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 التعريف بالمعهد

 مقدمة:

أنشئ المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ طبقاً لقرار وزير التعليم العالى رقم  -

والذي رخص ببدء الدراسة بالمعهد اعتباراً  17/6/2006والصادر بتاريخ  2006( لعام 931)

 بمدينة كفر الشيخ.  2006/2007من العام الجامعي 

معية النيل للعلوم والتكنولوجيا بكفرالشيخ يتبع المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ج -

وله شخصية اعتبارية واستقالل مالي وإداري عن  2000لسنة 496والمشهرة تحت رقم 

الجمعية. وتصرف موارده المالية في األغراض العلمية والتعليمية والبحثية بما يسهم في تحقيق 

 األهداف التي قام من أجلها المعهد.
 

 1970لسنة  52للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ وفقاً ألحكام القانون  يعمل المعهد العالى -

 1088الصادر بتنظيم المعاهد العليا الخاصة والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم

 .1987لسنة 

 

 العلمية األقسام

 :اآلتية العلمية األقسام المعهد يتضمن

 األساسية العلوم قسم .1

 قسم الهندسة المعمارية  .2

 قسم الهندسة المدنية .3

هندسة  –الكهربية  واالتصاالت هندسة اإللكترونيات)شعبتى:  الكهربية الهندسة قسم .4

 )والتحكم  الحاسبات

 تقع في مجال التي األبحاث وإجراء المقررات بتدريس للمعهد العلمية األقسام من قسم كل يقوم

إن وجدت على  بتدريس المقررات البينية تقوم التي األقسام المعهد مجلس ادارة ويحدد تخصصه،

تقع خارج نطاق األقسام العلمية بالمعهد من أعضاء هيئة  الهندسية التي المقررات تدريس يتم أن

من الجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المعترف وتدريس متخصصين من داخل المعهد أ

 بها. 

 المعهد يمنحها التي العلمية الدرجات

وزير التعليم العالي ورئيس المجلس األعلى للجامعات خريجي المعهد العالى للهندسة  يمنح

درجة درجة البكالوريوس في الهندسة ومعادلتها بع(  م . )ج .والتكنولوجيا بكفرالشيخ 
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رقم  التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعاتالبكالوريوس في الهندسة 

 والئحته التنفيذية في التخصصات المناظرة.  1972لسنة  49

 في أحد التخصصات التالية:

 الهندسة المعمارية -

 الهندسة المدنية -

 :شعبتيالهندسة الكهربية  -

 هندسة الحاسبات والتحكم(  – الكهربية )هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

 المعهد يقدمها التي الخدمات

  والتعلم التعليم وأساليب التكنولوجية الوسائل كافة استخدام على عتمدت تدريسخطة 

 العمل. سوق لمتطلبات وتؤهلهم الخريجين مهارات تسمح بتنمية الحديثة

 التدريس وهيئة الطالب ويشرك الجودة، معايير يطبق الذاتي للتقويم نظام وضع 

 الحلول. وتقديم المراقبة في والمجتمع المدني

 وتخصصية. عامة فكرية وملتقيات ومهنية علمية تدريبية دورات وتنفيذ وتخطيط تصميم 

 الهندسة تطبيقات في االستشارات وتقديم البحوث إلجراء اإلمكانيات كافة توفير 

 .والخدمية واالنتاجية الصناعية في المشروعات والتكنولوجيا

 المعهد إمكانيات

طالبية ثقافية واجتماعية وصحية متكاملة تسمح توفير كافة اإلمكانيات الالزمة لتقديم رعاية 

بتنمية شخصية الطالب وتأهيله ليصبح عضوا فاعالً في المجتمع، ولتوفير هذه الرعاية يتم إنشاء 

 وتجهيز ما يلي:

المجاالت  مختلف في العلمية والمراجع الكتب من مجموعة تضم علمية: مكتبة  -1

العلمي  النشاط وتثري المعهد تهم التي األجنبية واللغات العربية باللغة والموضوعات

بداخله. وكذا التعاون الثقافي مع الهيئات والمكتبات الجامعية والعلمية في نطاق  والبحثي

 مجاالتها العلمية ويسري علي المكتبة الئحة المكتبات العامة.

 في والدوريات والكتب المراجع لتوفير الرقمية المكتبة في االشتراك يتم :رقمية مكتبة  -2

 ومعاونيهم. التدريس وهيئة للطالب واتاحتها المعهد، بتخصصات المتعلقة كافة المجاالت

 الالزمة والتكنولوجية ةيالتعليم الوسائل بأحدث الدراسية القاعات تجهيز الدراسة: قاعات  -3

 التعلم. على والمساعدة التعليمية لتنفيذ العملية
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 باإلضافة بيانات وعارض شخصي حاسب ووحدات شبكات يضمو :اآللي الحاسب مركز  -4

 العنكبوتية بالشبكة السريع لالتصال السلكية وشبكة المتعددة الوسائط إلى قاعة

 .اإلنترنت((

 الرأي لتبادل الفكرية والملتقيات العلمية الندوات إلقامة ض:األغرا متعددة قاعة  -5

 الفنية. األنشطة لتقديم الالزمة المسرحية التجهيزات كافة والخبرات، تضم

 الرياضة ممارسة للدارسين تتيح التي المالعب من عددا : وتضمالرياضية المالعب  -6

 .حسب أوقات فراغهم منهم لدى كل المفضلة

 Wi-Fiتوفير شبكة االتصاالت الالسلكية للطالب من خالل شبكة   -7

 المعهد إدارات

القسم اإلداري حسب مستوي والمعهد من وحدات إدارية علي مستوي اإلدارة أ اتتتكون إدار -

 احتياجات العمل بالمعهد وتشتمل على ما يلي :

 إدارة مكتب عميد المعهد.   -1

 .إدارة شئون التعليم والطالب  -2

 .إدارة شئون الخريجين  -3

 .وحدة ضمان الجودة  -4

 .وحدة المخازنو وحدة المشتريات  إدارة الشئون المالية وتشتمل على  -5

 0إدارة الشئون االداريه  -6

 0الشباب إدارة رعاية  -7

 إدارة الشئون القانونية  -8

 0إدارة شئون الصيانة والورش  -9

 . الوحدة الصحية  -10

 وحدة األمن والسالمة  -11

 وحدة تكنولوجيا المعلومات.  -12

دمج بعض اإلدارات  ووحدات إدارية جديدة بالهيكل التنظيمي للمعهد أ وويجوز إنشاء إدارات أ -

 وبعد موافقة مجلس اإلدارة.الوحدات الحالية بناء على اقتراح عميد المعهد  وأ
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 قبول وقيد الطالب

 ( 1مادة )

 م فيما يخص قبول الطالب1970( لسنة 52( بالقانون رقم )40إلي  34بناءاً علي المواد )من  -

المجلس األعلى لشئون المعاهد فى نهاية كل عام بعد أخذ رأى العالى ، يحدد وزير التعليم 

غيرهم الذين يقبلون فى كل معهد فى وجامعي عدد الطالب من أبناء جمهورية مصر العربية أ

علي وضوء احتياجاته فى العام الجامعي التالي من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أ

 الشهادات المعادلة ونظام قبولهم.

 وزير التعليممن قرار  ب للمعاهد عن طريق مكتب تنسيق القبول ما لم يصدريكون ترشيح الطال -

 بغير ذلك.  العالى

 يشترط فى قيد الطالب:  -

ما يعادلها ويكون القبول بترتيب وأن يكون حاصال علي شهادة الدراسة الثانوية العامة أ -1

لفنية فى بعض درجات النجاح ويقبل كذلك الحاصلون علي دبلوم المدارس الثانوية ا

 .العالى المعاهد ووفقا للقواعد والشروط التى يحددها وزير التعليم

من األمراض المعدية وصالحيته لمتابعة الدراسة وفقا  هأن يثبت الكشف الطبي خلو -2

 للقواعد التى يحددها المجلس األعلى لشئون المعاهد .

 اللوائح الداخلية للمعاهد.أن يكون متفرغا للدراسة بالمعهد وذلك وفقا ألحكام  -3

 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.  -4

 (2مادة )

تلصق عليها صورته )البطاقة الجامعية(  بالمعهد يعطى كل طالب بطاقة شخصية خاصة -

 ويوقعها عميد المعهد وتختم بخاتم المعهد ويجب تقديم هذه البطاقة فى كل شأن دراسي. 

االمتحانات أو تأدية ال يسمح ألي طالب بحضور الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية  -

 .في الفصل الدراسي للعام الجامعي المقيد به الجامعية اال إذا كان يحمل بطاقتهبأنواعها 

 حد المعاهد أن يثبت حضوره بالطريق الذي يحدده المعهد.أعلي كل طالب مقيد ب -

د اسمه فى أكثر من معهد فى وقت واحد وال يجوز له أن يجمع بين ال يجوز للطالب أن يقي -

أى كلية جامعية وال يجوز إعادة قيد الطالب بأى معهد والقيد فى معهد غير تابع للوزارة أ

للحصول علي شهادة سبق له الحصول عليها ، كما ال يجوز إعادة قيده للحصول علي شهادة 

 أخري من معهد مماثل.
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 (3مادة  )

( من القانون 41يتم تحويل ونقل قيد الطالب فيما بين المعاهد وفق القواعد الواردة بالمادة ) -

 هي كالتالي:وم 1970لسنة  52رقم 

( ال يجوز النظر فى تحويل الطالب المقيدين بالفرقة األولي من فرق الدراسة بين المعاهد 1)

للمجموع الذي وصل إليه القبول فى المتناظرة اال اذا كان الطالب حاصال علي الحد األدنى 

مع مراعاة قواعد  المعهد المطلوب التحويل إليه ، ويتم التحويل بموافقة عميدي المعهدين

 . الوزارة المنظمة لهذا الشأن

( يجوز النظر فى تحويل الطالب المقيدين بفرقة أعلي من الفرقة األولي بين المعاهد المتناظرة 2)

صحية تقتضي التحويل وذلك بموافقة عميدي المعهدين ، وأاذا وجدت ظروف اجتماعية 

ويجوز فى هذه الحالة قيد الطالب فى فرقة مناظرة للفرقة التى كان مقيدا بها مع تأدية 

اإلعفاء فى مواد أخري علي حسب األحوال وطبقا  واالمتحانات الالزمة فى بعض المواد أ

لمدة التى قضاها الطالب الراسب لخطة الدراسة ، وتحسب ضمن فرص الرسوب المتاحة ا

 فى الفرقة التى ينقل الي نظيرها.

( يجوز نقل قيد الطالب المنقول الي فرقة أعلي من الفرقة األولي بأى من الكليات الجامعية 3)

من معهد الي معهد غير مناظر بشرط أن يكون حاصال علي الحد األدنى لمجموع الدرجات وأ

 وهد المطلوب النقل اليه سنة حصوله علي الشهادة الثانوية أالذى وصل اليه القبول فى المع

السنة الجارية أيهما أفضل للطالب وذلك بموافقة عميدي المعهدين وفى هذه الحالة يكون قيد 

 الطالب فى أولي فرق الدراسة بالمعهد. 

لية ك و( يجوز نقل قيد الطالب المفصولين بغير الطريق التأديبي من الكليات العسكرية أ4)

الشرطة لعدم الصالحية للحياة العسكرية بالمعاهد التى مدة الدراسة بها أربع سنوات 

مستجدين بالفرقة األولي بشرط أن يكون الطالب حاصال علي المجموع الكلي والمواد 

إن وجد سنة حصولة علي الثانوية العامة ، وأن يكون تقديم طلب اإللتحاق فى  –المؤهلة 

فى السنة الدراسية الالحقة بها علي األكثر اذا وفصل الطالب خاللها أ السنة الدراسية التى

 كان فصلة قد تم بعد بدء الدراسة بالمعهد فى السنة السابقة علي تقدمه بطلب اإللتحاق. 

نقل قيده قد استنفذ و( يشترط فى جميع الحاالت السابقة أال يكون الطالب المطلوب تحويله ا5)

لطالب قد فصل لسبب تاديبي كما يشترط تقديم طلب التحويل اليه فرص الرسوب وأال يكون ا

ل التحويل خالل وقبل بدء الدراسة ويجوز لمجلس إدارة المعهد عند الضرورة القصوى قب

الشهر التالي لبدء الدراسة. وفى جميع الحاالت يشترط مراجعة وموافقة رئيس اإلدارة 

 المركزية المختص.

يجوز أن يقبل بالمعهد الطالب الذين استنفذوا مرات الرسوب فى الكليات والمعاهد الغير مناظرة  -

 وفقا للقواعد اآلتية: 

المعهد  فى السنة الدراسية السابقة علي السنة التى و)أ( أن يكون الطالب مقيدأ فى الكلية أ

 يلتحق فيها بالمعهد.
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ما يعادلها علي مجموع يؤهله لإللتحاق والعامة أ)ب( أن يكون حاصال فى الشهادة الثانوية 

 حاقه بالمعهد أيهما أفضل للطالب.فى عام التوبالمعهد فى عام حصوله علي تلك الشهادة أ

، وتقدم أوراق  مستجدينسة )الفرقة اإلعدادية( ابأولي مراحل الدرويكون التحاق هؤالء الطالب 

من رئيس اإلدارة المركزية المختص بالنسبة هؤالء الطالب إلي المعهد ويكون قبولهم بقرار 

للمعاهد الحكومية وبموافقة مجلس إدارة المعهد بالنسبة للمعاهد الخاصة وبموافقة اإلدارة 

 المركزية المختصة.

 ( 4مادة )

يمنح وزير التعليم العالي ورئيس المجلس األعلى للجامعات خريجي المعهد العالى للهندسة 

)ج . م . ع( درجة البكالوريوس في الهندسة ومعادلتها بدرجة  والتكنولوجيا بكفرالشيخ

البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 

 والئحته التنفيذية في التخصصات المناظرة.  1972لسنة  49

 في أحد التخصصات التالية:

 الهندسة المعمارية -

 المدنيةالهندسة  -

 الكهربية هندسة اإللكترونيات واالتصاالت -

 هندسة الحاسبات والتحكم -

 (5مادة )

 يدخل فى إختصاص كل قسم من األقسام المذكورة تدريس المواد اآلتية:

 قسم الهندسة المعمارية:   - 1

 يقوم القسم بتدريس المواد اآلتية:

تطبيقات الحاسب اآللى في  –( 1التدريب البصرى ) -( 1)إنشاء معماري  -( 1التصميم المعماري )

التصميم  –( 1تاريخ ونظريات العمارة ) -( 2إنشاء معماري )  -الظل والمنظور  –( 1العمارة )

 -( 2التدريب البصرى ) -تاريخ ونظريات التخطيط   -التحكم البيئي في المباني   –( 2المعماري )

 – تخطيط المدن -( 1التصميمات التنفيذية )  -(3المعماري )التصميم  -تخطيط وتنسيق المواقع 

 -( 1مقرر اختيارى ) -  التركيبات الفنية والهندسية الصحية -يات والمواصفات الفنية للمبانى مالك

 -( 4التصميم المعمارى ) -( 2مقرر اختيارى ) -( 1التصميم الداخلى ) –( 2تاريخ ونظريات العمارة )

( 3مقرر اختيارى ) -اإلسكان والدراسات السكانية  –التخطيط االستراتيجي  -( 2ية )التصميمات التنفيذ
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المقررات  - المقررات التخصصية بالقسم -المشروع  –( 4مقرر اختيارى )  -التصميم  العمراني   -

 - المنهج العلمي - تاريخ ونظريات العمارة والفنون - التذوق الفنى فى العمارة ) اإلنسانية بالقسم

انشاء معماري مادة  وكذالك   - ( النقد المعمارى - مقرر إنسانيات - تشريعات البناء وممارسة المهنة

 (.2التدريب الميدانى ) -( 1وكذلك التدريب الميدانى ) بقسم الهندسة المدنية.

