الخد٨م في جغصص الخمل -م٣ضمت ًٖ الخد٨م في هٓم الُا٢ت 

(AGC)  -  ت  -مغا٦ؼ الخد٨م الخ٣لُضًت الخد٨م ؤلاقغافي  -مغا٦ؼ الخد٨م طاث البيُت اإلاىػٖت  -مغا٦ؼ الخد٨م طاث البيُت اإلاغ٦ٍؼ

ما٫  (EMS)  -هٓام بصاعة الُا٢ت (SCADA)  - والخهى٫ ٖلى البُاهاث ػٖت الخضًشت مغا٦ؼ الخد٨م اإلاى  -    (BMS)هٓام بصاعة ألٖا

 .صمج ج٣ىُاث اإلاٗلىماث والاجهاالث في زضماث الكب٨ت -

References 

- Mini S. Thomas, John Douglas McDonald: Power System SCADA and Smart Grids, CRC press, Taylor & 

Francis Group, 6095. 

- Mohammad Shahidehpour, and Yaoyu Wang: Communication and Control in Electric Power Systems: 

Applications of Parallel and Distributed Processing, Second Edition, 9st Edition, Wiley-IEEE Press, john Wiley 

& Sons, Inc., 6003. 

 

ت الخديم آلالي  CEN 335 (2) هظٍغ

٣ت الاؾخجابت الترصصً  -اإلاسُُاث ال٣ُبُت  -مسُُاث بىصي  -ت م٣ضمت في جدلُل وجهمُم ؤهٓمت الخد٨م باؾخسضام ٍَغ

ؿذ لالؾخ٣غاع  ت ل اؾخجابت جغصص لؤلهٓمت طاث حٛظًت الغاظٗت -جدلُل الاؾخ٣غاع  -مُٗاع ه٩َُى جهمُم ؤهٓمت  - لىخضةمؿاٍو

٣ت الاؾخجابت الترصصًت  ٌ َىع الؿب٤ -الخد٨م باؾخسضام ٍَغ ٌ َىع الخإزغ  - حٍٗى ٌ َىع الخإزغ والؿب٤  -حٍٗى  -حٍٗى

٣ت الاؾخجابت للترصص  PID جهمُم وخضاث جد٨م PID - يبِ وخضاث الخد٨م  PID -ضاث جد٨موخ م٣ضمت  -باؾخسضام ٍَغ

خل مٗاصلت الخالت الشابخت م٘  -جمشُالث صوا٫ ه٣ل الاهٓمت باؾخسضام ًٞاء الخالت  -لخدلُل ؤهٓمت الخد٨م في ًٞاء الخالت 

٣ت مىيٗت ألا٢ُاب جه –٢ابلُت اإلاالخٓت  -٢ابلُت الخد٨م  -الؼمً  صعاؾت مؿاثل  –مُم هٓم الخد٨م باؾخسضام ٍَغ

 . MATLAB باؾخسضام خؼمت بغامج

Reference:  

- Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, Fifth Edition, 6090 

- Ritchard C. Dorf, and Robert H. Bishop, Modern Control Systems, 96th Edition, 6099 

 

 :XX3 CEN   (1) ُاعي ازخملغع 

 CEN 673 الخاطعت للغكابتالاخمال  -1

الكب٩اث  -الؿُاعاث ال٨هغبُت اإلاخهلت بالكب٨ت. –سخاهاث اإلاُاه طاث اإلاطخاث  – الخايٗت للغ٢ابتم٣ضمت ًٖ الاخما٫ 

 –ىصة اصاء الكب٨ت جإزحر وظىص  سخاهاث اإلاُاه طاث اإلاطخاث و الؿُاعاث ال٨هغبُت اإلاخهلت بالكب٨ت فى ظ –مخىاهُت الهٛغ 

ٜ  صواثغ الصخً و الخَٟغ

Reference:  

Joao Vitor Fernandes Serra ،Electric Vehicles: Technology ،Policy and Commercial Development. CRC Press 6098. 

 

 CEN 773هظم اإلاضن الظكُت  -2

بغجى٧ىالث الاجهاالث اإلاؿخسضمت فى اإلاضن  -الظ٦ُت.َغ١ الخد٨م في اإلاضن  –همظظت اإلاضن الظ٦ُت  –م٣ضمت ًٖ اإلاضن الظ٦ُت 

اإلاكا٧ل التى جىاظه  –البرامج اإلاؿخسضمت فى هٓم الخد٨م فى اإلاضن الظ٦ُت  –جهمُم صواثغ الخد٨م فى اإلاضن الظ٦ُت  –الظ٦ُت 

 الخد٨م فى اإلاضن الظ٦ُت.
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Reference:  

Mark Deakin . Smart Cities: Governing ،Modeling and Analyzing the Transition. 9st Edition CRC Press 6095 

 

 HVN 863واجصاالث  اليتروهُاث -3

اث اإلاؿخسضمت في جهمُم وجدلُل ؤلاقاعاث والضواثغ ال٨هغباثُت و٦ُُٟت جهمُم واؾخسضام اإلا٩ىهاث  ؤلال٨تروهُاث: بٌٗ الىٍٓغ

ً ال بُاهاث واإلاٗلىماث واؾترظاٖها ٦ما الخا٫ في ألا٢غام ال٨هغباثُت ٧التراهؼؾخىع والضاًىص واإلاٗٓماث ال٨هغباثُت لخسٍؼ

 ٍضعؽ الهلبت والغاماث . و 
ً
 .صواثغ الخد٨م ال٨هغباثُت التي جخىاظض في ألاظهؼة ال٨هغباثُتبٌٗ ؤًًا

اث اإلاخٗل٣ت بةعؾا٫ وحكٟحر واؾخ٣با٫ اإلاٗلىماث ؾىاء ٧اهذ نىث ؤو  ؤلاجهاالث: ألاؾاؽ الىٓغي لٗلم ؤلاجهاالث والىٍٓغ

ت  نىعة ؤو ُٞضًى ؾىاء ٧ان طل٪ ٖلي هُا١ ظٛغافي ي٤ُ مً زال٫ قب٩اث اإلادمى٫ اإلادلُت ؤو ٖلي مؿخىي الٗالم ؤو اإلاجمٖى

ت اإلاٗلىماث،الكمؿُت مً زال٫ ألا٢ماع الهىاُٖت  ٦ما ًضعؽ هٍٓغ

 Reference:  

Akhtar Kalam, Swagatam Das, Kalpana Sharma  ―Advances in Electronics, Communication and Computing‖: 

ETAERSE-6096 
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 الفصل الضعاس ى الثاوى
 

  351BASإصاعة مكغوعاث 

ت اؾدُٗاب الخسُُِ والخىُٓم إلاكغوٕ في  –لل٣غاعاث اإلاازغة في بصاعة اإلاكغوٖاث  الخدلُلُتواإلاهاعاث  ألاؾاؾُتاإلاٟاهُم  ومٗٞغ

اث بداالث  اؾخسضام –ث وؤصواث اللحن والكضة بِئت اٖما٫ مخٛحرة ومغ٦بت مً زال٫ ا٦دؿاب ج٣ىُا ؤمشلت جغبِ الىٍٓغ

 للضعاؾت. 

Reference:  

Lex A. van Gunsteren. Stakeholder-oriented Project Management: Tools and Concepts - Volume 6 ،(TuDelft) 

 

 CEN 342 برمجت اإلاىطلُت اإلاحاكماث ال

ُىب الاجمخت ممحزاث  –م٣ضمت ًٖ الاجمخه  سُت ًٖ  –الخد٨م الخخابعي للٗملُاث  -ٖو  PLCم٣ضمت ًٖ  – PLCهبظة جاٍع

لههاث للخد٨م اإلاى٣ُي وجُب٣ُاجه في اإلاجاالث ال٨هغبُت(  لههاث للخد٨م اإلاى٣ُي  –)م٩ىهاجه وممحزاجه م٣اعهت بضواثغ الٍغ صواثغ الٍغ

ت  َُّ م
َّ
ل قغح جٟهُلي لبرمجت  – ٣PLCضمت ًٖ لٛاث بغمجت م - PLCاظهؼة الضزل والخغط لـ  –وم٩ىهاتها ومسُُاتها الؿ 

ىانغ البرمجت )البىاباث مي ٖو
َّ
ل  –ؤلاب٣اء( و ؤلالٛاء صاثغة -اإلاا٢خاث  –الٗضاصاث  –اإلاٟاجُذ  و اإلاى٣ُُت باؾخسضام اإلاسُِ الؿ 

ت، مهضع ال٣ىي ال٨هغبُت ووخضة الاجها٫(  PLCوخضاث ا٫   PLCَغ١ الغبِ بحن  -)الاصزا٫ والازغاط، وخضة الٗملُاث اإلاغ٦ٍؼ

 – ٢PLCىاٖض ازخباع هٓام  – PLCنُاهت  - PLCؤهىإ الـ  –( sourcing and sinking 6 & 3 wire sensorsواظهؼة الضزل )

 .PLCجُب٣ُاث ٖلى 

Reference:  

- Kelvin T. Erickson ،Programmable Logic Controllers: An Emphasis on Design and Application ،Second 

Edition ،6099. 

- Frank D. Petruzella, "Programmable Logic Controllers", Fifth Edition, 6097. 

 

  CEN 353 اليهغوطىئُت جصمُم وجطبُلاث الىظم 

اث -ٞىلُُت )التر٦ُب، زهاثو الخُاع-م٩ىهاث هٓام ٦هغويىجي: م٣ضمت، ألالىاح الٟىجى ً الُا٢ت )البُاٍع ظهض، ألاصاء(، جسٍؼ

ُت، ألاصاء( ج٠ُُ٨ الُا٢ت، وجهمُم ألاهٓمت اإلاؿخسضمت  ال٣اثمت بظاتها )م٣ضمت، ج٣ضًغ  ال٨هغويىثُت في الىٓم الٟىجىلَى

ت. ال٨هغويىثُت ال٣اثمت بظاتها، ألاهٓمت  ال٨هغويىثُت حجم الىٓام(، جُب٣ُاث ألاهٓمت   الؾخٗماالث ال٣ضعة الؿ٨ىُت واإلاغ٦ٍؼ

 

References:  

Photovoltaic Solar Energy: From Fundamentals to Applications‖ Angèle Reinders, Pierre Verlinden ,Wilfried van 

Sark 

  HVN 334  هظم الطاكت اإلاخجضصة

الاهٓمت  - اؾاؾُاث الخالًا الٟىجىيىثُت -خ٣اث٤ وؤع٢ام ًٖ الُا٢ت اإلاخجضصة  -م٣ضمت ٖامت ًٖ هٓم الُا٢ت اإلاخجضصة 

ىلخُت الٛحر مخهلت بال ىلخُت اإلاخهلت بالكب٨ت  - اوم٩ىهاتهكب٨ت الٟىجٞى مخُلباث الغبِ م٘ الكب٨ت    - اوم٩ىهاتهالاهٓمت الٟىجٞى

اح اح م٘ الكب٨ت - اؾاؾُاث َا٢ت الٍغ ج٨ىىلىظُا الُا٢ت الكمؿُت اإلاغ٦ؼة        CSP -الُا٢ت الكمؿُت اإلاغ٦ؼة - عبِ ؤهٓمت الٍغ
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ت م٘ الخالًا الٟىجىيىثُت  م٣اعهت ال -م٣اعهت بحن مسخل٠ اهىإ الخ٨ىىلىظُا  ؤهٓمت وحٗلُماث الُا٢ت  -ُا٢ت الكمؿُت اإلاغ٦ٍؼ

 اإلاخجضصة بمهغ صعاؾت إلاسخل٠ اهىإ اإلاكتر٦حن

Reference:  

Henrik Lund A Smart Energy Systems Approach to the Choice and Modeling of 900: Renewable Solutions ،

Academic Press 6nd Edition ،6094 

 

   355UNC   كظاًا الطاكت واإلاُاه وحغير اإلاىار

ال٣ًاًا  -هضعة اإلاُاه  -مىاعص اإلاُاه  -َبُٗت اإلاُاه  -الُا٢ت واإلاىاعص  -ج٨ىىلىظُا الُا٢ت  -اإلاُاه وحٛحر اإلاىار و م٣ضمت ًٖ  الُا٢ت 

حراث اإلاىازُت اإلاغنىصة واإلاخى٢ٗت ٖلى الىاظهاث الُا٢ت والىعي البُئي: الترابِ بحن اإلاىاعص والخٟاٖالث م٘ الخإز -ال٣ًاًا البُئُت 

ت  - ضم ال٣ُحن وال٠ًٗ اإلاغجبِ بخإزحراث اإلاىار ٖلى واظهاث الُا٢ت واإلاُاه وألاعاض ي  -ألاخضار اإلاىازُت اإلاخُٞغ  -اإلاساَغ ٖو

اع ، والٟغم ، مىاًَ ال٠ًٗ ٖىض اجساط ال٣غ  -الخس٠ُٟ مً خضة اإلاىار والخ٠ُ٨ في واظهاث الُا٢ت واإلاُاه وألاعاض ي 

 والخيؿ٤ُ مً ؤظل الخس٠ُٟ والخ٠ُ٨ في واظهاث الُا٢ت واإلاُاه وحٛحر اإلاىار

 

 XX3 CENجسصص ى هىضس ى  2ملغع ازخُاعي 

 CEN 643 خاؾباث مخلضمت  -1

اث اإلاى٣ُُت ال٣ابلت للبرمجت  اث اإلاى٣ُُت ال٣ابلت للبرمجت باؾخسضام لٛت ون٠  –م٣ضمت في اإلاهٟٞى جهمُم اإلاهٟٞى

ت البروؾِؿىع فى الخاؾباث  -اإلادا٧اة و الخمشُل الٗملى باؾخسضام بغامج الخهمُم بالخاؾب م٘ امشلت. –اث اإلا٩ىه ؾٖغ

 مىانٟاث الخاؾباث اإلاخ٣ضمت. –اإلاخ٣ضمت 

Reference: 

 Ar. Rajiv Chopra. Advanced Computer Architecture (S. CHAND) 6090. 

 ENC 763 هظم الاجصاالث في العملُاث الصىاعُت  -2

 –جهي٠ُ هٓام الاجها٫  –في الهىاٖت  Networks –اهمُت الاجها٫ في الهىاٖت  –في الهىاٖت  الخد٨م الاليم٣ضمت ًٖ 

الخٛظًت  –البرامج اإلاؿخسضمت فى هٓم الاجهاالث –اإلاىانٟاث الٟىُت لىٓم الاجهاالث  – بغوجى٧ى٫ الاجها٫ الهىاعى

 ال٨هغبُت لىٓم الاههاالث.

Reference: 

Alberto Leon-Garcia and Indra Widjaja ،―Communication Networks‖ ،Latest Edition McGraw Hill 

 CEN 863  قبكاث الحاؾب  -3

 –مخُلباث قب٩اث الخاؾىب  –اهىإ قب٩اث الخاؾىب  –اؾاؽ قب٩اث الخاؾىب  –م٣ضمت في قب٩اث الخاؾىب 

نُاهت قب٩اث الخاؾىب  –جُب٣ُاث قب٩اث الخاؾىب  –لخاؾىب لٛاث البرمجت فى قب٩اث ا – بغجى٧ىالث قب٨ت الخاؾىب

 اإلاك٨الث التى جىاظه قب٩اث الخاؾب و خلىلها. –

Reference: 

 Ar. Rajiv Chopra. Advanced Computer Architecture (S. CHAND) 6090. 
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 بغهامج هىضؾت الخديم في الطاكت

 الفغكت الغابعت

 الفصل الضعاس ى ألاول 
 

 CEN 435 يالغكمالخديم 

 -ج٨مُت )مٗالجت( ؤلاقاعاث  –ؤظهؼة ؤزظ الُٗىاث وؤظهؼة الخٗل٤ُ  -ؤمشلت ٖلى ؤهٓمت الخد٨م الغ٢مي  -مؼاًا الخد٨م الغ٢مي 

ل الغ٢مي بلى الخىاْغي  ل الخىاْغي بلى الغ٢مي والخدٍى اض ي إلقاعاث البُاهاث التي جم ؤزظ ُٖىاث منها  -الخدٍى  -الخدلُل الٍغ

ت باؾخسضام صواثغ الخٗل٤ُبٖاصة بىاء ؤلا  ل - قاعة الخىاٍْغ صالت ه٣ل  -اإلاسُِ الهىضوقي  وعؾم جض٤ٞ ؤلاقاعة  – Z الخدٍى

٣ت جدلُل الاؾخ٣غاع ألهٓمت الؼمً اإلاىٟهل )ازخباعاث اؾخ٣غاع  -بغمجت ؤهٓمت الؼمً اإلاىٟهل  -الىبٌ  ٣ت Jury بٍُغ ٍغ  َو

Routh-Hurwitz  )-  جهمُم ؤهٓمت الخد٨م في الؼمً اإلاىٟهل  -هٓمت الؼمً اإلاىٟهل الاؾخجابت الؼمىُت والترصصًت أل

٣ت الاؾخجابت الترصصًت  ٍغ ٣ت مؿاعاث الجظوع َو ٣ت م٩افئ  -باؾخسضام ٍَغ ؤهٓمت الخد٨م في الؼمً اإلاىٟهل باؾخسضام ٍَغ

 . MATLAB صعاؾت مؿاثل باؾخسضام خؼمت بغامج  - الؼمً الخىاْغي للخا٦م

Reference: 

- Charles ،Phillips and Nagle ―Digital Control System Analysis and Design‖ ،Prentice-Hall ،Latest Edition. 

- ―Discrete Control Systems‖, Taeyoung Lee, Melvin Leok, Harris McClamroch 

 

 HVN 462صوائغ اليتروهُاث اللىي 

ه ال٨هغومٛىاَؿُت ألاؾا ؾُت. ال٨تروهُاث ال٣ىي : صواثغ ال٨تروهُاث ال٣ىي، اؾخٗغاى و جدلُل الضواثغ ال٨هغبُه وهٍٓغ

، صواثغ الغبِ وم٨براث ال٣ضعة. جُب٣ُاث في هٓم ال٣ىي: اإلادغ٧اث اإلاضعظت والخاصمت،  PWMالخد٨م واإلاغا٢بت ،  H الجؿىع 

ت اإلادغ٧اث. جدلُل ، جهمُم ، و جُب٣ُ  اث مدىالث ال٣ىي اإلادغ٧اث الخشُت، اإلادغ٧اث التزامىُت. ج٣ىُاث الخد٨م في ٖؼم وؾٖغ

Reference: 

Power Electronics Circuit Analysis and Design‖  Batarseh, Issa, Harb, Ahmad 

 

 CEN 443 ؤلاقغافي ألهظمت اللىي لخديم ا

 الاقغافيهٓام الخد٨م  ؤؾاؾُاث –ظم٘ البُاهاث في الىٓام الالى  -الاقغاُٞت  و هٓم الخد٨م جمخت هٓم الُا٢تألم٣ضمت 

SCADA –  الاقغافيجغ٦ُب هٓام الخد٨م SCADA  - الاقغافيهٓام الخد٨م  في جهاالثالا  - SCADA ُت  - ؤجمخت اإلادُاث الٟٖغ

 .ال٣ىي ال٨هغبُت لىٓم ؤجمخت الخىػَ٘ وبصاعة الخىػَ٘ - إلاغا٦ؼ الخد٨م (EMS) هٓم بصاعة الُا٢ت

References 

- Power  System  SCADA and Smart Grids‖ by Mini S Thomas and John Douglas McDonald,  ISBN-13: 979-

1492222744 
- “PLCs and SCADA: Theory and Practice‖ by Rajesh Mehra and Vikrant Vij, 6096 

 

 CEN 401 (1) مكغوع الخسغج
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و ًسضم مجا٫   مجبرها٣ًىم الُالب بٗمل مكغوٕ بدثي جُب٣ُي مؿخسضما اإلاٗلىماث التي ؾب٤ صعاؾتها في اإلاىاص اإلاسخلٟت في ال

ؼ َوص الُالب بخٍٗغ٠ ًٖ مباصت ٦ُُٟت. في الخُاة الٗملُتال٨هغباثُت مً مجاالث اؾخسضام ال٣ىي و آلاالث  ًَ بظغاء  خُض 

غ١ ٖغى هخاثج البدىر غ َو  و ٩ًىن جدذ بقغاٝ ؤًٖاء هُئت الخضَعـ بال٣ؿم. و٦خابت اإلا٣ترح البدثي ومىهجُاث وج٣اٍع

 

 CEN 456مؿُت اإلاخصلت بالكبيت الخديم في هظم الطاكت الك

مدى٫ مهضع  -  (PCS) هٓام ج٠ُُ٨ الُا٢ت ال٨هغويىثُت - والخد٨م ٞهها (PVG) م٣ضمت ًٖ ؤهٓمت اإلاىلضاث ال٨هغويىثُت

ؼ -الجهض  بؾتراجُجُت وي٘  - (VCM) بؾتراجُجُت وي٘ الخد٨م في الجهض- PVG بؾتراجُجُت الخد٨م في DC-DC  -مدى٫ حٍٗؼ

الخد٨م جباص٫ الُا٢ت الٟٗلي اليكِ  - (MPPT) ج٣ىُاث جدب٘ ه٣ُت الُا٢ت ال٣هىي  - (APCM) ي الُا٢تالخد٨م اليكِ ف

 DC-DC الخد٨م الضًىام٩ُي في بقاعاث ؤلاصزا٫ بلى مدىالث -والكب٨ت  (VSI) واإلاخٟاٖل بحن ٖا٦ـ مهضع الجهض ال٨هغويىجي

 MATLAB.  صعاؾت مؿاثل باؾخسضام خؼمت بغامج -ٍاث زالزُت اإلاؿخى  VSI لخىلُض بقاعاث الخبضًل لهماماث DC-AC و

 

References:  

- Lingling Fan. Control and Dynamics in Power Systems and Microgrids  ،9st Edition ،CRC Press 6097 

- Renewable Energy: Utilisation and System Integration, DOI: 90.5776/59389, Published: May 99th 6096 

 

 XX4 CEN( جدصص ى جطبُلى 3) ملغع ازخُاعي 

 

 CEN 774هظم البُىث الظكُت   -1

 هٓام جد٨م في البُىث الظ٦ُت مخهل بالكب٨ت –هٓام جد٨م في البُىث الظ٦ُت مىٗؼ٫ ًٖ الكب٨ت  –مٟهىم البُىث الظ٦ُت 

ل التى جىاظه هٓم الخد٨م فى البُىث اإلاكا٧ –بغوجى٧ىالث الاجها٫ فى البُىث الظ٦ُت  –هٓام الاجها٫ فى البُىث الظ٦ُت  –

 الظ٦ُتوالخلى٫ اإلا٣ترخت لها.

Reference:  

Alison Nicholl . Smart Home Systems and the Code for Sustainable Homes: A BRE Guide (BR 506) ،CRC Press 

6009. 

 CEN 834  خلضمتاإلاخديم الهظم  - 6

ت الخُُت التربُُٗت الخىُٓمُت  -.اإلاشاليجهمُم الخد٨م  – اإلاشالي٨م دامشلت للخ –م٣ضمت الى الخد٨م اإلاشالي -9 ت  –الىٍٓغ الىٍٓغ

٪  –التربُُٗت لجاوؽ  ت اٖاصة جدٍغ ت –الا٢ُاب هٍٓغ ت لُباهٝى الزباث الاؾخ٣غاٍع جُب٣ُاث الخد٨م الامشل فى مجا٫ -هٍٓغ

 الخد٨م فى ال٣ىي و الاالث ال٨هغبُت.

Reference 

Roland S. Burns ،―Advanced Control Engineering,‖ 6009 
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 لفصل الضعاس ى الثاوىا
 CEN 441  هظم الخديم اإلاىػعتمباصئ 

 DCSم٩ىهاث هٓام  – DCS الخُب٣ُاث الٗملُت لـ -  SCADA و DCS و PLC ، م٣اعهت بحن DCSهٓم الخد٨م اإلاىػٖتم٣ضمت ًٖ 

مخُلباث واظهت  -واظهت اإلاؿخسضم )م٣ضمت  - (HMIs)ت آلالالاوؿان ووؾُِ  - (LANs) م٣ضمت لكب٩اث اإلاى٣ُت اإلادلُت

وخضة الاجها٫ بحن اإلادُاث ومغ٦ؼ  –واظهت اإلاؿخسضم ٖالُت اإلاؿخىي(  -واظهت اإلاؿخسضم مىسًٟت اإلاؿخىي  -اإلاؿخسضم 

تها في )بيُت الىجمُت والخاٞلت والخل٣ت وجُب٣ُا DCS قب٨ت الخد٨م ألهٓمتاهىإ  – الؿُُغة والىؾِ الىا٢ل للمٗلىماث

٢اٖضة  -DCS زىاعػمُاث بغامج  - (RTU&DAS) مىٓىمت ججمُ٘ البُاهاث – الخاصم ومدُاث الٗمل -ألاهٓمت طاجُت الخد٨م( 

مخٗل٣ت  صعاؾت مؿاثل -ؤظهؼة ؤلاهظاع -بغامج حكُٛل اجهاالث  -الكاقاث  -مسجالث البُاهاث  -بُاهاث في الى٢ذ الخ٣ُ٣ي 

 .بىٓم ال٣ىي ال٨هغبُت

Reference:  

Practical Distributed Control Systems (DCS), IDC Technology, 6096. 

 

   HVN 463 (2إليتروهُاث اللىي الصىاعُت )

ت وباصثاث الخغ٦ت الىاٖمت  اؾخسضام ال٨تروهُاث الهىاُٖت م٣ىصاث الخغ٦ت  –للخد٨م في اإلادغ٧اث و اإلا٣ىصاث مخٛحرة الؿٖغ

جصخُذ مٗامل ال٣ضعة  –(  UPS & ATSؤهٓمت الُا٢ت الاخخُاَُت ) –٨م الهىاعى الخد – Drivesإلادغ٧اث الخُاع اإلاؿخمغ

اث و اإلاخد٨ماث في الصخً  –وا٦دكاٝ الخىا٣ُٞاث و مٗالجتها   آالث ٦هغباثُت –مىٓماث الجهض الاوجىماج٨ُُت  –شخً البُاٍع

اهٓمت  –هُاث الهىاُٖت في الغوبىجاث الال٨ترو –ظهاػ جدلُل الكب٨ت ال٨هغبُت وال٣ىاَ٘ ال٨هغبُت  –زانت و م٣ىصاتها 

.٤  ا٦دكاٝ و م٩اٞدت الخٍغ

References 

Kissell ،Thomas E. Industrial electronics: applications for programmable controllers ،instrumentation and process 

control ،and electrical machines and motor controls. Vol. 3. Prentice Hall, 6003. 

 

 CEN 464امان الكبكاث

ًاث والخى٣الث  –َغ١ الدكٟحر –الٟحروؾاث  –ؤهىإ الخٗضًاث ألامىُت  –مكا٧ل وؤهىإ زضماث ؤمً اإلاٗلىماث   –الخٍٗى

اث الدكٟحر ضاص –هٓم الدكٟحر:  – هٍٓغ ت ألٖا البهمت  DES – RSA –مكا٧ل مٟخاح الدكٟحر  –ؤؾاؾُاث الدكٟحر  –هٍٓغ

الخد٨م في َغ١ –ألامان في قب٩اث الخاؾباث واإلاٗلىماث: الدكٟحر في الكب٩اث  – قهاصاث ؤلازباث –غ٢مُت الال٨تروهُت ال

ٟاث  – الىنى٫   بغوجى٧ىالث ألامان. –الخىاثِ ألامىُت وؤلاهترهذ  –جُب٣ُاث  –خىاثِ ألامان الىحراهُه: حٍٗغ

 

References 

Security Monitoring with Cisco Security MARS, Gary Halleen/Greg Kellogg, Cisco Press, Jul. 6, 6007. ISBN 

9587056709 

 CEN 402  (2) مكغوع الخسغج

 ٌؿخ٨مل الُالب ما بضؤه في الخحرم الاو٫. 