 قسم الهندسة المدنية:  – 2

 يقوم القسم بتدريس المواد اآلتية: 

  -رسم مدني  -( 1نشاءات )وميكانيكا اال نظرية –مساحة مستوية   -( 1خواص واختبار المواد )

 -( 1) مسلحة تصميم منشآت خرسانية -اقتصاد هندسي -جيولوجيا هندسية   -تشريعات وعقود 

ميكانيكا الموائع   -( 2خواص واختبار المواد ) -مساحة طبوغرافية  -( 2)وميكانيكا االنشاءات نظرية 

هندسة الري  -( 1)ميكانيكا التربة  -المساحة التصويرية ونظرية األخطاء -احصاء تطبيقي -

تصميم منشآت  -تصميم منشآت معدنية  -( 1مقرر انسانيات اختيارى ) –هيدرولوجيا  –والصرف 

هندسة النقل  -هيدروليكا - (2)ميكانيكا التربة  - ئى متقدمانشاحليل ت –( 2) مسلحة خرسا نية

هندسة األساسات  -هندسة السكك الحديدية  -(1تصميم أعمال الري ) -كتابة التقارير الفنية -والمرور

  مسلحة تصميم منشآت خرسانية -( 1مقرر تخصصى اختيارى ) – التشييد مشروعات إدارة – (1)

مقرر   - كميات ومواصفات -( 2تصميم أعمال الري ) -هندسة صحية  -( 2سات )هندسة األسا -( 3)

 -هندسة الموانىء -تصميم كباري معدنية  -( 2مقرر انسانيات اختيارى ) -( 2تخصصى اختيارى )

 -( 4مقرر تخصصى اختيارى ) -( 3مقرر تخصصى اختيارى )  - هندسة الطرق والمطارات

نظرية  وكذالك مواد ) - المقررات اإلنسانية بالقسم - التخصصية بالقسمالمقررات  -المشـروع 

 -اإلنشاءات المعدنية   -الخرسانة المسلحة  –خواص واختبار المواد  –المساحة  –االنشاءات 

وإدارة المشروعات بقسم  ادارة المشروعات( بقسم الهندسة المعمارية –ميكانيكا التربة واألساسات 

 (.2التدريب الميدانى ) –( 1وكذلك التدريب الميدانى ) .ةالهندسة الكهربي

 قسم الهندسة الكهربية:   – 3

 يقوم القسم بتدريس المواد اآلتية:

هندسة  -قياسات وأجهزة قياس كهربية  -برمجة الحاسبات   -تصميم منطقي  -دوائر كهربية

( 2هندسة الكترونيات ) -مجاالت كهرومغناطيسية  -هياكل البيانات والخوارزميات  –( 1الكترونيات )

 آالت -نظم المشغالت الدقيقة  -نظم ادارة قواعد البيانات  -بنية الحاسب  -معالجة اإلشارات  -
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تصميم   -هندسة البرمجيات  -(1هندسة التحكم اآللي ) –الكهربية  االتصاالت -كهربية  ومحوالت

( 1مقرر اختيارى ) -المترجمات  - (2هندسة التحكم اآللي ) -وسائط متعددة  –وتحليل الخوارزميات 

برمجة المتقدمة أساليب ال -التحكم الرقمي  -الذكاء االصطناعي   -نظم التشغيل  -النمذجة والمحاكاة  -

التحكم والقياس في  -االصطناعية الشبكات العصبية  -نظم قواعد بيانات متقدمة  - شبكات الحاسب  -

مقرر اختيارى   -نظم التحكم الذكية   -( 3مقرر اختيارى )  -( 2مقرر اختيارى ) -العمليات الصناعية 

مقدمة في  -موجات كهرومغناطيسية  –المشروع  –نظم الروبوتات  -( 5مقرر اختيارى ) -( 4)

الكترونيات بصرية  -دوائر االتصاالت   -بكات أمن الش –( 3)الكترونيات هندسة  -الذكاء االصطناعى 

 -الرقمية  االتصاالت نظم  - المتكاملة تصميم الدوائر االلكترونية -المدمجة  األنظمة -صوتيات  -

االنتشار الموجى  –والترميز  المعلومات نظرية  -أساسيات شبكات الحاسب  -الكترونيات القوى 

وكذالك المشروع  –الضوئية  االتصاالت -أنظمة التليفونات  -المتحركات  تصاالتاال -هوائيات الو

 - )الهندسة اآللية والكهربية ( بقسم الهندسة المدنيةومواد )مقدمة الحاسب( بالفرقة االعدادية 

 . (2التدريب الميدانى ) –( 1وكذلك التدريب الميدانى ). اإلنسانية بالقسمووالمقررات التخصصية 

 (6مادة )

بيةان بأسةماء المقةررات الدراسةية لكةل فرقةة دراسةية مةع بيةان المحتةوى  (العلميةةالداخليةة )تبين الالئحة 

العلمي لكل مقرر دراسي وأيضا بيان بزمن المحاضرات النظرية والدروس العملية والتطبيقيةة والتمةارين 

ان كةل والمجموع الكلى لكل فرقةة دراسةية وزمةن امتحة مقررلكل مقرر والدرجات العظمي والصغرى لكل 

 مقرر بكل فصل دراسي.

 (7مادة)

تةدريباً داخليةاً  –هيئةة التةدريس  تحت إشراف أعضةاء  – اإلعدادية واألولى ةيؤدى طالب المعهد بالفرق -

( سةاعة أسةبوعياً عقةب امتحةان الفصةل الدراسةي الثةاني أربعةة وعشةرون) 24لمدة أربعة أسابيع  بواقع 

 التالي:  ووذلك على النح

ومبةةادا الرسةةم  الفرقةةة اإلعداديةةة التةةدريب فةةي مةةادة الرسةةم الهندسةةى واإلسةةقاطيةةؤدى طةةالب  -1

 .واستخدام برامج الرسم بالحاسبالمعمارى 

معامةةل ويةؤدى طةةالب الفرقةةة األولةةى باألقسةام العلميةةة المختلفةةة تةةدريباً داخليةاً فةةي معامةةل المعهةةد أ -2

 .في حالة الضرورة خارجية في مجال التخصص
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فةي مجةال التخصةص تحةت إشةراف أعضةاء  تدريباً ميدانيا –المعهد بالفرقة الثانية والثالثة يؤدى طالب  -

عقةةب امتحةةان الفصةةل الدراسةةي )أربعةةة وعشةةرون سةةاعة أسةةبوعيا( أسةةابيع  أربعةةةلمةةدة هيئةةة التةةدريس 

الثةةاني وتشةةكل لجةةان متخصصةةة مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس وبعةةض رجةةال الصةةناعة والمهتمةةين لعقةةد 

فةي  الطالةب ويعيةده ه وتضاف درجاته للمجموع التراكمى للطالةبمناقشة شفوية لتقييم الطالب فيجلسات 

   .حالة رسوبه

ويكتةةب  ، يعتبةةر التةةدريب شةةرطاً أساسةةياً  للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس وال يعتبةةر مةةادة رسةةوب -

  ويمةنح  اء التةدريبتؤجةل نتيجتةه لحةين اد فةى كشةوف النتيجةة عبةارة   للطالب الذى لم يؤدى التةدريب

بنجةاح  الطةالب الةذين أتمةولوفى كل األحوال ال يمةنح شةهادة التخةرج إال شهادته  فى نفس دور التخرج ، 

 .المختلفةالتدريب المشار اليه بالفرق 

 (8مادة )

يؤدى الطالب الوافدون الرسوم اإلضافية ورسوم القيد والمصروفات السةنوية التةى يقررهةا وزيةر التعلةيم 

بالعملة األجنبية التى يحددها علي أساس سةعر العملةة وقةت السةداد ويشةترط ان تكةون هةذه العملةة العالى 

قابلة للتحويل وتسةتخدم حصةيلة هةذه الرسةوم فةى تحسةين الخدمةة التعليميةة بالمعاهةد، وذلةك طبقةاً للمةادة 

 .  1970لسنة  52( من الالئحة التنفيذية للقانون 60)

 (9مادة )

 يد الطالب فى الحاالت اآلتية: يجوز إعادة ق

 ( الطالب المستجد الذي لم يستكمل إجراءات قيده لعذر مقبول.1)

 بالمعهد وقدم عذرا. مقيد و( الطالب الذي سحب أوراقه وه2)

مةةا يعادلهةةا مةةن و( الطالةةب الةةذي لةةم يتقةةدم لمكتةةب التنسةةيق فةةى سةةنة حصةةوله علةةي الثانويةةة العامةةة أ3)

 ول.الشهادات اآلخرى لعذر مقب

إعادة القيد بقرار من رئيس اإلدارة المركزية المختص بموافقةة مجلةس ادارة المعهةد علةي وويكون القيد أ

 .1970لسنة  52( من الالئحة التنفيذية للقانون 44حسب األحوال وذلك طبقاً للمادة )

 ( 10مادة )

لزاميةة وتحفةم أمةاكنهم ال تحصل الرسوم مقابل الخدمات الخاصةة مةن الطةالب الةذين يةؤدون الخدمةة اإل -

الدراسةةية بالمعاهةةد طةةوال فتةةرة التجنيةةد علةةي انةةه فةةى حالةةة السةةماح لهةةم بتأديةةة االمتحةةان فةةى نهايةةة العةةام 
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لسةنة  52( مةن الالئحةة التنفيذيةة للقةانون 57يحصل منهم رسوم االمتحان المقررة، وذلةك طبقةاً للمةادة )

1970. 

توافةةق الةةوزارة تأجيةةل قيةةدهم بالمعاهةةد ألسةةباب يقررهةةا ال تحصةةل الرسةةوم المقةةررة مةةن الطةةالب الةةذين  -

 مجلس إدارة المعهد ويوافق عليها رئيس اإلدارة المركزية المختص لحةين عةودتهم وانتظةامهم بالدراسةة

 .1970لسنة  52( من الالئحة التنفيذية للقانون 58، وذلك طبقاً للمادة )

وفى حالةة رسةوبهم يطةالبون بسةداد بقيةة الرسةوم الطالب المتخلفون يؤدون رسم التأمين ضد الحوادث  -

 .  1970لسنة  52( من الالئحة التنفيذية للقانون 59المقررة، وذلك طبقاً للمادة )

 ( 11مادة )

تحرر كشوف رصد الدرجات )الكنترول شيت( بكل فرقة دراسية من مسئولي شةئون الطةالب ويراعةى أن 

 تكون: 

ت الةةذين لهةةم حةةق القيةةد قانونةةا بالفرقةةة وأن يكةةون جميةةع شةةاملة أسةةماء جميةةع الطةةالب والطالبةةا -1

مةن حيةل والمدرج أسمائهم مسةتوفون لشةروط القيةد بالمعهةد سةواء مةن حيةل القبةول بالمعهةد أ

 –استكمال شروط القيد من توقيع الكشف الطبي على المستجدين وسةداد المصةروفات الدراسةية 

 واستيفاء وتحديد موقف الطالب المصريين الذكور من التجنيد. 

تراعى الدقةة الكاملةة فةي تحريةر وتةدوين اسةم كةل طالةب وطالبةة بحيةل تكةون مةن واقةع شةهادة  -2

 دة بملفه.الطالبة الموجووميالد الطالب أ

 يراعى ترتيب األسماء طبقاً للحروف األبجدية ويعطى رقم جلوس مسلسل للطالب. -3

 تتم مراجعة الكشوف وتسلم للسيد األستاذ الدكتور رئيس كنترول الفرقة الدراسية. -4

 ( إيقاف القيد12مادة )

سةنتين إذا تقةدم بعةذر يجوز لمجلس إدارة المعهد أن يوقف قيةد الطالةب لمةدة سةنة دراسةية وال تزيةد عةن  

مقبول يمنعه من االنتظام في الدراسة ويجوز لةرئيس اإلدارة المركزيةة مةد هةذه المةدة بحةد أقصةي ضةعف 

 مدة الدراسة بالمعهد عند الضرورة القصوي.

 رعاية الطالب( 13مادة )

ألوليةةة ينشةةأ بالمعهةةد وحةةدة طبيةةة تشةةمل علةةى عيةةادة مةةزودة باألدويةةة واألدوات الالزمةةة لإلسةةعافات ا -

 والتعامل السريع مع الجروح والكسور وحاالت اإلغماء وغيرها.
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 يتم إعداد الئحة لعالج الطالب تعتمد من السيد األستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي. -

يتم تقديم الرعاية االجتماعية للطالب بحيل يستفيد الطالب من صندوق التكافل االجتماعي طبقةا لالئحةة  -

 وزير التعليم العالي لصناديق التكافل االجتماعي بالمعاهد العالية الخاصة.المعتمدة من 
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 الدراسة واالمتحانات

 ( 14مادة )

سةنوات( يمةنح مةن يجتازهةا بنجةاح طبقةاً  4مدة الدراسة بالمعهد خمس سنوات دراسية )سنة إعدادية + 

 التخصص. أحد فروعالهندسة في في  الداخلية درجة البكالوريوسالمعهد لالئحة 

 :يشتمل التنظيم الداخلي للمعهد علي األقسام العلمية التالية(  15مادة )

 قسم خدمى غير طالبى (ABS) - قسم العلوم األساسية  -1

 (ARCقسم الهندسة المعمارية ) -2

 شعبة عامة اعتباراً من الفرقة األولى وحتى الفرقة الرابعة )البكالوريوس(  -  

 (CVEالمدنية )قسم الهندسة  -3

 شعبة عامة اعتباراً من الفرقة األولى وحتى الفرقة الرابعة )البكالوريوس(  -  

 (EEقسم الهندسة  الكهربية: ) -4

 : شعبتين هما الفرقة الثالثة إلىداية من عام بالفرق األولى والثانية ثم يتشعب ب -  

  (EEE) الكهربية هندسة االلكترونيات واالتصاالت  -أ   

  (EECهندسة الحاسبات والتحكم ) -ب  

 ( 16مادة )

أسةبوعاً بمةا فيهةا مةدة  17تتم الدراسة بالمعهد وفقاً لنظام الفصلين الدراسةيين ، ومةدة كةل فصةل دراسةي 

االمتحان بينهما أجازة نصف العةام الدراسةي لمةدة أسةبوعين ، وتحةدد الالئحةة بيةان المةواد الدراسةية بكةل 

 –ت النظريةةة والعمليةةة والحةةد األدنةةى للنجةةاح ومجمةةوع درجةةات كةةل مةةادة فرقةةة وعةةدد سةةاعات المحاضةةرا

ومدة وزمن االمتحانات التحريرية. ويجب علي الطالب متابعة الدروس واالشتراك فةي التمرينةات العمليةة 

والتدريب وفقا ألحكام الالئحة الداخليةة ولمجلةس إدارة المعهةد ان يحةرم الطالةب مةن التقةدم لالمتحةان كلةه 

% مةن حضةور المحاضةرات 75المواد إذا رأي أن مواظبته غير مرضية بنسبة حضور تقل عن  بعضوأ

والدروس العملية والنظرية  طبقا ألحكةام الالئحةة الداخليةة للمعهةد وفةي هةذه الحالةة يعتبةر الطالةب راسةب 

رة المعهةد طبقةاً في المقررات التي حرم من التقدم لالمتحان فيها، اال اذا قدم الطالب عذرا يقبلةه مجلةس ادا

للوائح والنظم المنظمة لذلك حيل ال يسمح له بدخول االمتحان ويعتبر الطالب غائب بعذر مقبةول فةي هةذه 

 المواد.
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 (17مادة )

علي طالب الفرقة الرابعةة )البكةالوريوس( إعةداد مشةروع التخةرج بنةاءاً علةي مةا يقةرره مجلةس القسةم  -

عهةةةد بنةةةاءا علةةي اقتةةةراح مجةةالس األقسةةةام العلميةةةة المخةةتص مةةةن موضةةوعات ويحةةةدد مجلةةس إدارة الم

المختصة فترة إضافية في حدود أربع أسابيع للمشةروع بعةد االمتحةان التحريةري عقةب امتحانةات الفصةل 

 تشكيل لجان لتقييم المشاريع المقدمة من الطالب عمليا وشفهيا.مجلس اإلدارة الدراسي الثاني ويعتمد 

)البكالوريوس( الذين يرسبون في مادة  المشروع  يعتبرون باقون لإلعةادة فةي طالب الفرقة النهائية  -

السنة الدراسية التالية ويتقرر عليهم إعداد المشروع مرة أخري وال يمنحون درجةة البكةالوريوس إال بعةد 

 مقبول.  أقصىير الذي يمنح للطالب بحد دإعداد مشروع تعتمده لجان تقييم المشروع طبقا للتق

 (18مادة )

لمعاهد التةي تكةون مةدة الدراسةة بهةا خمةس سةنوات علةي األقةل ، يعامةل طةالب الفرقةة الثانيةة ل بالنسبة -

بالمعاهد التي بها فرقة إعدادية وكذلك طالب الفرقة الثالثة بالمعاهةد التةي لةيس بهةا فرقةة إعداديةة معاملةة 

 طالب الفرقة قبل النهائية.

الترخيص لطالب الفرقة النهائية وما قبل النهائيةة الةذين قضةوا بفةرقتهم كما يجوز لمجلس إدارة المعهد  -

سنتين التقدم لالمتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسةبوا فيهةا وبفرصةتين إضةافيتين 

 للتقدم لالمتحان من الخارج.

وذلةك بصةرف النظةر  -لفرقة اذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما ال يزيد علي نصف عدد مقررات هذه ا -

 .  ما لم يصدر قرار بغير ذلك عن المقررات المتخلفة من فرق سابقة رخص له االمتحان حتي يتم نجاحه

 ( 19مادة )

طالب الفرقةة النهائيةة البكةالوريوس الراسةبون فيمةا ال يزيةد عةن ثةالث مقةررات دراسةية )علةى أن يكةون 

فةرق أدنةي يعقةد لهةم  مةنوسةواء مةن مةواد الفرقةة النهائيةة أإحداها علةى اإلقةل مةن المقةررات اإلنسةانية( 

إمتحان في شهر سةبتمبر مةن كةل عةام فةكذا تكةرر رسةوبهم يبقةوا لإلعةادة فةي العةام  الدراسةي التةالي فيمةا 

رسبوا فيه ويمنحةون فةرص لالمتحةان للمةواد الراسةبين فيهةا مةع الفصةل الدراسةي الةذي تةدرس فيةه تلةك 

ا ويمنحةون درجةة البكةالوريوس طبقةا لةدور التخةرج الةذي يةتم نجةاحهم فيةه  المواد حتةى يةتم نجةاحهم فيهة

 دور سبتمبر . وأ - دور يونيو
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 ( 20مادة )

لمجلس إدارة المعهد أن يعفي الطالب في سنوات النقل من االمتحان في المواد التي سبق أن نجح فيها  

بة لمواد الفرقة النهائية )البكالوريوس( في معهد علمي آخر معترف به من وزارة التعليم العالي.  وبالنس

 الفرقة النهائية ويؤدي االمتحان فيها. فال يجوز اإلعفاء من أية مادة ويدرس الطالب جميع مواد

 ( 21مادة )

بتعيةين رئةيس  -يصدر سنويا قرار من وزيةر التعلةيم العةالي بنةاء علةي عةرض رئةيس قطةاع التعلةيم  -1

عام االمتحان النهائي )البكالوريوس( بالمعهد ويعتبر عميد المعهد رئيسةاً عامةاً المتحانةات النقةل بةه 

 باالمتحان. ويكون رئيس عام االمتحانات مسئوالً مسئولية كاملة عن تنظيم جميع األعمال المتعلقة 

يرسل المعهد إلى اإلدارة العامة للمعاهد العالية الخاصة بوزارة التعلةيم العةالي بيةان بأسةماء الطةالب   -2

المقيدين بكل فرقة دراسية والمسموح لهةم تأديةة االمتحةان وذلةك فةي كشةوف مةن ثةالث صةور قبةل 

البكالوريوس لمراجعتهةا للتأكةد مةن مرحلة  وبدء االمتحان بشهر علي األقل سواء في مرحلة النقل أ

وتقةوم اإلدارة المةذكورة بعاليةة باسةتبعاد مةن لةيس لةه حةق  -أحقية هؤالء الطالب في أداء االمتحةان

أداء االمتحةان وإخطةار المعهةد بصةورة معتمةدة مةن الةوزارة قبةل بةدء االمتحانةات ، وترسةل صةةوره 

رة بةاإلدارة العامةةة للمعاهةد العاليةةة أخةرى لةرئيس عةةام االمتحةان للعمةل علةةي أساسةها مةع بقةةاء صةو

علةةي أن تكةةون مرتبةةة حسةةب الحةةروف الهجائيةةة ألسةةماء ،  الخاصةةة بةةالوزارة للمراجعةةة والمتابعةةة

 الطالب في كل تقدير وتعلن في مكان ظاهر بالمعهد ولوقت كافي لإلطالع عليها.

يةةة الفصةةل الدراسةةي ترسةةل إلةةي وزارة التعلةةيم العةةالي فةةي كةةل فصةةل دراسةةي جةةداول امتحانةةات نها -3

 تشكيل لجان االمتحانات وقوائم الممتحنين والمصححين.بيان برسل العتمادها كما ي

تعلن نتيجةة امتحانةات النقةل بعةد مراجعتهةا مةن اإلدارة المختصةة بةوزارة التعلةيم العةالي واعتمادهةا   -4

مةةن وزيةةر التعلةةيم مةةن مجلةةس إدارة المعهةةد كمةةا تعلةةن نتيجةةة امتحانةةات البكةةالوريوس بعةةد اعتمادهةةا 

العالي بكشوف مفصلة لكل من الناجحين بتقةديراتهم والمتخلفةين مةع ذكةر مةواد التخلةف والراسةبين 

 مع ذكر المواد التي رسبوا فيها.

يقوم المعهد بتحرير شهادات مؤقتة لخريجةي السةنوات النهائيةة يوقعهةا عميةد المعهةد موضةحاً بهةا   -5

ام( كمةا يقةوم المعهةد بتحريةر شةهادات للخةريجين وتقةوم اإلدارة التقدير العة –دور التخرج  –)االسم 

المختصةةة بمراجعتهةةا واعتمادهةةا ويحةةدد بهةةا تةةاريخ مةةنح الشةةهادات وتةةاريخ اعتمةةاد وزيةةر التعلةةيم 

 العالي لنتيجة االمتحان.
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 ( استخراج النتيجة22مادة )

لةةب بكشةوف )الكنتةةرول بعةد االنتهةاء مةةن أعمةال االمتحانةةات والتصةحيح يةةتم رصةد الةةدرجات لكةل طا  -1

تحريةري( ومجمةوع  –أعمةال سةنة  –شيت( يبين بها الدرجات التفصيلية لكل مادة : )شةفوي/عملي 

 درجات المادة والتقدير. 

   يتم إعداد كشوف إلعالن النتيجة موضحاً بها تقدير كل مادة والتقدير العام للطالةب والنسةبة المئويةة   -2

 –نةاجح بمةةادتين   –نةاجح بمةادة   –مقبةةول   –جيةد  –د جةداً جية –ممتةةاز   سةواء نةاجح بتقةدير عةام)

 باق لإلعادة......أخري(. - ناجح بثالث مواد إحداها مادة انسانية على االقل

 وذلك بنفس تسلسل رقم الجلوس بالكنترول شيت األصلي وتعد ثالث نسخ من هذه الكشوف حيل:

 اإلدارة العامة للمعاهد العليا الخاصة.  –ترسل نسخة واحدة لوزارة التعليم العالي بالقاهرة  -أ

 نسخة لشئون الطالب للعمل بها.  -ب

نسةخة تحفةم مةع الكنتةرول شةيت األصةلي بمكتةب السةيد األسةتاذ الةدكتور وكيةل المعهةد لشةئون  -جـة

رول شةيت مةن كافةة األفةراد الةذين شةاركوا  العميد وتوقع جميع النسةخ والكنتة والتعليم والطالب أ

فةةي اسةةتخراجه بصةةورته النهائيةةة ويعتمةةد ذلةةك مةةن عميةةد المعهةةد تمهيةةداً العتمادهةةا مةةن مجلةةس 

 اإلدارة وبحيل تشتمل علي نسخة لإلعالن على الطالب.

 

 ( تقديرات نجاح الطالب ورسوبهم23مادة )

 يقدر نجاح الطالب في امتحان كل فرقة من فرق النقل بجميع الشعب بكحدى التقديرات التالية:  -أ

 % فأكثر من مجموع الدرجات. 85ممتاز للحاصل على  -

 % من مجموع الدرجات. 85% إلى أقل من  75جيد جداً للحاصل على  -

 % من مجموع الدرجات. 75% إلى أقل من  65جيد  للحاصل على  -

 % من مجموع الدرجات. 65% إلى أقل من  50مقبول للحاصل على  -

 يتحدد تقدير الطالب الراسب بأحد التقديرات التالية: -ب

 %.50% إلي اقل من 30ضعيف للطالب الحاصل علي مجموع  -1

 % من مجموع الدرجات.30ضعيف جدا للطالب الحاصل علي مجموع اقل من  -2
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% مةن درجةة االمتحةان التحريةري 30اصل على درجةات أقةل مةن راسب الئحة )رت( للطالب الح -3

لرأفةة او أعلةى مةن او يعةادل  الحةد يةدخل فةى نطةاق ا الكليةة فةى المقةرر ومجمةوع درجاتةهالمقةرر في 

 .وفى جميع االحوال تطبق قواعد التيسير المرسلة من الوزارة  األدنى للنجاح

تحريريا واألخر شفهيا أوعمليةا فةان تقةدير الطالةب فةى إذا تضمن االمتحان فى احد المقررات امتحانا  - جـ

تقديرات االمتحان التحريري والشفوي والعملي ويعتبةر الطالةب الغائةب مجموع هذا المقرر يتكون من 

 فى االمتحان التحريري غائبا فى امتحان المقرر وال ترصد له درجة فيه.

 إذا تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس االدارة عن فترة الغياب فيعتبر غيابه بعذر مقبول.  -د

 ( 24مادة )

المواد ذات المسمي الواحد ويةدرس جةزء منهةا بكةل فصةل دراسةي يعامةل جزئةي المةادة علةي أنهمةا مةادة 

ل دراسةي فكنةه واحدة عند احتساب مواد التخلف وفةي حالةة نجةاح الطالةب فةي جةزء مةن  المةادة بةأي فصة

يعفي من أداء االمتحان فيه ويؤدي االمتحان في الجزء الذي رسةب فيةه فقةط وفةي الفصةل الدراسةي الةذي 

يدرس به هذا الجزء وال يزيد التقةدير الةذي يحصةل عليةه فةي حالةة أدائةه االمتحةان بةه ونجاحةه عةن الحةد 

ئةب فةي االمتحةان التحريةري فةي أحةد األقصى لتقدير مقبول فةي هةذه المةادة )المقةرر(. ويعتبةر الطالةب الغا

جزئي المادة راسةباً فةي الجةزء الةذي تغيةب فيةه وعليةه تأديةة هةذا الجةزء ويصةبح تقةدير المةادة غائةب وال 

 تجمع درجاته.

 ( النقل من فرقة إلي أخري25مادة )

 إذا رسةةب فيمةةاوينقةةل الطالةةب إلةةي الفرقةةة األعلةةى إذا نجةةح فةةي جميةةع مقةةررات الفرقةةة المقيةةد بهةةا أ -

يزيد عن ثالث مقررات دراسية )على أن يكون إحداها علةى اإلقةل مةن المقةررات اإلنسةانية( مةن فرقتةه  ال

 0من فرق دراسية أدني سابقة مع نجاحه في باقي المقرراتوأ

يؤدى الطالب المنقولون بمواد تخلف من الفرق األدنى امتحانا فةي المقةرر الةذى رسةب فيةه الطالةب فةي  -

 ى يدرس فيه المقرر حسب المواعيد والجداول المعلنة بكل فصل دراسى.الفصل الدراسى الذ

مع مراعاة ما جاء بالفقرة السابقة الطالب الراسةب  يتقةرر عليةه إعةادة العةام الدراسةي دراسةة وامتحانةا  -

فةةي مةةواد الرسةةوب فقةةط وعليةةه متابعةةة الدراسةةة واالمتحانةةات الشةةفهية والعمليةةة وامتحةةان آخةةر الفصةةل 

 مع فرقته الدراسية.خر العام وآالدراسي 



 خلية لمرحلة البكالوريوسالداالالئحة   المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

 

 

- 19 - 

 

 ( التقدير النهائي لطالب البكالوريوس26مادة )

يحتسةةب التقةةدير النهةةائي للطةةالب لدرجةةة البكةةالوريوس علةةي أسةةاس مجمةةوع الةةدرجات لجميةةع السةةنوات  

الدراسية )من أعدادي حتى الفرقة الرابعة( وينسب المجموع الحاصةل عليةه الطالةب إلةي المجمةوع الكلةي 

 لحاصل عليها:لهذه السنوات )المجموع التراكمي( ويحصل الطالب علي التقديرات اآلتية طبقا لدرجاته ا

 % فأكثر من المجموع التراكمي. 85تقدير عام ممتاز للطالب الذي يحصل علي  -

 %من المجموع التراكمي.85% إلي اقل من 75تقدير عام جيد جدا للطالب الذي يحصل علي  -

 %من المجموع التراكمي.75% إلي اقل من 65تقدير عام جيد للطالب الذي يحصل علي  -

 %من المجموع التراكمي.65% إلي اقل من 50مقبول للطالب الذي يحصل علي تقدير عام  -

ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا حصل علي تقدير عام جيةد جةداً علةي األقةل فةي جميةع سةنوات الدراسةة   

ماعدا الفرقة اإلعدادية مع عدم سةبق رسةوبه فةي أي مةادة مةن المةواد الدراسةية فةي جميةع الفةرق ماعةدا 

 عدادية.الفرقة اإل

  (27مادة )

والئحةة المعاهةد الصةادرة بةالقرار الةوزاري  1970لسةنة  52تم تطبيةق أحكةام المةواد الةواردة بالقةانون ي

 والقرارات الوزارية المعدلة علي المعهد فيما لم يرد به نص بهذه الالئحة. 1987لسنة  1088
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 والنظام الكودي المقررات الدراسية

 (: 28) مادة

تبين الجداول التالية المقررات الدراسية موزعة على الفصلين الدراسيين لسنوات الدراسة 

المعملية وعدد وعدد الساعات المخصصة أسبوعيا للمحاضرات والتمارين والدروس 

ساعات االمتحان والنهاية العظمى لدرجات كل مقرر لالمتحانات التحريرية والعملية 

والشفوية واألعمال الفصلية والمحتوى العلمى لكل مقرر من مقررات الدراسة بعد تحديدها 

 بمعرفة مجالس األقسام المختصة.

 الدراسية للمقررات الكودي النظام

 

 

 

 

 
 رمز القسم العلمي                                                                                                        

 
 

 ( 4 - 0الفرقة )

                                           
 (0 )الفصلين   3- 2 -1الفصل الدراسي                                                        

 
       (99-0المقرر)رقم                                                    

 

 

 كود القسم / التخصصاسم القسم  مسلسل

 BAS  العلوم األساسية 1

 ARC الهندسة المعمارية     2

 CVE الهندسة المدنية  3

4 

   :كهربيةالالهندسة 

 (  الكهربية االلكترونيات واالتصاالتهندسة  تخصصكهربية )الالهندسة 

 (والتحكمالحاسبات هندسة  تخصصكهربية )الالهندسة 

 قسم غير موجود بالمعهد – هندسة القوى واآلالت الكهربية( تخصص)كهربية الالهندسة 

EE 

EEE 

EEC 

EEP 

 MEP غير موجود بالمعهد تخصص – الهندسة الميكانيكية 5

 HUM االنسانيات والعلوم االجتماعية 6

 

 بكل فصل إمتحانهاويؤدى الطالب مواد ممتدة  0

 بالفصل الدراسي األولمنتهية وإمتحانها مواد  1

 بالفصل الدراسي الثاني منتهية وإمتحانهامواد  2

 مواد ممتدة وامتحانها في الفصل الثاني فقط 3
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 رؤية ورسالة 

 وأهداف المعهد
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  رؤية ورسالة وأهداف المعهد

 مقدمة

طبقدى  لقدياو تر دي الوعندب    ( 2006أنشئ المعهد  العدىلل لنهس  دا تالولسجلج بدى الشيالشدب   دى   

تالدد ر و ددد ابدد ا ال وا ددا  2006/ 17/6تالصددى و اوددىو    2006( لعددى  931العددىلل و دد   

لبنبدي مولنبدىا الوسمبدا  دي  ، ام  سا كشي الشدب  2006/2007اىلمعه  ا وبىوا  من العى  الجىمعي 

المعه  المخونشا من أ سى  اصشا  ىما ت ي محى ظا كشيالشب  اصشا  ىصا. تتعوبي  تال لوى مصي

تحبجر  ي تلـجو الحبىة البشي ا تتقد مهى،  يتمثل  تو وئبس الويت الموخصصا ابالهس   األ سى 

 .موحضية هي تخود اوج بي اللثبي من ت ىئل البسبا األ ى با لنحبىة ال

 الرؤية

أكى  مبى  ل مجىالا العنج  الهس  دبا تالولسجلج بدا  ندل المسدوج   ا  تمعوم  ا  أن  لجن المعه  وائ 

 المحنل تاإل نبمل تال تلل.