  MPS 445 كفاءة الطاكت 
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 –ا٢ت مٗاصالث الُ –اإلاكا٧ل الخانت ال٢خهاصًاث الُا٢ت  –زهاثو حكُٛل اإلادُاث  –ؤصاء مدُاث الُا٢ت ومىانٟاتها 

ل الُا٢ت  –ج٣ضًغ اؾتهال٥ اإلاٗضاث والخ٩ال٠ُ الشابخت و ج٩ال٠ُ الٗمل الؿىىي  –ج٩ال٠ُ جىػَ٘ ال٣ضعة  ازخباع مدُاث جدٍى

 الخسُُِ الجضولى. –اإلادا٧اة للٗملُاث  –جدلُل ألاخضار  –الخ٣ُُم  -م٣ضمت في ا٢خهاصًاث الُا٢ت –

References: 

frey Boyle ،―Renewable Energy: Power for a Sustainable Future‖ 6nd or Latest Ed.  ،Oxford: Oxford Univ. Press. 

 

 XX4 CEN(  جسصص ى جطبُلى 4ملغع ازخُاعي )

 CEN 634  هظم الخديم الظكُت-1

ت اإلابهمت  –اإلادخىي الٗلمى : م٣ضمت ٖامت ًٖ هٓم الخد٨م الظ٦ُت  ت اإلاجمٖى  هٓام –الٗملُاث و الٗال٢اث اإلابهمت  –هٍٓغ

 –م٣ضمت ٖامت ًٖ الكب٩اث الٗهبُت  –جُب٣ُاث هٓم الخد٨م اإلابهم  –اهىإ هٓم الخد٨م اإلابهم  –ال٣ىاٖض اإلابهمت 

 –الكب٩اث الٗهبُت اإلاؿدىضة ٖلى زىاعػم الاهدكاع الخلٟي  –الىمظظت البُىلىظُت والانُىاُٖت للكب٩اث الٗهبُت 

 جُب٣ُاث الكب٩اث الٗهبُت.بٌٗ  –الىمظظت و الخد٨م باؾخسضام الكب٩اث الٗهبُت 

References 

Roland S. Burns ،―Advanced Control Engineering,‖ 6009 

اح  -2                                                                   CEN 714جلىُت مؼاعع الٍغ

اح، جإزحر الخًاَعـ ٖلى  اح: اخخماالث جىػٕ ٖىان٠ الٍغ اح، ؤلاخهاء وبُاهاث الٍغ اح في مؼإع الٍغ اح، اؾخٛال٫ الٍغ قضة الٍغ

اح، الخهمُم ال٨هغباجي إلاؼإع الٍغ  ح.االخلى٫ اإلاشلى وجى٢ٗاث الُا٢ت، اؾخ٣غاع مدُاث َا٢ت الٍغ

References:  

- John Twidell and Tony Weir, "Renewable Energy Resources", Taylor & Francis Group, Second edition, 6006.  
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 الباب الخامـ

 البرامج الخاصت بىظام الؿاعاث اإلاعخمضة

 بغهامج هىضؾت الطاكت اإلاخجضصة واإلاؿخضامت
 

 ملضمت 

٘ في الُا٢ت اإلاخجضصة ؾُم٨ً مهغ مً ج٣لُل اٖخماصها  ٖلى الى٢ىص الاخٟىعي وزٌٟ مما الق٪ ُٞه ؤن الخىؾ٘ الؿَغ

مخسههحن في هىضؾت الُا٢ت اإلاخجضصة بكضة بلى مهىضؾحن ًدخاط و  ؾى١ الٗمل في مهغ٦ما ؤن  مٗضالث الخلىر البُئى.

جي الجاخت الُا٢ت باؾٗاع مىاؾبت للمىاَىحن. ٦ما ان هظا اإلاجا٫ ًجظب الاهخمام  واإلاؿخضامت ال ؾُما في اَاع الجهض الَى

 .الٗالمي الظي ًجٗله مً ألاهمُت بان ًضعط في هٓام الخٗلُم الٗالي في مهغ

ا ٦ُلىمت 35ٖلى بٗض  ًٖ ٤ الصخغاء الٛغبُت، ؤَل٣ذ مهغ مكغو ًرا قما٫ ٚغب مضًىت ؤؾىان وبالخدضًض في وؾِ صعاو ٖلى ٍَغ

ا ظضًًضا  ًُ ا ، وهى "بيبان للُا٢ت الكمؿُت" ، والظي اٖخبره الٗضًض مً ٖلماء الُا٢ت الجضًضة واإلاخجضصة ؾًضا ٖال
ً
ا ٖمال٢ ًُ ى َو

ٗض مدُت بيبان واخضة مً 
 
٣ُا والكغ١ ألاوؾِ. و٧ان في ا٢ص ى ظىىب مهغ خُض ح ؤ٦بر مدُاث الُا٢ت الكمؿُت في بٍٞغ

٘ في الٗالم ) ت ألبغػ اإلاكاَع ت هدى 6060البى٪ الضولي ٢ض ؤٖلً ٞىػ اإلاكغوٕ بالجاثؼة الؿىٍى ( ، ما٦ضا ؤن مهغ جخ٣ضم بؿٖغ

 و جد٤ُ٣ ج٣ضم ا٢خهاصي ٦بحر. 
ً
  مدُت بيبان خالُا

ً
 لُا٢ت.الٗمل الهخاط ا الكمؿُت بضؤث ٞٗلُا

اح والؿض الٗالي. ؤما باليؿبت لٗام 60هي جد٤ُ٣  ٧6066اهذ الخُت لٗام   ،  6035: مً الُا٢اث اإلاخجضصة ، زانت مً الٍغ

اح )65: مً الُا٢ت مً الُا٢اث اإلاخجضصة بك٩ل عثِس ي مً الُا٢ت الكمؿُت )49ٞخسهو الخُِ  ا٢ت الٍغ :( 94:( َو

ظىُه مهغي ل٩ل ٦ُلىواث ؾاٖت، ٞةن الُا٢ت الكمؿُت  9ض٫ ج٩لٟت خىالي :(. م٘ الىمى الؿ٩اوي اإلاخى٢٘ وم6ٗوالؿض الٗالي )

اح وخضها ؾخمشل ؤ٦ثر مً  ا٢ت الٍغ ا. ًخُلب هظا الؿى١ الطخم ال٣اثم ٖلى ج٣ىُاث ظضًضة  900َو ملُاع ظىُه مهغي ؾىىًٍ

 بلى خض ما مهىضؾحن مضعبحن في بغامج ظضًضة 
ً
ا   .ما هٖى

 ٞةن 
ً
ا باؾتهال٦ها. ال جخٗل٤ بةهخاط الُا٢ت ٞدؿبظهتها مىا ؾِخمالخدضًاث التي وا٢ُٗا ًً بؿبب في الؿاب٤ و ، بل جخٗل٤ ؤً

حر الُا٢ت مهضع ٢ل٤ للهىاٖاث وألاؾغ. ٣ًٖ٨ًىص مً الضٖم ال٨بحر للُا٢ت ، لم  ٘ جٞى  ًٖ الُا٢ت ؤصي  الضٖم ول٨ً ٞع
ً
ظؼثُا

اصة ؤؾٗاعها  ض اؾتهال٥ الُا٢ت في بىدى زمؿت ؤيٗاٝ في الؿىىاث الخمـ اإلاايُت. ٖالوة بلى ٍػ ٖلى طل٪ ، في مهغ ، ًٍؼ

ض 30اله٠ُ بدىالي  ض وج٠ُُ٨ الهىاء. هىا٥ ج٣ىُاث جبًر اصة ؤخما٫ الخبًر غظ٘ طل٪ ؤؾاًؾا بلى ٍػ : ًٖ مشُله في الكخاء ٍو

 .ظضًضة ؤ٦ثر ا٢خهاصًت ونض٣ًت للبِئت جدخاط بلى وكغها

  ؤزحًرا ، ؤنبدذ ال٣ًاًا البُئُت اإلاخٗل٣ت بالُا٢ت ؤ٦ثر 
ً
. بن يغوعة ج٣لُل الاخخباؽ الخغاعي وبٖاصة اؾخسضام اإلاىاعص بلخاخا

الُبُُٗت ، وزانت اإلاُاه التي حٗخمض بكضة ٖلى الُا٢ت ، لِؿذ ؾىي ؤمشلت ٢لُلت ٖلى الخدضًاث البُئُت التي ًجب ؤن 

 .الُا٢ت الجضص ى ًىاظهها مهىضؾ

غ  RSEE ُىعاث ، اججهذ بصاعة ال٩لُت بلى بوكاء بغهامجهظه الخلظامٗت ؤؾىان  -مىا٦بت ٧لُت هىضؾت الُا٢ت  مً ؤظل  وجٍُى

   .لخلبُت اخخُاظاث ؾى١ الٗمل م٣غعاجه
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ف  البرهامج ب حعٍغ

لُت جهمُم وجغ٦ُب وحكُٛل اإلاٗىُت بٗمو هىضؾُت ٞغوٕ ٖضة بحن  ونلخل٣ت حعخبر و اإلاؿخضامت  هىضؾت الطاكت اإلاخجضصة

وهىضؾت  الخد٨مهىضؾت ل٨هغبُت والهىضؾت اإلا٩ُاه٨ُُت و ٕ جخًمً الهىضؾت اهٓم الُا٢ت اإلاخجضصة، وهظه الٟغو ونُاهت 

حرها مً الٗلىم الهىضؾُت ألازغي.  كملالبِئت وهىضؾت اإلاىاص ٚو  و اإلاؿخضامت ٖلي هىضؾت الطاكت اإلاخجضصة جسهو َو

. ها اإلاسخلٟتفي بِئات ضامهااؾخسالُا٢ت و جل٪ وجىػَ٘ مً مهاصع مؿخضامت الُا٢ت والىٓم اإلاؿخسضمت لخىلُض الُغ٢اإلاسخلٟت 

ًضعؽ الُالب َغ١ خُض  واإلاىاص واإلاٗلىماث ومهاصع الُا٢ت اإلاؿخضامت. الئلوؿانحكمل ظه ألاؾالُب والىٓم جُب٤ُ ه

ت  الالػمتالخدلُل ٖمل اإلادُاث و جل٪ جهمُم  جل٪ وم٣اعهت  ت٢خهاصًظضواها الاو  ئهاومٗامل ؤصا تها٦ٟاءمضي لها إلاٗٞغ

تها مً خُض الخ٩لٟت ألاؾاؾُت وجإزحرها ٖلى البِئتوطل٪ الخ٣لُضًت  ىلُضمدُاث الخباإلادُاث   .واؾخمغاٍع

   (RSEE) بغهامج هىضؾت الطاكت اإلاخجضصة واإلاؿخضامت
ّ
م٨ جً ی  مً ا٦دؿاب اإلاهاعاث الالػمت لخهمیم وجىٟیظ وحكٛیل  الخٍغ

حرها مً  مدُاث ا٢ت الغیاح ٚو صعاؾت  وطل٪ مً زال٫الُا٢ت اإلاخجضصة  ع مهاصالُا٢ت اإلاخجضصة مشل الُا٢ت الكمؿیت َو

 
ً
ت لهىضؾت الُا٢ت اإلاخجضصة وجُب٣ُا   هٍٓغ

ً
٘ ٖلى اعى باال في مٗامل مجهؼة لهظه الٛاًت  ٖملُا اعاث مُضاهُت إلاكاَع ياٞت الى ٍػ

٘ ب RSEEبغهامج ٣ًىم َالب ٖالوة ٖلى طل٪ الىا٢٘ ،  ب اإلاُضاوي زال٫ ؾىىاث الضعاؾت في مكاَع جدذ  ٢اثمت وؤزغي الخضٍع

وطل٪ بالخٗاون م٘ الكغ٧اث اإلاخسههت في ؾى١ الٗمل مما ًاهل الُالب مهىُا إلاماعؾت ٖمله باختراُٞت في ؾى١  الاوكاء

 الٗمل.

 أهضاف البرهامج 

ت اإلا٨دؿبت في  RSEE هضٝ بغهامج ي بلى ج٣ضًم هٓغة ٖامت ٖلى الٗال٢اث ألاؾاؾُت في ٢ُإ الُا٢ت اإلاخجضصة ، لخُب٤ُ اإلاٗٞغ

ج ٢اصًعا ٖلى الخٗٝغ بك٩ل مؿخ٣ل ٖلى اإلاهام الجضًضةاإلاجا٫ ا  .إلانهي ول٩ُىن الخٍغ

ؤن ؤ٢ؿام هىضؾت ال٣ىي اإلا٩ُاه٨ُُت وهىضؾت ؤلاهخاط والخهمُم اإلا٩ُاه٩ُي وهىضؾت  RSEE مً الؿماث الخانت لبرهامج

 مؿاولت ًٖ بغهامجؾخ٩ىن ن ٩لُت هىضؾت الُا٢ت بجامٗت ؤؾىابالُا٢ت ال٨هغباثُت باإلياٞت بلى ٢ؿم الخد٨م في الُا٢ت 

RSEE   جحنًًمً مما ضاص الجُض للخٍغ لخإهُلهم لل٣ُام بمهامهم  بل ؤؾاجظة مً هظه ألا٢ؿاممً ٢  ؤزىاء صعاؾتهم  ؤلٖا

 .اإلاؿخ٣بلُت

جى  كفاءاث  : و اإلاؿخضامتهىضؾت الطاكت اإلاخجضصة  بغهامجزٍغ

 مخطلباث الجامعت -: اليفاءاث العامت  0اإلاؿخىي 

ج ظامٗت ؤؾىان ٢اصعا ٖلي ًجب ؤن ٩ًىن  ىُت وؤلا٢لُمُت والضولُت اإلاٗانغة ، ل٩ُىن له شخهُت  زٍغ بصعا٥ ال٣ًاًا الَى

ت ومؿدىحرة والخٟاٖل بك٩ل ٞٗا٫ في اإلاجخم٘ مً زال٫ مهاعاث الاجها٫ اإلاسخلٟت  .٨ٍٞغ

 

 مخُلباث ال٩لُت -: اليفاءاث العامت  Aاإلاؿخىي 

جىن ؤن ٩ًىهىا مهىضؾحن ًخمخ٘  .ظامٗت ؤؾىان بغامج هىضؾُت -لُا٢ت ظمُ٘ البرامج اإلا٣ضمت في ٧لُت هىضؾت ا الخٍغ

ت بامخُاػ  ا في ه٣ابت اإلاهىضؾحن اإلاهٍغ ًُ خم حسجُلهم جل٣اث ىُت.  (EES) ٍو ٣ًا للمٗاًحر اإلاغظُٗت ألا٧اصًمُت الَى -NARS)  ٞو

ج ٧لُت هىضؾت الُا٢ت ٢اصًعا ٖلى (6098  :، ًجب ؤن ٩ًىن زٍغ
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9A. إلاؿاثل الھىضؾُت اإلا٣ٗضة مً زال٫ جُب٤ُ ؤؾاؾُاث الھىضؾت والٗلىم ألاؾاؾُت جدضًض ونُاٚت وخل ا

ايُاث  .والٍغ

6A.  جُىٍغ واظغاء الخجاعب واإلادا٧اة ، وجدلُل وجٟؿحر البُاهاث ، وج٣ُُم واؾخسالم الىخاثج، واؾخسضام الخدلُالث

 .وؤلاخهاثُت للىنى٫ بلى الاؾخيخاظاث

3A.  ٫ ٞٗالت مً خُض الخ٩لٟت والتى جلبي اخخُاظاث مدضصة جغاعى جُب٤ُ الخهمُم الھىضس ي للخىنل بلى خلى

الجىاهب الٗاإلاُت والش٣اُٞت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت والبُئُت وألازال٢ُت، وفي بَاع مباصت الخهمُم والخُىٍغ 

 .اإلاؿخضامحن

4A.  ، ومخُلباث الصخت اؾخسضام الخ٨ىىلىظُاث اإلاٗانغة ، ومٗاًحر ومىانٟاث وؤ٧ىاص اإلاماعؾت ، واإلاباصت للجىصة

 .والؿالمت قاملت ال٣ًاًا البُئُت ، ومباصت بصاعة اإلاساَغ

5A. مماعؾتالبدىر وؤؾالُب الخد٤٣ ٦جؼء ؤنُل مً الخٗلم. 

6A. .الھىضؾُت وؤلاقغاٝ ٖلُھا ومخابٗخھا ٖىض الخىُٟظ ٘  جسُُِ اإلاكاَع

7A.  .الٗمل ب٨ٟاءة ٦ٟغص و٦ًٗى في مجمىٖت ٖمل مخٗضصة الخسههاث ومخٗضصة الش٣اٞاث 

8A. باؾخسضام ألاصواث الخضًشت -بُاهُا ولُٟٓا وزُُا -خىانل بك٩ل ٞٗا٫ال ً  .م٘ آلازٍغ

9A.  واإلاھاعاث ال٣ُاصًت للخيبا باالخىا٫ ٘ اؾخسضام ألا٩ٞاع الخال٢ت واإلابخ٨غة واإلاغهت وا٦دؿاب مھاعاث جىُٓم اإلاكاَع

 .الجضًضة والاؾخجابت لھا

90A. ُاث الخٗلم الظاحي والخٗلم مضي الخُاةا٦دؿاب اإلاٗاٝع الجضًضة وجُب٣ُھا ؛ ومماعؾه اؾتراجُج . 
 

 زاصتمخطلباث  –: اليفاءاث الخاصت  Dاإلاؿخىي 

جُهٖلى   RSEEباإلياٞت بلى اإلاىانٟاث الٗامت للمهىضؽ ، ًدغم بغهامج  ً وماهلحن لؿى١ الٗمل  ؤن ٩ًىن زٍغ مخمحًز

 ٖلي: ال٣ضعة ولضيهم

9D.  باثُت مً زال٫ جُب٤ُ مٟاهُم ؤهٓمت الُا٢ت مً: همظظت وجدلُل ؤهٓمت الُا٢ت ال٨هغباثُت وآلاالث ال٨هغ

 .واإلاؿخضامت جىلُض وه٣ل وجىػَ٘ وخماًت ؤهٓمت الُا٢ت ال٨هغباثُت وصمج مهاصع الُا٢ت اإلاخجضصة

6D. .ازخُاع وجدلُل والخد٨م في ؤهٓمت الدكُٛل اإلاىاؾبت لخُب٣ُاث الُا٢ت اإلاسخلٟت ؾىاء الخ٣لُضًت ؤو اإلاخجضصة 

3D. ٣ُت همظظت و جدلُل و جهمُم ا وطل٪ بخُب٤ُ مباصت  مً زال٫ جُب٤ُ مٟاهُم الُا٢ت،لىٓم الٟحًز

الخغاعة وم٩ُاه٩ُا اإلاىاج٘ وم٩ُاه٩ُا الجىامض وزىام وحكُٛل اإلاىاص وال٣ُاؾاث  الثرمىصًىام٩ُا واهخ٣ا٫

اث وهٓم الخد٨م  .والخهمُم والخدلُل اإلا٩ُاه٩ُى والضًىام٩ُا وألاظھؼة وهٍٓغ

4D. باؾخسضام ٧ل مً الىؾاثل الخ٣لُضًت والىؾاثل باؾخسضام اإلاىاص اإلاىاؾبت و  جهمُم ؤهٓمت َا٢ت م٩ُاه٨ُُت

 .ٖلى الخاؾىب الخضًشت اإلاٗخمضة

5D. .٣ًا للمىانٟاث اإلاُلىبت  ازخُاع اإلاٗضاث اإلا٩ُاه٨ُُت اإلاىاؾبت ٞو

6D. دكُٛلالالتزام باإلاٗاًحر واإلاىانٟاث ال٣ُاؾُت الىَىُت والٗاإلاُت لخُب٣ُھا فى مغاخل الخهمُم وؤلاوكاء وال 

 اإلا٩ُاه٨ُُت. الُا٢ت والازخباع والهُاهت ٖلى اإلاٗضاث والىٓم

7D. .جدضًض وجدلُل وج٣ُُم ٖملُاث جدىٍل الُا٢ت وج٣ىُاث ؤلاصاعة 

8D.  .عبِ الخُب٣ُاث الظ٦ُت بإهٓمت الُا٢ت 

9D. الخد٨م في وازخباع وج٣ُُم ؤصاء ومالءمت ؤهٓمت الُا٢ت اإلاخجضصة 

90D. التر٦حز ٦ما هى مىضح ؤصهاه جمُحز الخسُُِ واإلاٗلماث الغثِؿُت إلاجا٫. 
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ج  م مجا٫ التر٦حز ؾماث الخٍغ

 9 جىلُض الُا٢ت .جمُحز جسُُِ مدُاث جىلُض الُا٢ت وقب٩اث الخىػَ٘ اإلاغجبُت بها  .ؤ 90

ؼ ٦ٟاءتها . ب90  6 بصاعة الُا٢ت .جمُحز وبصاعة الُلب ٖلى الُا٢ت للخُب٣ُاث اإلاسخلٟت لخٍٗؼ

 مجاالث ؾىق العمل 

ج   الٗمل في اإلاجاالث الخالُت:بغهامج هىضؾت الُا٢ت اإلاخجضصة واإلاؿخضامت ًم٨ً لخٍغ

 اتهااؾخسضامو  جىلُض الُا٢ت الكمؿُت مدُاث (9

اح (6  هااتاؾخسضامو  مدُاث َا٢ت الٍغ

 جىلُض الُا٢ت ال٨هغوماثُت  مدُاث (3

 دُاث الخ٣لُضًت لخىلُض الُا٢ت ال٨هغبُتاإلا (4

 قغ٧اث ه٣ل وجىػَ٘ الُا٢ت ال٨هغبُت (5

حر و  (6  جغقُض الُا٢تمجا٫ جٞى

 اإلاُاه  جدلُت مجا٫ (7

اثقغ٧اث البترو٫ و  (8 حرها مً الهىاٖاث. مهاو٘ الخضًض والبترو٦ُماٍو  ٚو

 قغ٧اث اإلا٣اوالث وم٩اجب ؤلاؾدكاعاث الهىضؾُت والخهمُماث (9

 البدىر  و الضعاؾاث الٗلُا مجا٫  (90

 العلمية الدرجات منح :72 ماصة

اإلاٗخمضة في جسهو  ، صعظت الب٩الىعٍىؽ بىٓام الؿاٖاثالُا٢ت هىضؾتبىاًء ٖلى َلب مجلـ ٧لُت  ؤؾىانجمىذ ظامٗت 

 .للُالب الظًً ؤجمىا مخُلباث الخسغط في نهاًت ٧ل ٞهل صعاس يهىضؾت الُا٢ت اإلاخجضصة واإلاؿخضامت، وطل٪ 

 الطالب قيد شروط :82 ماصة

ايُاث، ؤ ت الٗامت قٗبت ٍع ٌٗاصلها، ممً جم جىػَٗهم ٖلى  و ماٌؿمذ ال٣ُض بالبرهامج للُالب الخانلحن ٖلى قهاصة الشاهٍى

 
ً
٤ م٨خب الخيؿ٤ُ، ؤو مً اإلادىلحن مً ٧لُاث ؤزغي َب٣ا لى للجامٗاث، وال  ال٩لُت ًٖ ٍَغ للكغوٍ التي ًًٗها اإلاجلـ ألٖا

الث ًجىػ ججاوػ قغوٍ م٨خب الخيؿ٤ُ ُٞما ًسو  ، ٦ما الخىػَ٘ ؤو الخدٍى
ً
 .ٌكتٍر ؤن ٩ًىن الُالب الث٣ا صخُا

 الدراسي مقررال ملف :29 ماصة

 Course) اإلاىانٟاث ، ًدخىي ٖلى ٧ل ما ًخٗل٤ باإلا٣غع؛ مشل(Course File) ًيكإ ل٩ل م٣غع صعاس ي مل٠ زام به

specification غ ٗض هظا اإلال٠ في نهاًت ٧ل ٞهل صعاس ي... والامخداهاث والاؾخبُاهاث( Course Reports)( والخ٣اٍع  .الخ. َو

 رجةالد على الحصول متطلبات :03 ماصة

اإلا٣غعاث بىجاح بمٗض٫ جغا٦مي  ؾاٖت مٗخمضة، واظخُاػ ظمُ٘ 960ًدخاط الُالب صعاؾت ٖضص مً اإلا٣غعاث بما ال ٣ًل ًٖ  -

 .هىضؾت الُا٢ت اإلاخجضصة واإلاؿخضامتللخهى٫ ٖلى صعظت الب٩الىعٍىؽ في بغهامج  6.0ال ٣ًل ًٖ 
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 .الىجاح في مكغوٕ الخسغط -

 .الترا٦مي وال جددؿب يمً اإلاٗض٫ (Pass/Fail) ٣ُُم ٞهها هاجح/عاؾباظخُاػ اإلا٣غعاث التي ٩ًىن الخ -

 .ؾضاص ٧اٞت الغؾىم واإلاهغوٞاث الضعاؾُت -

 األكاديمي المرشد :13 ماصة

 مً بحن ؤًٖاء هُئت
ً
 ؤ٧اصًمُا

ً
ت مً الُالب مغقضا الخضَعـ، ٌؿاٖض الُالب في  ًسهو اإلاكٝغ ٖلى البرهامج ل٩ل مجمٖى

ملُاث الخظٝازخُاع اإلا٣غعاث الضعا وؤلاياٞت والاوسخاب مً م٣غع ؤو مً ٞهل صعاس ي،  ؾُت، وجغجِب ظضاولهم الضعاؾُت، ٖو

  وخل مكا٧لهم ألا٧اصًمُت َىا٫ ٞترة الضعاؾت. هظا
ً
م مً بعقاص اإلاغقض ألا٧اصًمي للُالب، ٞةن الُالب ٌٗخبر مؿئىال وبالٚغ

والخإ٦ض مً جد٤ُ٣ اإلاخُلب الؿاب٤ للم٣غع بن وظض، والخإ٦ض  اإلاىاص والكٗب والجضو٫ الضعاس ي، مؿئىلُت مباقغة ًٖ ازخُاع

ى٢٘ ٖلهها الُالب مىظ بضاًت الخدا٢ه و٦ظل٪ ،وظىص ؤي حٗاعى في الجضو٫ الضعاس ي مً ٖضم  .بال٩لُت ؤلا٢غاعاث الالػمت ٍو

 .٧ل ٞهل صعاس يبضاًت  ًجب خهى٫ الُالب ٖلى مىا٣ٞت اإلاغقض ألا٧اصًمي ٢بل انهاء بظغاءاث الخظٝ والاياٞت في٦ما 

 البرنامج على المشرف :23 ماصة

ا ٖلى بغهامج  ، للخيؿ٤ُ بحن ال٩لُت هىضؾت الُا٢ت اإلاخجضصة واإلاؿخضامتًسخاع ٖمُض ال٩لُت مً بحن ؤًٖاء هُئت الخضَعـ مكٞغ

 .مُتبالجامٗت، وطل٪ ُٞما ًسو ألامىع ألا٧اصً وألا٢ؿام الٗلمُت واإلاغقضًً ألا٧اصًمُحن وم٨خب ال٣بى٫ والدسجُل

 ومواعيدها الدراسة مدة :33 ماصة

 .ؤعبٗت ؾىىاث صعاؾُتمضة الضعاؾت بالبرهامج ال ج٣ل ًٖ 

 ًى٣ؿم الٗام ألا٧اصًمي بلى زالر ٞهى٫ صعاؾُت

ؿخمغ إلاضة  -ؤ ٟي(: ًبضؤ م٘ بضاًت الٗام الجامعي َو . 95الٟهل الضعاس ي ألاو٫ )زٍغ  ؤؾبٕى

ؿخمغ إلاضة الٟهل الضعاس ي الشاوي )عبُعي(: ًبضؤ بٗض  -ب  . 95بظاػة هه٠ الٗام َو  ؤؾبٕى

ؿخمغ إلاضة  -ث  ٟخذ باب الدسجُل في  8الٟهل الضعاس ي الشالض )نُٟي(: ًبضؤ في ألاؾبٕى ألاو٫ مً قهغ ًىلُى َو ؤؾابُ٘، ٍو

الٟهل الهُٟي بىاًء ٖلى مىا٣ٞت مجلـ ال٩لُت بٗض جىنُت مجلـ بصاعة البرهامج بظل٪، خُض بهه ال ٌٗخبر ٞهل صعاس ي 

 اس ي.ؤؾ

 ال ًجىػ ال٣ُض ؤو٫ مغة في البرهامج ؤزىاء الٟهل الضعاس ي الهُٟي.