 الرسالة

 د ا   دي جبن إا -تراوة الوعندب  العدىلي  – نوز  المعه  العىلي لنهس  ا تالولسجلج بى  الشي الشدب  

 منبدبن موخصصبن  ي مجىالا الهس  ا تالولسجلج بى طبقى  لنمعى بي القجمبدا األكى  مبدا المي عبدا 

 ددى و ن  نددل إ ددياا احددجم  نمبددا مبولددية تتقدد    تحوبى ددىا  ددجع العمددل المحنددل تاإل نبمددل إ

   مىا مجومعبا تت و ب مب انل تا وشىواا هس  با  ل إطىو القب  األ ال با.

 هداف المعهدقيم وأ

 الولسجلج بدىتتشلل القب  المشويكا الوي تحل   منبدىا تأنشدلا ت ال دىا المعهد  العدىلل لنهس  دا 

تراوة الوعنب  العىلل تالبحث العنمل أهمبا  ىصا حبدث  بسدل  نبهدى المعهد   دمعو   –الشي الشب  

د هدد ا القددب  ، تتددونخ تنجىحىتدد   ددي انددجه وآ ودد  تل اا و ددىلو  تتحقبددت أه ا دد  اال ددوياتبجبا

 الحىكما لسظى  العمل اىلمعه   ي:تالمشويكا 

  Academic Freedomالحرية األكاديمية :  -1

 المهسي تالشخصي، تاإلحسدى  اههمبدا اإلنجدىر جاولىو، تاإلا اع، تالسمتاإل وة تتظهي  ي المبى 

  تن تهثبي  ىو ل .

   Excellenceالتميز :  -2

تسمبدا المهدىواا تالولدج ي المسدومي  من  دال  ت وحقت اىللشىح من أ ل الومبز  ي كل  مل تذلك 

،  لأل يا  تاألنشلا تالعمنبىا الوي  قج  اهى المعه  لوحسبن الجدج ة  دي الوعندب ، تالدوعن ، تالبحدث

األ نل من الجج ة تاإل اوة تالخ مىا الوي  ق مهى تالوي توشت مع المعى بي القبى با الول تمثل الح  

 العىلمبا.
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   Team-workالعمل الفريقي :  -3

تذلددك اوشددجبع  بمددا العمددل ادديتح الشي ددت  ددي البحددجم تاأل مددى  ال ا نبددا تالخىو بددا لنمعهدد ، 

تمعىمنا اآل ي اىحويا ، تمسى  ة اللالب لنمشىوكا  ي تسمبا وتح العمل الشي قي أثسىا  وا دوه  

 .تالعمل المب اني  مه  األكى  مي  ل ميحنا ال وا ىا العنبىاىلميحنا الجىمعبا األتلل تتق

    Integrityالتكامل :  -4

، تالثقددا تاال ومددى  تتبددى    ، تاألمىنددا  ددي كددل األ مددى ، تاإل ددال  تالصدد ع ت وحقدت اىالنشوددىح

 المعنجمىا لنولىمل.

   Fairnessالعدالة :  -5

الئت  مع احوديا  حي دا تحقدجع الجمبدع تإتبدىع  بى دا جمن  ال  الوعىمل مع كل األ يا   نل نح

البعد   دن ال اتبدا تحدب الدسشك تذلدك تالبىب المشوجح لوحقبت الصىلح العى  تالمصىوحا تالششى با 

  ىوج المعه .تمع كل األطياف أصحىب المصنحا  ا ل 

    Leadershipالقيادة :  -6

الحوددياف المهسددي، تالمسدداجلبا اال ومى بددا  ددن طي ددت ته بدد  األ تاو القبى  ددا الوددي تدد    تتحشددز ا

 لبك كل م  ي  ىئ ".تاإل مىن اىلقج  المهثجو" كل  ىئ  م  ي تلبست اإل اوة ت

   Transparencyالشفافية :   -7

الدوعن ، تت و  من  ال  الوعىمدل امصد ا با تأمىندا تإ جدى  للبدا معومد ة لنوعىمدل مدع عداجن الوعندب  

 هباا الو و ك تمعىتنبه  تاإل او بن تاألطياف المجومعبا.تاآل اا تاالوتقىا اشاىا 

   Responsivenessاإلحساس بالمسئولية :  -8

تذلددك اىال ددوجىاا لنمولنبددىا األ ى ددبا تمقىانددا االحوبى ددىا الحقبقبددا لسددلىن المجومددع المحنددل  

 تالمسوشب  ن تأصحىب الحقجع تالمصىلح مع الويكبز  نل مولنبىا  جع العمل.
 

 Belongingsنتماء : اإل -9

   نجىحدت ت وحقت من  ال  الوعه  اىلمشىوكا تالوعىتن  ي تحقبت أه اف المعه  تتح اتد  تأ ديا ا

 تاإلوتقىا ا .   الحشىظ  نل  معو ت
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 األهداف االستراتيجية 

 تتلخص أهداف المعهد االستراتيجية في:

 لنحصج   نل اال ومى  األكى  مي المسومي.  االلوزا  امعى بي الجج ة -1

 تلج ي البيامج الوعنبمبا تالمقيواا ال وا با طبقه لنمعى بي القجمبا األكى  مبا. -2

 ."احث  نمي تلببقي مبولي " ا ا ال وا ىا العنبىالعمل  نل تلج ي البحث العنمي ت -3

 المجومع الم نل.إ الا  بما المساجلبا اال ومى با اىتشى بىا الشياكا مع مسظمىا  -4

 الوحسبن تالولج ي المبسل  نل لواا المسوشب  ن. -5

 تسمبا المجاو  البشي ا تالوعنبمبا اىلمعه . -6

 تعز ز الجضع الوسى سي لنمعه . -7
 

 الهدف االستراتيجى األول: اإللتزام بمعايير الجودة للحصول على اإلعتماد األكاديمي المستمر. 

 األهداف الفرعية:

 ت ى نبا إ اوة الجج ة.إ ومياو ا   .1

 ا ولمى  الهبىكل األكى  مبا تالوسظبمبا اىلمعه  .2

  NORMSا ولمى  تصبىنا المسشآا تاأل هزة طبقى  لنمعى بي  .3

 تشعبل نظ  الموىاعا تتحسبن طيع الوقج   لوحقبت معى بي اال ومى . .4
 

طبقأ للمعايير القومية الهدف االستراتيجى الثاني: تطوير البرامج التعليمية والمقررات الدراسية 

 األكاديمية.

 األهداف الفرعية:

 ( NARSتصمب  البيامج الوعنبمبا ت قى  لنمعى بي القجمبا األكى  مبا المي عبا القبى با    .1

 الوح  ث تالولج ي  ل تجصبف البيامج تالمقيواا اع  تبسل المعى بي القجمبا األكى  مبا. .2

 .بيامج تالمقيواا ال وا باالميا عا ال تو ا ال ا نبا تالخىو با لن .3

 تسج ع مصى و المعي ا مع الويكبز  نل المصى و االللويتنبا تالوعن  ال اتل. .4

 

بحث علمى " بدء الدراسات العلياالعمل على تطوير البحث العلمي والهدف االستراتيجى الثالث: 

 ."تطبيقى مبتكر

 األهداف الفرعية:

 الوخصصىا الملنجاا لنمعه  ت  ما المجومع.إ  ا  تإ ومى   لا احثبا لنمعه  توضمن  .1

 ايامج تعنبمبا     ة اىل وا ىا العنبى. .2

 تشجبع تتحشبز البحث العنمل اإلاولىو  المومبز. .3

 ISO 17025تههبل اعض المعىمل لإل ومى  االكى  مي طبقى  لنمجاصشا  .4
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الشراكة مع منظمات المجتمع الهدف االستراتيجى الرابع: إعالء قيمة المسئولية اإلجتماعية بإتفاقيات 

 المدنى.

 األهداف الفرعية:

 إ  ا  تتشعبل  لا   ما المجومع تتسمبا البباا. .1

 إ وح ام تح اا ذاا طىاع  ى  اسىا  نل االحوبى ىا المجومعبا. .2

 تسشبط تتلج ي الجح اا القىئما لوسمبا المجاو  ال اتبا.  .3

 المجومعبا.تقج ا اليتااط ابن المعه  ت ي جب  لوحقبت الشياكا  .4
 

 الهدف االستراتيجى الخامس: التحسين والتطوير المبنى على آراء المستفيدين.

 األهداف الفرعية:

 إ ولالع ت بى  لواا المسوشب  ن من  مبع الشاىا. .1

 تق    الوغ  ا اليا عا اششى با تمجضج با. .2

  بى ا الممىو ىا العى لا ت    الومببز ابن  مبع الشاىا المعسبا. .3

 تتلببت للبا تضمن الولج ي تالوحسبن المسومي.تضع  .4
 

 .بالمعهد الهدف االستراتيجى السادس: تنمية الموارد البشرية والتعليمية

 األهداف الفرعية:

 تح    االحوبى ىا الو و ببا لنشاىا المعسبا  .1

 إ  ا   لا لوسمبا المهىواا تالق واا لنشاىا المعسبا .2

 تسشب  البيامج الو و ببا لوسمبا الق واا  .3

 تقبب  لثي تمي ت  الو و ب لنوسمبا المهسبا اىلمعه  .4
  

 الهدف االستراتيجى السابع: تعزيز الوضع التنافسي للمعهد.

 األهداف الفرعية:

     تإ وح ام الجح اا ذاا اللىاع الخى .  .1

 تضع للبىا لولببت اينىمج المسح ال وا با. .2

 لج ب اللالب الجا   ن.تضع للبىا  .3

 .تلج يمعمل الي صا ال تلبا لقبى ة الحى ب اآللل .4

 محاور الخطة اإلستراتيجية

وزارة التعليم العالى  –ترتكز الخطة اإلستراتيجية للمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ 

 والبحث العلمى على خمسة محاور رئيسة هي:

 

محجو ضمىن الجج ة تتههبل المعه  لإل ومى  األكى  مل ت شمل األه اف اال وياتبجبا   .1

 1،2،5.) 
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 (.3محجو البحث العنمي ت شمل اله ف اال وياتبجل    .2

 (.4محجو   ما المجومع تتسمبا البباا ت شمل اله ف اال وياتبجل   .3

 (.6محجو الوسمبا البشي ا تالوعنبمبا ت شمل اله ف اال وياتبجل   .4

 (.7محجو الومبز تالجضع الوسى سل ت شمل اله ف اال وياتبجل   .5
 

 

 المواصفات العامة لخريج المعهد: -

 يحرص المعهد على أن يتخرج الطالب منه وهو:

 .من  امشىهب  الي ىضبىا تالعنج  تالمبى ئ الهس  با لحل المشلالا الهس  با -1

 اىلمعي ا الولسجلج با الح  ثا ت ى و  نل ا وخ ا  تلسجلج بى المعنجمىا. من  -2

  مونك مقجمىا العمل األ ى با  ا ل مصي ت ىو هى. -3

  مونك  مبع مهىواا العمل اىللمببجتي تاالنوينت. -4

  مونك مهىواا اتخىذ القياو. -5

 ل  ا مسوج تعنبمي ت ى و  ني تسج ق . -6

 مل اإل اور السى ح. مونك مهىوة اإل اوة تالوخلبط تالع -7

 مزت  اىلق واا النغج ا الالرما. -8

 اىلمجومع المحبط تالوهثبي  ب . اشى نبا  ى و  نل تجضبح وآ و  تاالتصى  -9

  ى و  نل المسى سا  ل  جع العمل. -10

  ى و  نل تلببت أ ىلبب الوشلبي العنمي المسومي. -11

  ى و  ني  نت  ي   مل     ة تموسج ا. -12

 مي تالمهسي. جمع ابن الوههبل األكى   -13

 ى و  نل ا ياا البحجم األكى  مبا تالولببقبا  ل تخصد الهس  ا المعمىو ا   -14

 .تالوحل الحى بىا هس  ا تاللهيابا تالهس  ا الم نبا تهس  ا االللويتنبىا االتصىالا 

 ى و  نل   ما المجومع من  ال  المشىوكا  ل تضع اليآ  المسوقبنبا   -15

 تاإل وياتبجبىا الالرما لنوسمبا المسو اما.

 ى و  نل المحى ظا  ني الجضع الوسى سي لنمعه  ابن المعىه  الممىثنا تالوىاعا لجراوة   -16

 الوعنب  العىلي تللنبىا الهس  ا الخىصا تالحلجمبا.

 مع تنشي الج ي البباي. سىه   ي   ما المجو -17
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 وحدة ضمان الجودة
 

 تمهـــــــيد:

القدجانبن تالقدياواا تالئحود  الوسشب  دا ت  1994( لسدسا 101طبقى  لقىنجن تسظدب  الجىمعدىا و د   

إنشدىا المعهد   اشدهن  17/6/2006  (  اوىو  931القياو الجراور و    تالملمنا لهمى تالمع لا 

  الهباا اإنشىا  2006 لسسا 82 و   القىنجن ص تو اع تالولسجلج بى الشي الشب  تالعىلي  لنهس  ا 

 االئحودد   2007 لسددسا( 25  و دد  الجمهددجور تالقددياو اال ومددى ت الوعنددب   ددج ة لضددمىن القجمبددا

 تلندب  2009 لسدسا أغسلك  ل الصى و العىلي الوعنب  مؤ سىا ا ومى   لبل تاشحد. الوسشب  ا

 صد و  قد  ذلدك  ندل تاسدىاا  . العدىلل الوعندب  مؤ سدىا اجمبدع الجدج ة لضمىن معوم ة تح ة ت ج 

 ضددمىن تحدد ة اإنشددىا 2009/ 21/11 اوددىو   2009 لسددسا( 7  و دد  مجنددك ا اوة المعهدد    ددياو

 لجحدد ا ال ا نبددا الالئحددا ا ومددى  تدد تالشددي الشددب    الولسجلج بددىت لنهس  ددا  العددىلي اىلمعهدد  الجددج ة

تد  تحد  ث ت .  22/2/2014 اودىو  ( 54  مجندك ا اوة المعهد  و د  اىلمعهد   دي الجدج ة ضمىن

 اعد  صد تو  لبدلت .2015 لسدسا( 70  و د   المعهد  ا اوة مجندك ا ومى هدى اقدياوته ا الالئحدا 

   ق  ت  تح  ث الالئحا ال ا نبا لجحد ة ضدمىن الجدج ة اىلمعهد   2016 ي أاي ل  2015 اإل ومى 

  .  2016 ي  بومبي 

تودجا ي لد  هى كى دا الجثدىئت ت معهد  الجج ة هل المساجلا  ن إ اوة الجدج ة  ا دل ال تتح ة ضمىن 

 .معه األ لا الخىصا اىلممىو ىا الولببقبا إل اوة الجج ة اىلت

 أهداف الوحدة:

إلددي تقددج   األ اا الشددب   الشددي الولسجلج بددىت لنهس  ددا العددىلي اىلمعهدد تهدد ف تحدد ة ضددمىن الجددج ة 

اإل اور تالمجومعي لولج ي العمنبا الوعنبمبا تالبحثبدا ت  مدا المجومدع تتسمبدا الببسدا تاألكى  مي 

مدن  بدل الهباددا القجمبدا لضددمىن طبقدى لنمعددى بي األكى  مبدا القجمبددا تذلدك لنحصدج   نددي اال ومدى  

 :طي تذلك من  وحقت تاال ومى  ت ج ة الوعنب  

 

 .اىلمعه  الوعنبمبا العمنبا مخي ىا  ي تالخىو ي المحني المجومع ثقا إكوسىب  -1

 المهومددا  األهنبددا تالجمعبددىا المدد ني المجومددع لمؤ سددىا المجومعبددا المشددىوكا تشددجبع  -2

 .اىلمعه  الجج ة مسىخ ت    الي ىاا  ل لنمشىوكا اىلوعنب 

 . تاإل اور تالبحثي األكى  مي المسوج   نل األ اا  ي تالومبز الجج ة ثقى ا نشي  -3

 اىلمعهد  العدىمنبن كى دا تالمسدوميابن الد اتي الوقدج   ايامج تلببت اههمبا الج ي  تي ب   -4

 .المخونشا تأ سىم 

 الشي دت توتح الشدىمنا الجدج ة  دب   ندل تقدج  المعهد  مسوج   نل تسظبمبا ثقى ا تي ب   -5

 .اال ومى  مولنبىا  مبع  ي المشىوكا نحج تالوج   المسومي تالوحسبن

 .لنمعه  الوىاعا الوخصصىا كى ا  ل الوسى سبا تالق وة الومبز  ب  إ الا  -6
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  دددي العنمبدددا األ سدددى  كى دددا تتشدددجبع ، تاإل ومدددى  الشدددىمنا الجدددج ة ضدددمىن  منبدددا   ددد   -7

 .اإل ومى  مولنبىا  مبع  ل المشىوكا

 

 البحدث مجى ت المىلبا تالشاجن اإل اوةت الوعنب  مجى   ل الضعف تنقىط القجة نقىط تح    -8

 .المجومعبا الخ مىا مجى ت العنمي

 .اىلمعه  الضعف نقىط  نل الوغنبت القجة نقىط لوعز ز المسى با الخلط تضع -9

 .اىلمعه  الجج ة معى بي تتح  ث تميا عا إ  ا  موىاعا -10

 المعايير األكاديمية المتبناه -

( كحد  NARSالمعى بي القبى با األكى  مبدا العىلمبدا  المعه  اجمبع أ سىم  العنمبا المخونشا  وبسل 

 امج.البيال وبىر أ نل لمولنبىا 

 بالمعهدقبول الطالب  -

اىلمعه   ن طي ت الوسسبت من ملوب الوسسبت اليئبسدي حسدب مجمدجع اللدالب  و   بج  اللالب 

توغبىته  ت وبع المعه  المجنك األ نل لنجىمعىا  س  معى لا  و ا البلىلجو ج  الحىصل  نبهدى 

و ج  الودي تمسحهدى الجىمعدىا المصدي ا الوىاعدا لقدىنجن تسظدب  اللالب من المعهد  ا و دا البلدىلج

 الجىمعىا.

 متطلبات التخرج -

 دد   السددى ىا   نددل اللىلددب أن  جوددىر العنمبددا المخونشددا البدديامجلوحقبددت مولنبددىا الوخدديج مددن 

المدجا    د   مدن السدى ىا مدنأ ندل . تتوضدمن تندك السدى ىا تاوقد  ي مقبدج  أ ال وا با المقيوة

تالودد و ب الدد ا ني ،   وا ددبا مددن المددجا  اال وبىو دداال ىاسددى  دد   مددن الت  اإل بىو ددا( اإللزامبددا

 ددي المبدد اني مددن الودد و ب  أ ددىابع 8اىإلضددى ا إلددل   ددال  الصددبف لنشدديع اإل  ا  ددا تاألتلددل

مجضددح اىلخلددا جتكدد لك مشدديتع الوخدديج كمددى ه لنشدديع الثىنبددا تالثىلثددا  ددال  الصددبفمشددىو ع ال

 . ي ن كل اينىمج ال وا با

 فرص عمل الخريجين -

العسدلير. تتوبدى ن طببعدا تالخدى  أت نوحت الخي ججن اجهىا     ة  ي مصدي كىلقلدىع العدى  أ

تمن تخصد الل أ ي كمى هدج مج دج  اشدي   مدل  اكى  مي العمل من هس  ي إلل احث  نمي

 تال كوجواة. المى سوبيجالبعض  ي إ ولمى   وا و  نح يغب  . كمىن اىلبيامجبج الخي
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 متطلبات المعهد
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 متطلبات المعهد

 

 العلوم األساسية  -1

(لقووب الاساقوول ط ل56يقوو الطالباوورلسة طقووال قوول ط لطااسوو الطمقبقوودالساعاووبا ل ووة لقووب ب ل  -

 طمتدا:

 

عدد ساعات 

 التمرين

عدد ساعات 

 المحاضرة
 كود المقرر المقرر اسم

 BAS0001 (1رياضيات هندسية ) 8 4

 BAS0002 (1فيزياء هندسية ) 8 4

 BAS0203 كيمياء هندسية 2 2

 MEP0001 هندسية ميكانيكا 4 4

 EEC0101 ةبرمجالو اتلحاسبفي امقدمة  2 2

 MEP0302 سقاطاالهندسي والرسم ال 4 8

 MEP0103 تكنولوجيا اإلنتاج 2 2

 

 

 متطلبات العلوم اإلجتماعية واإلنسانية -2

 مقررات إنسانية اجبارية -أ

ل:ب (لقب 4ساعابا ل ة لقب ب ل لطالعبب يالطآلتداطإلنسبنداللاقل ط لطايق الطالبارلسة طقال

 

 كود المقرر اسم المقرر المحاضرةعدد ساعات  التمرينعدد ساعات 

 HUM0201 لغة انجليزية فنية 1 1

 HUM0202 الهندسية تاريخ العلوم 2 0

 

 مقررات إنسانية -ب

طاا ضوةالسباقبماوالطااورة  رلقولي لطإلنسوبنداللاقول ط لطاسة طقوالسكللقسمل ساىليق الطالبارل

 ةللسلنب ج
 

 القسم المختص المقرر الكود
عدد ساعات 

 المحاضرة

عدد ساعات 

 التمرين

HUM 1103 1 2 الهندسة الكهربية اقتصاد هندسي 

HUM 1204  1 2 الهندسة الكهربية فنيةتقارير 

HUM 2105 1 2 الهندسة الكهربية أمن صناعي 
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HUM 3106 2 الهندسة الكهربية إدارة المشروعات - 

HUM 3207 2 الهندسة الكهربية مهارات البحث والتحليل - 

HUM 4208 1 2 الهندسة الكهربية مجتمع تكنولوجيا المعلومات 

HUM 1110 1 2 المدنيةالهندسة  تشريعات وعقود 

HUM 1211 1 2 الهندسة المدنية اقتصاد هندسي 

HUM 2112 1 2 الهندسة المدنية إحصاء تطبيقي 

HUM 22XX ( 1مقرر انسانيات اختياري) 1 2 الهندسة المدنية 

HUM 3115 1 1 الهندسة المدنية كتابة التقارير الفنية 

HUM 41XX ( 2مقرر انسانيات اختياري)  1 2 المدنيةالهندسة 

HUM 1219  2 الهندسة المعمارية العمارة في الفنيالتذوق - 

HUM 1120 4 الهندسة المعمارية تاريخ ونظريات العمارة والفنون - 

HUM 2121 2 الهندسة المعمارية المنهج العلمي - 

HUM2222 1 2 الهندسة المعمارية تشريعات البناء وممارسة المهنة 

HUM4123  2 الهندسة المعمارية إنسانياتمقرر - 

HUM4224  2 2 الهندسة المعمارية مشروعاتالإدارة 

HUM4225 2 الهندسة المعمارية النقد المعمارى - 

ل

ل  
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لالتدريب الصيفي )الميداني( -3
ل

 آلية متابعة أداء التدريب الصيفي )الميدانى(

ل-: مقدمة

لطااباىلاسهنةقا لسكفلطاشدخل ةنب للياثللطاتة يرلطاادةطن لف لطاااهة   لأ ةبنللب لدأقبقلوطاتكن ا عدب

ب لطااجتاعلذط لسطااب السباتابونل عل ؤقلهوأھةطفلطاااهةاالبينبعل  ل قلهمندالطمةب يالهسلط ج

ل سلطاصسا ل اسدا لتسص  ر لوطااالفا لطاااس لاج طنرلطااسم ل  ل الدب لطا طقع لاةر طافلصلوطتبحا

للطااختسفا لق ق ل ع لسبالنة بج لأثنبءاسلسبا لطانظليالطااال لطمةب يادا لةابوطاااسدالطاة طقا يتدحلل.

لطالاتزطالتتاثللفىطاتة يرلطاادةطن لاسلسبالطةتسببل هب ط ل اسدال هاالف ل جبال لتخصصبتهمل

لطااهب ط ل لھره لوتك ن لطااال لفليق لطاتخصص لضا  لو هب ط لطااال لطإلسةطع لوإثب ر لطااال سقدم

 .سفل بئب ل سىلأ سببلطااالطاااللطااختسفالسص  رلالتكلدب ي  بكلرلاسةخ للف ل  لسانزاالخبلط

ل-: األهداف العامة للتدريب الميداني

للياتبل لطاادةطن  لأقلسباااهةطاتة ير لبعزءط  ل سط لإاى لتهةف لطات  لطاتاسدادا لطاااسدا ل   لطاااهةقدب 

  :وص اللإاىلتةقدقل ة ل  لطمھةطفل  لسدنهبل قلطااالسبااجتاعلوق

ل -1 ل  لطةتسبب لوتاكنهم لطااال لق ق ل تلسبب  ل ع لتتنبقر لطات  لطاااسدا لطااهب ط  طالسبا

ل.سص  رلسنبءرلو جةيالطالنخلططل ببشلرلف ل جتاعلطم ابل

 .وتنادال هب ط لطالتصبللطافابلل تاب ل سىلطانفسطاااللسلوحلطافليقلوسنبءلطإل -2

 .دالطمخالقدالطاانضبلاقدملطاسس ةاسطالسباللتةقدق -3

ل -4 ل هب ط  لسباخبلط تنادا لوتزويةھم لطاقلط ط للطاااسدالطالسبا لطتخبذ ل سى لتسب ةھم طات 

 .سةدبتهملطاخبصالطاااسدالطااستقبسدا

 .و جتاعلطم ابللسابليناكسلإيجبسدب ل سىلطاخلطلطاة طقدالطاااهةت ثدقلطااالقب لسد ل -5

طااكتسبالخالللطاة طقاللطمةب يادااتلبدقلطاااب فللطاااهةلإ لبءلطافلصالطاكب سالالسبال -6

 .ف لسدئالطاااللطاةقدقدا

لطااال -7 لق ق لالحتدبعب  لطالسبا لفهم لسنجبحلتل يل لطافهم لھرط لاتةقدق  .وطاسا 
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 يسهم التدريب الميداني في تحقيق مجموعة من مخرجات التعلم المستهدفة عن طريق  كما

  -:اكتساب الطلبة الكثير من الممارسة لها ومنها

 .طاتقدةلسباا ط دةو الاتزطالسسب ب لطااالوطلسأخالقدب لطاااللطااهنداطالاتزطال -

 طالعتاب ب .ةض  لطإلاتزطالس -

 .إنجبزلطم ابللطات ليكسفلسهبلطالبارلطااتة بلف لطا قتلطااةة  -

 .طالاتزطالسباق ط ةلطاا ض  السبااؤقسب لطااختسفا -

 .هلوطانقةقب للطات عدل -

 .طاةو ياطافندالإ ةط لطاتقب يلل -

 .وفاباالإظهب ل هب ط لطتصبللشخصدالإيجبسدا -

 .وض حوفب سدالو قالسطاقة رل سىل لضلطاااس  ب ل -

 .طاااس  بتدالوطإلقنب داوطقتخةطالطاتقندب لطاانبقبالانقللطالقبمللطالتصبادال -

 .ب  ختسفلطااؤقسىل علخب عطاولىةطخسطاطاقة رل سىلطالتصبللل -

 .مل  لخالللطاابب  ط لطإلسةط داتل يللحس للااشكال لطاااللطات لياك لأنلتت -

 .إ  طكلطافلصلطااتبحالوطسرلطااسب ةرل  لطآلخلي  -

ل.تقةيملحس لل اسدالوطةتسببل هب ط لطاقدب رل -

 -: جراءات تنفيذ التدريب الميدانيا

 االجراءات العامة -1

 و لطااشلف  

  ل و لطااشلفلطاادةطن

 ل و لطالبارلطااتة ب

 ر ةرلطاتة ي 

 إجراءات تنفيذ التدريب الميداني  -2

  خل ط لطاتسجدللاستة يرلطاادةطن 

  طسبب لطاتة يرلطااتأخلر 

  طال ترط ل  لطاتة ير 

  تقددملطالبار 
ل

ل

ل

ل
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 -: االجراءات العامة -1

 -تتمثل االجراءات العامة للتريب الصيفى )الميدانى( فى:

ل.نا ذجلطسرل نحلفلصالاستة يرلطاادةطن  -

 حض  لوغدببلطالبارلطااتة ب.لطقتاب ر -

 .طقتاب رلنا ذجلتقددملعهالطاتة يرلاسلبار  -

 .هطاادةطنىلو ةىلفب سدتالوطالقتفب رل نلطاتة يرطقتبدبنلالقتلالعل أىلطالالبلفىلأھادال  -

لطقتبدبنل أىلطالبارلفىلعهالطاتة ير. -

ل- :دور المشرف

ل-:ف لهو  طقعلطاتة يرلطاادةطن لوتتاثلل سؤوادبتلطاااهةحسقالطا صللسد لھ لطااشلفل سىلطاتة يرل

طاتة يرللھةطفطاتنسدقل علطااشلفلطاادةطن لاتةةيةلطاخلالطاتة يبدالاسلبارلسابليت طفقل علأ -

ل.طاتة يرلعهالوإ كبنب 

ل.وتقدداهبلسخص صلطاا طظبال سىلطاةض  لطاااهةتلبدقلا طمحل -

 .هترادللطااشبةللوطااقبب لطات لت طعه نبقشالتقةالطالبارل علطااشلفلطاادةطن لو ةبواال -

ل.شئ نلطالالبال تاب ھبلوإ قباهبلإاىلإ ط رللطااساىتقةيملنتبمجلطاتة يرلطاااس لإاىلطاقسمل -

ل-:لدور المشرف الميداني

لطالسبا لتة ير لفدهب ليتم لطات  لطااؤقسا لياثل لطاادةطن  لفدلطااشلف لتت طفل لأن لويجر طاشلوطلله،

لوطاقة رل سىلتأھدل لطالسبالوطاتاب لل علطااشكال لطات للطاالس سال  لحدثلطاخبلر وتة يرلوتقددم

ل:وتتةة ل سؤوادب لطااشلفلطاادةطن لفدابليأت .لي طعه نهب

ليت طفقل علط - لاسلبارلساب لطاتة يبدا لطاخلا لطااشلفلطمةب يا لاتةةية ل ع اتنسدقلوطاتابون

 .الطاتة يرطاتة يرلوإ كبنب لعهلأھةطف

 .هف لةللخل ط لتة يبله تبساالطالبارلو نبقشت -

 .خلالتة يرلطالبارلهاباجالطااشكال لوطاصا سب لطات لقةلت طع  -

 تابئالنا ذجلطاغدببلطاااةلاراكلطاغلض. -

ل.اسلبارلف لنهبيال ةرلطاتة يرلتقدداهل -

لدور الطالب المتدرب

 :وطعبب ل نهبو سىلطالبارل سؤوادب ل

لوةراكطاالمةالطاةطخسدالطاانظاالاهرطلطم للو نهبل بلو  لف للطاااهةالاتزطالسنظملوا طمحلط -

 .طاتة يرلطاس طمحلوطانظملطااتباالف لعها

 .طاااهةطاتسجدللاستة يرلَولفقب لاس طمحل -
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 .طقتكابللطانابذجلطاخبصالطاااةرلاستة ير -

 . لطااالاةىل ؤقسب لطاتة يرلوطالاتزطالسأخالقدبلطاااهةس لتاثدللح -

 .طالاتزطالسباتفلغلاااسدالطاتة يرلف لغدللأوقب لطاة طقا -

 .طااةبفظال سىلقليالطاااس  ب لطات ليتملإطالعلطااتة بل سدهبلف ل  قعلطاتة ير -

 .  ل هبالف لطمقسبالطات ليجلىلطاتة يرلفدهبلهطالھتابالستنفدرل بليكسفلسل -

لل - لطاقص ىلوسا طفقا لطاضلو ر لطاتة يرلإاللف لحةو   جسسلالليساحلاسلبارلستغددللعها