 التسجيل :43 ماصة

م ألا٧اصًمي، ؾىاء ٧ان طل٪ باليؿبت للُالب الجضص ؤو الُالب ٣ىم مجلـ  جيكغ مىاُٖض الدسجُل في الخ٣ٍى ً، ٍو اإلاؿخمٍغ

الن ًٖ اإلا٣غعاث اإلاخاخت للدسجُل والخض ألا٢ص ى  .مً الُالب اإلاؿمىح به في ٧ل م٣غع  وألاصوى بصاعة البرهامج باإٖل

وبٖضاص ظضوله الضعاس ي،  ٣ًىم الُالب بمؿاٖضة مغقضه ألا٧اصًمي بخٗبئت همىطط الدسجُل، وبازخُاع اإلا٣غعاث والبرامج،

 .ألا٧اصًمي مً اإلاغقض وحٗبئت الىماطط الخانت بظل٪، وحؿلُمها بلى بصاعة ال٣بى٫ والدسجُل بٗض اٖخماصها

لى بصاعة ال٣بى٫ ٌٗخبر الُ  بطا ؤههى مخُلباث الدسجُل وؾضص الغؾىم الضعاؾُت ٖو
ً
  الب مسجال

ً
والدسجُل ؤن جيش ئ ملٟا

 ل٩ل َالب ًدخىي ٖلى ٧امل وزاث٤ الالخدا١، و٦ظل٪ ٖلى نىع مً
ً
ظضوله الضعاس ي وهماطط الخظٝ وؤلاياٞت ...بلخ،  ؤ٧اصًمُا

جب ؤن ًدضر هظا اإلال٠ في نهاًت ٧ل ٞهل صعاس ي  .ٍو
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البرهامج بٖاصة الىٓغ في هظا الٗضص  لخض ألاصوى مً الُالب للدسجُل في م٣غع صعاس ي هى زمؿت َالب للم٣غع، وإلاجلـ بصاعةا

 .خؿب م٣خًُاث الخاظت

جىػ إلاجلـ بصاعة البرهامج 65الخض ألاصوى مً الُالب للدسجُل في البرهامج هى  ، ٍو
ً
الىٓغ في هظا الٗضص خؿب م٣خًُاث  َالبا

 .الخاظت

 حٗضًل الخضوص الضهُا وبٗض الٗغى ٖلى مجلـ ال٩لُت ػ بٗض مىا٣ٞت مجلـ الجامٗت، بخىنُت مً مجلـ بصاعة البرهامجًجى 

 .وال٣هىي مً ؤٖضاص الُالب اإلا٣بىلت بالبرهامج واإلا٣غعاث اإلاسخلٟت، خؿب م٣خًُاث الخاظت

بٗض مىا٣ٞت مجلـ  (ؤؾبٕى بدض ؤ٢ص ى)اإلاخإزغ ًم٨ً الؿماح للُلبت اإلاخسلٟحن ًٖ الدسجُل في اإلاىاُٖض اإلادضصة بالدسجُل 

 .بصاعة البرهامج وؾضاص عؾىم الخإزحر

غ مدايغ اصة ؤٖضاص الُالب اإلاخ٣ضمحن ًٖ الخض ألا٢ص ى اإلاؿمىح به م٘ ٖضم جٞى آزغ لىٟـ اإلا٣غع، ًم٨ً ج٣ؿُم  في خالت ٍػ

ت ًٖ الخض ض ٖضص الُالب بإي مجمٖى اث بدُض ال ًٍؼ إلاؿمىح به، وال ًجىػ بإي خا٫ مً ألا٢ص ى ا الُلبت لٗضة مجمٖى

ً ؤو اإلاٗامل لخل٪ اث. وفي خالت ٖضم بم٩اهُت جىُٟظ طل٪ ًخم ٖمل جيؿ٤ُ بحن  ألاخىا٫ يم اإلادايغاث ؤو الخماٍع اإلاجمٖى

ت ال٣بى٫   :٧اآلحي الُلبت اإلاخ٣ضمحن وج٩ىن ؤولٍى

 .الظًً ؾِخسغظىن في هظا الٟهل بالُال 

9. Senior 6 

6. Senior 9 

3. Junior 

4. Sophomore 

5. Freshman 

 أكاديميا المنذر الطالب تسجيل :53 ماصة

الضعاس ي الخالي، وال ًجىػ ججاوػ طل٪  الُالب الظي خهل ٖلى بهظاع ؤ٧اصًمي ٌسجل في الخض ألاصوى للٗبء الضعاس ي في الٟهل

 .ألا٧اصًمي بال بمىا٣ٞت مجلـ بصاعة البرهامج، بىاًء ٖلى جىنُت اإلاغقض

 لمقرر السابق المتطلب :63 ماصة

طل٪ اإلاخُلب، وال ًخم ججاوػ  ال ًجىػ حسجُل الُالب في ؤي م٣غع صعاس ي ٌكتٍر له مخُلب ؾاب٤ ما لم ٨ًً ٢ض اظخاػ بىجاح

 
ً
 .طل٪ نهاثُا

 الدراسي العبء :73 ماصة

الٗبء ًسخل٠ مً َالب بلى  الٗبء الضعاس ي هى مجمٕى الؿاٖاث اإلاٗخمضة التي ٌسجلها الُالب في ٞهل صعاس ي مٗحن. وهظا

 الؾخٗضاصه الٗلمي ومؿخىاه الضعاس ي، ولٓغوٝ الجضو٫ الضعاس ي، آزغ 
ً
 :وفى ظمُ٘ ألاخىا٫ ًغاعى الخالي َب٣ا

الا في خالت بم٩اهُت ) 3.00ٌؿاوي ؾاٖت مٗخمضة للُالب الخانل ٖلى مٗض٫ جغا٦مي ؤ٦بر مً ؤو  98الخض ألا٢ص ى للدسجُل 

اصة ٖضص الؿاٖاث ختى ؾاٖت مٗخمضة بخىنُت مً اإلاغقض ألا٧اصًمي  69 جهل بلى جسغط الُالب في هظا الٟهل، ُٞجىػ ٍػ

 .) البرهامجومىا٣ٞت مجلـ بصاعة 
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الا  .6.00وؤٖلى مً ؤو ٌؿاوي  3.00ؾاٖت مٗخمضة للُالب الخانل ٖلى مٗض٫ جغا٦مي ؤ٢ل مً  96الخض ألا٢ص ى للدسجُل 

اصة الٗبء ؾاٖت مٗخمضة وطل٪ بخىنُت مً  98ى ختى ًهل بل بطا ٧ان ؾِخى٠٢ جسغط الُالب ٖلى هظا الٟهل ُٞم٨ً ٍػ

 .اإلاغقض ألا٧اصًمي ومىا٣ٞت مجلـ بصاعة البرهامج

ٖلى جسغظه ٖضص ٚحر ٧اٝ  ؾاٖت مٗخمضة، الا بطا ٧ان جب٣ى للُالب 96الخض ألاصوى للدسجُل في ؤي ٞهل صعاس ي ؤؾاس ي هى 

ٗخبر هظا 96مً الؿاٖاث ًهل بلى   .حر للُالبالٟهل ألاز ؾاٖت، ُٞم٨ً ججاوػ هظا الخض، َو

 .مٗخمضة ؾاٖت 9ؾاٖاث مٗخمضة، والخض ألا٢ص ى هى  6الخض ألاصوى للدسجُل في الٟهل الهُٟي هى 

 .حٗغى الخاالث ألازغي لخجاوػ الخضوص الٗلُا والضهُا ٖلى مجلـ ال٩لُت الجساط ما ًغاه بكإنها

 واإلضافة والحذف التسجيل فترات :83 ماصة

 .مباقغة اس ي للدسجُل، وجبضؤ الضعاؾت م٘ بضاًت ألاؾبٕى الشاويًسهو ألاؾبٕى ألاو٫ مً الٟهل الضع 

مجلـ بصاعة البرهامج وؾضاص  ًم٨ً الؿماح للُلبت اإلاخسلٟحن ًٖ الدسجُل في اإلاىاُٖض اإلادضصة بالدسجُل اإلاخإزغ بٗض مىا٣ٞت

 .عؾىم الخإزحر

ب في ا لب بياٞت  ؾخ٨ما٫ًجىػ للُالب زال٫ زاوي ؤؾبٕى مً الضعاؾت خظٝ اإلا٣غعاث التي ال ًٚغ صعاؾتها في هظا الٟهل، َو

خم مٗاملخه مشل الدسجُل اإلاخإزغ م٣غعاث ؤزغي لم جهل للخض ألا٢ص ى اإلاؿمىح به مً الُلبت  .اإلاضعظحن، ٍو

 .الشالض مً ألاؾبٕى ألاو٫  ًسهو ألاؾبٕى ألاو٫ مً الٟهل الضعاس ي الهُٟي للخظٝ وؤلاياٞت، وجبضؤ الضعاؾت في الُىم

ؿترص الُالب مهاٍع٠ٖىض ٢بى٫ خظٝ   .الؿاٖاث اإلاٗخمضة لهظا اإلا٣غع  ؤي م٣غع، ٞاهه ال ًٓهغ في السجل الضعاس ي للُالب، َو

دضص ؤؾماء ب الدسجُل ٞهها، ٍو دضص ٞهها ٖضص اإلا٣غعاث التي ًٚغ جل٪ اإلا٣غعاث والغمؼ  ًمؤل الُالب اؾخماعة الدسجُل ٍو

٣ىم بةياٞت ؤؾماء م٣غعاث بياُٞت وطل٪  ٌ حسجُله في ؤخض اإلا٣غعاث ألاؾاؾُت  للدسجُل ٞهها في خالتال٩ىصي لها، ٍو ٞع

 .التي ازخاعها

 كمستمع التسجيل :39 ماصة

التي ما ػا٫ بها ؤما٦ً  ٌؿمذ للُلبت بالدسجُل ٦مؿخمٗحن وطل٪ بٗض اهتهاء ٞترة الدسجُل ألاؾاؾُت، وطل٪ في اإلا٣غعاث

 بىا٢٘  ل٩ل م٣غع ًمىذ قاٚغة، َب٣ا للخض ألا٢ص ى الظي خضصه مجلـ بصاعة البرهامج
ً
جضزل في  وال % في هظه اإلااصة  65زهما

 .خؿاب اإلاٗض٫ الترا٦مي الخام به

 االنسحاب :04 ماصة 

بضاًت مً ألاؾبٕى الشالض وختى  ًجىػ للُالب الاوسخاب مً ؤي م٣غع، بٗض مىا٣ٞت اإلاغقض ألا٧اصًمي ومدايغ اإلا٣غع، وطل٪

ٟ الغاب٘ مً الٟهل الهُٟي، م٘ مغاٖاة الخض ألاصوى للٗبء  ي والغبُعي، ونهاًت ألاؾبٕىنهاًت ألاؾبٕى الشامً مً الٟهلحن الخٍغ

غنض له الخ٣ضًغ ٩ًىن ٢ض ججاوػ وؿبت الُٛاب اإلا٣غعة ٢بل الاوسخاب، وال جضزل جل٪ اإلا٣غعاث في  ، بكٍغ ؤال ‗W‘ الضعاس ي، ٍو

 .الترا٦مي خؿاب مٗض٫ الُالب

 .‗F‘ ًغنض له ج٣ضًغ عاؾب ؤو بٗض اؾخجزاٝ ٖضص مغاث الُٛاب اإلاؿمىح بها، ٞاههوبطا جم الاوسخاب بٗض الٟترة اإلادضصة 

اإلاٗض٫ الترا٦مي، ٞان ٦ال  لخدؿحن في خالت ؤن ٢ام الُالب بةٖاصة صعاؾت طل٪ اإلا٣غع مغة ؤزغي في ٞهل صعاس ي آزغ

ضزل الخ٣ضًغ ألازحر ٣ِٞ في خؿاب ً ًٓهغا له في السجل الضعاس ي ٍو  .را٦مياإلاٗض٫ الت الخ٣ضًٍغ

 .ٖىض اوسخاب الُالب مً ؤي م٣غع ٞاهه ال ٌؿترص ؤي مً عؾىم هظا اإلا٣غع 
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 الدراسي الفصل من االنسحاب :14 ماصة

مجلـ ال٩لُت، ٖلى ؤال ًخجاوػ طل٪  ًجىػ للُالب الاوسخاب ال٨لى مً الٟهل الضعاس ي بخىنُت مً اإلاغقض ألا٧اصًمي ومىا٣ٞت

 .ألاؾبٕى الخامـ مً بضاًت الٟهل الهُٟي ألاو٫ والشاوي، ونهاًت نهاًت ألاؾبٕى الٗاقغ مً بضاًت الٟهلحن

 
ً
 .مً الٟهل الضعاس ي الُالب اإلاؿخمغ الظي لم ًدًغ للدسجُل زال٫ ٞترحي الدسجُل والخظٝ وؤلاياٞت ٌٗخبر ميسخبا

وللمجلـ اجساط ال٣غاع  الؿاب٣ت، ًىٓغ مجلـ ال٩لُت في َلباث الاوسخاب التي ج٣ضم بٗض نهاًت الٟترة اإلاؿمىح بها في ال٣ٟغة

 .اإلاىاؾب

٧اهذ مخخالُت ؤو مخٟغ٢ت، والا ًخم  ال ًجىػ ؤن ًخجاوػ ٖضص الٟهى٫ التي ًيسخب منها الُالب ًٖ ؤعبٗت ٞهى٫ صعاؾُت ؾىاء

 .ٞهل الُالب مً البرهامج

سجل في  .خض ألاصوى لٗضص الؿاٖاثال ٖىض حسجُل الُالب في الٟهل الخالي الوسخابه، ٌٗامل مٗاملت الُالب اإلاىظع ؤ٧اصًمُا َو

 الدراسة عن االنقطاع :24 ماصة

غنض له ج٣ضًغ  الُالب اإلاؿخمغ الظي سجل واه٣ُ٘ ًٖ الضعاؾت ولم ٣ًضم َلب اوسخاب، ًخم مٗاملخه مٗاملت الٛاثب ٍو

  ‗F‘ عاؾب
ً
 ؤ٧اصًمُا

ً
ىظه له اهظاعا  .في ظمُ٘ اإلاىاص التي سجل ٞهها ٍو

 المقررات انتقال :34 ماصة

آزغ، بلى سجل الُالب وطل٪  ٣ا٫ بٌٗ اإلا٣غعاث التي صعؾها الُالب وؤنهاها بىجاح في ظامٗت ؤزغي ؤو مٗهض ٖلميًجىػ اهخ

 :بٗض ا٢تراح اإلاكٝغ ٖلى البرهامج ومىا٣ٞت مجلـ ال٩لُت وبالكغوٍ آلاجُت

 .ؤن ج٩ىن جل٪ اإلا٣غعاث يمً الخُت الضعاؾُت للبرهامج .9

 4.00مً مجمٕى ه٣اٍ  6.00ؤال ٣ًل ج٣ضًغ اإلا٣غع اإلاى٣ى٫ ًٖ  .6

ض ما ًخم اهخ٣اله مً ؾاٖاث مٗخمضة ًٖ  .3  .: مً بظمالي ؾاٖاث البرهامج الضعاس ي 65ؤال ًٍؼ

 .الخسهو ؤال ج٩ىن هظه اإلا٣غعاث ٢ض اؾخسضمذ مً ٢بل في الخهى٫ ٖلى صعظت ٖلمُت في هٟـ .4

 .ال ًضزل ج٣ضًغ هظه اإلا٣غعاث في خؿاب اإلاٗض٫ الترا٦مي .5

٣ت خؿاب ٖضص الى٣اٍ  ى٣ى٫ مً ٧لُت حؿخسضم هٓام ج٣ُُم مسخل٠، ٞان مجلـ ال٩لُت ًً٘في خالت ؤن ٧ان اإلا٣غع م ٍَغ

 .اإلا٩افئ

 .صعاؾخه زاعط ال٩لُت لخىيُذ ؤن طل٪ اإلا٣غع جمذ TC اإلا٣غعاث اإلاى٣ىلت جٓهغ في السجل الضعاس ي م٘ بياٞت الغمؼ

 الطالب حضور :44 ماصة

ً، واإلاٗامل  ومٟترى ؤن ًدًغ الُالب ظمُ٘ ٌٗخبر خًىع الُالب ظؼء مً الٗملُت الخٗلُمُت، اإلادايغاث، وخهو الخماٍع

ب، ٞةطا بلٛذ وؿبت ُٚابه في ؤي م٣غع    %60 والىعف والخضٍع
ً
 .مً مجمٕى ؾاٖاث الاجها٫ اإلادضصة للم٣غع ًىظع ؤ٧اصًمُا

جها٫ اإلا٣غعة للم٣غع ؾاٖاث الا مً مجمٕى %65ًدغم الُالب مً صزى٫ الامخدان النهاجي للم٣غع بطا ججاوػث وؿبت ُٚابه 

ٗخبر عاؾب في هظا اإلا٣غع  غنض له  بٛحر ٖظع ٣ًبله مجلـ بصاعة البرهامج، َو  . ‗F‘غالخ٣ضًٍو

للُالب بضزى٫ الامخدان  %، ٌؿمذ 50بطا ج٣ضم الُالب بٗظع ٣ًبله مجلـ بصاعة البرهامج ولم ج٨ً وؿبت الُٛاب ونلذ بلى 

 .هظا اإلا٣غع في  +B النهاجي وال ًدهل ٖلى ج٣ضًغ ؤٖلى مً
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 الطالب مستوى :54 ماصة

 للجضو٫ الخالي
ً
 :ٌٗغَّٝ مؿخىي الُالب َب٣ا

 مؿخىي الطالب (31) حضول 

ف الطالب اإلاؿخىي الضعاس ي  عضص الؿاعاث اإلاعخمضة اإلاجخاػة بىجاح حعٍغ

 أو ٌؿاوي  أكل مً أكثر مً

0 Freshman 0 32 

1 Sophomore 32 64 

2 Junior 64 96 

3 Senior 1 96 128 

4 Senior 2 128 160 

 الصيفي التدريب :64 ماصة

ب ٖملي: ًاصي الُالب ا٫ .9 با ٖملُا صازل ال٩لُت إلاضة ؤعبٗت ؤؾابُ٘، Sophomore جضٍع بةظمالي ٖضص ؾاٖاث  جضٍع

 .ؾاٖت 900اجها٫ ال ج٣ل ًٖ 

ب مُضاوي  .6 با مُضاهُا صازل ال٣ُاٖاث اإلاخسههت زاعط Junior : ًاصي الُلبت ا9٫جضٍع ة ؤعبٗت ؤؾابُ٘ ال٩لُت إلاض جضٍع

جب ؤن ًدهل 900بةظمالي ٖضص ؾاٖاث اجها٫ ال ٣ًل ًٖ  الُالب ٖلى قهاصة مً ظهت الخضٍعب  ؾاٖت، ٍو

ب وخهىله ٖلى الخبرة اإلاُلىبت  .باهخٓامه في الخضٍع

بحن الٗملي واإلاُضاوي بىجاح  .Pass وعنض له ج٣ضًغ ال ًدهل الُالب ٖلى قهاصة الب٩الىعٍىؽ الا بطا اظخاػ الخضٍع

ب ؤي ٖضص مً اإلاغاث ختى ًدهل ٖلى ج٣ضًغ  .ٖلى قهاصة الب٩الىعٍىؽ ختى ًدهل ‗P‘ ًجىػ للُالب ؤن ٌُٗض الخضٍع

 التخرج مشروع :74 ماصة

خم ج٣ؿُمه ٖلى م٣غعًٍ وػن ٧ل منهما  مكغوٕ الخسغط هى م٣غع زام اظباعي، ًضعؾه الُالب في آزغ ٞهلحن صعاؾُحن، ٍو

 (.IIكغوٕ مو  Iمكغوٕ ) ةمٗخمض زالر ؾاٖاث

 .ٖضص الى٣اٍ التي ًدهل ٖلهها الُالب في اإلاكغوٕ جضزل في خؿاب مٗضله الترا٦مي

٘ اإلاسخلٟت والظًً ٣ًىمىن بمخابٗت ج٣ضم حن ٖلى اإلاكاَع الُالب زال٫ ٞترة اإلاكغوٕ  ٣ًىم مجلـ بصاعة البرهامج بخدضًض اإلاكٞغ

خم ج٣ُُمهم في النهاًت  .ٍو

 .6.00عٍىؽ ختى ًجخاػ اإلاكغوٕ بىجاح بخ٣ضًغ ال ٣ًل ًٖ ال ًدهل الُالب ٖلى قهاصة الب٩الى 

 للدراسة األقصى الحد :84 ماصة

 .بطا لم ًد٤٣ الُالب قغوٍ الخسغط زال٫ الخض ألا٢ص ى للضعاؾت وهى ٖكغ ؾىىاث ًخم ٞهله

 الكلية من الفصل :49 ماصة

 :ًٟهل الُالب في الخاالث الخالُت

 ٫  بطا ججاوػ ٖضص مغاث الاوسخاب اإلاؿمىح به .9
ً
 (.الاوسخاب مً الٟهل الضعاس ي: 49ماصة )َب٣ا

 (.الخض ألا٢ص ى للضعاؾت :48ماصة ) بطا لم ًىه صعاؾخه في اإلاضة ال٣هىي اإلادضصة ب .6
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 .بطا نضع بد٣ه ٢غاع ٞهل بؿبب ؾلى٧ي ؤو ؤزالقي .3

 (.اصًمُتألا٧ ؤلاهظاعاث :63ماصة )بطا ججاوػ الٗضص ألا٢ص ى اإلاؿمىح به مً بهظاعاث ؤ٧اصًمُت اإلاظ٧ىع في  .4

 القيد انهاء :05 ماصة

 به مبرعاث  الُالب الظي ًىهي ٢ُضه بىاء ٖلى َلبه ال ًد٤ له الٗىصة للضعاؾت، بال بٗض ج٣ضًم َلب الخدا١
ً
ظضًض، مىضخا

ٗغى ٖلى مجلـ ال٩لُت، وفى خالت الخىنُت باإلاىا٣ٞت ٌٗغى ٖلى مجلـ الجامٗت، وفي خالت اإلاىا٣ٞت ٌٗامل  الٗىصة، َو

 .في ال٩لُت ٢بل بنهاء ٢ُضه لت الُالب اإلاؿخمغ بىاًء ٖلى ويٗه الؿاب٤الُالب مٗام

 الدراسي المقرر :15 ماصة

يخهي في نهاًت الٟهل لى اإلادايغ ؤن  اإلا٣غع الضعاس ي هى مىهج حٗلُمي ٌُٗى زال٫ ٞهل صعاس ي واخض، ٍو بامخدان نهاجي، ٖو

ض الامخداهاث الضوعٍت ومغاظٗه ٌٗلم الُالب في ؤو٫ مدايغة بمدخىي اإلا٣غع ومىانٟاجه ٣ت ٢ُاؽ ؤصاء الُالب، ومٖى ، وبٍُغ

 .والخصخُذ وؤٖما٫ الامخداهاث

، ؤن ًدهل ٖلى
ً
غي  ٖلى ألا٢ل في مجمٕى صعظاجه في%( 60) ٌكتٍر ل٩ي ٌٗض الُالب هاجخا اإلا٣غع، وؤن ًدًغ الامخدان الخدٍغ

 .النهاجي

% مً 40التي ًجب ان ًدهل ٖلهها في الامخدان النهاجي هي ل٩ي ًىجح الُالب في م٣غع صعاس ي ، ٞان الخض الاصوي للضعظت 

مجمٕى صعظاث الامخدان النهاجي، والا ٞان الُالب ؾٝى ًغؾب في هظا اإلا٣غع الضعاس ي بٌٛ الىٓغ ًٖ مجمٕى الضعظاث 

ال حكخمل ٖلي  . وال ًىُب٤ هظا البىض ٖلي اإلا٣غعاث الضعاؾُت التي‗F‘ ًغنض له ج٣ضًغ عاؾب الخانل ٖلهها في هظا اإلا٣غع و 

 امخدان نهاجي.

 الفصلية األعمال :25 ماصة

ما٫ الٟهلُت وصعظت الامخدان  .النهاجي لهظا اإلا٣غع  ٣ًُم وكاٍ ومؿخىي الُالب في م٣غع ما بمجمٕى صعظاث ألٖا

ما٫ الٟهلُت للم٣غعاث هي الضعظت التي ج٣ُم بها ؤٖما٫ الُالب زال٫ الٟهل اهاث الضعاس ي، وال ٣ًل ٖضص امخد صعظت ألٖا

تؤٖما٫ الٟهل ًٖ ؤزىحن. و٢ض ٌكمل الخ٣ُُم امخداهاث  ٍغ غ، ؤو ؤي ؤوكُت  ؤو ،جدٍغ باث ٖملُت، ؤو بدىر، ؤو ج٣اٍع جضٍع

غ ؤو البدىر بٗض جصخُدها للُالب حٗلُمُت مسخلٟت للم٣غع، وحٗاص ؤوعا١ ؤلاظابت ؤو  .الخ٣اٍع

 مً امخداهاث ؤٖما٫ ال
ً
اإلادايغ ج٣ضع صعظخه بهٟغ في  ٟهل بضون ٖظع ٣ًبله٧ل َالب ًخسل٠ ًٖ ؤي امخدان مٗلً مؿب٣ا

الخسل٠ بٗظع م٣بى٫ ُٞم٨ً للمدايغ ؤن ٌؿمذ للُالب  هظا الامخدان، وجضزل في خؿاب صعظت ؤٖما٫ الٟهل. ؤما بطا ٧ان

ط ي  .بامخدان حٍٗى

 النهائي االمتحان :53 ماصة

  نهاًت ٧ل ٞهل صعاس يالامخدان النهاجي إلا٣غع ٖباعة ًٖ امخدان قامل في اإلا٣غع، ٣ٌٗض في 
ً
م٨ً ؤن ٩ًىن ازخباعا مغة واخضة، ٍو

 
ً
ا  ؤو  ،هٍٓغ

ً
، ؤو ٧ل طل٪ بىاء ٖلى مخُلباث ومىانٟاث ،ٖملُا

ً
ا اإلا٣غع. والضعظت التي ًدهل ٖلهها الُالب هي صعظت  ؤو قٍٟى

ت والٗملُت مً زالزت ؤًٖاء مً هُئت الخضَعـ با .الامخدان النهاجي الامخداهاث  ل٩لُت ؤما لجانوحك٩ل لجان الامخداهاث الىٍٓغ

خالت الًغوعة ٌؿخٗان بإًٖاء  الكٟهُت حك٩ل مً زالزت ؤًٖاء هُئت الخضَعـ بال٩لُت بمٗض٫ ظلؿت ل٩ل زمؿت َالب، وفى

 ..‗F‘ في خالت حُٛب الُالب ًٖ خًىع الامخدان النهاجي، ًغنض له ج٣ضًغ عاؾبو .مً الخاعط

ً واإلاٗمل للم٣غع الضعاس ي ختي ٌؿمذ له بضزى٫ الامخدان مً اظم : 75ًجب ان ًدًغ الُالب ماال٣ًل ًٖ  الي ٖضص الخماٍع

 النهاجي للم٣غع الضعاس ي.
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 للدرجات العظمى النهاية :54 ماصة

ؤزغي ُٞجب ؤن جيؿب بلى  صعظت، ٞةطا جم الخصخُذ َب٣ا لنهاًت ٖٓمى 900حٗخبر النهاًت الٗٓمى لضعظاث ٧ل م٣غع بال٩لُت 

 .صعظت 900

 والتقديرات يمالتقو :55 ماصة

ضص الى٣اٍ اإلا٩افئ)ًدهل الُالب ٖلى ؤخض الخ٣ضًغاث الخالُت  ت التي  في اإلا٣غعاث التي ٌسجل ٞهها (ٖو َب٣ا لليؿبت اإلائٍى

 :ًدهل ٖلهها في صعظاث اإلا٣غع 

 

م (32) حضول   والخلضًغاث الخلٍى

 أكل مً أعلى مً أو ٌؿاوي  عضص الىلاط الخلضًغ

A+ 4.00 97% 100% 

A 4.00 93% 97% 

A- 3.70 89% 93% 

B+ 3.30 84% 89% 

B 3.00 80% 84% 

B- 2.70 76% 80% 

C+ 2.30 73% 76% 

C 2.00 70% 73% 

C- 1.70 67% 70% 

D+ 1.30 64% 67% 

D 1.00 60% 64% 

F (Fail) 0.00 0% 60% 

AU Null طالب مؿخمع 

P (Pass) Null هاجح بملغع هجاح/عؾىب 

F Null عاؾب بملغع هجاح/عؾىب 

W (Withdrawn) Null ميسحب 

I (Incomplete) Null غير ميخمل 

 