 .طااساىللطاقسم

 .اشلف لءلنا ذجلتقددملطالبارلاجهالطاتة يرلف لنهبيال ةرلطاتة يرلوتسسداهبلاسل -

ل.  ل شكال لأثنبءل اسدالطاتة يرلهإسالغلطااشلفل سىلطاتة يرلسابلقةلي طعهل -

ل-: مدة التدريب

ليؤ ىلطالبارل لااةر ل أ ساا طاتة يرلطاادةطنى لتبةأ لطاثبنىل قرللأقبسدع لطاة طقى ط تةبنب لطافصل

طاثباثالأىل علسةطيالطاالسالطاصدفدا.لوالليستلدعلطالبارلطاةص لل سىلشهب رللطافلقااسفلقالطاثبندالو

لاستة ير لطااةة ر لطااةر لطتابا لساة لطال للتخلعا لطتاب هبوفى ل ةا لطقلحباا لطااتبقىليجرل سدا تكابل

ل.لوطاالضل سىل جسسلطال ط رل سىلذاكلطااساىلو  طفقالطاقسم

ل-:بالمعهد الميداني  التدريبإجراءات تنفيذ  -2

ل:تتملإعلطءط لتنفدرلطاتة يرلطاادةطن لوفقب لاابليس 

لقسملشئ نلطالالبل.إ ةط لخلببلاسشلةب ل  لخاللل -

 .أولسبادةل طابليةلوأإ قبللطاخلببل  لطليقلطافبةسل -

 .طقتقببلل  و لطاشلةب   -

 .خبصالاسةفظلرفلزلطافلصلوإ قباهبلاساشلفد ل سىلطاتة يرلطاااسىلف لطمقسباللوص    -

 .طالالبلطااست فد لاشلوطلطاتة يرلطاااسىلسكللقسملفلصالتة يبدا نحل  -

 .ت زيعلطالالبلوطالبابب لحسرلطمفضسدال  لطليقلطاتلتدرلسةسببلطاااةال لطاسن يا  -

 .إاىلطاشلةالسباااهةطالبارل  لقبلل نسقلطاتة يرللهت عدلإ ةط لخلبب  -

 .ط تاب لطاخلبسب   -

 .تسسدملطاخلبسب لاسلالب  -

 .طقتقببللطاتقب يلل  لطاشلةب لطاابنةالاستة ير  -
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ل:الميداني للتدريب التسجيلخطوات 

ل.يبةألطاتسجدللاستة يرلطاادةطن لف لطافصللطاة طق لطاثبن ل

ل:طلبات التدريب المتأخرة

فىلطاا ط دةلطااقل رل  لقبلل لطاادةطنىفىلطاتة يرل  هحباالتخسفلطالبارل  لتسجدلل غببتفىل

ل: اللطآلتىليستسزال سدالل،لطاااهة

طقبببلطاتة يرلول بدنبلهلفىل  ضةبل غبت مدسلطاقسملطاتبسعلاهليتقةالطالبارلسخلببلطاىل -

ل.  ثقلسبااستنةط لطاانبقبالتبخلرلفىلتقةيملطالسر

ل.تقةيملطالسرلقبللطقب عل سىلطالقلل  لسةطيالطاتة يرليجرلطنليتم -

طالبارلإاىلعهالطاتة يرلطاخب ع لوطات لتك نلف لھرهللهف لحباالقب للطالسرليتملت عد -

ل.الأولطتخبذل بيلطهللطاقسمل نبقببلنة لط طءلطاتة يرطاةباالإعبب ي

ل:االعتذار عن التدريب

ل-:وفقبلاابليس  طاادةطنى(ليةقلاسلبارلطال ترط ل  لطاتة يرلطاصدف ل

ل.الليةقلاسلبارلطال ترط ل  لطاتة يرلساةلسةءهلإاللستقةيمل ر ل ة ملسبااستنةط  -

ف لحباالقب للطاار ليتملحرفلطالبارل  لقبماالطااتة سد ل سىلأنليق الطالبارلساعلطءل -

ل.طاتخلجهلطقتكابللطعلطءط لطاتة يرل لرلأخليلحتىلياكن

ل:تقييم الطالب

لسيشالل - ليق ا لزيب ط ل دةطندا لطاتة يرلااقللطاتة يسلھدئالط ضبءل  لطااشلفلهبطاتق يم

ل اسطاتة يرلل قللف لطالبارلأ طءلستقددملخالاهبليق ا ل سىلطبداا لخالاهب و ةىللهويلسع

له.إفب ت

لستقليللشب لل  لتجلستيقةال -  سىلطاااب فللطاااسداليشتاللهطالبارلتقب يلل و ياليختاهب

له.أثنبءلتة يبطات لطةتسبهبل

وھ ل سىلطانة للاسااهةدملطالبارلطبقبلاآلادالطاا ع  رلسبلنب جلطاتة يرلطاصدف لدقيتملت -

ل:طاتبا 

ل.سنبءطل سىلشهب رل اتاةرل  لعهالطاتة يرل %ل75طاةض  لسنسبالاللتقلل  ل -

ل:  سىلطمقلل  ل  عالطاتقددملوطاا ز ال سىلطانة لطاتبا  %50طاةص لل سىل -

 30ل. سىلطاتقليللطااقةال  لعهالطاتة يرلوطاخبصلستقددملطالبارطاة عالل   %ل 

 30لل.  لطاة عال  لطاتقليللطااقةال  لطالبارل  لفتلرلطاتة ير  %ل

 40ى  لطاقسملطااساطااشكساللجناطاساسانبقشالطاشف يالس طقلال%لل. 
 

لطاالمةالطاةطخسدا.ل بلتقلهحسرللطاتلطةا تضبفلطاة عب لطاةبصلل سدهبلطالبارلطاىلطااجا علل-
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 األساسية العلوم قسم

 القسم عن نبذة

م( طبقاً  2016أنشئ قسم العلوم األساسية بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ عام )

يمكن و 2016/ 12/4 والصادر بتاريخ 2016( لعام 1204التعليم العالى رقم ) وزير لقرار

إيجاز الهدف من العمليات التعليمية فى قسم العلوم األساسية في تعميق فهم األسس النظرية للعلوم 

 -طالب وذلك من خالل:لالهندسية ل

والميكانيكا الهندسية والكيمياء  الهندسيةتدريس وتطوير مقررات الرياضيات والفيزياء  - 

 الهندسية لمرحلة البكالوريوس.

 الكيمياء. للتخصصات : معامل الفيزياء ـ معامدعم وتطوير معامل القسم العلمية فى مختلفة ا -

 المخرجات التعليمية الخاصة بالعلوم األساسية للبرامج التعليمية بالمعهد. تحقيق -

 قسمال رؤية

 يلزمها والتى الهندسية والعلوم األساسية العلوم بين إتصال حلقة يكون أن هى غايته أن القسم يرى

 الميكانيكية والقوانين والكيميائية الفيزيائية والمبادئ الحسابية والطرق الرياضية النظريات تعلم

 تقبلية.المس الهندسية النظم وتطوير الحالية الهندسية المشكالت حل من طالبال لتمكين

  القسم رسالة

 وتوصيلها والميكانيكا والكيمياء اءوالفيزي الرياضيات مقررات فى العلمية فةالمعر تطوير

 قدراتهم تنمى بحيث التمرينات(  وحصص المعامل فى وتدريباً  المحاضرات فى )تدريساً  للطالب

 .االبتكارية والعملية النظرية التحليلية

 القسم أهداف

 فى باوتدري المحاضرات فى )تدريساً  بالمعهد عداديةاإل السنة طالب على الكامل الشرافإ - 

 ختيارإ فى مساعدتهم وكذلك الجامعية العلمية للحياة عدادهمإو التمرينات( وحصص المعامل

 .لهم المالئمة التخصصية األقسام فى الدراسة

 العلمية بالحقائق تزويدهم واستمرار المعهد فى عداديةاإل بعد السنوات طالب مع التواصل - 

 .صغيرة تطبيقية مشروعات خالل من الجماعى العمل على وتدريبهم التحليلية واألدوات

 مع التفاعل كفاءة وزيادة التدريس طرق وتطوير المعامل تحديث فى المعهد إدارة مع تعاونال - 

 .الطالب

 والكيمياء اءوالفيزي الرياضيات مقررات تطوير فى بالمعهد الهندسية قساماأل مع التعاون  -

 .األقسام هذه توجهات تدعم لكى والميكانيكا

  الطالب. ختباراتإ نظم وتحديث الطالب داءأ وتقييم تقويم نظم تطوير -
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 قسم العلوم األساسية -قائمة بمقررات 
 

 المقرر الكود القسم
عدد ساعات 

 المحاضرة

عدد ساعات 

 التمرين

قة
فر

ال
 

دي
دا

ع
ال
ا

ة
 

BAS 0001 ( 1رياضيات هندسية) 4 8 

BAS 0002 ( 1فيزياء هندسية) 4 8 

BAS 0203 2 2 سيةكيمياء هند 

ية
رب

ه
لك

 ا
سة

ند
ه
 ال

سم
 4 6 (2رياضيات هندسية ) BAS 1004 ق

BAS 1105 ( 2فيزياء هندسية) 2 3 

BAS 2006 ( 3رياضيات هندسية) 4 6 

BAS 3107 ( 4رياضيات هندسية) 2 2 

ية
دن

لم
 ا
سة

ند
ه
 ال

سم
 ق

BAS 1108 ( 2رياضيات هندسية) 2 4 

BAS 1209 ( 3رياضيات هندسية) 2 3 
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 الشعبة : عامة  اإلعدادية الفرقة : 

 المقرر كود المادة

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
مجموع 
درجات 
 المادة

عدد الساعات في 
مدة  النهايات العظمى للدرجات األسبوع

 االمتحان
 )ساعة(

عدد الساعات في 
مدة  النهايات العظمى للدرجات األسبوع

 االمتحان
محاضر  )ساعة(

 شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس ة

BAS0001 300 3 -- 40 110 2 4 3 -- 40 110 2 4 ( 1) هندسية رياضيات 

MEP0001  200 3 -- 30 70 2 2 3 -- 30 70 2 2 هندسيةميكانيكا 

BAS0002 300 3 30 30 90 2 4 3 30 30 90 2 4 ( 1) فيزياء هندسية 

MEP0302 300 4 - 50 200 4 2 -- -- 50 -- 4 2 الرسم الهندس ي واإلسقاط 

EEC0101  100 -- -- -- -- -- -- 3 20 20 60 2 2 الحاسبات والبرمجةفي مقدمة 

MEP0103  100 -- -- -- -- -- -- 3 20 20 60 2 2 نتاج ال تكنولوجيا 

HUM0201  50 2 -- 15 35 1 1 -- -- -- -- -- -- لغة إنجليزية فنية 

BAS0203 100 3 20 20 60 2 2 -- -- -- -- -- -- هندسية كيمياء 

HUM0202 50 2 -- 10 40 -- 2 -- -- -- -- -- -- تاريخ العلوم الهندسية 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 14 16
 الفصل الدراسي الثاني 

17 13 
 30 30 1500 الكلي للدرجاتالمجموع 
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 الداخلية لمرحلة البكالوريوسالالئحة   المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ

 ساسيةقسم العلوم األ

- 46 - 

 

 

 

 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

BAS0001 300= (0+40+110(+)0+40+110) (2+4(+)2+4) (1) هندسية رياضيات 

  احملتوى العلمي للمقرر:
ب العديتا، تبأليقتات : الدوال الحقيقية، النهايات واالتصال، المشتققات لدتدوال الملقد تة اتر ال تألتة اإولتا رلتا ال تتالتفاضل

  القد ة عدا االشققاق.
القكاال غي  المحدد، قواعد القكاال غي  المحدد، ط ق القكاال الملقد ة)القعويض، القجتئ،، الكوتوا الجئةيتة، : التكامل

  االخقئال(، القكاال المحدد، تبأليقات عدا القكاال المحدد)أطوال المنحنيات، المواحات، الحجوم(.
وعات، جأل  بوليان، الكووا الجئةية، المحددات والمص وفات، نظ ية المعتادالت الجأل يتة، خصتاة  جأل  المجم: الجبر 

  الجئوا،االعداد الم كألة، االسقنقاج ال ياضي.
اإلحداثيات فا ال  اغ )الك تيئية، االسبوانية، الك وية(، نقتل ودواان المحتاوا، أاواج الموتققيمات، التداة  ، : الهندسة

 طية) القبع المكافئ، القبع الناق ، القبع الئاةد(.القباعات المل و

References 
- Calculus with analytic geometry, Earl Swokowski, 1983 by PWS Publisher. 

 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

MEP0001 200= (0+30+70(+)0+30+70) (2+2(+)2+2) هندسية اميكانيك 

  احملتوى العلمي للمقرر:
القتوي ،جألت  المقجهتات ، احصتدة القتوي المقالقيتة فتي نقبتة ، اتتئان  اجموعة القوي المقالقية في نقبتة واتتئان جوتي  :

اتئان اإجوام الجاسئة : قتوي  ،العئم ، االادواج ، اجموعات القوي ) عااة ، اوقوية ، اقوااية ( واحصالته   ،جوي  

الملبتتا الحتت  لمجوتتام ، شتت وط االتتتئان االستتقاتيكي ، االتتتئان الويتت  احتتدد والقيتتود الجئةيتتة ، اإلطتتااات  التتدعااات ،

االحقكاك : االحقكاك الجتا  ، االنتئالق والقمايتل ،  ،والماكينات : اإلطااات ،الجمالونات ، الماكينات و اتئان اإلطااات 

  ، ، الوتتقوط الحتت  لمجوتتام الكينتتااقيكي لدح كتتة ، الح كتتة االنققاليتتة : الوصتت  ) الح كتتة االنققاليتتة (   كينااقيكتتا الجوتتي 

كينااقيكا الجوي  ) الح كة المنحنية (: اإلحداثيات الكااتيئيتة ، اإلحتداثيات االستبوانية ، اإلحتداثيات الةاتيتة ، تبأليقتات ) 

الح كتة  : لجوي  ) أستدو  القتو  والعجدتة (كيناتيكا ا الح كة النوألية ( المقةوفات ، الح كة المشق كة  في عد  رحداثيات ،

 )كيناتيكتتا الجوتتي   ،االنققاليتتة ، الح كتتة المنحنيتتة  فتتي اإلحتتداثيات الكااتيئيتتة واالستتبوانية  والةاتيتتة ، الح كتتة المداايتتة 

 ن ، طاقة : الشول المألةول  بواسبة القوي ، القوي والمجاالت ، قو  الجاذبية و قو  الئنأل ك الم أسدو  الشول والباقة (

كيناتيكا الجوي   ) أسدو  التدفع  ،الوضع ، الشول وطاقة الوضع ، طاقة الح كة ، األدأ الشول والباقة ، األدأ ح ظ الباقة 

 وكمية الح كة( : الدفع اللبي وكمية الح كة ، القصادم.

References 
Engineering mechanics R.C Hebbeler, 2013, Pearson Cloth, 672 pp, ISBN13: 9780132915540  
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

BAS0002 300= (30+30+90(+)30+30+90) (2+4(+)2+4) (1) هندسية فيزياء 

  احملتوى العلمي للمقرر:
 خواص الماد :

  القياستات لدكميتات اإساستية ، القحديتل الألعتد  ، بعض الموضوعات اإساسية فا ال يئياء : القياسات ال يئياةية ، اعايي 

أنظمة الوحدات ، خواص الم ونتة لمجوتام الصتدألة ، أنتوات القحميتل، اإلجهتاد واالن عتال، اعتااالت الم ونتة، القجتاذ ، 

يكا، ع الواكنة، الضتوا الهيداوستقات ، المواةالكواكب وقوانير كألدقانون نيوتر لدقجاذ  وتبأليقات، طاقة الوضع، ح كة 

ع المثاليتتة، اعادلتتة االستتقم اا، اعادلتتة ب وندتتا وتبأليقاتهتتا، الدئوجتتة، ستتكال، قاعتتد  أاشتتميدة، ح كتتة المواةتتقاعتتد  با

الةبتتةبات، الح كتتة القوافقيتتة الألوتتيبة وبعتتض القبأليقتتات، طاقتتة جوتتي  يقحتت ك ح كتتة توافقيتتة بوتتيبة، الح كتتة القوافقيتتة 

 مدية. الألويبة والح كة الداة ية المنقظمة، تجاا  ع
 : الكه بية الواكنة

الشحنة الكه بية وقانون كولوم، الموصالت والمواد العاالة، قانون كولوم ، األتدأ رضتافة القتو  الكه وستقاتيكية، طأليعتة  

الشحنة الكه بية، المجتال الكه وستقاتيكا، قتانون جتاوة وتبأليقاتتج، الجهتد الكه وستقاتيكا، حوتا  الجهتد اتر المجتال، 

ة واجموعتة شتحنات نقبيتة، وتوايتع اقصتل اتر الشتحنات، اشتققاق المجتال اتر الجهتد، طاقتة الوضتع الجهد لشحنة نقبي

الكه وستتقاتيكية ، جهتتد اوصتتل اشتتحون، المتتواد العاالتتة والوتتعات الكه بيتتة ، أوستتاط العاالتتة واستتققبابها ، الوتتعات 

 فا المجال الكه وسقاتيكا .ة الكه بية ، قانون جاوة فا وجود أوساط عاالة ، اقجج اإلااحة ، الباقة الملقئن

 :)معمل الفزيايء(التجارب املعملية

تحقيق قانون  - تعيير اعاال الدئوجج لواةل اا بب يقة سقوك -الوقوط الح  باسقلدام الألندول الألويا تعيير عجدة  

تعيير ثابت   -لدقياا والجهد  كي شو  اتحقيق قانون -تعيير اعاال يونج لودك  -وتعيير قيمة اقاواة اجهولج  أوم

 العئل الكه با  لماد .

 األاد، الح اا  والديناايكا الح ااية :

داجة الح اا  وكمية الح اا  والقانون اإول لدديناايكا الح ااية ، القانون الص    لدديناايكا الح ااية ، قياة داجات  

ام الصتتدألة والوتتواةل ، القتتانون اإول الحتت اا ، القمتتدد الحتت اا  ، كميتتة الحتت اا  ، ااقصتتاص الحتت اا  ، بواستتبة اإجوتت

لدتتديناايكا الح اايتتة ، تليتتات انققتتال الحتت اا  ، النظ يتتة الح كيتتة لدوتتااات ، الوتتااات المثاليتتة ، طاقتتة الح كتتة االنققاليتتة ، 

انون القتتوايع س عات الجئيئات ، الح اا  النوعية الجئيئية ، داجات الح اا  وعالققها بالح اا  النوعية، االنق وبيتا و

ا لدديناايكا الح ااية ، بعض العمديات اإحادية ، العمديات القابدة لدعكس وغي  القابدة لدعكس ، القويت  فتا االنق وبيتا الثان

لدديناايكا الح ااية ، دوا  كاانوت ، المقياة المبدق لداجة الح اا  ، األاد، اآلالت الح اايتة، األتاد،  الثانا، القانون 

   عمدية .أجهئ  القكيي  ، تجاا

 القياا الكه با والموناطيوية :

القياا الكه با والمقاواة الكه بية ، القياا الكه با ، كثافتة القيتاا ، المقاواتة الكه بيتة ، قتانون اوم ، القتدا  الكه بيتة ،  

اة  اقعتتدد  أشتتألاا المواصتتالت ، دواا القيتتاا الموتتقم  ، القتتو  الدافعتتة الكه بيتتة ، فتت ق الجهتتد ، قانونتتا كي شتتو  ، التتدو

العتت وات ، المجتتاالت الموناطيوتتية ، تعتتااي  المجتتال ، القتتو  الموناطيوتتية عدتتا اوصتتل يحمتتل تيتتاا ، اصتتادا المجتتال 

سافاا ، قانون ااألي  ، الحت  الكه واوناطيوتا ، قتانون فتااادا  ، قتانون لينتئ ، المجتاالت  –الموناطيوا ، قانون بيوت 

الكه باةيتتة الناشتتئة بالحتت  ، اعتتااالت الحتت  ، الباقتتة الموناطيوتتية ، الحتت  المقألتتادل ، اللتتواص الموناطيوتتية لدمتتواد 

وناطيوتتتية ، ال ي واوناطيوتتتية ، القلدتتت  واعتتتادالت ااكوتتتويل ، قتتتانون جتتتاوة لدموناطيوتتتية ، الديااوناطيوتتتية ، الألاااا

 الموناطيوا ، تياا اإلااحة ، تعمي  قانون ااألي  ، اعادالت ااكوويل .

 :)معمل الفزيايء( التجارب املعملية
 المكتتافئ تعيتتير -بب يقتتج اللدتتا  لمتتواد القد تتةتعيتتير الحتت ااا النوعيتتج   - تحقيتتق قتتانون نيتتوتر لدقأل يتتد 

العتئم الموناطيوتا  - القنبت ا المق يتج تعيير اقاواة اجهولتج باستقلدام  - جول بب يقة الح ااي الميكانيكي

 .القمدد الح اا  لمجوام الصدألج تعيير  -تج بة جد انوايق  الظل  - تحقيق قانون الق بيع العكوا  و

References 
- Fundamental of physics, D.Halliday, Jearl Walker,10

cd
, 2014. 
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 األسبوعية
 الدرجات

MEP0302 
الرسم الهندسي 

 واإلسقاط
(2+4(+)2+4) (0+50+0(+)200+50+0) =300 

  احملتوى العلمي للمقرر:
تقنيات واهااات ال س  الهندسي ، اإاقام والح و  الهندسية ، العمديتات الهندستية ، اإلستقاط العمتودي ) لدنقبتة واللتا 

موتتقوي والمجوتت  ( ، اإلستتقاط الموتتاعد ، استتقنقاج الموتتاقا بمعدوايتتة المجوتتمات والعكتتس ، القباعتتات ) القباعتتات وال

الموقوية لدمجومات ، تقاطع الوبوح ( ، اإفت اد ، است  وت كيألتات الهياكتل الصتدب ، ااتوا التدواة  الكه بيتة ، وستاةل 

 يكية ، ال س  باسقلدام الحاسب .القثأليت  ، ال سواات القجميعية لألعض المكونات الميكان

References 

  -  . 1987جامعة عين شمس,  – محمد الرقباوى – ةالهندسة الو صفي –أوتور شميدت )مترجم(  –الرسم الهندسى 
 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC0101 
لحاسبات في امقدمة 

 والبرمجة
(2+2) (60+20+20 = )100 

  احملتوى العلمي للمقرر:
القصتتمي   –شتتألكة االنق نتتت   –شتتألكات الحاستتألات   –نظتت  المد تتات   –نظتت  القشتتويل   –نظتت  الحاستتب  –بنيتتة الحاستتألات 

تبأليتق الأل اجتة باستقلدام لوتة اتر لوتات الأل اجتة  –لوتات الأل اجتة وأنواعهتا  –طت ق حتل الموتاةل  –المنبقا لدألت ااج 

نظت  قواعتد الأليانتات وتكنولوجيتا المعدواتات ونظت  دعت  اتلتاذ  –ةية وتبأليقاتها فا حل الموتاةل الهندستية الهيكدية أو الم 

 نظ  الوساةا المقعدد  . –اسواات الحاسب وأنوات الحوابات الموقلداة فا ع ض ال سوم والصوا  –الق اا 

 :)معمل احلاسب( التجارب املعملية
الدخال الأليانات واج اء ++Cكقابة ب ااج بدوج   -ت وطألاعة اساةل عدا الشاشة الخ اج الأليانا++Cكقابة ب ااج بدوج 

تعد  ب نااج حئاة   -لقن ية الجمل الش طية والحدقات القك ااية ++Cكقابة ب ااج بدوج   -العمديات الحوابية والمنبقية 

 (.officeاالوفيس )

References 
- Digital Design , M. M. Mano, Pearson Prentice Hall, Fourth Edition, 2014 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

MEP0103  100( = 20+20+60) (2+2) اإلنتاجتكنولوجيا 

  احملتوى العلمي للمقرر:
عمديتات القشتكيل )الحتداد  ،  –عمديتات الوتألاكة ) الوتألاكة بال اتل (  –المواد الهندسية ) اإنتوات ، اللتواص ، الوتألاةك ( 

عمديات القبتع )العمديتات اليدويتة  –عمديات الوصل ) الأل شمة ، الدحام ، الدصق (  –الدافدة ، الألثق ، ال حو ، الوحب ( 

أدوات القياة ) القداة ذات الوانيتة ، الميك واقت  (  –، العمديات اآللية ، الل اطة ، القشا ، الثقب ، الق  يئ ، القجديخ ( 

. 

References 

مقدمة في تكنولوجيا اإلنتاج . محمد سالم الصباغ .  - 
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 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM0201 50( = 0+15+35) (1+1) لغة إنجليزية فنية 

  احملتوى العلمي للمقرر:
بعتتض قواعتد اإستتدو  والجمتل ال عالتتة  –يكانيكتتا اإستدو  ا اجعتة قواعتتد الدوتة وا –خصتاة  الدوتتة اإلنجديئيتة ال نيتتة 

بناء ال ق ات : ال كت   ال ةيوتية ،  –القع   عدا بعض اإخباء الشاةعة فا كقابة الجمل اإلنجديئية ال نية  –وخصاةصها 

 . أنوات ال ق ات ، ق اء  وتحديل اققب ات ار الكقابة ال نية فا ال  وت الهندسية لقنمية اهااات االتصال

References 
- Longman English Grammer Practice, L.G. Alexander 

 
 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

BAS0203 100( = 20+20+60) (2+2) هندسية كيمياء 

  احملتوى العلمي للمقرر:
القأل يد والقكيي ( المحاليتل ) أنواعهتا  –الحالة الح جة واإلسالة  –ا االنقشا –الحالة الوااية ) الوااات المثالية والحقيقية 

الديناايكا الح ااية فا العمديات الكيمياةيتة : ) قتوانير التديناايكا  –اوانع القجمد وتبأليقات هندسية (  –والقوانير الحاكمة 

الباقة المقجدد  وتبأليقتات هندستية (  –وقود الصواايخ  –االتئان  –الميئان الماد  والح اا   –االحق اق  –الح ااية 

 –واالنكمتتاف فتتا الل ستتانة (  –تميتتا اإستتمنت  –أنواعتتج  –اإستتمنت ) صتتناعقج  –الكيميتتاء الكه بيتتة وتبأليقاتهتتا  –

القدتتو   –تدتتو  الهتتواء والتتقحك  فيتتج  –تكنولوجيتتا اعالجتتة ايتتاا الشتت   وايتتاا االستتقلدااات الصتتناعية وتدتتو  الميتتاا 

 دااسة حاالت صناعية(. –وساةل القصد  لمشاكل القآكل  –القآكل )أنواعج  –ة والقحك  فيج بالملد ات الصدأل

 :)معمل الكميياء( التجارب املعملية

المجموعتج  - المجموعتج الثانيتج قاعتدي - المجموعتج االولتي قاعتدي - كشت  الشتقوق القاعديتج - كش  الشقوق الحااضيج

 .المجموعج الوادسة قاعدي - المجموعج اللااوة قاعدي - يالمجموعج ال ابعة قاعد - الثالثة قاعدي

References 
- Elementary Chemical Engineering, M.S peters, Mcgraw Hill Chemical Engineering Series. 

 

 

 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 األسبوعية
 الدرجات

HUM0202 50( = 0+10+40) (0+2) تاريخ العلوم الهندسية 

  احملتوى العلمي للمقرر:
تتتاايخ  –وعالققهتتا بتتالعدوم البأليعيتتة واإلنوتتانية  –تبتتوا الحضتتااات  –تعتتااي  ال تتر والعدتتوم والقكنولوجيتتا والهندستتة 

العالقتتة بتتير تبتتوا الهندستتة  –االاتألتتاط القتتاايلا بتتير العدتت  والقكنولوجيتتا  –القكنولوجيتا والهندستتة بملقدتت  تلصصتتاتها 

 أاثدة عر تبوا أوجج النشاط الهندسا .         –ية الأليئة اجقماعياً واققصادياً وتنم

References 

 - علوم البيئة والمدخل الهندسي . إبراهيم جار العلم راشد.
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 عمارية الهندسة المبرنامج 
 

 

 مقدمة

 (. سرسبئئ   2006)معةئئا دسعئئاسه سسة الئئ  ودسجي  س فرئئا بيعادسشئئر   ئئا  باس معماريئئ أنشئئق م ئئه دسة الئئ  دس

 عماريئ خاصئ . وععجبئا دسة الئ  دسم صئع مجطسبات دسج مر  ف  مصا بصع   ام  وف  محافظئ  فعادسشئر  ب

وحرئ   فئ  عطئـ ر دسحرئاب دسبشئاي  وع،ئامةا    مـن أ ـاق  سـ   دسة ال  وذسك سئـما عملسئم مئن  ور ر ر ئ

دسمعماريئ   دسة الئ . يشئمن م ئه مجحضئابفة  عخئج  بجئ فرا دسيلرئا مئن ولئا ن دسب رئ  د لالئر  سسحرئاب دس

 سج مرئ  دسمعماريئ  دسة الئ سجئاري  دسبصئا    صئمه بانئام  دودنشئا  دسمبئان  ودسجصمره دسمعمئار    ردل 

 مئاردت  اسرئ  سم دفبئ و ئاد  مة ئام معمئار  ذإسئا  دسطاسئ  و دسع اصئا دالباد رئ وداللالئر   دسمعارف 

 دسبرئر و  دس،ان نر و  فجما ر دإلو  خالمر دسض    س  د ثار د  دس،ا دسجط ر دسخاص باسمجال دسمعمار    و

 دسعص ر .مامه  س  د  ورد هاما ف  عط ر  دسمعماري  دسة ال فين  حرث عحجن  دسمججمعر سحراه  س  د

 رؤيةال

دسمعماريئئ  ودسعمادنرئئ  سخامئئ  دسمججمئئ  عئئ فرا ععسئئره معمئئار  معاصئئا ي دفئئ  دسج،ئئا  دسبحلئئ  فئئ  دسعسئئ   

 وعط ياه. 

 رسالةال

برئجئم دسمحسرئ  مئارفا سم ئاوسراعم مجمرئفد بجعيرئاه دسعسمئ  وفرن فايا من دسمعماريرن م جمرا سمججمعم إ اد  

 .وم اف ا ف  ل ق دسعمن محسرا و وسرا مبا ا ف  وض  دسحس ل سسجحايات دسة الر  دسج  ع دفةمو

 أهداف البرنامج

 :على قادرا المعماري المهندس يكون أن يجب للمهندس، العامة الخصائص إلى باإلضافة

   ودسجخطرط دسحضا عحصرن دسعس   داللالر  دسماعبط  باسة ال  دسمعماري. 

  سمشئاو ات معماريئ  بشئين ع،ايه مةاردت دسجعيرا دالباد   ودسجعيرا داللج،صئا   ومةئاردت دسجصئ ر

 .مج ق

 . فةه دسخسعر  دسل،افر  ودسجاريخر  سسة ال  دسمعماري 

 دسمعمار  ودسجخطرط دسحضا . ععةه وعط يا دسع اصا دسم جادم  ف  دسجصمره 
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    وم دفة  دسجحايات دسمع،اب ودسغامض  ومخجسف لر اري هات دسجصمره سحن دسمشيالت م ة  شامن عب

 دسمعمار  دسجخطرط دسحضا . 

  عشئئجر  دنجئئات دسجصئئمرمات دسمعماريئئ  ودسجئئ  عجطئئابق مئئ  دسج دنئئ  د خالمرئئ  ودالفجما رئئ  ومخجسئئف

 دسطاب  ودسخسعر  دسجاريخر   ودالعجاهات دسمعاصاب.دس،ضايا دسمعماري  دسماثاب ملن 

   دسم اوسرات دسمة ر  ودالخالمر وفةه عشجر  دسج دصن دسععال ضمن فايق دسعمن   د.  