 .الخ٣ضًغاث التي لِـ لها ٖضص م٩افئ مً الى٣اٍ ال جضزل في خؿاب اإلاٗض٫ الترا٦مي للُالب

ختى  ‗P‘ ًلؼم اظخُاػها بخ٣ضًغ م٣غعاث الىجاح والغؾىب، هي م٣غعاث ال جضزل في خؿاب اإلاٗض٫ الترا٦مي للُالب، ول٨ً

 .لب الخهى٫ ٖلى الضعظت الٗلمُتٌؿخُُ٘ الُا

 المقررات دراسة إعادة :65 ماصة

 .ًد٤ للُالب بٖاصة صعاؾت ؤي م٣غع بٛغى جدؿحن ج٣ضًغه ُٞه، بدض ؤ٢ص ى مغجحن للم٣غع الىاخض
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ذ ٧ان هظا اإلا٣غع اظباعي، ِٞؿم في خالت عؾىب الُالب في ؤخض اإلا٣غعاث، ًد٤ له بٖاصة هظا اإلا٣غع بدض ؤ٢ص ى مغجحن، الا بطا

٩ىن له بةٖاصجه ؤي ٖضص مً اإلاغاث ختى ًىجح ُٞه   .+B ًدهل ٖلُه في هظا اإلا٣غع  ؤ٢ص ى ج٣ضًغ ٍو

ٓهغ له ظمُ٘ الخ٣ضًغاث  .الخانل ٖلهها في السجل الضعاس ي ًضزل الخ٣ضًغ ألازحر ٣ِٞ في خؿاب اإلاٗض٫ الترا٦مي للُالب، ٍو

 المقرر درجات رصد كشف :75 ماصة

ألا٧اصًمُت، ومٗلىماث ًٖ صعظت  وج٣ضًغاث، بدُض ًدخىي ٖلى ؤؾماء الُالب وؤع٢امهمٌٗض ل٩ل م٣غع ٦ك٠ عنض صعظاث 

ى٢٘ ما٫ الٟهلُت، والضعظت النهاثُت، والخ٣ضًغاث وؤي مالخٓاث. ٍو هظا ال٨ك٠ مً اإلادايغ اإلا٩ل٠ بخضَعـ وجصخُذ  ألٖا

 .طل٪ اإلا٣غع 

 النتائج :85 ماصة

و٦غاؾاث ؤلاظابت زال٫ ؤؾبٕى  ٠ عنض الضعظاث للبرهامج، حؿلم هدُجت اإلا٣غع بٗض اهتهاء الامخدان النهاجي للم٣غع وبٖضاص ٦ك

ش الامخدان إلصاعة ال٣بى٫ والدسجُل وحٗلً للُالب  .بٗض طل٪ مباقغة ٖلى ألا٦ثر مً جاٍع

 التراكمي والمعدل الفصلي المعدل :59 ماصة

ٍ التي خهل امًغوبت في الى٣ اإلاٗخمضة للم٣غع جدؿب الى٣اٍ التي خهل ٖلهها الُالب في ٧ل م٣غع ٖلى ؤنها ٖضص الؿاٖاث 

 .ٖلهها الُالب خؿب ظضو٫ الخ٣ضًغاث

التي خهل ٖلهها الُالب في  ، ٖلى ؤهه هاجج ٢ؿمت مجمٕى الى٣اSemester-GPAٍ ًدؿب مخىؾِ ه٣اٍ ؤي ٞهل صعاس ي

 ٖلى مجمٕى الؿاٖاث اإلاٗخمضة لهظه
ً
 .اإلا٣غعاث م٣غعاث هظ الٟهل، م٣ؿىما

٢ؿمت مجمٕى الى٣اٍ التي  ٖىض نهاًت ٧ل ٞهل صعاس ي ٖلى اهه هاجج Cumulative-GPA اٍ الترا٦ميًدؿب مخىؾِ الى٣

 .ٖلى مجمٕى الؿاٖاث اإلاٗخمضة لهظه اإلا٣غعاث خهل ٖلهها الُالب في ٧ل اإلا٣غعاث التي صعؾها زال٫ الخدا٢ه بالبرهامج،

 للتخرج العام التقدير :06 ماصة

ٖلى خؿب ٢ُمت اإلاٗض٫ الترا٦مي،  را٦مي للُالب ٖىض جسغظه باإلياٞت بلى ج٣ضًغ ٖام ًىيً٘ظ٦غ في قهاصة الخسغط اإلاٗض٫ الت

 :َب٣ا للجضو٫ آلاحي

 العام الخلضًغ (33) حضول 

 اإلاعضل التراكمي
 الخلضًغ اإلاكافئ

 أكل مً أعلى مً أو ٌؿاوي 

 ممخاػ 4 3.5

 حُض حضا 3.5 3

 حُض 3 2.5

 ملبىل  2.5 2
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 قالتفو ومنح الشرف مراتب :16 ماصة

ألا٢ل زال٫ ظمُ٘ الٟهى٫  ، م٘ جد٤ُ٣ هظا اإلاٗض٫ ٖلى3.30جمىذ مغجبت الكٝغ للُالب الظي ال ٣ًل مٗضله الترا٦مي ًٖ 

، باالياٞت الي طل٪ الا٩ًىن ٢ض جم م٣غع زال٫ صعاؾخه في ؤي ‗F‘ الضعاؾُت. ٌكتٍر ؤًًا ؤال ٩ًىن الُالب ٢ض خهل ٖلى ج٣ضًغ

 ترة صعاؾخه بال٩لُت.جى٢ُ٘ اي ٣ٖىبت جاصًبُت ٖلُه زال٫ ٞ

 

ايُاث، ت، جسهو ٍع ت الٗامت اإلاهٍغ ببرامج الؿاٖاث اإلاٗخمضة، ٌٟٗى  ٖىض الخدا١ ؤي مً الُالب الٗكغة ألاواثل في الشاهٍى

 َاإلاا خهل الُالب  مً ٧اٞت الغؾىم واإلاهغوٞاث الضعاؾُت زال٫ الٟهل الضعاس ي الخالي
ً
ا ٟاء ؾاٍع ٓل هظه ؤلٖا اللخدا٢ه، ٍو

 .ؤو ؤ٦ثر ٦3.8مي ٌؿاوي ٖلى مٗض٫ جغا

اإلاهاٍع٠ الضعاؾُت ٧املت  بٗض ؤو٫ ٞهلحن صعاؾُحن، ٌٟٗى مً 3.8الُالب الظي ًدهل ٖلى مٗض٫ جغا٦مي ؤ٦بر مً ؤو ٌؿاوي 

 ٖلى هظا
ً
ٟاء ما صام مداٞٓا ؿخمغ هظا الٖا  .اإلاٗض٫ الترا٦مي و٧اٞت الغؾىم في الٟهل الخالي، َو

ًخجاوػ ٖضص الُالب  ؤو ؤ٦ثر بكٍغ ؤال 3.5ب الخانلىن ٖلى مٗض٫ جغا٦مي % مً اإلاهغوٞاث للُال  50ًخم مىذ زهم 

ؤو ؤ٦ثر هظه  3.5الخانلحن ٖلى مٗض٫ جغا٦مي  خالت ججاوػ ٖضص الُالب وفي% مً بظمالي الُالب،  90الخانلىن ٖلى اإلاىذ 

لى مٗض٫ 90اليؿبت ًخم ازخُاع  في اإلاٗض٫ الترا٦مي ًخم اإلاٟايلت خالت حؿاوي بٌٗ الُالب  وفيجغا٦مي  % منهم ٣ِٞ َب٣ا أٖل

 .الضعاس ي ل٩ل منهم َب٣ا ألًٞلُت مدخىي السجل

 مكتمل غير تقدير :26 ماصة

مدايغ اإلا٣غع ومجلـ بصاعة  بطا اه٣ُ٘ الُالب ًٖ صعاؾت م٣غع ولم ٌؿخُل٘ صزى٫ امخدان نهاًت الٗام هدُجت لٗظع ٣ًبله

الٟهل الخالي مباقغة. بطا حٗظع ٖلى الُالب اؾخ٨ما٫  اؾخ٨ما٫ ما ًى٣هه في، ٖلى ؤن ٣ًىم ب ‗I‘ البرهامج، ٞةهه ًخم عنض ج٣ضًغ

 . ‗F‘ اإلا٣غع في الٟهل الخالي مباقغة ًخم عنض ج٣ضًغ

 األكاديمية اإلنذارات :36 ماصة

٘  في ؤي ٞهل صعاس ي، ًىظه له بهظاع 6.00بطا اهسٌٟ اإلاٗض٫ الترا٦مي للُالب بلى ؤ٢ل مً  ؤ٧اصًمي، ٣ًط ى بًغوعة ٞع

 .ٖلى ألا٢ل 6.00ُالب إلاٗضله الترا٦مي بلى ال

 .الىاخض، ًىظه له اهظاًع ؤ٧اصًمُا % مً اظمالي ؾاٖاث الاجها٫ زال٫ الٟهل الضعاس ي 60بطا ػاصث وؿبت ُٚاب الُالب ًٖ 

 مً الضعاؾت ببرامج الؿاٖاث اإلاٗخمضة بطا خهل ٖلى 
ً
 .ؤ٧اصًمُت مخخابٗت بهظاعاث 6ًٟهل الُالب اإلاىظع ؤ٧اصًمُا

ً٘ ٖلى  6.00مٗضله الترا٦مي الى  جىػ إلاجلـ ال٩لُت ؤن ًىٓغ في ام٩اهُت مىذ الُالب اإلاٗغى للٟهل هدُجت ٖضم جم٨ىه مً ٞع

٘ مٗضله وجد٤ُ٣ مخُلباث الخسغط، بطا ٧ان  6.00الترا٦مي الى  ألا٢ل، ٞغنت واخضة ؤزحرة مضتها ٞهلحن صعاؾُحن عثِؿُحن لٞغ

 .الؿاٖاث اإلاٗخمضة اإلاُلىبت للخسغط ٖلى ألا٢ل ة مًؾاٖت مٗخمض ٢960ض ؤجم بىجاح صعاؾت 

 النهائية باالمتحانات الخاصة التنظيمات :46 ماصة

باالمخداهاث النهاثُت بالخيؿ٤ُ م٘  م٘ ٖضم ؤلازال٫ بإخ٩ام مىاص هظه الالثدت، ًخىلى مجلـ ال٩لُت وي٘ الخىُٓماث الخانت

 .بصاعة البرهامج ومجلـكٝغ ٖلى البرهامج اإلا
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 الالئحة مواد تفسير :56 ماصة

التي لم ًغص بها هو في هظه  إلاجلـ ال٩لُت بٗض مىا٣ٞت مجلـ الجامٗت خ٤ جٟؿحر مىاص هظه الالثدت وحٗغى ظمُ٘ الخاالث

ٗغى ألامغ ٖلى مجلـ الجامٗت الجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت في ٧ل خالت ٖلى خضه،  الالثدت ٖلى مجلـ ال٩لُت ل٣ُترح ما ًغاه َو

لى للجامٗاث وصون والثدخه  خٗاعى م٘ ٢اهىن جىُٓم الجامٗاثوطل٪ بما ال ً  .الغظٕى للمجلـ ألٖا

 واالدارية الدراسية المصروفات :66ماصة 
ت الضعاؾُت اإلاهغوٞاث جدضًض بخم ٣غه ال٩لُت مجلـ ٣ترخهً إلاا َب٣ا الخانت للبرامج والاصاٍع ب٣ا الجامٗت مجلـ ٍو  للًىابِ َو

لي اإلاجلـ ًًٗھا التي  .مٗاثللجا ألٖا

 الدراسة في االنتظام قواعد :76 ماصة

دضص مجلـ ال٩لُت الغؾىم اإلاسخلٟت لٗملُت الدسجُل  ًخم صٞ٘ عؾىم الدسجُل والخضماث الخٗلُمُت ٖىض بضء الدسجُل، ٍو

 (.الدسجُل اإلاخإزغ، اإلا٣غع الٛحر م٨خمل حسجُل ظضًض، الؿاٖت اإلاٗخمضة، بٖاصة م٣غع، الدسجُل ٦مؿخم٘، الاوسخاب،)

 .الغؾىم الضعاؾُت اإلاخإزغة ٌؿخلم الُالب قهاصة الخسغط وؤوعا٢ه الضالت ٖلى خهىله ٖلى الضعظت بال بٗض صٞ٘ ظمُ٘ال 

 .ٖلى الُالب ؤن ًسُغ بصاعة ال٩لُت ٖىض حُٛحر ٖىىان مدل ؤلا٢امت الخام به

 الدراسيين وبالفصلين المعتمدة بالساعات الدراسة نظامي بين التحويل :86 ماصة

ل إلى هظام الفصلين الضعاؾُينالخد -أ   ٍى

ل الُالب اإلا٣ُض بىٓام الؿاٖاث اإلاٗخمضة بلى هٓام الٟهلحن الضعاؾُحن، َاإلاا لم ًجخاػ مً اظمالي الؿاٖاث % 60 ًجىػ جدٍى

خم بظغاء م٣انت للم٣غعاث التي اظخاػها الُالب اإلا٣غعاث  وجدضصفي هٓام الؿاٖاث اإلاٗخمضة  اإلاٗخمضة الالػمت للخسغط، ٍو

ل بلُها  .إلا٩اٞئت لها في البرهامج الضعاس ي اإلاُلىب الخدٍى

ل مً هظام الفصلين الضعاؾُين إلى بغامج هظام الؿاعاث -ب   اإلاعخمضة الخدٍى

ل َالب هٓام الٟهلحن الضعاؾُحن اإلاٟهىلحن الؾدىٟاط مغاث الغؾىب في الؿىت ضاصًت ؤو الؿىىاث الالخ٣ت  ال ًجىػ جدٍى ؤلٖا

 .اٖاث اإلاٗخمضةبلى هٓام الضعاؾت بالؿ

ل الُال  ٧املخحن في ؤي مً  مً هٓام الٟهلحن الضعاؾُحن بطا ٧ان ٢ض ؤجمىا صعاؾت ؾيخحن صعاؾِخحن بال ًجىػ جدٍى

 .الخسههاث الٗلمُت بهظا الىٓام

هىضؾت اإلا٩اٞئت لها في بغهامج  ًخم اظغاء م٣انت للم٣غعاث التي اظخاػها الُالب في هٓام الٟهلحن الضعاؾُحن وجدضص اإلا٣غعاث

 .الُا٢ت اإلاخجضصة واإلاؿخضامت

ل مً بغهامج مكافئ في حامعت أزغي إلى بغهامج هىضؾت  -ج   بكلُتالطاكت اإلاخجضصة واإلاؿخضامت الخدٍى

 هىضؾت الطاكت حامعت أؾىان

لؿاٖاث % مً ا 30ؤ٦ثر مً  بطا ٧ان هظا البرهامج اإلا٩افئ ٌٗمل بىٓام الؿاٖاث اإلاٗخمضة، ُٞجب الا ٩ًىن الُالب ٢ض اظخاػ

خم ٖمل م٣انت لخدضًض اإلا٣غعاث : 43ماصة )اإلا٩اٞئت في البرهامج، م٘ الالتزام ب  اإلاٗخمضة الالػمت للخهى٫ ٖلى الضعظت، ٍو

 (.اهخ٣ا٫ اإلا٣غعاث

ل:  ب-68 ماصة) بطا ٧ان هظا البرهامج اإلا٩افئ ٌٗمل بىٓام الٟهلحن الضعاؾُحن، ٞدؿغي هٟـ ألاخ٩ام اإلاظ٧ىعة في مً  الخدٍى

 اإلاٗخمضة(.الؿاٖاث  بىٓام الُا٢ت اإلاخجضصة واإلاؿخضامتالٟهلحن الضعاؾُحن بلى بغهامج جُب٣ُاث هىضؾت هٓام 
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ل الُالب بحن الىٓامحن ؤو ٖىض خؿاب الخ٣ضًغ اإلا٩افئ  حؿخسضم الجضاو٫ الخالُت لخؿاب الخ٣ضًغاث اإلا٩اٞئت ٖىض جدٍى

ً للخٗحن ٦مُٗضًً جحن اإلاسخاٍع  .للخٍغ

 

 عاث اإلاعخمضة إلى هظام الفصلين الضعاؾُينالخدىل مً هظام الؿا (34) حضول 

 

الخدىل مً 
هظام 

الؿاعاث 
اإلاعخمضة إلى 

هظام 
الفصلين 
 الضعاؾُين

 A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D الخلضًغ
F 

(Fail) 

اليؿبت 
اإلائىٍت 
 اإلاىاظغة

100% 93% 88% 83% 78% 73% 70% 67% 63% 58% 53% --- 

 

 إلى هظام الؿاعاث اإلاعخمضةالخدىل مً هظام الفصلين الضعاؾُين  (35) حضول 

 

 الخدىل مً هظام الفصلين الضعاؾُين إلى هظام الؿاعاث اإلاعخمضة

الخلضًغ اإلاىاظغ بىظام  أكل مً أعلى مً أو ٌؿاوي 

 الؿاعاث اإلاعخمضة

95% 100% A+ 

90% 95% A 

85% 90% A- 

80% 85% B+ 

75% 80% B 

71% 75% B- 

68% 71% C+ 

65% 68% C 

60% 65% C- 

55% 60% D+ 

50% 55% D 

0% 50% F (Fail) 

 
ل بلى الخ٣ضًغاث اإلاىاْغة في هٓام الؿاٖاث اإلاٗخمضة، ًخم اؾخسضام الى٣اٍ اإلا٩اٞئت : 55ماصة )اإلاظ٧ىعة مً ٢بل في  بٗض الخدٍى

م والخ٣ضًغاث  (.الخ٣ٍى
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 الباب الؿاصؽ

 اإلالغعاث الضعاؾُت لبرهامج هىضؾت الطاكت اإلاخجضصة واإلاؿخضامت
 

 :RSEEإلالغعاث بغهامج الىظام اليىصي 

مخطلباث كل مً  ىيىص جضل علبها الًبضأ التي ثالزت أخغف . ال(       ABC)زالر أعكام زم كىص اإلالغع عباعة عً زالر أخغف 

كُم صازل اللؿم الض الخسصصالؿىت الضعاؾُت  ىإل أعكام فهي جغمؼ ثالزت بِىما ال ،الجامعت أو الكلُت أو اللؿم اإلاسخص

ت  X، في خين اؾخسضام  معين صعاس ى فصل في او ككل اإلالغعاث مجمىعت طمً اإلالغع  حؿلؿلو  فِؿخسضم مع اإلالغعاث الازخُاٍع

 :بالككل الخاليكما  الترجِب، علي  مدضص غير اإلالغع  ان َعنىو 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :(ABC) كىص ألاخغف

 UNC ؤلاوؿاهُتالٗلىم  مخُلباث الجامٗت

 BAS ألاؾاؾُتالٗلىم  ل٩لُتمخُلباث ا

 الٗلىم الهىضؾُت )مخُلباث ال٩لُت(

 الٗلىم الهىضؾُت )مخُلباث ال٣ؿم(

 الٗلىم الهىضؾُت الخُب٣ُُت الخسههُت

 HVN ٢ؿم قب٩اث الجهض الٟاث٤ 

  MPS ٢ؿم مدُاث ال٣ىي اإلا٩ُاه٨ُُت 

  MED ٢ؿم هىضؾت اإلاىاص والخهمُم

 CEN ٢ؿم هىضؾت الخد٨م

 

 :       عكامكىص ألا 
 

 :9  الغ٢م ألاو٫ 

 :6  الغ٢م الشاوي

 :3  الغ٢م الشالض

تراوح ع،اإلا٣غ  ُٞه ٣ً٘ الظي الؿىت الضعاؾُت  4و 0  بحن ٍو

تراوح، صازل ال٣ؿم الض٤ُ٢ الخسهو  9و  0  بحن ٍو

ت يمً اإلا٣غع  حؿلؿل تراوح، مٗحن صعاس ى ٞهل في او ٩٦ل اإلا٣غعاث مجمٖى  9و 9  نبح ٍو

 

ف  :الخسغج إلاكغوع اليىص حعٍغ

4 = N9   ،= N6 9  ،9 = N3 6،    ألاو٫  للٟهل  = N3  الشاوى للٟهل 

          كود القسم

 (4-0السنة الدراسية )

 (9-1الدقيق ) التخصص

 (9-1ترتيب المقرر )

 كود األرقام

A B C  𝐍𝟏 𝐍𝟐 𝐍𝟑 
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ف  RSEEلبرهامج  (UNC) الاوؿاهُت العلىم ملغعاث كىص فى N2 حعٍغ
 

Field  مجال الضعاؾت N2 

language 1 لٛت 

History ش  2 الخاٍع

Personal Skills 3 شخهُت مھاعاث 

Law   4 ال٣اهىن 

Entrepreneurship ما٫ اصة ألٖا  5 ٍع
Management, Feasibility 

Studies, and Research 
 6 وبدىر جضوي ال صعاؾت و  بصاعة

 

ف  RSEEلبرهامج  (BASألاؾاؾُت )العلىم  ملغعاث كىص فى N2 حعٍغ
 

Field  مجال الضعاؾت N2 

Mathematics ايُاث  1 ٍع

Physics اء  2 ٞحًز

Chemistry 3 ٦ُمُاء 

Programming 4 بغمجت 

Management, Maintenance, 
and Quality control  5 ونُاهت ومغا٢بت الجىصةبصاعة 

Civil Engineering 6 هىضؾت مضهُت 

 

ف  بغامج الكلُت  ملغعاث كىص فى N2 حعٍغ
 

MPS 
N2 

HVN 
N2 

Specialization الخسصص الضكُم Specialization الخسصص الضكُم 

Thermo Engineering ت  9 هىضؾت خغاٍع
Electrical Circuits – Electrical 

Drawing 
غؾم الو  تالضواثغ ال٨هغبُ

 ٨هغباجيال
9 

Combustion Engineering 6 هىضؾت الاخترا١ 
Electromagnetic Fields -  Electric 

Measurements and 
Communication 

اإلاجاالث ال٨هغومٛىاَِؿُت 
 6 والاجهاالث غبُتوال٣ُاؾاث ال٨ه

Fluid Mechanics - 
Hydroelectric Systems 

ألاهٓمت م٩ُاه٩ُا اإلاىاج٘ و 
 3 الهُضعول٨ُُت

Conventional and Renewable 
Energy 

الُا٢ت الخ٣لُضًت و الُا٢ت 
 3 اإلاخجضصة

Applications 4 جُب٣ُُاث Electric Machines 4 ال٨هغبُت آلاالث 

Renewable Energy 5 اإلاخجضصة الُا٢ت 
Electric Power – High Voltage - 

Protection 
ال٣ىي ال٨هغبُت والجهض الٗالي 

 5 والى٢اًت ال٨هغبُت

Mechanical Engineering  6 هىضؾُتم٩ُاه٩ُا 
Electronics, Power Electronics, 

and its Applications 
  ىي ال٣ وال٨تروهُاثالال٨تروهُاث 

 6 وجُب٣ُاتها

Bio-Energy  ت  7 اإلاغ٦باث ال٨هغبُت Electrical vehicle 7 الُا٢ت الخٍُى

Geothermal Energy ت ُت الخغاٍع  8 الُا٢ت الجٞى
Energy conversion and storage - 
Advanced Materials for Energy 
Engineering- Fuel Cells 

ل  ً  و جدٍى اإلاىاص  - الُا٢تجسٍؼ
زالًا  -اإلاخ٣ضمت لهىضؾت الُا٢ت

 الى٢ىص
8 

 

 

 

 

 



 جامعة أسوان –كمية هندسة الطاقة 

 155 الالئدت الضازلُت إلاغخلت البكالىعٍىؽ

 

MED 
N2 

CEN 
N2 

Specialization الخسصص الضكُم Specialization الخسصص الضكُم 

Engineering Drawing 9 عؾم هىضس ي Wind Energy اح  9 َا٢ت الٍغ

Engineering Material 6 ، اإلاىاص الهىضؾُت Measurements 6 اث٣ُاؾال 

Mechanical Design 3 جهمُم م٩ُاه٩ُي Control Theories and Systems اث وهٓم الخد٨م  3 هٍٓغ

Production Engineering 4 هىضؾت الاهخاط 
Microprocessor, Programmable 

controllers, Supervisory and 
Distributed Control 

 - برمجتواإلاخا٦ماث الض٣ُ٢ت ال
 ؤلاقغافي واإلاىػٕلخد٨م ا

4 

Elective courses ت  5 الُا٢ت الكمؿُت Solar Energy 5 مىاص ازخُاٍع

   
Network security, Database 

Systems 
 6 ٢ىاٖض البُاهاث  -امان اقب٩اث  

   
Energy Management, Smart Cities 

and Homes 
اإلاضن واإلاباوي  –اصاعة الُا٢ت 

 7 الظ٦ُت

 

 هظغة عامت على البرهامج

 .ؾاٖت مٗخمضة 960اإلاخجضصة واإلاؿخضامت ، ًجب ٖلى الُالب ب٦ما٫ مجمٕى الُا٢ت هىضؾت  للخهى٫ ٖلى صعظت ب٩الىعٍىؽ الٗلىم في بغهامج

. ًىضح الجضو٫ الخالي جسهُو الؿاٖاث اإلاٗخمضة لهظه  ومخُلباث البرهامج ومخُلباث ال٩لُت حُٛي هظه الؿاٖاث م٣غعاث مخُلباث الجامٗت

ت ت منها او الازخُاٍع  :اإلاخُلباث ؾىاء الاظباٍع

 

 مخطلباث الجامعت(ُت )ؤلاوؿاهملغعاث العلىم  (32) حضول 
 

EC 

% 

BS 

% 

الؿاعاث اإلاعخمضة 

العبء الضعاس ي للطالبو   
 مخطلباث % 4 ؾاعاث الاجصال

NC م البرهامج 

CH ECTS SWL Lec Tut Lab TT UR FR DR PR 

اثبغامج مخعضصة الخسصص  

 RSEE 9بغهامج  66 93.8 45.6 69.4 99.6 650 45 99 994 7500 300 960 93.93 95.6

 

 UR مخُلباث الجامٗت  NC بظمالي ٖضص اإلا٣غعاث 

 FR مخُلباث ال٩لُت  CH ؾاٖت مٗخمضة

 DR البُيُتخُلباث اإلا  ECTS الىٓام ألاوعوبي

 PR مخُلباث البرهامج  SWL الٗبء الضعاس ي للُالب

    Lec مدايغاث

ً  BS ؾاٖاث مٗخمضةوؿبت م٣غعاث الٗلىم ألاؾاؾُت،   Tut الخماٍع

ت،   Lab مٗمل  EC ؾاٖاث مٗخمضةوؿبت اإلا٣غعاث الازخُاٍع

    TT اإلاجمٕى
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 العلمُت بالكلُت وملغعاث البرامج مخطلباث

َب٣ا إلاخُلباث الجامٗت وال٩لُت وؤؾماء اإلا٣غعاث ب٩ل بغهامج ٖلمي و٦ظل٪ ا٧ىاص هظه الضعاؾُت مىػٖت  ( اإلا٣غعاث44بلي  33الخالُت )جبحن الجضاو٫ 

ضص ؾاٖااإلا٣غعاث  ُا الخىانلث ٖو  .ل٩ل منها و ٖضص الؿاٖاث اإلاٗخمضة اإلا٩اٞئت لها اؾبٖى
 

 مخطلباث الجامعت(ؤلاوؿاهُت )ملغعاث العلىم  (33) حضول 

 اؾـــــــــــــــــم اإلالغع  كـــــــــىص اإلالغع  م
الؿاعاث 

 اإلاعخمضة
 اإلاخطلباث الؿابلت

9 UNC 099 ت   9 لٛت بهجلحًز

6 UNC 066 ش الهىضؾت والُا٢ت   6 جاٍع

3 UNC 039 3 مهاعاث الخاؾب آلالي  

4 UNC1xx  6  9م٣غع ازخُاعي  

5 UNC131 غ الٟىُت   6 ٦خابت الخ٣اٍع

6 UNC231 6 الخ٨ٟحر الٗلمي  

7 UNC3xx  6  6 ازخُاعي م٣غع  

8 UNC461 6 بصاعة الٗملُاث الضولُت  

9 UNC4xx  6  3م٣غع ازخُاعي  

  18 اإلاجمىع

 

 

ت إلا  (الجامعتمخطلباث لغعاث العلىم ؤلاوؿاهُت )اإلالغعاث الازخُاٍع

ُلب مً َالب ب٩الىعٍىؽ الٗلىم في هىضؾت الُا٢ت اإلاخجضصة واإلاؿخضامت  ً (RSEE)  ت للٗلىم  6صعاؾت ؾاٖاث مٗخمضة مً اإلا٣غعاث الازخُاٍع

ت ما ًلبي اخخُاظاتهم بدُض ًم٨ً للُالب ؤن ًسخاعوا بمؿاٖضة مغقضيهم ألا٧اصًمُحن مً ه .(الجامٗتمخُلباث ؤلاوؿاهُت ) ظه اإلا٣غعاث الازخُاٍع

 :  RSEE ُٞما ًلي ٢اثمت باالزخُاعاث اإلاخاخت لُالب بغهامج .وجُلٗاتهم
 

 (UNC1xx) 1ملغع ازخُاعي  (32) حضول 

 اؾـــــــــــــــــم اإلالغع  كـــــــــىص اإلالغع  م
الؿاعاث 

 اإلاعخمضة
 اإلاخطلباث الؿابلت

9 UNC949 6 ال٣اهىن وخ٣ى١ ؤلاوؿان  

6 UNC966 ما٫   6 مباصت بصاعة ألٖا
 

 (UNC3xx) 2ملغع ازخُاعي  (33) حضول 

 اؾـــــــــــــــــم اإلالغع  كـــــــــىص اإلالغع  م
الؿاعاث 

 اإلاعخمضة
 اإلاخطلباث الؿابلت

1 UNC369 6 بدىر الٗملُاث  

2 UNC366 6 جضوي ال وصعاؾت ج٩ال٠ُ  
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 (UNC4xx) 3ملغع ازخُاعي  (34) حضول 

 ـــــــــــــم اإلالغع اؾــــ كـــــــــىص اإلالغع  م
الؿاعاث 

 اإلاعخمضة
 اإلاخطلباث الؿابلت

1 UNC459 ما٫ في مجا٫ الُا٢ت اصة ألٖا   6 ٍع

2 UNC436 ٤   6 حؿٍى

 

 مخطلباث الكلُت() ملغعاث العلىم ألاؾاؾُت  (35) حضول 

 اؾـــــــــــــــــم اإلالغع  كـــــــــىص اإلالغع  م
الؿاعاث 

 اإلاعخمضة
 اإلاخطلباث الؿابلت

9 BAS 093 ايُاث   6 (9) ٍع

6 BAS 064 ( اء   6 (9ٞحًز

3 MPS 065  3 ( 9) هىضؾُتم٩ُاه٩ُا   

4 BAS 036 3 ٦ُمُاء هىضؾُت   

5 MED 097 ( 9عؾم هىضس ي) 3  

6 BAS 036 غ ٞىُت   9 ٦خابت ج٣اٍع

7 MED 043 6 ج٨ىىلىظُا ؤلاهخاط  

8 MED 094  3 (6هىضس ي )عؾم MED 097 

9 BAS 095 ايُاث  BAS 093 6 (6) ٍع

90 BAS 066 ( اء  BAS 064 6 (6ٞحًز

99 MPS 067  3 ( 6) هىضؾُتم٩ُاه٩ُا MPS 065 

96 BAS 964 6 هىضؾت مضهُت  

93 BAS997 ( ايُاث   3 )3ٍع

94 BAS995 ( ايُاث  BAS997  6 )4ٍع

95 BAS696 3 الخؿاب الٗضصي للهىضؾت BAS997 

96 MED65x  6 4ازخُاعي م٣غع  

97 CEN665  3 ظهؼة وال٣ُاؾاثألا HVN966, MPS934 

98 BAS699 6 الجبر الخُي  

99 HVN646   6 م٣ضمت في البرمجت  

60 BAS45x  6 5م٣غع ازخُاعي  

  51 اإلاجمىع
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ت إلالغعاث ا  مخطلباث الكلُت(ألاؾاؾُت )لعلىم ملغعاث ازخُاٍع

ُلب مً الُالب في ب٩الىعٍىؽ الٗلىم في هىضؾت الُا٢ت اإلاخجضصة  ت ل 4صعاؾت  (RSEE) واإلاؿخضامتً  لٗلىم ؾاٖاث مٗخمضة مً اإلا٣غعاث الازخُاٍع

ًجب ٖلى الُالب ؤن ًسخاعوا بمؿاٖضة مغقضهم ألا٧اصًمي مً هظه اإلا٣غعاث ما ًلبي اخخُاظاتهم وجُلٗاتهم ٖلى  .مخُلباث ال٩لُت(ألاؾاؾُت )

ت ألاؾاؾُت اإلاخاخت .ؤًٞل وظه  ::RSEE لُالب ُٞما ًلي ٢اثمت باإلاىاص الازخُاٍع

 

 (MED25x) 4ملغع ازخُاعي  (36) حضول 

 اؾـــــــــــــــــم اإلالغع  كـــــــــىص اإلالغع  م
الؿاعاث 

 اإلاعخمضة
 اإلاخطلباث الؿابلت

1 MED653 6 ا٢خهاصًاث الهىضؾت  

2 MED654 6 والخهيُ٘ ؤلاهخاط MED644 

 

 (BAS45x) 5ملغع ازخُاعي  (37) حضول 

 ــم اإلالغع اؾـــــــــــــــ كـــــــــىص اإلالغع  م
الؿاعاث 

 اإلاعخمضة
 اإلاخطلباث الؿابلت

1 BAS456  6 الهُاهت وبصاعة ألانى٫  

2 BAS453 6 مغا٢بت الجىصة وبصاعتها  

3 BAS 359 ٘   6 بصاعة اإلاكاَع

 

 الاؾاؾُت(البرهامج ملغعاث العلىم الهىضؾُت الخسصصُت العامت )مخطلباث    (38) حضول 

 ــم اإلالغع اؾـــــــــــــــ كـــــــــىص اإلالغع  م
الؿاعاث 

 اإلاعخمضة
 اإلاخطلباث الؿابلت

1 HVN996 3 الخهاثو ال٨هغو٦ُمُاثُت للمىاص  

2 HVN993 3 ؤؾاؾُاث الهىضؾت ال٨هغباثُت  

3 MPS994 ت   3 الضًىام٩ُا الخغاٍع

4 HVN966 3 بل٨تروهُاث  

5 MPS934 ٘3 م٩ُاه٩ُا اإلاىاج MPS994 

6 CEN946 3 ماث الض٣ُ٢تواإلاخد٨ ُتضواثغ اإلاى٣ُال HVN993 

7 HVN957 3 مباصت هٓم ال٣ىي ال٨هغبُت HVN993 

8 MED644 ُ٘3 مباصت هىضؾت الخهي  

9 HVN648  3 9الاث ٦هغبُت HVN993 

10 CEN633 3 هىضؾت ؤهٓمت الخد٨م CEN665 

11 HVN684 ل الُا٢ت  HVN996 3 م٣ضمت في جدٍى

12 MPS695 3 اهخ٣ا٫ الخغاعة MPS994 
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13 HVN667  3 بل٨تروهُاث ال٣ىي HVN966, CEN363 

14 HVN339 اح  HVN648, MPS934 6 م٣ضمت في َا٢ت الٍغ

15 HVN356 3 ؤهٓمت جىػَ٘ الُا٢ت ال٨هغباثُت HVN993, HVN957 

16 HVN343  3 6الاث ٦هغبُت HVN648 

17 HVN384 6 اإلاىاص اإلاخ٣ضمت لهىضؾت الُا٢ت  

18 HVN335 3 ألاهٓمت ال٨هغويىثُت HVN966 

19 XXX3xx  3 6  م٣غع ازخُاعي  

20 MPS343 3 مدُاث ال٣ىي اإلا٩ُاه٨ُُت MPS994 

21 MPS334 3 ألاهٓمت الهُضعول٨ُُت MPS934 

22 HVN365 
جُب٣ُاث بل٨تروهُاث ال٣ىي في ؤهٓمت 

 الُا٢ت
3 HVN957, HVN667 

23 HVN466  3 ال٣ىي جدلُل هٓم HVN957, HVN667 

24 HVN433 تجُب٣ُاث الُا   3 ٢ت الكمؿُت الخغاٍع

25 HVN4xx  3 90  م٣غع ازخُاعي XXX3xx, HVN4xx 

  73 اإلاجمىع

 

 )مخطلباث اللؿم الخسصصُت الضكُلت( الخسصصُت الضكُلتملغعاث العلىم الهىضؾُت  (39) حضول 

 اؾـــــــــــــــــم اإلالغع  كـــــــــىص اإلالغع  م
الؿاعاث 

 اإلاعخمضة
 اإلاخطلباث الؿابلت

1 HVN386 6 ُاء ال٨هغباثُت لخُب٣ُاث الُا٢ت اإلاخجضصةال٨ُم BAS 036, MPS695, HVN996 

2 HVN483 ل ً وجدٍى   3 الُا٢ت جسٍؼ

3 XXX3xx  3 7  م٣غع ازخُاعي MPS934 

4 HVN4xx  3 8  م٣غع ازخُاعي MPS695 

5 HVN499  ٕالخسغط مكغوI 3  

6 MPS475 ت   6 م٣ضمت في َا٢ت ال٨خلت الخٍُى

7 XXX4xx 3 9  خُاعي م٣غع از XXX3xx, HVN4xx 

8 HVN496  ٕالخسغط مكغوII 3 HVN499 

  22 اإلاجمىع

 

ت لل  علىم الهىضؾُت )العامت(اإلالغعاث الازخُاٍع

ُلب مً الُالب في ب٩الىعٍىؽ الٗلىم في هىضؾت الُا٢ت اإلاخجضصة واإلاؿخضامت  ً (RSEE)  ت 95صعاؾت ٗلىم لل ؾاٖت مٗخمضة مً اإلا٣غعاث الازخُاٍع

ت ما ًلبي اخخُاظاتهم وجُلٗاتهم ،ؾُت )الٗامت(الهىض   .خُض ًم٨ً للُالب ؤن ًسخاعوا بمؿاٖضة مغقضيهم ألا٧اصًمُحن مً هظه اإلا٣غعاث الازخُاٍع

 RSEE: اإلاخاخت لُالب  الٗلىم الهىضؾُت )الٗامت(ُٞما ًلي ٢اثمت باالزخُاعاث مً م٣غعاث 
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 (XXX3xx) 6ملغع ازخُاعي  (40) حضول 

 م
كـــــــــىص 

 اإلالغع 
 اؾـــــــــــــــــم اإلالغع 

الؿاعاث 

 اإلاعخمضة
 اإلاخطلباث الؿابلت

1 HVN366 3 لُا٢ت اإلاخجضصة واإلاؿخضامتبل٨تروهُاث ال٣ىي لـ  

2 HVN387 3 ؤهٓمت الُا٢ت ال٨هغوماثُت  

3 MPS388 ُت ت الجٞى   3 ؤهٓمت الُا٢ت الخغاٍع

4 MPS379 3 ؤهٓمت َا٢ت ال٨خلت الخُىٍت  

 

 (XXX3xx) 7 ملغع ازخُاعي  (41) حضول 

 اؾـــــــــــــــــم اإلالغع  كـــــــــىص اإلالغع  م
الؿاعاث 

 اإلاعخمضة
 اإلاخطلباث الؿابلت

1 HVN356  3 الخد٨م في هٓم ال٣ىي  

2 HVN337 اح  MPS934 3 ؤهٓمت َا٢ت الٍغ

3 HVN338 3 ج٨ىىلىظُا وجهيُ٘ الخالًا ال٨هغويىثُت HVN335 

4 CEN349 3 مجتبر اإلاى٣ُُت اإلاخا٦ماث ال CEN946 

 

 (HVN4xx) 8ملغع ازخُاعي  (42) حضول 

 اؾـــــــــــــــــم اإلالغع  كـــــــــىص اإلالغع  م
الؿاعاث 

 اإلاعخمضة
 اإلاخطلباث الؿابلت

1 HVN476 3 ج٨ىىلىظُا اإلاغ٦باث ال٨هغباثُت HVN343 

2 HVN437 3 ؤهٓمت الُا٢ت الكمؿُت ال٨هغويىثُت HVN338, HVN335 

3 HVN438 3 الكمؿُت الؿلبُت م٣ضمت للمباوي  

4 HVN489 3 زالًا الى٢ىص  

 

 (XXX4xx) 9ملغع ازخُاعي  (43) حضول 

 اؾـــــــــــــــــم اإلالغع  كـــــــــىص اإلالغع  م
الؿاعاث 

 اإلاعخمضة
 اإلاخطلباث الؿابلت

1 HVN435 اث زانت في الُا٢ت الكمؿُت  HVN437 3 مىيٖى

2 HVN436 اح اث زانت في َا٢ت الٍغ  HVN337 3 مىيٖى

3 MPS477 ت اث زانت في الُا٢ت الخٍُى  MPS475 3 مىيٖى

4 CEN448 3 الهٓمت ال٣ىي  هٓم الخد٨م اإلاىػٖت HVN356 
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 (HVN4xx) 10ملغع ازخُاعي  (44) حضول 

 م
كـــــــــىص 

 اإلالغع 
 اؾـــــــــــــــــم اإلالغع 

الؿاعاث 

 اإلاعخمضة
 اإلاخطلباث الؿابلت

1 HVN468 3 جضصة واإلاؿخضامتلُا٢ت اإلاخؤلال٨تروهُاث الًىثُت لـ HVN667,  HVN966 

2 HVN479 3 ؤهٓمت الُا٢ت واإلاغ٦باث ال٨هغباثُت HVN437 

 

 هىضؾت الطاكت اإلاخجضصة واإلاؿخضامت للبرامج اإلالترخت الضعاؾُت الخطت

ضص  ىالضعاؾُت مىػٖت ٖل ( اإلا٣غعاث48الي  45الخالُت )مً جبحن الجضاو٫  اإلاسههت الخىانل ؾاٖاث الٟهلحن الضعاؾُحن لؿىىاث الضعاؾت ٖو

ً ، و٦ظل٪ جدخىي  ُا للمدايغاث والخماٍع  :٩ل م٣غع ل اإلاٗخمضةؿاٖاث الٖضص  ٖلىاؾبٖى

 

 اإلاؿخىي ألاول  (45) حضول 

 اإلالغع 
ث 

عا
ؿا

 ال
ضص

ع

ضه
خم

إلاع
ا

 
 الؿاعاث الاؾبىعُت

 اإلاخطلباث الؿابلت
 الاؾـــــــــــــــــم اليـــــــــىص

غة
ط

ـــــــا
دــ

م
 

ً
مٍغ

ج
ل 

عم
مـ

 

مـــــــ
ج

م
ىع

ــــ
 

 الٟهل الضعاس ى الاو٫ 

UNC1xx  3  9 6 6 9م٣غع ازخُاعي  

HVN996 4  6 6 3 الخهاثو ال٨هغو٦ُمُاثُت للمىاص  

HVN993 6 6 6 6 3 ؤؾاؾُاث الهىضؾت ال٨هغباثُت  

MPS994 ت   5 9 6 6 3 الضًىام٩ُا الخغاٍع

BAS 964 3  9 6 6 هىضؾت مضهُت  

BAS997 ( ايُاث   4  6 6 3 )3ٍع

  65    96 اإلاجمٕى

 الٟهل الضعاس ى الشاوى

UNC131 غ الٟىُت   6 - - 6 6 ٦خابت الخ٣اٍع

HVN966 5 6 9 6 3 بل٨تروهُاث HVN993 

MPS934 ٘4 9 9 6 3 م٩ُاه٩ُا اإلاىاج MPS994 

BAS995 ( ايُاث  BAS997 4 - 6 6 6 )4ٍع

CEN946 6 6 6 6 3 واإلاخد٨ماث الض٣ُ٢ت ُتضواثغ اإلاى٣ُال HVN993 

HVN957 4 - 6 6 3 مباصت هٓم ال٣ىي ال٨هغبُت HVN993 

  65    96 اإلاجمٕى
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 اإلاؿخىي الثاوي (46) حضول 

 اإلالغع 

ث 
عا

ؿا
 ال

ضص
ع

ضه
خم

إلاع
ا

 

 الؿاعاث الاؾبىعُت

 اإلاخطلباث الؿابلت
 الاؾـــــــــــــــــم اليـــــــــىص

غة
ط

ـــــــا
دــ

م
 

ً
مٍغ

ج
ل 

عم
مـ

ىع 
مـــــــــــ

ج
م

 
 ول الفصل الضعاس ى الا 

UNC231 ٟ6   6 6 ٗلميال٨حر الخ  

BAS696 4  6 6 3 الخؿاب الٗضصي للهىضؾت BAS997 

MED644 ُ٘3  1 2 3 مباصت هىضؾت الخهي  

HVN684 ل الُا٢ت  HVN996 4  6 6 3 م٣ضمت في جدٍى

CEN665 6 6 6 6 3 ألاظهؼة وال٣ُاؾاث HVN966, MPS934 

HVN648  6 6 6 6 3 9الاث ٦هغبُت HVN993 

  25    16 اإلاجمىع

 الفصل الضعاس ى الثاوى

BAS699 4  6 6 6 الجبر الخُي  

HVN646 4 6  6 6 م٣ضمت في البرمجت  

CEN633 4  6 6 3 هىضؾت ؤهٓمت الخد٨م CEN665 

MED65x  3  1 2 2 4ازخُاعي م٣غع  

MPS695 4  6 6 3 اهخ٣ا٫ الخغاعة MPS994 

HVN667  5 9 6 6 3 بل٨تروهُاث ال٣ىي HVN966, HVN957 

  25    16 اإلاجمىع
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 اإلاؿخىي الثالث (47) حضول 

 اإلالغع 

ث 
عا

ؿا
 ال

ضص
ع

ضه
خم

إلاع
ا

 

 الؿاعاث الاؾبىعُت

 اإلاخطلباث الؿابلت
 الاؾـــــــــــــــــم اليـــــــــىص

غة
ط

ـــــــا
دــ

م
 

ً
مٍغ

ج
ل 

عم
مـ

ىع 
مـــــــــــ

ج
م

 
 الفصل الضعاس ى الاول 

HVN339 اح م٣ضمت في َا٢ت  HVN648, MPS934 4  6 6 6 الٍغ

HVN356 4  6 6 3 ؤهٓمت جىػَ٘ الُا٢ت ال٨هغباثُت HVN993, HVN957 

HVN343  6 6 6 6 3 6الاث ٦هغبُت HVN648 

HVN384 3  9 6 6 اإلاىاص اإلاخ٣ضمت لهىضؾت الُا٢ت  

HVN335 4  6 6 3 ألاهٓمت ال٨هغويىثُت HVN966 

XXX3xx  4 9 9 6 3 6م٣غع ازخُاعي  

  25    16 اإلاجمىع

 الفصل الضعاس ى الثاوى

UNC36x  6   6 6 )الٗلىم ؤلاوؿاهُت( 6م٣غع ازخُاعي  

HVN386 
ال٨ُمُاء ال٨هغباثُت لخُب٣ُاث الُا٢ت 

 اإلاخجضصة
6 6 6  4 BAS 036, MPS695, HVN996 

MPS343 4  6 6 3 مدُاث ال٣ىي اإلا٩ُاه٨ُُت MPS994 

MPS334 ُ5 9 6 6 3 تألاهٓمت الهُضعول٨ُ MPS934 

HVN365 
جُب٣ُاث بل٨تروهُاث ال٣ىي في ؤهٓمت 

 الُا٢ت
3 6 6 2 6 HVN957, HVN667 

XXX3xx  4  6 6 3 7  م٣غع ازخُاعي  

  25    16 اإلاجمىع
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 اإلاؿخىي الغابع (48) حضول 

 اإلالغع 

ث 
عا

ؿا
 ال

ضص
ع

ضه
خم

إلاع
ا

 

 الؿاعاث الاؾبىعُت

 اإلاخطلباث الؿابلت
 ـــــــــــــــمالاؾــ اليـــــــــىص

غة
ط

ـــــــا
دــ

م
 

ً
مٍغ

ج
ل 

عم
مـ

ىع 
مـــــــــــ

ج
م

 

 الفصل الضعاس ى الاول 

UNC461 4  6 6 6 بصاعة الٗملُاث الضولُت  

HVN466  4  6 6 3 ال٣ىي جدلُل هٓم HVN957, HVN667 

HVN433 ت   4  6 6 3 جُب٣ُاث الُا٢ت الكمؿُت الخغاٍع

HVN499  ٕالخسغط مكغوI 3 4 مؿخمغ  

MPS475 ت   4  6 6 6 م٣ضمت في َا٢ت ال٨خلت الخٍُى

HVN4xx  5 9 6 6 3 8  م٣غع ازخُاعي  

  25    16 اإلاجمىع

 الفصل الضعاس ى الثاوى

UNC46x  6   6 6 3  م٣غع ازخُاعي  

BAS45x  4  6 6 6  5م٣غع ازخُاعي  

HVN483 ل ً وجدٍى   4  6 6 3 الُا٢ت جسٍؼ

HVN496  ٕالخسغط مكغوII 3   4 4 HVN499 

XXX4xx  5 9 6 6 3 9  م٣غع ازخُاعي  

HVN4xx  6 6 6 6 3 90  م٣غع ازخُاعي  

  25    16 اإلاجمىع
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طت واإلاؿخضامت اإلاخجضصة الطاكت بغهامج هىضؾت – ملغعاث زٍغ  
 

ي  ى
ؿخ

اإلا
 0 

 
UNC 011 

ت  لغت إهجليًز
 

UNC 022 
ش الهىضؾت  جاٍع

 والطاكت
 

BAS 013 
اطُاث )  (1ٍع

 
BAS 024 

اء )  (1فيًز
 

MPS 065 
 مُكاهُكا هىضؾُت

(1 ) 
 

BAS 036 
 كُمُاء هىضؾُت

 
MED 017 
  (1عؾم هىضس ي )

              

 
UNC 031 

مهاعاث الحاؾب 
   آلالي

 
BAS 032 

غ فىُت  كخابت جلاٍع
 

MED 043 
 جيىىلىحُا الاهخاج

 
MED 014 
 (2) عؾم هىضس ي

 
BAS 015 

اطُاث  (2) ٍع
 

BAS 026 
اء )ف  (2يًز

 
MPS 067 

 هىضؾُتمُكاهُكا 
(2) 

               

ي  ى
ؿخ

اإلا
 

ل  و
الا

 

 
UNC1xx 

 1ملغع ازخُاعي 
 

HVN112 
الخصائص 

اليهغوكُمُائُت 
 للمىاص

 
HVN113 

أؾاؾُاث الهىضؾت 
 اليهغبائُت

 
MPS114 

ت  الضًىامُكا الحغاٍع
 

BAS 164 
 هىضؾت مضهُت

 
BAS117 
اطُاث )  )3ٍع

  

              

 
UNC131 

غ  كخابت الخلاٍع
 الفىُت

 
HVN162 
 إليتروهُاث

 
MPS134 

 مُكاهُكا اإلاىائع
 

BAS115 
اطُاث )  )4ٍع

 

CEN146 
 ُتضوائغ اإلاىطلال

واإلاخديماث 
 الضكُلت

 
HVN157 

مباصئ هظم اللىي 
 اليهغبُت

  

               

ي  ى
ؿخ

اإلا
 

وي
ثا

ال
 

 
UNC231 

 علمياليير الخف
 

BAS212 
الحؿاب العضصي 

 للهىضؾت
 

MED244 
مباصئ هىضؾت 

 الخصيُع
 

HVN284 
ملضمت في جدىٍل 

 الطاكت
 

CEN225 
 ألاحهؼة واللُاؾاث

 
HVN248 
 1الاث كهغبُت 

  

              

 
BAS211 

 الجبر الخطي
 

HVN242 
 ملضمت في البرمجت

 
CEN233 

هىضؾت أهظمت 
 الخديم

 
MED25x 

 4ازخُاعي ملغع 
 

MPS215 
 اهخلال الحغاعة

 
HVN267 

 تروهُاث اللىي إلي
  

               

ي  ى
ؿخ

اإلا
 

ث
ثال

ال
 

 
HVN331 

ملضمت في طاكت 
اح  الٍغ

 
HVN352 

أهظمت جىػَع 
 الطاكت اليهغبائُت

 
HVN343 
 2الاث كهغبُت 

 
HVN384 

اإلاىاص اإلاخلضمت 
 لهىضؾت الطاكت

 
HVN335 
ألاهظمت 

 اليهغوطىئُت
 

XXX3xx 
 6ملغع ازخُاعي 

  

              

 
UNC32x 

 2غع ازخُاعي مل
 )العلىم ؤلاوؿاهُت(

 

HVN382 
اليُمُاء اليهغبائُت 
لخطبُلاث الطاكت 

 اإلاخجضصة

 
MPS343 

مدطاث اللىي 
 اإلاُكاهُيُت

 
MPS334 
ألاهظمت 

 الهُضعولُيُت
 

HVN365 
جطبُلاث 

إليتروهُاث اللىي 
 في أهظمت الطاكت

 
XXX3xx 

 7  ملغع ازخُاعي 
  

               

ي  ى
ؿخ

اإلا
 

بع
غا

ال
 

 
UNC461 

إصاعة العملُاث 
 الضولُت

 
HVN462 

 اللىي جدلُل هظم 
 

HVN433 
جطبُلاث الطاكت 
ت  الكمؿُت الحغاٍع

 

 
HVN491 

 Iالخسغج مكغوع 
 

MPS475 
ملضمت في طاكت 
ت  اليخلت الحٍُى

 
HVN4xx 
 8  ملغع ازخُاعي 

  

              

 
UNC42x 
  3  ملغع ازخُاعي 

 
BAS45x 

 5ملغع ازخُاعي 
 

HVN483 
 ًٍ وجدىٍلجسؼ 

 الطاكت
 

HVN492 
 IIالخسغج مكغوع 

 
XXX4xx 

 9  ملغع ازخُاعي 
 

HVN4xx 
 10  ملغع ازخُاعي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مخطلباث حامعت  مخطلباث كلُت   مخطلباث كؿم  اكؿام ازغي  ملغع ازخُاعي 
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 لبرامج هىضؾت الطاكت اإلاخجضصة واإلاؿخضامت اإلادخىي العلمي للملغعاث الضعاؾُت
 

: ملغعاث العلىم ؤلاوؿاهُت )مخطلباث الجامعت( 
ً
 أوال

 م ؤلاوؿاهُت(أ. اإلالغعاث ؤلالؼامُت )العلى 

 

UNC1xx  الٗلىم  9م٣غع ازخُاعي(

 ؤلاوؿاهُت(

ت الخالُت    UNC966 ؤو   UNC949ًم٨ً للُالب ازخُاع بخضي اإلا٣غعاث الازخُاٍع

UNC131 غ الٟىُت  ٦خابت الخ٣اٍع

غ الٟىُت ل٨خابت خسُُِ ال -ٖىانغ اؾتراجُجُت ال٨خابت  -م٣ضمت في ال٨خابت الٟىُت  غ ٞجي:  ٦خابتٖىانغ  –الخ٣اٍع ج٣ٍغ

غ الغؾمُت:  .اؾخسضام الغؾىم الخىيُدُت والخىُٓم والتر٢ُم و٦خابت ٢ىاثم اإلاغاظ٘ واإلاالخ٤  ؤهىإ وه٩ُلُتالخ٣اٍع

غ الغؾمُت  غ الضوعٍت ، الا٢تراخٖلى جُب٣ُاث  -الخ٣اٍع غ اإلاُضاوي ، الخ٣اٍع غ اإلاسخبر ، الخ٣ٍغ غ: ج٣ٍغ ، اث٦خابت الخ٣اٍع

غوخاث  خباعاث ألا  -ألَا  ٦خابت الؿحرة الظاجُت. -زال٢ُت والاهخدا٫ الٖا

References 

- Haas, C., Writing technology: Studies on the materiality of literacy. 6093: Routledge. 

- Lewis, W.A., Theory of economic growth. 6093: Routledge. 

- Hyland, K., Teaching and researching writing. 6095: Routledge. 

 

UNC231 الخ٨ٟحر الٗلمي 

اث الخ٨ٟحر  -م٩ىهاث الخ٨ٟحر الٗلمي  -ؤهىإ الخ٨ٟحر الٗلمي  -م٣ضمت الخ٨ٟحر الٗلمي  ؾلى٥  -جهي٠ُ بلىم  -مؿخٍى

ً الٗلمُحن واججاهاتهم وؤصواتهم  ً جُب٤ُ ؤصواث اإلا -ظم٘ اإلاٗلىماث  -اإلاىهج الٗلمي  -ٖىانغ الٗلم  -اإلا٨ٍٟغ  -٨ٍٟغ

 -ؤلاؾتراجُجُاث وخل اإلاك٨الث الٗلمُت  -اإلاخٛحراث  -ؤهمُت البدض  -الٟغيُت  -اإلاىهج الٗلمي بلى مغاخل الخ٨ٟحر 

 نى٘ ال٣غاع -اإلاماعؾت  -الخدلُل 

References:   

Richard Paul, and Linda Elder, Scientific Thinking, The Foundation for Critical Thinking, 6003. 

 

 

UNC3xx 
)الٗلىم  6م٣غع ازخُاعي 

 ؤلاوؿاهُت

ت    UNC366 ؤو UNC369 التي جدمل ال٩ىص  6 ًم٨ً للُالب ازخُاع بخضي اإلا٣غعاث الازخُاٍع

UNC461 بصاعة الٗملُاث الضولُت 

ما٫ الضولُت. البِئت الش٣اُٞت وال٣اهىهُت. البِئت الؿُاؾُت. البِئت الا٢خهاصًت ال ما٫. م٣ضمت في بِئت ألٖا تي جىاظه ألٖا

اث الخجاعة الضولُت. الخإزحر الخ٩ىمي ٖلى الخجاعة. الخ٩امل الا٢خهاصي ؤلا٢لُمي. ٖامل الخى٣ل والاؾدشماع ألاظىبي  هٍٓغ

. الخهيُ٘ الٗالمي وبصاعة ؾلؿلت الخىعٍض  .اإلاباقغ. ؾى١ الهٝغ ألاظىبي. جدضًض ؤؾٗاع الهٝغ

References:   
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- John D. Daniels and Lee H. Radebaugh, ―International Business Environments & Operations‖, Prentice 

Hall, latest edition. 

- Griffin and Pustay, ―International Business‖, Prentice Hall, latest edition. 

UNC4xx 
)الٗلىم  3م٣غع ازخُاعي 

 ؤلاوؿاهُت

  UNC469 ؤو UNC466 التي جدمل ال٩ىص 3  تًم٨ً للُالب ازخُاع بخضي اإلا٣غعاث الازخُاٍع

 

ت )العلىم ؤلاوؿاهُت(  ب. اإلالغعاث الازخُاٍع

ُلب مً َالب ب٩الىعٍىؽ الٗلىم في بغهامج هىضؾت الُا٢ت اإلاخجضصة واإلاؿخضامت  ً (RSEE)  ت في  6صعاؾت ؾاٖاث مٗخمضة مً اإلا٣غعاث الازخُاٍع

ت ما ًلبي  بدُض ًم٨ً .الٗلىم ؤلاوؿاهُت )مخُلباث الجامٗت( للُالب ؤن ًسخاعوا بمؿاٖضة مغقضيهم ألا٧اصًمُحن مً هظه اإلا٣غعاث الازخُاٍع

ت في الٗلىم ؤلاوؿاهُت اإلاخاخت لُالب   .اخخُاظاتهم وجُلٗاتهم ُما ًلي ٢اثمت باإلاىاص الازخُاٍع  :RSEE  ٞو

 (UNC1xx) 1ملغع ازخُاعي  -

UNC949 ال٣اهىن وخ٣ى١ ؤلاوؿان 

سُت الٟلؿُٟت لخ٣ى١ ا -ؤهمُتها حٍٗغ٠ خ٣ى١ ؤلاوؿان و  سُت لخ٣ى١ الاوؿان  - وؿانإلألانى٫ الخاٍع اليكإة الخاٍع

 ٢لُمُتإلاإلاىٓماث الضولُت الٗاإلاُت وا –ال٣ٟهُت لخإنُل جل٪ الخ٣ى١ وؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت الخانت بها  واإلاضاعؽ

والخماًت ال٣اهىهُت لها ٖلى الهُٗض  ؿانوإلالضؾخىع اإلاهغي مً خ٣ى١ ا ى٠٢م –ال٣اثمت ٖلى خماًت خ٣ى١ ألاوؿان 

جى والهُٗض الضولى  الخماًت  –) ؤظهؼة ألامم اإلاخدضة (  وؿانإلألاظهؼة الٗاإلاُت ال٣اثمت ٖلى خماًت خ٣ى١ ا -الَى

ىُت لخ٣ى١ ا ٗت ا وؿانإلخ٣ى١ ا – وؿانإلالَى  .ؾالمُتإلفى الكَغ

References:   

Human rights: 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians.pdf 

 

UNC966  ما٫  مباصت بصاعة ألٖا

ما٫ بك٩ل زامو ؤلاصاعة بك٩ل ٖام  م٣ضمت في ىانغ الٗملُت ؤلاصاٍع - ؤؾـ ومٟاهُم بصاعة ألٖا ت اإلاؿخسضمت ؤؾـ ٖو

والخىاٞؼ، والخدٟحز الخسُُِ، اجساط ال٣غاع، الخىُٓم، الخيؿ٤ُ، ال٣ُاصة،  : في اإلاىٓماث واإلااؾؿاث بازخالٝ ؤهىاٖها

اثٟ بُٗت الخ٩امل ُٞما بُنها، وصوع الٟغص في هجاخها. ْو ت، الغ٢ابت َو  .اإلاسخلٟتها الاجهاالث ؤلاصاٍع

Reference  

- Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M. and Shaefer, S. (6003). Economics of Strategy, John Wiley and 

Sons, Inc., Third Edition.  

- Buller, P. F. and Schuler, R. S. (6006). Managing Organizations and People. Thomson Learning, 

Seventh Edition.  

- Kinicki, A., and Williams, B. (6090). Management: A Practical Introduction. Fifth Edition. McGraw-Hill.  

- Rue, L. and Byars, L. (6090). Management: Skills and Application. 93th Edition. 

 

 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians.pdf
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 (UNC3xx) 2ملغع ازخُاعي  -

UNC369 بدىر الٗملُاث 

ايُاث الاوكاء وؤلاخهاء. البرمجت -م٣ضمت في بدىر الٗملُاث  الخُُت. َغ١ الغؾم البُاوي. جُب٣ُاث  م٣ضمت في ٍع

٣ت ٣ت  .Simplex البرمجت الخُُت. ٍَغ ٣ت  – Transportationsٍَغ . الىهج - Critical Pathالخهى٫ ٖلى الخل الامشل. ٍَغ

ؤ٢هغ َغ١  - الكب٩اثجدلُل  .اإلاكغوٕ يِٛ و٢ذ اهجاػ اإلاغاظٗت.الاخخمالي وج٣ُُم اإلاكغوٕ وج٣ىُت 

 .ؤ٢ص ى جض٤ٞ -اع. اإلاؿ لصجغة ألاصوى الخض

 Reference:  

- F. Hillier and J. Lieberman, ―Introduction to Operation Research‖, McGraw Hill, latest edition. 

- Hamdy Taha, ―Operations Research ― Prentice Hall, latest edition 

 

UNC366 جضوي ال وصعاؾت ج٩ال٠ُ 

 اإلاداؾبت مباصت- الخ٩ال٠ُ مداؾبت هٓم – اإلا٣اوالث ٢ُإ في الخ٩ال٠ُ ىإاه – الخ٩ال٠ُ مداؾبت ومٟاهُم مباصت

٘ الجضوي  صعاؾاث– اإلاالُت اإلااقغاث – والخؿاثغ ألاعباح خؿاب – الٗمىمُت اإلاحزاهت – اإلاالُت  .الهىضؾُت للمكاَع

 

Reference:  

- S. L. Tang, Economic Feasibility of Projects: Managerial and Engineering Practice,   The Chinese 

University Press, 6004. 

- Charles Zawde, Feasibility Study Preparation and Analysis, ISBN-90:   0986888736, 6097.  

 

 

 (UNC4xx) 3ملغع ازخُاعي  -

UNC459 
ما٫ في مجا٫  اصة ألٖا ٍع

 الُا٢ت

ما٫ في مجا٫ الُا٢ت هي الٛىم الٗم٤ُ في ؤخضر الخُىعاث والخدضًاث الىاقئت والخلى٫ في مجا٫ الُا٢ت  اصة ألٖا ٍع

اصة ألا  ما٫ التي  .ٖما٫اإلاخجضصة ، وال٣ىاٖض وؤًٞل اإلاماعؾاث في ٍع ٌؿخ٨ك٠ الُالب الخ٨ىىلىظُا وؤبٗاص الابخ٩اع في ألٖا

  .حُٗض حك٨ُل ال٣ُإ

Reference:  

Wustenhagen, R., & Wuebker, R. (Eds.), Handbook of Research on Energy  

Entrepreneurship, 6099. 

 

UNC436 ٤  حؿٍى

٤، ھ٩ُل ألاهٓمت  ٤، ؤھضاٝ هٓام الدؿٍى ٠ الدؿٍى ٤، حٍٗغ ٣ُت، مٟاھُم ومماعؾاث فى اؾتراجُجُت الدؿٍى الدؿٍى

٤، هٓام ٤،  ٖملُت الدؿٍى ٣ُت، ؤؾىا١ اإلاؿخھل٪ وؾلى٥ الكغاء، اؾتراجُجُت الدؿٗحر، ٢ىىاث الدؿٍى اإلاٗلىماث الدؿٍى

الن والتروٍج  .ؤلٖا

Reference:  

Kotler, P & Armstrong, G., Marketing: An Introduction (96th ed.). Upper  

Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 6096. 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Charles+Zawde&text=Charles+Zawde&sort=relevancerank&search-alias=books
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: ملغعاث 
ً
  مخطلباث الكلُتزاهُا

 الخالي ٖغى ل٣اثمت بم٣غعاث مخُلباث لل٩لُت ومدخىي الجضو٫ 

 

BAS 164 هىضؾت مضهُت 

خباع ، الٗؼ٫ اإلاباوي: ؤهىإ اإلاباوي ، الٗىانغ صازل اإلابجى ، ؤهىإ ألاؾاؾاث ، مىاص البىاء م٘ التر٦حز ٖلى الخغؾاهت والاز

٤ ، وز٣ُت الُٗاء ت ، الًىياء والخلىر ، مباصت الخماًت مً الخٍغ ىبت الخغاٍع   .يض الَغ

اإلاسح: مباصت وجُب٣ُاث ٖلىم اإلاسح م٘ التر٦حز ٖلى اإلاسح اإلاؿخىي والخ٣ىُاث الكاجٗت والاؾخسضاماث الهىضؾُت 

ما٫ الترابُت وبوكاء الهُا٧ل الهىضؾُت واإلاسح جُب٣ُاث عؾم الخغاثِ وخؿا .ل٣ُاؾاث اإلاؿاٞت والؼواًا والاعجٟإ باث ألٖا

  .الغ٢مي اإلاخ٩امل وعؾم الخغاثِ باؾخسضام ٦ال مً اإلادُت ومىاعص ؤلاهترهذ

اعاث ، الجمالىهاث  .الهُا٧ل: ؤهىإ الهُا٧ل ، ألاخما٫ ، الضٖاماث ، الخٟاٖالث ، ال٣ىي الضازلُت ، جدلُل ال٨مغاث ، ؤلَا

 .خما٫ مخدغ٦تال٨مغاث التي جخٗغى أل 

Reference:  

W. F. Chen and al T the civil engineering- Handbook, 6nd edition. (CRC Press). 

 

BAS997 ( ايُاث  )3ٍع

اإلاٗاصالث الخٟايلُت الٗاصًت مً  -ال٣ُم ال٣هىي للضوا٫ فى ا٦ثر مً مخٛحر وجُب٣ُاث  -جُب٣ُاث الخٟايل الجؼجى 

ل البالؽ وجُب٣ُاجه فى خل اإلاٗاصالث الخٟايلُت -الخٟايلُت الٗاصًت مً الغجبت الشاهُت  اإلاٗاصالث -الغجبت ألاولى   –جدٍى

 الهىضؾت الخدلُلُت فى الٟغاٙ.

Reference:  

John Bird. Basic Engineering Mathematics – fourth edition (Elsevier) 

 

 

BAS995 ( ايُاث  )4ٍع

ل ٞىعٍغ  -مدؿلؿلت ٞىعٍغ  ت البىاقى  -الخ٩امل اإلاغ٦ب  -ا٫ طاث اإلاخٛحراث اإلاغ٦بت الضو  -جدٍى  -اإلاكخ٣اث اإلاخجهت  -هٍٓغ

 الخ٩امل الؿُحى.  -الخ٩امل الخُى  -الخ٩امالث الشىاثُت والشالزُت 

Reference:  

John Bird. Basic Engineering Mathematics – fourth edition (Elsevier) 

 

BAS696 الخؿاب الٗضصي للهىضؾت 

ؤلهٓمت ل : الُغ١ اإلاباقغة-الشباث الٗضصي للخىاعػمُت  -اإلاك٩لت  جدضًض -اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت لخؿاب الى٣ُت الٗاثمت 

ت - (، حكىلِؿ٩ي LU جدلُل ٖىامل َغ١ الخظٝ لجاوؽ،الخُُت   (SOR) – ؾاًض٫ -ظاوؽ  -ظا٧ىبي ) الُغ١ الخ٨غاٍع

ب الضوا٫: ٦شحراث الخضوص واؾدُٟاء مخٗضص الخضو  ٣ت هُىجً ومخٛحراتها ج٣ٍغ  اإلاىٟهلت،ص ،. اإلاٗاصالث ٚحر الخُُت: ٍَغ

، ال٣ىاٖض اإلاغ٦بت. مكا٧ل ال٣ُمت  لجاوؽ٧ىحـ ، ٢ىاٖض التربُ٘  -الخ٩امل الٗضصي: نُٜ هُىجً -الشابخت. ج٨غاع الى٣ُت 

غ١ الخُىاث ا-ألاولُت للمٗاصالث الخٟايلُت الٗاصًت: َغ١ الخُىة الىاخضة )َغ١ عوهج  إلاخٗضصة )آصامؼ(.٧ىجا( َو

References   

9. Steven C. Chapra and al.  ،Numerical Methods for Engineers ،7th edition (McGraw Hill). 6090. 

6. López, C.P., Introduction to MATLAB, in MATLAB Numerical Calculations, Springer,  6094. 
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MED65x  4ازخُاعي م٣غع 

ت   MED653 -  MED654  التي جدمل ال٩ىص 4  ًم٨ً للُالب ازخُاع بخضي اإلا٣غعاث الازخُاٍع

BAS699 الجبر الخُي 

ل اإلاخجهاث الظاجُت ُواإلاٗاصالث الٗاصًت وخلى٫ اإلاغبٗاث الهٛغي وال٣ُم الظاجُت وجدل LU لُالجبر الخُي: جدلاؾاؾُاث 

اث. الخل الٗضصي لىٓام اإلاٗاصالث ال حر للمهٟٞى  اإلاىدىُاث،جغ٦ُب  الظاجُت،ال٣ُم الظاجُت واإلاخجهاث  الخُي،خُي ٚو

لخل اإلاك٨الث  MATLAB اؾخسضام الٗاصًت،الخل الٗضصي للمٗاصالث الخٟايلُت  الضالاث،الخٟايل الٗضصي وج٩امل 

 الهىضؾُت اإلا٣ٗضة

اث، ت،م٩ٗىؽ  اإلادضصاث، اإلاهٟٞى اث  اإلاهٟٞى ال٣ُ٘ اإلا٩افئ وال٣ُ٘  الخُُت؛الث خلى٫ ؤهٓمت اإلاٗاص ألاولُت،اإلاهٟٞى

ت واإلا٣اَ٘  وال٣ُ٘الىا٢و وال٣ُ٘ الؼاثض   .التربُُٗتاإلاٗاصالث  اإلاسغوَُت؛اإلاغ٦ٍؼ

Reference:  

 B. Kolman and D. R. Hill, Elementary Linear Algebra with Applications, 9th ed., Pearson, 6008. 

 H. Anton and C. Rorres, Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications, 90th ed., Wiley, 

6090. 

 

HVN646   م٣ضمت في البرمجت 

وم٣ضمت ٖامت ًٖ ؤظهؼة ال٨مبُىجغ  ال٨مبُىجغ،م٣ضمت في ج٣ىُاث البرمجت ألاؾاؾُت بلٛت ٖالُت اإلاؿخىي. مجاالث ٖلىم 

غ  التر٢ُم،وؤهٓمت  ملُت جٍُى اث٠  الخ٨غاع،وهُا٧ل  الازخُاع،وهُا٧ل  اإلاؿخىي،الُت البرمجت ٖ اثولٛ البرامج،ٖو والْى

ت مً ٢بل  وؤلاظغاءاث، اث، الىهُت،واإلالٟاث  اإلاؿخسضم،وؤهىإ البُاهاث اإلاىٓمت واإلاٗٞغ وجسهُو الظا٦غة  واإلاهٟٞى

 .الضًىام٩ُي

Reference:  

Robert Lafore, "Object-oriented programming in C++. Pearson Education" 4th Edition, 6006. 

 

CEN665 ألاظهؼة وال٣ُاؾاث 

الٗغى والدسجُل. ٖىانغ مٗالجت  اظهؼةٖملُاث ال٣ُاؽ. ؤزُاء ومهاصع ألازُاء وؤلاقاعاث والًىياء في ألاظهؼة. 

. ؤهٓمت ألاظهؼة ال٣اثمت ٖلى اإلاٗالجاث الض٣ُ٢ت وحسجُل البُاهاث خؿاؾاثؤلاقاعاث في ألاظهؼة. مدىالث الُا٢ت. 

 .تهاٗالجوم

Reference: 

 Alan Morris and Reza Langari, Measurement and Instrumentation: Theory and Application [3 ed.] 

ACADEMIC PRESS, 6060. 

 Andrea Cataldo et al, ―Basic Theory and Laboratory Experiments in Measurement and Instrumentation: A 

Practice-Oriented Guide‖, Springer International Publishing; 6060. 

 Dominique Placko, Fundamentals of Instrumentation and Measurement ,Wiley, 6007.  

 

BAS45x  5ازخُاعي م٣غع 

ت   BAS 359ؤو   BAS456-  BAS453  التي جدمل ال٩ىص 5  ًم٨ً للُالب ازخُاع بخضي اإلا٣غعاث الازخُاٍع
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 (MED25x) 4خُاعي ملغع از -

MED653 ا٢خهاصًاث الهىضؾت 

٣ت ال٣ُمت الخالُت ،  واإلاا٫،و٢ُمت الى٢ذ  الا٢خهاص،مباصت  ٍغ والخدلُل الا٢خهاصي ، واإلا٣اعهت بحن البضاثل ، َو

ضم  ، وم٣ضمت في جدلُل الخ٩لٟت  الشباثوال٣ُمت اإلاؿخ٣بلُت ، وؤلاهال٥ ، والًغاثب ، والخطخم ، واإلاساَغ ٖو

 .وبٖضاص اإلاحزاهُت ، وجدلُل الخ٩لٟت والٗاثض ، والخُب٣ُاث الهىضؾُت

References: 

- Fundamentals of Engineering Economic Analysis, 9st Edition by White, 9999.  

- Bussey ،L. E. and Eschenbach ،T. G. ،The Economic Analysis of Industrial Projects ،Prentice Hall، 

9996.  

- Canada ،J. R.; Sulivan ،W. G. and White ،J. A. ،Capital Investment Decision Analysis for 

Engineering and Managements ،Prentice Hall ،9996.  

- Sullivan ،W. G.; Bontadelli ،J. A. and Wicks ،E. M. ،Engineering Economy ،Prentice Hall ،9999.  

 

MED654 والخهيُ٘ ؤلاهخاط 

ت / الض٣ُ٢ت مً مىٓىع  م٣ضمت ًٖ اإلاٟاهُم والخ٣ىُاث ألاؾاؾُت اإلاؿخسضمت في جهمُم وجهيُ٘ ألاهٓمت الىاهٍى

ا م٘ ألاهٓمت مخىؾُت الدجم  -هىضس ي.  ًُ خهاثو اإلا٩ُاه٨ُُت وال٨هغباثُت الم٣اعهت ألاهٓمت اإلاهٛغة اإلاهممت هىضؾ

ت / الض٣ُ٢ت ا اء الىاهٍى ت. باإلياٞت بلى الٟحًز ٖملُاث الخهيُ٘ الكاجٗت الاؾخسضام  والخدلُل،لالػمت للخهمُم والبهٍغ

ت ت / الض٣ُ٢ت واإلاىاص طاث البيُت الىاهٍى  .والخ٣ىُاث. َغ١ الازخباع والخد٤٣ وال٣ُاؽ اإلاؿخسضمت في ألاهٓمت الىاهٍى

References 

Kalpakjian, S., K. Vijai Sekar, and S.R. Schmid, Manufacturing engineering and technology, 7th edition, 

Pearson, 6094. 

 

 

 (BAS45x) 5ملغع ازخُاعي  -

BAS456  الهُاهت وبصاعة ألانى٫ 

جسُُِ وظضولت  والخدلُل،الىمظظت  اإلاٟاهُم،الهُاهت الى٢اثُت:  ٞهها،حكُٛل الهُاهت والخد٨م  الهُاهت،ؤهٓمت 

 .بصاعة ألانى٫  اإلادىؾبت،ٓمت بصاعة الهُاهت ؤه الهُاهت،الخد٨م في مىاص  الهُاهت،

References 

- Engineering Maintenance Management by B.W. Niebel ،Marcel Dekker ،Inc. ،New York ،9994. 

- Maintenance Fundamentals by R.K. Mobley ،Butterworth-Heinemann ،Inc. ،Boston ،9999. 

 

BAS453 مغا٢بت الجىصة وبصاعتها 

 الٗمالء،اإلاباصت ألاؾاؾُت إلصاعة الجىصة: التر٦حز ٖلى  الجىصة،الىؾاثل اإلاؿخسضمت ل٣ُاؽ  وؤهمُتها،جدضًض الجىصة 

ٟحن،وبقغا٥  اإلاؿخمغ،والخدؿحن   .وجدؿحن الٗملُاث اإلاْى

References 

- Evans, J. R. and Lindsay, W. M., Managing for Quality and Performance Excellence, 90th ed., Cengage 

Learning, 6096. 
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- A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, Project 

Management Institute, 6093. 

BAS 359 ٘  بصاعة اإلاكاَع

٘ الهىضؾُت  ٘  -ال٣ٗىص الهىضؾُت  -هاجىُٟظ و بصاعة اإلاكاَع ٘ وظضولتها مغا٢بت  -جسُُِ اإلاكاَع ا٢خهاصًاث  -اإلاكاَع

 .يألازالقاإلاُشا١  ال٣ىاهحن و  -صوعة ٖمغ اإلاكغوٕ  -جدلُل اإلاساَغ  -الهىضؾت 

References 

- Kerzner, H. and H.R. Kerzner, Project management: a systems approach to planning, scheduling, and 

controlling. 6097: John Wiley & Sons. 

- Kalpakjian, S., K. Vijai Sekar, and S.R. Schmid, Manufacturing engineering and technology. 6094: 

Pearson. 

- Weiss, J.W., Business ethics: A stakeholder and issues management approach. 6094: Berrett-Koehler 

Publishers. 

 

 

  (PR) البرهامج مخطلباثملغعاث  .زالثا

 اإلالغعاث ؤلالؼامُت . أ

 .م٣غعاث مخُلباث البرهامج ؤلالؼامُت مظ٧ىعة في الجضو٫ الخالي

 

HVN996  الخهاثو

 ال٨هغو٦ُمُاثُت للمىاص

ٖملُاث الى٣ل ال٨هغو٦ُمُاثُت الخغ٦ُت  -م٣ضمت في ال٨ُمُاء ال٨هغبُت  -م٣ضمت في الخىام ال٨هغباثُت للمىاص  

الخدٟحز  -البلمغة ال٨هغبُت  -ٖملُاث ال٨هغو٦ُمُاثُت الؿُدُت اإلادهىعة  -ل٨هغو٦ُمُاثُت الخ٣ىُاث ا -والىاؾٗت 

حر اإلاخجاوـ  م٣اعهاث  -الٗملُاث ال٨هغو٦ُمُاثُت اإلاغجبُت بالخُىاث ال٨ُمُاثُت  -ال٨هغباجي ٚحر اإلاخجاوـ ٚو

اث وزالًا الى٢ىص واإلا٨شٟاث الٟاث٣ت  ل الُا٢ت.الٗملُاث ال٨هغو٦ُمُاثُت طا -البُاٍع  ث ألاهمُت الخانت لخدٍى

References 

- Cristoloveanu, S. and S. Li, Electrical characterization of silicon-on-insulator materials and 

devices. Springer Science & Business Media, 6093 

- Seanor, D.A., Electrical properties of polymers. Elsevier, 6093 

- E. R. Leite,  "Nanostructured Materials for Electrochemical Energy Production and Storage", 

Springer-Verlag New York Inc., 6009 

 

HVN993  ؤؾاؾُاث الهىضؾت

 ال٨هغباثُت

حر اإلاؿخ٣لت ، اإلا٣ ال٣ىاهحن  .اومتجىابذ ومخٛحراث الضاثغة ال٨هغبُت: الجهض ، الخُاع ، الُا٢ت ، اإلاهاصع اإلاؿخ٣لت ٚو

ت ، الخُاع  .ألاؾاؾُت: ٢اهىن ؤوم ، ٢ىاهحن ٦حرقٝى للخُاع والجهض صواثغ اإلا٣اومت البؿُُت: الضواثغ اإلاخىالُت واإلاخىاٍػ

ج٣ىُاث جدلُل الضواثغ: الخدلُل ال٣ٗضي والكب٩ي بما في طل٪ ال٣ٗضة  .صلخا -والجهض اإلاىٟهل ، جبضًل هجمت 

اث الكب٨ت: جبضًل .والكب٨ت ت الترا٦ب م٘ جُب٣ُاث في  هٍٓغ ت هىعجىن وهٍٓغ ت زُُٟىحن ، هٍٓغ اإلاهضع ، هٍٓغ
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ً الُا٢ت  -الضواثغ التي لها مهاصع مؿخ٣لت ومٗخمضة ، ؤ٢ص ى ه٣ل للُا٢ت  اإلالٟاث واإلا٨شٟاث ،  -ٖىانغ جسٍؼ

إلابضؤ ال٣ىة الٟٗالت م٣ضمت  .RLC و RC و RL صواثغ الاؾخجابت التي جدخىي ٖلى -الخخالي والخىاػي للملٟاث واإلا٨شٟاث 

 والؿلبُت واإلاكتر٦ت ؛ ومٗامل ال٣ىي.

Reference:  

J. Electrical Circuit Theory and Technology Bird.  ،6 nd edition (Newnes), 6009. 

MPS994 ت  الضًىام٩ُا الخغاٍع

ت وجُب٣ُاجه -الكٛل والخغاعة -حٍٗغ٠ -م٣ضمت وظضاو٫  اإلااصة الى٣ُت زهاثو -ال٣اهىن الاو٫ للضًىام٩ُا الخغاٍع

ت وحٍٗغ٠ الاهتروبي -البساع والٛاػاث اإلاشالُت والخ٣ُ٣ُت  ضم  - ال٣اهىن الشاوى للضًىام٩ُا الخغاٍع الخىاٞغ ٖو

 صوعاث الٛاػ والبساع. -الًاُٚاث واإلادغ٧اث اإلاترصصة - الاو٩ٗاؽ

Reference:  

- Thermodynamics ،An Engineering Approach ،Yunus A. Cengel & Michael A. Boles. 7th Edition ،

McGraw-Hill Companies ،ISBN-978-0-07-356936-5 latest edition. 

- Fundamentals of Thermodynamics Sonntag ،Borgnakke and Van Wylen. John Wiley & Sons ،Inc. 

latest edition. 

 

HVN966 بل٨تروهُاث 

ت هُا١ الُا٢ت  -ث م٣ضمت ًٖ الظعة وزهاثو ؤقباه اإلاىنال  الخىنُل في ؤقباه اإلاىنالث )ؤلال٨تروهاث  -هٍٓغ

ت(  -الدكدذ  -، الٟجىاث ، اإلاىنلُت ، الكىاثب اإلاؿخ٣بلت واإلااهدت ، مؿخىي ٞحرمي  ظهض  -مٗاصلت الاؾخمغاٍع

  ت وجُب٣ُاتها،ؤهىإ مسخلٟت مً الىنلت الشىاثُ -صواثغ الخىخُض والخىُٓم  -الاهدُاػ ألامامي وال٨ٗس ي  -الىنلت 

غ١  BJT : زهاثو ه٣ل اإلاضزالث واإلاسغظاث ، هماططBJTالتراهؼؾخىع زىاجي الىنلت  ، الٗال٢اث الخُاع ، َو

،   BJT ٦مٟخاح ، جغاهؼؾخىع قىج٩ي ، البىاباث اإلاى٣ُُت باؾخسضام BJT الاهدُاػ ، ومىا٤َ الدكُٛل ؛ اؾخسضام 

 BJTٖلى الترصصاث اإلاىسًٟت. م٨براث   BJT جُب٣ُاثBJTs: ال٣ُب  التراهؼؾخىعاث الًىثُت. التراهؼؾخىعاث زىاثُت

 م٨براث اإلاجم٘ اإلاكتر٥.  -م٨براث الباٖض اإلاكتر٥   -م٨براث ال٣اٖضة اإلاكتر٦ت   -

ت ،  ٣ت ٖمله، جغاهؼؾخىع ؤقباه اإلاىنالث الٟلٍؼ ٍغ ، مىدجى الخُاع والجهض  MOSFETجغاهؼؾخىع جإزحر اإلاجا٫: بىائه َو

 . ، والاهدُاػ

 .التراهؼؾخىع الشىاجي: بىائه ، هُا٢اث الٗمل ، َغ١ الاهدُاػ ، الىمظظت في خالت ؤلاقاعاث الهٛحرة وال٨بحرة

Reference:  

- Floyd ،Thomas L.,‖ Electronic Devices‖   ، Prentice-Hall ،Inc latest edition  

- Sedra ،A.S. and Smith ،K.C ،"Microelectronic Circuits" ،Oxford University Press ،7th edition ،

6094  

 

MPS934 ٘م٩ُاه٩ُا اإلاىاج 

اثُت في مجا٫ م٩ُاه٩ُا اإلاىاج٘  –م٣ضمت في ٖلم صًىام٩ُا اإلاىاج٘  ٢ىاهحن الب٣اء الكاملت واإلادلُت  –ال٣ىاهحن الٟحًز

٣ت الدجم اإلادضص جدلُل بٌٗ الخُب٣ُاث الهىضؾُت بُ –٢ىاهحن ب٣اء ال٨خلت و٦مُت الخغ٦ت والُا٢ت اإلادلُت – ٍغ

ت الُب٣ت الخضًت  –ؾخى٦ـ واؾخسضامها في خل بٌٗ الخُب٣ُاث الهىضؾُت  -اؾخيخاط مٗضالث هاُُٞحر – هٍٓغ

 م٣ضمت لئلوؿُاب اإلاًُغب.  -اؾخسضام مٗاصالث ٞىن ٧اعمً لخل الُب٣ت الخضصًت  –

  

References: 

- Yunus A. Çengle and John M. Cimbala ،Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications ،Mc 
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Graw Hill ،9st ed. ،ISBN 0–07–647636–7 ،6006. 

- White ،F. M. ،Fluid Mechanics ،7th ed. ،Mc Graw Hill ،ISBN 978-0-07-356934-9 ،6009. 

CEN946 
 ُتضواثغ اإلاى٣ُال

 واإلاخد٨ماث الض٣ُ٢ت

ٖىانغ البىاء اإلاى٣ُي : الدكٟحر ، وخضة  -الضواثغ اإلاى٣ُُت  -جي الخ٨ىىلىظُا الغ٢مُت: الجبر اإلاى٣ُي والىٓام الشىا

اإلادى٫  -ع٢اث٤ الظا٦غة  -ٞ٪ الترمحز ، اإلاًا٠ٖ اإلاخٗضص ، ٞ٪ ؤلاقاعة اإلاًاٖٟت ، ال٣الب ، اإلاؼالج والسجالث( 

خد٨ماث اإلا ُتبي -م٣ضمت بلى اإلاخد٨ماث الض٣ُ٢ت  -( DA( واإلادى٫ الغ٢مي الخىاْغي )ADالخىاْغي الغ٢مي )

 جُب٣ُاث الضواثغ اإلاى٣ُُت في جهمُم آلت البُ٘. -واإلاٗالجاث الض٣ُ٢ت الض٣ُ٢ت 

Reference: 

M. Morris Mano and Charles R. Kime "Logic and Computer Design Fundamentals" – latest edition 

6090 

 

HVN957  مباصت هٓم ال٣ىي

 ال٨هغبُت

ل الُا٢ت ؛  بىاء هٓم ال٣ىي ال٨هغبُت وم٩ىهاث هٓم ال٣ىي: اإلادىالث ، وآلاالث الخىعبُيُت  م٣ضمت في مباصت جدٍى

م٣ضمت في خماًت   .)آلاالث الضواعة( ، زٍُى الى٣ل ، زهاثو الخمل ، ؤهٓمت الخىػَ٘ ، ال٩ابالث ألاعيُت

 .ٓمت ال٣ىي حكُٛل وجدلُل ؤه .ؤهٓمت ال٣ىي ال٨هغبُت: خؿاباث جُاع صواثغ ال٣هغ وؤهٓمت الخماًت اإلاسخلٟت

References 

- Sadhu, P.K. and S. Das, Elements of Power Systems. 6095: CRC Press. 

- Weedy, B.M., et al., Electric power systems. 6096: John Wiley & Sons. 

- Allan, R.N., Reliability evaluation of power systems. 6093: Springer Science & Business Media. 

 

MED644 ُ٘مباصت هىضؾت الخهي 

 -الدك٨ُل  -اللخام  -َغ١ حك٨ُل اإلاٗاصن )الهب  -ؤٞغان الهلب والخضًض الؼهغ  -م٣ضمت في اإلاىاص الهىضؾُت 

لت   -الُدً(  -الخٟغ  -الُدً  -الدك٨ُل  -َغ١ اإلاٗالجت )الخغاَت  -الخخم(  -الشجي  -الغؾم  -البش٤  -الضٞع

ب الٗملي في وعف الٗمل اإلاسخلٟت -صة ؤلاهخاط والؿالمت الهىاُٖت ظى  -ال٣ُاؽ البؿُِ آلاالث   .الخضٍع

References 

- Kalpakjian, S., K. Vijai Sekar, and S.R. Schmid, Manufacturing engineering and technology, 7th 

edition, Pearson, 6094. 

- Magrab, B. Edward, ―Integrated Product and Process Design and Development: The Product 

Realization Process‖ CRC Press, Boca Raton, Florida, 9997. 

 

HVN648  9الاث ٦هغبُت  

٫ بػالت الجلُض مً زال٫ الخجاعب الٗملُت  ّ
ت الدكُٛل ، الضاعة اإلا٩اٞئت ، زىابذ مدى  مدىالث ال٣ضعة: البىاء وهٍٓغ

 باجي للمدى٫ ، حكُٛل اإلادىالث في هٟـ الى٢ذ.، ألاصاء ال٨هغ 

ت الدكُٛل  آالث الخُاع اإلاؿخمغ: مىلضاث الخُاع اإلاؿخمغ: صاثغة م٩اٞئت ،  جض٤ٞ الُا٢ت والخؿاثغ. -البىاء وهٍٓغ

زهاثو مىلضاث الخُاع اإلاؿخمغ ، ؤهىإ ؤلازاعة ، مىدجى اإلاٛىُت ، جٟاٖل خضًض الدؿلُذ ، الدكُٛل اإلاىاػي ، 

مدغ٧اث الخُاع اإلاؿخمغ: صواثغ م٩اٞئت ، ؤصاء وزهاثو ، حكُٛل مدغ٥  جُب٣ُاث مىلضاث الخُاع اإلاؿخمغ.ؤهىإ و 

ت وال٨بذ ، ٦ٟاءة ، ؤهىإ وجُب٣ُاث إلادغ٧اث الخُاع اإلاؿخمغ.  جُاع مؿخمغ ، جد٨م في الؿٖغ
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Reference: 

D.P. Kothari; I.J. Nagrath, ―Electric Machines‖, latest –edition, McGraw-Hill Education 

CEN633 هىضؾت ؤهٓمت الخد٨م 

ىاث الخد٨م في الخٛظًت ألامامُت وهمظظت ألاهٓمت -الغاظٗت  و ألامامُت  الخٛظًت-الٗملُاث  في خد٨مالم٣ضمت  ج٩ٍى

 الضًىام٨ُُت: الخإزحراث الؼمىُت وؤهٓمت الترجِب الٗالي وألاهٓمت مخٗضصة اإلاخٛحراث وجدضًض الٗملُت والخدلُل

 اإلاخ٣ضمت،ويبِ وخضة الخد٨م الظ٦ُت وج٣ىُاث الخد٨م  PID وؤصاء جهمُم وخضة الخد٨م ويبِ وخضة الخد٨م

 .بنضاعاث الخد٨م الغ٢مي-م٣ضمت ألهٓمت الخد٨م اإلاىػٖت  واإلاٗالجت،وخضة الخد٨م 

Reference:  

- Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, Fifth Edition, 6090 

- Ritchard C. Dorf, and Robert H. Bishop, Modern Control Systems, 96th Edition, 6099 

 

HVN684 ل الُا٢ت  م٣ضمت في جدٍى

لميكإ و مهضع  اتها الُا٢ت جدٍى ت الكمؿُت  - ومهٟٞى ل َا٢ت  -مباصت الٗملُاث الخغاٍع ؤؾاؾُاث ؤهٓمت جدٍى

اح  ت  -الٍغ ل َا٢ت ال٨خلت الخٍُى ل ال٨هغوماثُت ، بهخاط الُا٢ت ؤؾ -ؤؾاؾُاث ؤهٓمت جدٍى اؾُاث ؤهٓمت الخدٍى

ل الُا٢ت مً زال٫ الخالًا ال٨هغويىثُت وزالًا  -ال٨هغباثُت باؾخسضام: الى٢ىص ألاخٟىعي ، الى٢ىص الىىوي  جدٍى

 الى٢ىص .

References 

- D. Yogi Goswami, F. Kreith,  Energy Conversion, 6nd Edition, CRC Press, 6097 

- B. Gupta , A Text book of Energy Conversion System,  Dhanpat Rai Publishing Company Ltd, 

January 6008 

- Archie W Culp, ― Principles of Energy Conversion‖, McGraw – Hill, Singapore, 9999. 

 

MPS695 اهخ٣ا٫ الخغاعة 

ض. الخىنُل الخغاعي الاهخ٣الّي.  ٖؼ٫، زابذ،اعي آلُاث اهخ٣ا٫ الخغاعة: الخىنُل والخمل وؤلاقٗإ. جىنُل خغ  جبًر

ت. جُب٣ُاث ألهٓمت الُا٢ت  .الخمل الخغاعي بال٣ىة ، الخمل الخغاعي الُبُعي. اإلاباصالث الخغاٍع

References: 

- Frank P. Incropera, "Fundamentals of Heat and Mass Transfer", John Wiley & sons, 5th 

edition, 6006. 

- J. P. Holman, "heat transfer", McGraw-Hill, Inc. 9thedition, 6003. 

 

HVN667  بل٨تروهُاث ال٣ىي 

التي ًخم  ىخضاث. جُب٣ُاث الشىاثُاث ال٨هغباثُت واإلاوالخُاعمىدجى الجهض  ألاؾاس ي،: اله٩ُل الشاًغؾخىع: ؤهىاٖه

للخُاع اإلاترصص. مهضع ٢ضعة جُاع مترصص  الخد٨م ٞهها بالؿُل٩ُىن. مدىالث زابخت. ؤظهؼة جد٨م ٢ضعة ال٨ترووي

  الخُاع مدىالث(DC / DC) الخُاع اإلاؿخمغ / الخُاع اإلاؿخمغ مدىالث (DC / AC) ترصص الخُاع اإلا / الخُاع اإلاؿخمغ مدىالث

 .في ؤهٓمت الُا٢ت (AC / DC) الخُاع اإلاؿخمغ  /  ترصص اإلا

Reference:  

- W. Hart, "Introduction to Power Electronics", Prentice-Hall, Latest Edition. 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
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- Rashid, M.H., Power electronics handbook. 6097: Butterworth-Heinemann. 

- Femia, N., et al., Power electronics and control techniques for maximum energy harvesting in 

photovoltaic systems. 6096: CRC press. 

- Taur, Y. and T.H. Ning, Fundamentals of modern VLSI devices. 6093: Cambridge university press. 

HVN339 اح  م٣ضمت في َا٢ت الٍغ

سُت  م٣ضمت، اح،خى٫ جىعبِىاث وظهاث هٓغ جاٍع اح: الكٟغاث ، اإلادىع ، ال٨ىت ،  الٍغ م٩ىهاث هٓام َا٢ت الٍغ

اح  ال٣ىي التي جازغ ٖلى  -ٖلبت التروؽ ، اإلاىلض ، الٟغامل ، البرط ، ألاؾاؽ ، هٓام الخد٨م ؤؾاؾُاث َا٢ت الٍغ

اح  اح والُا٢ت في الٍغ اح وألاظهؼة  -الٍغ ت الضًىام٩ُا الهىا -ج٣ىُاث ٢ُاؽ الٍغ ثُت: اإلاٗاصلت ألاؾاؾُت ، هٍٓغ

ت ، مٗاصالث الؼزم والُا٢ت ، جُب٤ُ مٗاصلت الؼزم لخؿاب السخب ٖلى الجؿم زىاجي ألابٗاص  WTG - الاؾخمغاٍع

 مىلضاث متزامىت. -مىلض خثي  -جُاع مؿخمغ -اإلاؿخسضم في الخىعبِىاث الهىاثُت: مىلض 

References 

- Heier, S., 6094. Grid integration of wind energy: onshore and offshore conversion systems. John 

Wiley & Sons. 

- Houpis, C.H. and Garcia-Sanz, M., 6096. Wind energy systems: control engineering design. CRC 

press. 

- Ali, M.H., 6096. Wind energy systems: solutions for power quality and stabilization. CRC Press. 

 

HVN356  ؤهٓمت جىػَ٘ الُا٢ت

 ال٨هغباثُت

ىاث  ال٨هغباجي، ماقغاث هٓام الخىػَ٘ وزهاثو الخمل ال٨هغباجي،م٣ضمت في ؤهٓمت الخىػَ٘  الهُا٧ل والخ٩ٍى

زٍُى الخىػَ٘  الُىع،مدىالث الخىػَ٘ ؤخاصًت الُىع وزالزُت  الخىػَ٘،مٗضاث هٓام  الخىػَ٘،اإلاسخلٟت ألهٓمت 

ت، الخىػَ٘ ، مٗضاث وؤظهؼة الخماًت ، اهسٟاى الجهض ٖلى  وو٢اًت ؤهٓمت خماًت ألاعيُت،ل٩ابالث ا الٗلٍى

ٌ هٓام الخىػَ٘ ، وخضاث جىلُض الخىػَ٘ ،  ظىصة الُا٢ت وجىػَ٘  مهاصع مٛظًاث الخىػَ٘ ، جىُٓم الجهض ، حٍٗى

 .ال٨هغباء صازل اإلاباوي

Reference:  

Turan Gonen, ― Electric Power Distribution System Engineering‖, Mc Graw-Hill Publishing Co., Latest 

Edition 

 

HVN343  6الاث ٦هغبُت 

اثُت إلهخاط ٖؼم الضوعان  ثاإلاٟاهُم ألاؾاؾُت لآلال  ٖؼم الخٟاٖل  -ال٨هغباثُت الضواعة: اإلاٟاهُم الٟحًز

ال٨هغباثُت الضواعة. آلاالث اإلاتزامىت: اإلاىلضاث الؿماث ؤلاوكاثُت لآللت  -ٖؼم الضوعان اإلاماو٘  -ال٨هغومٛىاَِس ي 

ت الضوعان  اإلاتزامىت: الخهمُم، ا  -ؾٖغ ًُ مٗاصالث ال٣ىة  -٢ُاؽ ؤصاء آلالت  اإلا٩اٞئت،الضاثغة  -الجهض اإلاخىلض صازل

ؼم الضوعان في مىلض  حكُٛل  جإزحر ؤلازاعة ٖىض بضء - ؿخ٣غةاإلادغ٧اث اإلاتزامىت: حكُٛل مدغ٥ الخالت اإلا التزامً،ٖو

ٖؼم الضوعان /  -ال٣ضعة  -الضواثغ اإلا٩اٞئت  - الخهمُماإلادغ٥. آالث الخض: اإلادغ٧اث الخشُت زالزُت الُىع: صواثغ 

ت  ت اإلادغ٥ ، اإلادغ٥ الخثي ؤخاصي الُىع:  -بضء حكُٛل اإلادغ٥  -زهاثو الؿٖغ ضاثغة الالخد٨م في ؾٖغ

ت اإلادغ  -بضء حكُٛل اإلادغ٥  -٩اٞئت اإلا  .٥الخد٨م في ؾٖغ

Reference: 

D.P. Kothari; I.J. Nagrath, ―Electric Machines‖, latest –edition, McGraw-Hill Education 
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HVN384  اإلاىاص اإلاخ٣ضمت لهىضؾت

 الُا٢ت

 مسُُاث -ٖىانغ ٖلم اإلاىاص: الخهي٠ُ والخهاثو ألاؾاؾُت. ازخُاع اإلاىاص بىاًء ٖلى اؾخسضامها وج٩لٟتها 

Ashby  الُا٢ت. اإلاىاص ٖالُت الخغاعة )اإلادغ٧اث  إلهخاط لها دضصة.اإلاُب٣ُاث الخاإلاىاص بىاًء ٖلى  وههج ازخُاع

ت، اح وال٨هغباء  الخغاٍع ا٢ت الٍغ مشل الخىعبِىاث(. مىاص للخىلُض اإلاباقغ )مشل الخالًا الكمؿُت وزالًا الى٢ىص َو

ت( ً ) .الخغاٍع اث،مىاص الخسٍؼ اإلاىنالث  اإلاىنالث،ضعوظحن( وه٣ل الُا٢ت )خامل الهُ الٟاث٣ت،اإلا٨شٟاث  البُاٍع

كل اإلاىاص في الا  الٟاث٣ت، حر الُا٢ت: جإزحر ازخُاع اإلاىاص )الٗؼ٫ الخغاعي(. ج٣اصم وجل٠ ٞو )مشل  زخباعاثالٗىاػ٫(. جٞى

٠، اإلا٩ُاه٩ُي، ظهاصالا   .والخأ٧ل( والخجٍى

References 

- D. W. Bruce, D. O‗Hare, R. I. Walton, Energy Materials, Wiley, 6099.  

- Robert A. Huggins, Advanced Batteries, Materials Science Aspects, Springer Science & Business 

Media, LLC, 6009. 

 

HVN335 ألاهٓمت ال٨هغويىثُت 

 -ىٓىمت ال٨هغويىثُت اإلا -جهي٠ُ الخالًا الكمؿُت  -زهاثو الخالًا الكمؿُت  -ؤؾاؾُاث الخالًا الكمؿُت 

الىٓام ال٨هغويىجي اإلاخهل  -هٓام الُا٢ت الكمؿُت ال٨هغويىثُت اإلاؿخ٣ل  -ج٣ىُت جهيُ٘ الخالًا الكمؿُت 

 .ألاهٓمت ال٨هغويىثُت واؾٗت الىُا١ -هٓام الُا٢ت الكمؿُت ال٨هغويىثُت الهجحن  -بالكب٨ت 

References 

- Wenham, S.R., Green, M.A., Watt, M.E., Corkish, R. and Sproul, A., Applied photovoltaics. 

Routledge, 6093. 

- Sick, F., Photovoltaics in buildings: a design handbook for architects and engineers. Routledge 

publishers, 6094. 

- Femia, N., Petrone, G., Spagnuolo, G. and Vitelli, M., Power electronics and control techniques for 

maximum energy harvesting in photovoltaic systems. CRC press, 6096.  

 

XXX3xx  6 ازخُاعي  م٣غع   

ت   XXX3x6- XXX3x9 التي جدمل ال٩ىص 6  ًم٨ً للُالب ازخُاع بخضي اإلا٣غعاث الازخُاٍع

HVN386  ال٨ُمُاء ال٨هغباثُت

لخُب٣ُاث الُا٢ت 

 اإلاخجضصة

ت لخُُٛت جُب٣ُاث ال٨ُمُاء ال٨هغبُت في ؤؾاؾُاث ا اإلاىهجٌُٛي هظا  ل٨ُمُاء ال٨هغبُت زم ًبجي ٖلى جل٪ اإلاٗٞغ

ل الُا٢ت  .مً نىعة ألزغي  جدٍى

References 

- Robert A. Huggins, Advanced Batteries, Materials Science Aspects, Springer Science & Business 

Media, LLC, 6009. 

- James Larminie and Andrew Dicks, Fuel cell Systems Explained, 6nd Ed, John Wiley & Sons, Inc,  

6003. 

- Thomas F. Fuller and John N. Harb, Electrochemical Engineering, John Wiley Sons, Inc, Hoboken 
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NJ., 6098.  

- Allen J. Bard, Larry R. Faulkner, Electrochemical methods: fundamentals and applications, 6nd 

edition, 6000. 

- John Newman, and Karen E. Thomas-Alyea ―Electrochemical systems, 3rd edition‖, Wiley-

Interscience, 6004. 

MPS334 ألاهٓمت الهُضعول٨ُُت 

ىىلضػ ، ؾلؿل الٟا٢ضالاخخ٩ا٥ ،  ٞىا٢ض الُا٢ت،مٗاصلت  ضص ٍع ت ألاهابِب ، الُُٟٟت ، ؤهىإ جض٤ٞ ألاهابِب ٖو

ت ، ٢ىة اإلاطخت ، جض٤ٞ ألاهابِب ٚحر اإلاؿخ٣غ ، جهي٠ُ الخض٤ٞ الخغ ، ع٢م ٞغوص ، الخض٤ٞ  ألاهابِب اإلاخىاٍػ

٘ ٚحر مىخٓم )٢ٟؼة  اإلاىخٓم ، الخض٤ٞ الخغط ، ؤؾاؾُاث جهمُم ال٣ىاة ، َا٢ت مدضصة ، جض٤ٞ مخىٕى ؾَغ

 ٚحر مىخٓم
ً
جُا  .هُضعول٨ُُت( ، م٣ضمت لخض٤ٞ مخىٕى جضٍع

References 

- Patrick J. Klette, Fluid Power Systems, 6nd Edition; American Technical Publishers; 6000. 

- A. Esposito, ―Fluid Power with Applications‖, Prentice Hall, 7th ed., 6008; 

 

HVN365  جُب٣ُاث بل٨تروهُاث

 ال٣ىي في ؤهٓمت الُا٢ت

ل الُا٢ت في وي٘  مدىالث الخُاع  -مدىالث الخُاع اإلاؿخمغ / الخُاع اإلاؿخمغ وبمضاصاث الُا٢ت  -الخبضًل مباصت جدٍى

اإلادىالث  -مدىالث الغهحن  -للٗىا٦ـ  تالخىا٣ُٞ ج٣لُل الهغمىهاثج٣ىُاث  -اإلاؿخمغ / الخُاع اإلاترصص لغبِ اإلاغا٤ٞ 

 .اصةالخُب٣ُاث اإلاؿخٟ و بل٨تروهُاث الُا٢ت للخُب٣ُاث اإلاخجضصة -الضوعاهُت 

References 

- Bimbhra, P.S. and Kaur, S., 6096. Power electronics (Vol. 6). Khanna publishers. 

- Akagi, H., Watanabe, E.H. and Aredes, M., 6097. Instantaneous power theory and applications to 

power conditioning. John Wiley & Sons. 

- Rashid, M.H. ed., 6097. Power electronics handbook. Butterworth-Heinemann. 

- Femia, N., et al., Power electronics and control techniques for maximum energy harvesting in 

photovoltaic systems. 6096: CRC press.  

 

XXX3xx  7 ازخُاعي  م٣غع   

تًم٨ً للُالب ازخُاع بخضي ا   XXX3x6- XXX3x9 التي جدمل ال٩ىص 7  إلا٣غعاث الازخُاٍع

HVN466  ال٣ىي جدلُل هٓم 

البرامج اإلا٣ترخت خلى٫ و الهمظظت الىٓم ،  الخدلُلُت،، ؤلاظغاءاث ال٨هغبُت ال٣ضعةجُب٣ُاث جدلُل هٓم  م٣ضمت،

ث الاؾخ٣غاع ، صعاؾاث بضء ال٨مبُىجغ ، صعاؾاث جض٤ٞ ألاخما٫ ، صعاؾاث ٢هغ الضاثغة ، صعاؾاباؾخسضام بغامج 

خماص حكُٛل اإلادغ٥ ، صعاؾاث الخدلُل الخىا٣ٞي ، صعاؾاث الخبضًل الاهخ٣الّي ، صعاؾاث اإلاىزى٢ُت ، صعاؾاث  والٖا

ألظهؼة    اإلاؿاٖضة ال٨هغبُت ال٣ضعةؾٗت ال٩ابالث ، صعاؾاث خهحرة ألاعى ، صعاؾاث الخيؿ٤ُ ، جدلُل هٓم 

  DCالخُاع اإلاؿخمغ  

References: 

- Glover, J.D., M.S. Sarma, and T. Overbye, Power System Analysis & Design, SI Version. 6096: 
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Cengage Learning. 

- Pai, M., Energy function analysis for power system stability. 6096: Springer Science & Business 

Media. 

- Gonen, T., Electrical power transmission system engineering: analysis and design. 6095: CRC 

press. 

HVN433  جُب٣ُاث الُا٢ت

ت  الكمؿُت الخغاٍع

ت   اإلاغ٦ؼة،والتر٦حز م٣ابل ألاهٓمت ٚحر  الىٓام،بما في طل٪ ؤصاء  الكمؿُت،ؤؾاؾُاث ؤهٓمت الُا٢ت الخغاٍع

ت،والؿىاثل  ت وؤؾىا١ الُا٢ت ال الخغاٍع ت مً اإلاجاالث طاث  الكمؿُت،خغاٍع مشل  الهلت،والخُب٣ُاث في مجمٖى

ض   .ومٗالجت اإلاىاص الكمؿُت،وجدلُت اإلاُاه بالُا٢ت  الهىاُٖت،وجضٞئت الٗملُاث  اإلاىا٤َ الؿ٨ىُت،جضٞئت وجبًر

References:  

- John A. Duffie and William A. Beckman, "Solar Engineering of Thermal Processes,"  John Wiley 

and Sons, Inc., ISBN 978-0-470-87366-3 (6093). 

- German Solar Energy Society, Planning and Installing Solar Thermal Systems: A Guide for 

Installers, Architects and Engineers, 6nd Edition,  6090. 

- G. N. Tiwari, Arvind Tiwari,  Shyam, Handbook of Solar Energy Theory, Analysis and Applications, 

Springer Singapore, 6096. 

 

HVN499  ٕالخسغط مكغوI 

زبرة ٖلى اإلاؿخىي اإلانهي مً زال٫ جُب٤ُ وصمج وجىؾُ٘ ال٦دؿاب لُالب ل ٖمل ٞغ١  الهضٝ مً اإلاكغوٕ ٖمل 

ت اإلا٨دؿبت ؾاب٣ًا في جهمُم مكغوٕ.  ـ إلاىا٢كت ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت باإلاكغوٕ ٨َغ الخاإلادايغاث هضٝ اإلاٗٞغ

غ نهاجي قامل. ًخٗٝغ اإلاوالٗغوى الخ٣ضًمُت للُالب.  غوى ج٣ضًمُت قٟهُت وج٣ٍغ ُلىب م٣ترح مكغوٕ ٖو

اث مً الُالب  الخضًشت،الُالب ٖلى الٗىانغ ألاؾاؾُت ألؾالُب الخهمُم الهىضس ي  بالبدض ج٣ىم مجمٖى

 الخ٣ىُاث والاخضارهىضؾت الُا٢ت اإلاؿخضامت / اإلاخجضصة مً في مىيٕى بدثي في بٌٗ مجاالث  والخدلُل

 .اإلاكٝغ ٖلى اإلاكغوٕالخالُت جدذ بقغاٝ 

 

MPS475 
م٣ضمت في َا٢ت ال٨خلت 

ت  الخٍُى

ت  ملُاث بهخاط الى٢ىص الخُىي  -م٣ضمت في ال٨خلت والُا٢ت الخٍُى ت ٖو ت الُا٢ت الخٍُى ؤلاهخاط الٗملي  -هٍٓغ

ت إلهخاط الى٢ىص الخُىي -ج٣ىُاث الخىن٠ُ  -للُا٢ت والى٢ىص الخُىي  الٛاػ الخُىي لخىلُض  -والٗملُاث الخٍُى

ت وجىلُض الى٢ىص الخُىي  -ال٨هغباء  ٖملُاث الٛاػ -الىمظظت والخدؿحن  -الخهمُم والخد٨م في الُا٢ت الخٍُى

 .الخ٣ىُت والا٢خهاصًت والبُئُت واإلاكا٧ل ال٣ًاًا –والى٢ىص الخُىي 

References:  

- Clark, J.H. and F. Deswarte, Introduction to chemicals from biomass. John Wiley & Sons, 6095  

- Lee, J.W., Advanced biofuels and bioproducts, Springer Science & Business Medi, 6096. 

- Aresta, M., A. Dibenedetto, and F. Dumeignil, Biorefinery: from biomass to chemicals and fuels. 

Walter de Gruyter, 6096 
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HVN4xx  8 ازخُاعي  م٣غع 

ت   HVN4x6- HVN4x9 التي جدمل ال٩ىص 8  ًم٨ً للُالب ازخُاع بخضي اإلا٣غعاث الازخُاٍع

HVN483 ل ً وجدٍى  الُا٢ت جسٍؼ

ً الُا٢ت. صعاؾت  ً الهُضعو٦غبىن مشل ضخ اإلاُاه والهىاء اإلاًٍٛى اإلاسخلٟت خ٣ىُاث الم٣ضمت ألهٓمت جسٍؼ وجسٍؼ

اث وزالًا الهُضعوظحن والى٢ىص  ً الخغاعي مً خُض مباصت الدكُٛل  ووٍلىج-والخظاٞت ٞاليوالبُاٍع والخسٍؼ

غ والخدضًاث  .والخهاثو وج٣ضم الخٍُى

References: 

- Yogi Goswami and Frank Kreith, "Energy Conversion", Taylor & Francis Group, 6007. 
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HVN496  ٕالخسغط مكغوII 

ت اإلا٨دؿبت ؾاب٣ًا ج٣ىم مجمٖى غ مؿخىي زبراتها اإلاهىُت مً زال٫ جُب٤ُ وصمج وجىؾُ٘ اإلاٗٞغ اث الُالب بخٍُى

ؿها إلاىا٢كت ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت باإلاكغوٕ.ج اإلادايغاث ًخم .لخهمُم مكغوٖاتهم ٣ىم الُالب بٗمل ا٢تراح  ٨َغ ٍو

غ ن ت ، وج٣ٍغ غ اإلاخى٢٘ في اإلاكغوٕ، و٦ظل٪ ٖمل ٖغوى ج٣ضًمُت قٍٟى هاجي قامل ًٖ اإلاكغوٕ. ًُب٤ للخٍُى

ا لخهمُم وبىاء وجدؿحن اصاء ت. الُالب ؤؾالُب الخهامُم الهىضؾُت الخضًش ًٗ اث الُالب م وحٗمل مجمٖى

 .وازخباع الخجاعب الٗملُت و / ؤو ؤهٓمت البرامج لخد٤ُ٣ اإلاىانٟاث اإلاُلىبت

 

XXX4xx  9 م٣غع ازخُاعي 

تًم٨ً للُالب ازخُاع بخضي اإلا٣غعاث الازخُ   CEN448ؤو  HVN4x5- HVN4x7 التي جدمل ال٩ىص 9  اٍع

HVN4xx  90 م٣غع ازخُاعي 

ت   HVN4x8- HVN4x9 التي جدمل ال٩ىص 90  ًم٨ً للُالب ازخُاع بخضي اإلا٣غعاث الازخُاٍع

 

تاإلالغعاث  . ب  الازخُاٍع

ُلب مً الُالب في ب٩الىعٍىؽ الٗلىم في هىضؾت الُا٢ت اإلاخجضصة واإلاؿخضامت  ً (RSEE)  ت  95صعاؾت ؾاٖت مٗخمضة مً اإلا٣غعاث الازخُاٍع

م٣غعاث مخُلباث  . ًجب ٖلى الُالب ؤن ًسخاعوا بمؿاٖضة مغقضيهم ألا٧اصًمُحن مً هظه اإلا٣غعاث ما ًلبي اخخُاظاتهم وجُلٗاتهم .الخ٣ىُت

ت اإلاخاخت لُالبالبرهامج   ت:و٫ الخالُامظ٧ىعة في الجض  RSEE الازخُاٍع
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 (XXX3xx) 6ملغع ازخُاعي  -

HVN366 لُا٢ت بل٨تروهُاث ال٣ىي لـ

 اإلاخجضصة واإلاؿخضامت

لها ب٨ٟاءة ٖالُت. مباصت جدلُل  ال٣ضعةبدبضًل الىي٘ للخد٨م في  الال٨ترووي صواثغ اإلادى٫   صواثغال٨هغباثُت وجدٍى

 ال٨ترووي  لُل مدى٫ . مدا٧اة وجدالال٨تروهُت الُا٢ت اإلاؿخ٣غة، إلادىالث ٨ٟاءةالو الخُاع  الٟىلذ ،الال٨ترووي اإلادى٫ 

DC-  DC    ال٨ترووي ٖا٦ـ مدا٧اة وجدلُل AC-  DC   - همظظت وجدلُل ال٨ٟاءة لىٓام الؿُاعة ال٨هغباثُت والُا٢ت

اح الىاججت مً الخالًا  ا٢ت جىعبِىاث الٍغ  .الكمؿُت َو

References 

- Bimbhra, P.S. and Kaur, S., 6096. Power electronics (Vol. 6). Khanna publishers. 

- Akagi, H., Watanabe, E.H. and Aredes, M., 6097. Instantaneous power theory and applications to 

power conditioning . John Wiley & Sons. 

- Rashid, M.H. ed., 6097. Power electronics handbook. Butterworth-Heinemann. 

- Femia, N., et al., Power electronics and control techniques for maximum energy harvesting in 

photovoltaic systems. 6096: CRC press.  

 

HVN387 ؤهٓمت الُا٢ت ال٨هغوماثُت 

ش.  -م٣ضمت إلهخاط الُا٢ت اإلااثُت. الُا٢ت ال٨هغوماثُت  اء الُا٢ت اإلااثُت. صًىام٩ُا الخىعبِىاث اإلاو جاٍع اثُت ٞحًز

ؤلهٓمت ال٨هغوماثُت ال٨بحرة ل. لؤلظؼاء اإلاسخلٟتى ، جض٤ٞ مخ٣اَ٘. م٩ىهاث الىٓام؛ ظبُلخىن ، جىع  ٧ابالن، ٞغاوؿِـ،

ً بالطخ.  خباعاث الا٢خهاصًت والبُئُتازظ -والهٛحرة. جسٍؼ حرها. الٖا  ٚو

References:  

- Gupta , A Text book of Energy Conversion System,  Dhanpat Rai Publishing Company Ltd, 6008. 

- R.S. Varshney, Hydro Power Structures,  Nem Chand & Bros; 5th ed., 6094. 

 

MPS388  ت ؤهٓمت الُا٢ت الخغاٍع

ُت  الجٞى

ت  ت ألاعيُت وعؾم الخغاثِ  ألاعيُت،م٣ضمت في الُا٢ت الخغاٍع ت،اؾخ٨كاٝ الُا٢ت الخغاٍع جىن٠ُ الخؼاهاث  الخغاٍع

ت  ، البساع الجاٝ ، بساع الىمٌُ ومدُاث  و الاباع  خٟغالجدلُل صعظت الخغاعة وه٣ل الخغاعة في  ألاعيُت،الخغاٍع

ت ألاعيُت لخىلُض ال٨هغباء ، مطخاث الخغاعة ألاعيُت ،  الُا٢ت طاث الضوعة الشىاثُت ، جدلُل ازخباع آلاباع الخغاٍع

٘ الُا٢ت  ض اإلاىا٤َ ، الخ٣ُُم اإلاالي إلاكاَع ت ألاعيُتجضٞئت وجبًر  .الخغاٍع

References:  

- Glassley WE, 6090, Geothermal Energy - Renewable Energy and the Environment, CRC Press 

- DiPippo R, Geothermal Power Plants: Principles, Applications, Case Studies and Environmental 

Impact, Elsevier, 6nd Ed, 6008. 

- Tester et al., The future of geothermal energy - Impact of Enhanced Geothermal Systems (EGS) on 

the United States in the 69st century, US Department of Energy, MIT Press, 6006. 

 

MPS379 ؤهٓمت َا٢ت ال٨خلت الخُىٍت 

ت )الٛاباث والىٟاًاث وا فيم٣ضمت  إلادانُل( ، ج٣ىُاث جىن٠ُ ال٨خلت الخُىٍت ، ٖملُاث مهاصع َا٢ت ال٨خلت الخٍُى  
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ل الى ت ، الخدٍى ل ال٨ُمُاجي الخُىي وال٨ُمُاجي الخغاعي: الاخترا١ اإلاباقغ ، الخغ١ اإلاكتر٥ لل٨خلت الخٍُى  ٚاػ  الخدٍى

لال
ُّ
ت التي جم جدللها واؾخسضامها ٦مىاص حٗضًل للتربت ؤو ال َخَدل ّي ، جضمحن بلى اإلاىاص الًٍٗى بهىعة بضًلت ًخم  َخَغاع 

جدللها واؾخسضامها لخىلُض الٛاػ الخُىي مً زال٫ الهًم الالهىاجي ، الخسمحر ، ٚاػ اإلا٨باث والخىلُض اإلاكتر٥ ، 

ت )الضًؼ٫ الخُىي ، الٛاػ  اإلاٟاٖالث ال٨ُمُاثُت وجهمُم الٗملُاث ألاؾاؾُت ، و الى٢ىص الخُىي مً ال٨خلت الخٍُى

 .(..الخالُبُعي ، الٛاػ الخُىي .

References:  

- Lee, J.W., Advanced biofuels and bioproducts, Springer Science & Business Medi, 6096. 

- Robert C. Brown, Biorenewable Resources: Engineering New Products from Agriculture, 6nd Edition, 

John Wiley & Sons, Inc., 6094. 

 (XXX3xx) 7ملغع ازخُاعي  -

HVN356  الخد٨م في هٓم ال٣ىي 

غ١ الدكُٛل  هٓم ال٣ضعة ال٨هغبُتجهي٠ُ  -وا٢خهاصًاث الدكُٛل  جغ٦حز الاخما٫  -والترصص  ال٣ضعةالخد٨م في  -َو

ؤؾاؾُاث اؾخسضام الخد٨م آلالي للمىلضاث في  -وخضاث الخد٨م في الجهض والترصص  -اإلاىلضاث وهمظظت الخمل 

اإلاغا٢بت و  -في جىُٓم ظهض الكب٨ت  ؤظهؼة ه٣ل ال٣ضعة ال٨هغبُت اإلاغهت اؾخسضام –الكب٩اث اإلاٗؼولت واإلاترابُت 

 .الخد٨م في ؤهٓمت الُا٢ت ال٨هغباثُت

References 

- Grigsby, L.L., Power system stability and control. CRC press. 6096. 

- Sastry, S., Nonlinear systems: analysis, stability, and control (Vol. 90). Springer Science & Business 

Media. 6093. 

- Pai, M.A., Energy function analysis for power system stability. Springer Science & Business Media. 

6096. 

 

HVN337 اح  ؤهٓمت َا٢ت الٍغ

اح:  وليألا الخد٨م  اح،همىطط جىعبِىاث  ،في جىعبِىاث الٍغ اح: جدلُل غا٢بتؤهٓمت اإلا الٍغ . ا٢خهاصًاث هٓم َا٢ت الٍغ

اح: جدضًض مى٢٘ جىعبِىاث  اح. صعاؾاث ظضوي مؼعٖت الٍغ اح،ج٩لٟت جىعبِىاث الٍغ ت،وجإزحر البِئت والخُاة  الٍغ  البًر

اح وج٩امل  اح والخد٨م ًٖ  م٣ضمت  الىٓام،و٢ًاًا الًىياء. الخد٨م في مؼعٖت الٍغ همظظت ؤهٓمت جىعبِىاث الٍغ

اح والخىلُض الخ٣لُضي. عبِ مؼاع -ٞهها  ت ٖلى هُا١ واؾ٘. الخٟاٖل الضًىام٩ُي بحن َا٢ت الٍغ ت والبدٍغ اح البًر ٕ الٍغ

  .والخُاع وال٣ضعة. اؾخ٣غاع الجهضصعاؾت  الُا٢ت،جدلُل جض٤ٞ واؾخ٣غاع  الُا٢ت،صعاؾت خالت: جدلُل هٓام 

References 

- Houpis, C.H. and Garcia-Sanz, M., 6096. Wind energy systems: control engineering design. CRC 

press. 

- Ali, M.H., 6096. Wind energy systems: solutions for power quality and stabilization. CRC Press. 

 

HVN338 
ج٨ىىلىظُا وجهيُ٘ الخالًا 

 ال٨هغويىثُت

ت الؿاثضةمباصت حكُٛل الخالًا الكمؿُت. ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ في ج٣ىُاث الخالًا ا واإلاىظىصة في الؿى١  لخجاٍع

ت وما ٣ًابلها مً ٖملُاث الخهيُ٘ والبِئت. جإزحر الٗالمي واإلادلي . الاججاهاث اإلاسخلٟت في ج٨ىىلىظُا الخالًا الخجاٍع

 



 جامعة أسوان –كمية هندسة الطاقة 

 183 الالئدت الضازلُت إلاغخلت البكالىعٍىؽ

 

ا الجهاػ ٖلى ألاصاء ومىزى٢ُت اإلاىخج. هٓغة زا٢بت لٗملُاث ؤلاهخاط ال٩املت ل٩ل مً الخالً ومخٛحراثاإلاٗالجت اإلاسخلٟت 

صعاؾت  -الكمؿُت ال٣اثمت ٖلى الؿُل٩ُىن والخالًا الكمؿُت مً الجُل الشالض والخالًا الكمؿُت ٚحر اإلاخجاوؿت. 

 .هظه الخالًا مً خُض اإلاىاص وج٨ىىلىظُا الخهيُ٘ ومضي مالءمتها للخُب٤ُ

Reference:  

Marius Paulescu, Eugenia Paulescu, Paul Gravila, Viorel Badescu . Weather Modeling and Forecasting of 

PV Systems Operation, 6093.  

CEN349 
اإلاى٣ُُت خا٦ماث ال

 برمجتاإلا

ُىب  –م٣ضمت ًٖ الاجمخه  سُت ًٖ  –الخد٨م الخخابعي للٗملُاث  -الاجمخت ممحزاث ٖو م٣ضمت ًٖ  – PLCهبظة جاٍع

PLC لههاث للخد٨م اإلاى٣ُ لههاث  –ي وجُب٣ُاجه في اإلاجاالث ال٨هغبُت( )م٩ىهاجه وممحزاجه م٣اعهت بضواثغ الٍغ صواثغ الٍغ

ت  َُّ م
َّ
ل  – PLCم٣ضمت ًٖ لٛاث بغمجت  - PLCاظهؼة الضزل والخغط لـ  –للخد٨م اإلاى٣ُي وم٩ىهاتها ومسُُاتها الؿ 

ىانغ البرمجت )البىاباث مي ٖو
َّ
ل  –الٗضاصاث  –اإلاٟاجُذ  و اإلاى٣ُُت قغح جٟهُلي لبرمجت باؾخسضام اإلاسُِ الؿ 

ت، مهضع ال٣ىي  PLCوخضاث ا٫  –ؤلاب٣اء( و ؤلالٛاء صاثغة -اإلاا٢خاث  )الاصزا٫ والازغاط، وخضة الٗملُاث اإلاغ٦ٍؼ

 –( sourcing and sinking 6 & 3 wire sensorsواظهؼة الضزل ) PLCَغ١ الغبِ بحن  -ال٨هغبُت ووخضة الاجها٫( 

 .PLCجُب٣ُاث ٖلى  – ٢PLCىاٖض ازخباع هٓام  – PLCنُاهت  - PLCؤهىإ الـ 

Reference:  

- Kelvin T. Erickson ،Programmable Logic Controllers: An Emphasis on Design and Application ،

Second Edition ،6099. 

- Frank D. Petruzella, "Programmable Logic Controllers", Fifth Edition, 6097. 

 

 (HVN4xx) 8ملغع ازخُاعي  -

HVN476 ىىلىظُا اإلاغ٦باث ج٨

 ال٨هغباثُت

زهاثو  -اإلاٗاًغة  -الخد٨م  -الخدلُل  -مبضؤ ٖمل اإلاغ٦باث ال٨هغباثُت: الخهمُم  -م٣ضمت ًٖ اإلاغ٦باث ال٨هغباثُت 

اث  -الخلُٟت الٗامت للمغ٦باث الهجُىت  -الدكُٛل   -الصخً الظ٧ي  -شخً اإلاغ٦باث ال٨هغباثُت  -ج٨ىىلىظُا البُاٍع

 .حكُٛل الؿُاعاث -ؤهىإ اإلادغ٧اث ال٨هغباثُت  -اث ؤؾاؾُاث اإلادغ٧

References:  

- Tom Denton, Electric and Hybrid Vehicles, Institute of the Motor Industry (IMI), 6096 

- Rajakaruna, S., Shahnia, F. and Ghosh, A., Plug in electric vehicles in smart grids. Springer Verlag, 

Singapor, 6096. 

- James Larminie, John Lowry, Electric Vehicle Technology Explained, 9st Edition, Wiley; 6003 

 

HVN437  ؤهٓمت الُا٢ت الكمؿُت

 ال٨هغويىثُت

اث ال٨هغويىثُت ؛  p-v و i-v : الخلُت ال٨هغويىثُت وهمىطظها البؿُِ ؛ زهاثوم٣ضمت ًٖ ؛ الىخضاث واإلاهٟٞى

، واؾخسضام الشىاثُاث الالخٟاُٞت والخاظؼ ؛ جإزحر صعظت الخغاعة ؤهىإ الخالًا الكمؿُت وؤصائها ؛  جإزحر الخٓلُل

الٗىا٦ـ ال٨هغويىثُت:  .مسُُاث لخدب٘ الخض ألا٢ص ى مً ه٣اٍ الُا٢ت ؛ اإلا٨شٟاث ال٨هغويىثُت الكمؿُت
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ث مٗالجت الُا٢ت ٖلى ؤؾاؽ مسُُا والخد٨م؛مسُُاث الٗا٦ـ ال٨هغويىثُت ؤخاصًت الُىع اإلاخهلت بالكب٨ت 

مدىالث الُا٢ت ؤلال٨تروهُت  الكب٨ت؛ؤهىإ واظهت  اإلاترصص؛ج٣ىُاث ؾلؿلت واخضة ومخٗضصة الؿالؾل ووخضة الخُاع 

ت  وحكُٛلها؛اإلاؿخسضمت في ألاهٓمت ال٨هغويىثُت ؤخاصًت الُىع  مدىالث زالزُت الُىع مخهلت بالكب٨ت اإلاغ٦ٍؼ

ت: مسُُاث مٗالجت الُا٢ت والخد٨م في للتر٦ُباث ال٨هغويىثُت ال٨بحرة ً َا٢ت البُاٍع . مسُُاث م٘ جسٍؼ

ً الُا٢ت اإلاؿخ٣لت؛الخُب٣ُاث  اث لخسٍؼ  .بُاٍع

Reference  

- Gilbert M. Masters: Renewable and Efficient Electric Power Systems. John Wiley &Sons, 6004 

- Roger A. Messenger & Jerry Ventre: Photovoltaic Systems Engineering. CRC Press, 6004, 6nded. 

- Solanki: Solar Photovoltaics: Fundamentals, Technologies and Applications. PHI Learning Pvt Ltd, 

6009 

HVN438  م٣ضمت للمباوي الكمؿُت

 الؿلبُت

ت ،  بالخغاعة،ح الهىاء ؤلىا اإلاكٗت،ألالىاح  النهاع،يىء  اإلاباقغ مشلدسخحن الألهٓمت: م٣ضمت:  ً الخغاٍع ظضعان الخسٍؼ

خباعاث اإلاىازُت:  وجىاٞغ الُا٢ت  والخٟٔ،وجضابحر اإلاىار  اإلامحزة،باعامتراث ال٣ُـ مشل مؿاخاث قمؿُت ، الٖا

زهاثو هٓام  والكمالُت،الىىاٞظ الكغ٢ُت والٛغبُت  واججاهه،الكمؿُت. بعقاصاث للخهمُم الخسُُُي: ق٩ل اإلابجى 

اث  ألا٣ُٞت،خٓلُل الوؾاثل  ٢ُاؽ الؿلبي،الدسخحن  ٦خلت  الكمؿُت،مى٣ُت ججمُ٘ الُا٢ت  الدؿلل، الٗؼ٫،مؿخٍى

ت ً الخغاٍع  .الخسٍؼ

References  

- Boubekri, M. 6008. Daylighting, Architecture and Health. 

- Elizabeth, L. and C. Adams. 6000. Alternative Construction: Contemporary Natural Building 

Methods. John Wiley. 

- Stulz, R. and K. Mukerji. 9993. Appropriate Building Materials. 

- Geiger, R., R. H. Aron and P. Todhunter. 6009. The Climate Near the Ground. 

 

HVN489 زالًا الى٢ىص 

ت لخالًا ا غ  ال٨هغو٦ُمُاثُت،والهىضؾت  ال٨ُمُاجي،الخٟاٖل وهىضؾت  الى٢ىص،إلاباصت ألاؾاؾُت للضًىام٩ُا الخغاٍع وجٍُى

 ، زلُت و٢ىص اإلاُشاهى٫ اإلاباقغ (PEMFC) / جهمُم ؤهىإ زالًا الى٢ىص الغثِؿُت: زلُت و٢ىص ٚكاء البىلُمغ بال٨هغباء

(DMFC) ت ، وزلُت  (MCFC) ، الُىعٍا زالًا الى٢ىص ، وزلُت و٢ىص ال٨غبىهاث اإلاىههغة (AFC) ، زلُت الى٢ىص ال٣لٍى

 .(MFCs) ، وزالًا الى٢ىص اإلا٨ُغوبُت (MAFCs) ، وزالًا الى٢ىص اإلاٗضهُت الهىاثُت (SOFC) و٢ىص ألا٦ؿُض الهلب

 .ألا٢ُاب واإلاىاص الٛكاثُت ل٩ل هٕى

References:  

- Hayre, R., Cha, S. W., Prinz, F. B., & Colella, W., Fuel cell fundamentals. John Wiley & Sons (3rd 

edition), (6096). 

- James Larminie and Andrew Dicks, Fuel Cell Systems, Second Edition, John Wiley, New York, 6003. 
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 (XXX4xx) 9ملغع ازخُاعي  -

HVN435  اث زانت في مىيٖى

 الُا٢ت الكمؿُت

اث الىاقئت واإلاخ٣ضمت في مجا٫ الُا٢ت الكمؿُت اث خؿب اإلاىيٕىجسخ .ٌُٛي هظا اإلا٣غع اإلاىيٖى    .ل٠ اإلادخٍى

HVN436  اث زانت في مىيٖى

اح  َا٢ت الٍغ

اح اث الىاقئت واإلاخ٣ضمت في مجا٫ َا٢ت الٍغ اث خؿب اإلاىيٕى .ٌُٛي هظا اإلا٣غع اإلاىيٖى   جسخل٠ اإلادخٍى

MPS477  اث زانت في مىيٖى

ت  الُا٢ت الخٍُى

اث الىاقئت واإلاخ٣ضمت في مجا٫ الُا٢ تٌُٛي هظا اإلا٣غع اإلاىيٖى اث خؿب اإلاىيٕى .ت الخٍُى   جسخل٠ اإلادخٍى

CEN448 هٓم الخد٨م اإلاىػٖت 

 الهٓمت ال٣ىي 

م٩ىهاث هٓام  – DCS الخُب٣ُاث الٗملُت لـ -  SCADA و DCS و PLC ، م٣اعهت بحن DCSهٓم الخد٨م اإلاىػٖتم٣ضمت ًٖ 

DCS م٣ضمت لكب٩اث اإلاى٣ُت اإلادلُت (LANs) -  وؾُِ الاوؿان وآلالت(HMIs) -  مخُلباث  -واظهت اإلاؿخسضم )م٣ضمت

وخضة الاجها٫ بحن  –واظهت اإلاؿخسضم ٖالُت اإلاؿخىي(  -واظهت اإلاؿخسضم مىسًٟت اإلاؿخىي  -واظهت اإلاؿخسضم 

)بيُت الىجمُت والخاٞلت  DCS اهىإ قب٨ت الخد٨م ألهٓمت – اإلادُاث ومغ٦ؼ الؿُُغة والىؾِ الىا٢ل للمٗلىماث

 - (RTU&DAS) مىٓىمت ججمُ٘ البُاهاث – الخاصم ومدُاث الٗمل -هٓمت طاجُت الخد٨م( والخل٣ت وجُب٣ُاتها في ألا 

 -بغامج حكُٛل اجهاالث  -الكاقاث  -مسجالث البُاهاث  -٢اٖضة بُاهاث في الى٢ذ الخ٣ُ٣ي  -DCS زىاعػمُاث بغامج 

 صعاؾت مؿاثل مخٗل٣ت بىٓم ال٣ىي ال٨هغبُت. -ؤظهؼة ؤلاهظاع

Reference:  

Practical Distributed Control Systems (DCS), IDC Technology, 6096. 

 

 (HVN4xx) 10ملغع ازخُاعي  -

HVN468  ؤلال٨تروهُاث الًىثُت

لُا٢ت اإلاخجضصة لـ

 واإلاؿخضامت

اثُت و خهاثو ال ؤظهؼة ؤقباه اإلاىنالث ؤلال٨تروهُت الًىثُت. اإلا٩ىهاث ؤلال٨تروهُت الًىثُت الخضًشت مشل  حكُٛلالٟحًز

اإلاىظت اإلاىظُت وألالُاٝ الًىثُت وؤظهؼة ال٨ك٠ الًىثُت والهماماث الشىاثُت الباٖشت للًىء وؤقباه  قٗإ

 .اإلاىنالث

References:  

- Mitsuo Fukuda, ―Optical Semiconductor Devices‖, ISBN: 978-0-479- 

94959-0, Wiley-Interscience; 9st edition (April 69, 6008). 

- S. O. Kasap, ―Optoelectronics and Photonics,‖ ISBN-93: 978-0609690879, Prentice Hall, 6009. 

- Q. Ashton Acton, Issues in Renewable Energy Technologies: 6099 Edition, ScholarlyEditions 6096. 
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HVN479  ؤهٓمت الُا٢ت واإلاغ٦باث

 ال٨هغباثُت

ؤظهؼة  ٣ضعة في اؾخسضامؤؾاؾُاث بل٨تروهُاث ال -اإلاغ٦باث ال٨هغباثُت في شخً  ت٩املاإلاخ مهاصع الُا٢ت اإلاخجضصة

 -ؤهٓمت الُا٢ت  -ؤؾاؾُاث صًىام٨ُُاث الؿُاعة والخد٨م وألاصاء وبصاعة الُا٢ت  -الال٨تروهُت  ٗا٦ؿاثاإلادىالث وال

ت وؤهٓمت الصخً  اث وبصاعة البُاٍع ت ، زلُت -زالًا الى٢ىص والبُاٍع  -الى٢ىص( وؤهٓمت ؤلاصاعة  َا٢ت الؿُاعة )البُاٍع

ٜ  -ج٩امل اإلاغ٦باث ال٨هغباثُت في هٓام الُا٢ت ال٨هغباثُت م٘ مهاصع الُا٢ت اإلاخ٣ُٗت  البيُت الخدخُت للصخً / الخَٟغ

اث واإلادىالث وؤظهؼة الخد٨م -للمغ٦باث ال٨هغباثُت   .مدُاث شخً البُاٍع

References:  

- Rajakaruna, S., Shahnia, F. and Ghosh, A., Plug in electric vehicles in smart grids. Springer Verlag, 

Singapor, 6096. 

- Borlase, S., Smart grids: infrastructure, technology, and solutions. CRC press, 6096. 
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 انًراخع
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