  

 مخرجات التعلم من البرنامج

 لمعرفة والفهما .أ 

 .دسماعبط  باسجخصصات دسمخجسع  ودسعس   دساياضرات نظاياتو معاهرهفةه  1.أ

 (.ICT) ودالعصاالت دسمعس مات عي  س فرا ألالرات فةه 2.أ

 .باسجخص  دسمجعس،  دسة الر  دسم د  خصا   ع ضرح 3.أ

 بجخصصات دسمجعسق دس ظا  أو/  و دسعمسر  دسع اصا  عصمره ذسك ف  بما دسجصمره مبا ئ شاح 4.أ

 .محا ب

 .وعع راها دسبرانات وفم  دسة الر  دسمشافن حن م ةجرات إ اد  5.أ

 ودس الم  دسصح  ومجطسبات ودسمعايرا  دسممارلات وماونات دسج  ب  ضمان أنظم  ذفا 6.أ

 .دسبرئر  ودس،ضايا

 .اسة ال ب مبا ئ د درب دسمشاري  و دال مال دسمجعس،  شاح 7.أ

 .باسجخص  دسمجعس،  دسحاسر  دسة الر  دسج، رات م امش  8.أ

 .ودس،ضايا د خالمر باالهجمامات دالن انر  دسم ض  ات دسمجعس،  م امش   9.أ

 .دسع ر  دسسغ  بالجخاد  دسج،اريا فجاب  10.أ

 .ودسبرئ  دسمججم   سه دسة الر  دسحس ل آثار وعح،رق دسمة ر  د خالق م امش  11.أ

 .دسمعاصاب دسة الر  دسم ض  ات م امش  12.أ

شاح مبا ئ دسجصمره دسمعمار  وإ اد   و اض مشاري  دسجصمره دسمعمار  بمخجسف دسم،ايرس  13.أ

 و رفات دسجع،را .ودالن دع 

عي  س فرا دسب ا  و مسرات دإلنشا  ودسجشررا ودسجافربات دسع ر  وخ دص دسم د  وصف مبا ئ  14.أ

 . اها  س  دعخاذ دس،ادردت دسجصمرم وما  عأثر

دسجعاف  س  ألالرات م امصات دسمبان  وح اب دسجياسرف وإ اد  م ج ادت دسجشررا  15.أ

 دسم د  ودس ظه ودسمي نات دسم الب  سين مب  . وم دصعات

 .دسحضا دسجخطرط  وعشايعاتععايف نظايات  16.أ

ذفا  مسرات عغرا دسمحا دت ف  دسبرئ  دسطبرعر  ودسمب ر  وأنماط مشافن دسمان وعأثراها  س   17.أ

  مسر  دسجحضا.

 م امش  أهمر  دسعادغ دسحضا  ودسجعا ن برن دس س ك دإلن ان  ودسبرئ  دسطبرعر  ودسمشراب. 18.أ

 دسحضا  ومجاالت دخاى ماعبط  بةا .عص رف نظايات وعاري  دسعمارب ودسجخطرط ودسجصمره  19.أ
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إفج اب مةاردت ص ا   دس ماذت ودالظةار مجعا  دالبعا  وعطبر،ات دس لا ط دسمجعا ب وولا ن  20.أ

 .دسحال  دالس  دسجصمره بالجخاد 

ععايف  ور مة   دسعمارب و المجةا بص ا   دإلنشا دت ودالهجمامات دسمشجاف  سمال ات دسبرئ   21.أ

 .دسمشراب

دسمخجسع  سمشافن دإلليان ومجم    دالععامرات ودسممارلات ودسمبا ردت عسخر  دالبعا   22.أ

 دسالزم  سحسةا.

ذفا مبا ئ دسجصمره دسم جاد  ود جباردت دسم اخ ودلجةالك وفعا ب دسطام  ف  دسمبان  وعأثراها  23.أ

  س  دسبرئ .

 

 المهارات الفكرية .ب 

 

 .ودسحس ل وعحسرن دسمشافن  سه دسحال  س مذف دسم الب  د لاسر  دساياضر   عطبرق 1.ب

 .دسجحسرس  دسجعيرا دس،ا ه  س  دسة الر  سسمشافن دسم الب  دسحس ل عطبرق 2.ب

 .و دسجصمره دسجعيرا بطاي،  مبجياب ومبا    ف  حن دسمشافنعط يا  3.ب

 من مجم    من ودسمعاف  دس ظا  وفةات دسمخجسع   د فيار وع،رره وعبا ل  برن  دسجم  4.ب

 .دسمصا ر

 .ودسعمسرات ودس ظه دسمي نات وأ د  خصا   ع،رره 5.ب

 .ودسعمسرات ود نظم  دسمي نات فشن ف  دسجح،رق 6.ب

 .مج امض  وربما محاو ب معس مات ألام  سه د حران من فلرا ف  دسة الر   دسمشافن ع،رره 7.ب

 من مج     سمجم    دسم الب  ودالعصاالت دسمعس مات عي  س فرا أ ودت وع،رره عطبرق 8.ب

 .دسة الر  دسمشافن

  ام ودس ودسج  ب  ودس الم   ودسع د ا  دسمج دزن   دسجياسرف ف  دس ظا دسة الر  دس،ادردت ع،رره 9.ب

 .دسبرئ  ود ثا

 .دسجصمره ف  دسمخاطا وإ درب ودسبرئر  ودالفجما ر  دالمجصا ي  د بعا  و م  عع را 10.ب

 .حاو ها وع،رره ح ابر دس دس ماذت نجا   عحسرن 11.ب

 .ودسمج،ام  دسجاياب دسجي  س فرا م  دسجعامن   ا وم ةجر  دبجياردت خسق 12.ب

مخجسف دشيال دسمعاف  ود فيار من مجاالت دخا  وإ درب دسمعس مات ذدت دسصس   دلجخاد  13.ب

 اليجا  حس ل فاياب.

 دبجيار سسم ا اب ف   مسراتبإبادع و زم  د د مافن و عخرنبعا  وربط ع مر  دسجعيرا ثالث  د  14.ب

 دسجصمره.

 نشا  وع،رره د  د  دسمج م  سباد ن دسجصمره.سإلاسع دم  دسمحجمس  ب دسج ب   15.ب

وإ درب دالهجمامات دسمجعا ب سسم جخامرن سس ص ل سسحن دالهادف دسمجعارض  دسج  رق برن  16.ب

 د ملن.

  .رنشا ر  ف  دسعمسر  دسجصمرمدسع اصا دإلوم د  دسب ا  و نشا ر دسعالم  برن دس ظه دإل م   17.ب

 ف  مشاري  دسجصمره.دسمججمع     اصا دسجصمره عيامن 18.ب

 .مجاس  برئ  درح ف  نطاق  فجما ر دالدسمحا دت دسميانر  ود خالمر  ودسج، ر  و ع،ايا 19.ب
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 رد  م الب  سمحج   معرن ودسع دم  دسماثاب  س  ممارل  مة   دسعمارب عي ين آبحث و و ن،ا 20.ب

 افات وإميانر  داللجعا ب م ةا ف   مسر  دسجصمره.دسعا دت دسج  شيست دسل،عحسرن مجال د نماط و 21.ب

 

 لمهارات العملية والمهنيةا .ج 
 

عطبرق دسمعاف  ف  دساياضرات ودسعس   وعي  س فرا دسمعس مات ودسجصمره ولراق د  مال  1.فـ

 .ودسممارل  دسة الر  سحن دسمشافن دسة الر 

 .دسخامات أو/  و ودسم ججات دسجصمره سجح رنو دس جا    ودسعةه  دسة الر  دسمعاف  عطبرق 2.فـ

 .دسمجخصص  دسة الر  دسجصامره وع عرذ نظا   أو   صا أو  مسر  عصمره إ ا ب أو/  و ع عرذ 3.فـ

 . دسجصمره ف  دسجماسراتدالع،ان و ممارل عط يا 4.فـ

  وأ ودت دس،رام  وورش دسعمن ودسمعادت دسمخجباي  دسج ةرالت دسح ابر  ودسج، ر دلجخاد   5.فـ

 .وعحسرن دس جا  سجصمره دسججارب وفم  

 دسبامجرات وحف  ودسمعادت  ودسج، رات  دسجحسرسر   د  ودت من ودلع  مجم    دلجخاد  6.فـ

 .دسمطس ب  دسيمبر عا بادم  وعط يا دسمعماري  اسة ال ب دسمجعس، 

 .دسة الر  سسمشافن دسعا ي  دس مذف  ألاسر  عطبرق 7.فـ

 .دسمخاطا إل درب دسم الب  دسخط دت ومادمب  دسعمن ف  آم   أنظم  عطبرق 8.فـ

 .دسمشاري  وإ درب دسج ظرمر  دسمةاردت عطبرق 9.فـ

 .ودسمعايرا دس، د ا ودعباع دسج  ب ضمان إفاد دت عطبرق 10.فـ

 . دسة ال  دسمججم و دسص ا   م  ودسمةاردت دسمعارف وعبا ل فم  11.فـ

 .دسع ر  دسج،اريا وع،ايه إ اد  12.فـ

 م الب  مجم    بالجخاد  دسجخطرط ومشاري  دسحضا   ودسجصمره دسمعمار   دسجصمره إنجات 13.فـ

 .دسبامجرات وعصمره دسجطبر،ات من

لجخاد  طاق دساله دسج،سراي  وعطبر،ات دسال مات بالجخاد  ا اد  دسال مات دسج عرذي  بإ 14.فـ

 .دسحال  دالس 

 .عصمرمات مخجسع سج عرذ لجخاد  ع، رات وم د  دسجشررا دسم الب  إ 15.فـ

 .دسمشارف  بإحجادف ف  إ درب  مسرات دسجشررا  16.فـ

 .ودسحضاي  دسمعماري  سسمشافن ومال م  مبجياب حس ل عط يا ف  دسمة ر  دسيعا ب إظةار 17.فـ

 .دسخرال ودالبادع  ع مر  18.فـ

ودسل،اف  الفات دسطاب  خجددسحس ل دسمطاوح  ودسجغررا ف  مخطط دسمشاوع د صس  ودحجاد   19.فـ

 خاين باحجاد .ودسخبادت ومعامس  دآل

 مافعر  سمبا ئ دسجصمره دسم جاد  .دسعمرن م  دسمجطسبات  سجسبر  ودسجعسره دس،را ب ع فرا 20.فـ

 .ود خالمر  دالفجما ر  سمجم    ودلع  من دالهجمامات و م ظم  دلججابات فعاس    21.فـ

 .سسمججم  دسل،افر  ودسحراب دسحضاي   ودسة ي و دسعمارب  دسجماسرات ف  إيجاب  بشين دسم اهم  22.فـ
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 المهارات العامة والقابلة للنقل .د 
 

  .دسععال ف  فايق مجعا  دسمجاالتدسجعاون  1. 

  .دسض دبط ودحجاد  باس،ر  دس،ارب  س  دسعمن ف  برئ  مسرئ   2. 

 دسععال.دسج دصن  3. 

 .دظةار مةاردت فعاس  ف  عي  س فرا دسمعس مات 4. 

  .مرا ب وعحعرف دالفاد  5. 

  .ودسم در  بعا سر إ درب دسمةا  ودس مت  6. 

  .دسبحث  ن دسمعس مات ودالنخادط ف  مجاالت دسجعسره دسم جما ودسجعسه دسذدع  7. 

 دظةار مةاردت عجاري . 8. 

 دالطالع  س  دسم،االت ودسمادف  ذدت دسصس . 9. 
 

 المعايير األكاديمية المتبناه

سمجطسبئات  ( فحئا أ نئهNARSدسمعئايرا دس،رالئر  د فا يمرئ  دسعاسمرئ  ) عماريئ دسة الئ  دسميجب ه بانئام   -

 دسبانام . دفجراز

 المعماريةقبول الطالب بقسم الهندسة  -

 سئئه ح ئئ  ، ئئه اسمئئن دسئئاد برن فئئ  دالسجحئئاق ب دسمعماريئئ مئئن دسطئئالب ب، ئئه دسة الئئ  يئئجه مبئئ ل  ئئا  

 .سسطاس وسس، ه  دالحجرافات ودالميانرات دسمجاح 
 

 متطلبات التخرج -

بج،ئايا  لئا    ردلئر  280 سئه دسطاسئ  أن يججئاز  دسمعماريئ سجح،رق مجطسبات دسجخات مئن م ئه دسة الئ  

مئن دسمئئ د   لئا    ردلئر  10ومئن دسمئ د  دإلسفدمرئئ   لئا   270  ئئا اتعجضئمن عسئك دس. أ سئه وم،بئ ل أ

 من دسجاري  ألابر  8إسه  باإلضاف  خالل دسصرف سسعاق دإل اد ي  ود وسهودسجاري  دسادخس   دالخجراري  

 حهئ  م ضئجخات فمئا دسمشاوع فذسك و سسعاق دسلانر  ودسلاسل  خالل دسصرف دسجخص مجال ف   دسمرادن 

 باسخط  دساردلر .

 فرص عمل الخريجين -

 الئر   إ دردت فئ  )مجئاسس دسمئان  دال دردت دسة فاس،طئاع دسعئا  مصايسجحق دسخايج ن بجةات  اياب ف  

ف  )مياع  داللجشئاردت دسة الئر    شئافات دسم،ئاوالت  دسخاص  عو دس،طاأ   دسجاري (دسجخطرط دسعمادن 

. وعجبئئاين طبرعئئ  دسعمئئن مئئن  دسع ئئيا دسةرئئئ  دسة الئئر  باس،طئئاع ومادفئئف دسجخطئئرط ودساردلئئات دسة الئئر ( 

 دسماف جرا ودسافج ردب. دسبعض ف  إلجيمال  ردلجم نح يا   . فمادفا يم   ه ال  إسه بحث  سم 
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 قائمة بمقررات
قسم الهندسة المعمارية 
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 قسم الهندسة المعمارية - قائمة بالمقررات االساسية
 

 درس محاضرة المقرر الكود

ARC1301 ( 1التصميم املعماري) 10 2 

ARC1302 ( 1إنشاء معمارى) 4 4 

ARC1103 ( 1التدريب البصرى) 2 2 

ARC1204  في العمارة الحاسب اآلليتطبيقات 

(1) 

1 2 

ARC1005  4 2 الظل واملنظور 

ARC2306 ( 2التصميم املعماري) 10 2 

ARC2307 ( 2انشاء معمارى) 8 4 

ARC2008 0 4 (  1) تاريخ ونظريات العمارة 

ARC2109 0 2 التحكم البيئي في املباني 

ARC2110 1 3 تاريخ ونظريات التخطيط 

ARC2211 ( 2التدريب البصري) 2 2 

ARC2212 2 2 تخطيط وتنسيق املواقع 

ARC3313 ( 3التصميم املعمارى) 10 2 

ARC3314 ( 1التصميمات التنفيذية) 8 4 

ARC3015  4 4 تخطيط املدن 

ARC3116 0 2 الكميات واملواصفات الفنيه للمباني 

ARC3017   1 4 التركيبات الفنية والهندسة الصحية 

ARC3222 0 4 (2ارة )تاريخ ونظريات العم 

ARC3223  2 2 (1)التصميم الداخلي 

ARC4128 ( 4التصميم املعمارى) 5 1 
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ARC4129 ( 2التصميمات التنفيذية) 5 1 

ARC4130  3 2 التخطيط االستراتيجي 

ARC4231 4 2 االسكان والدراسات السكانية 

ARC4036  4 4 التصميم  العمراني 

ARC4337 6 4 شرو امل 

 
 

 

  مقررات تدرس خارج القسمقائمة بال

 

 درس محاضرة المقرر الكود

ARC1244  2 2 إنشاء معماري 

 

 

  تدرس من خارج القسم التى قائمة بالمقررات

 

 درس محاضرة المقرر الكود

CVE1147 2 2 املساحة 

CVE1048  4 4 نظرية اإلنشاءات 

CVE1249  2 2 وا  املخواص واختبار 

CVE2150  2 2 الخرسانة املسلحة 

CVE2251  2 2 اإلنشاءات املعدنية 

CVE3152 2 2 ميكانيكا التربة واألساسات 

HUM4224  2 2 شروااتاملا ارة 
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 قائمة بالمقررات االختيارية

 الهندسة المعمارية قسم -

 

 (1مقرراختياري )

 درس محاضرة المقرر الكود

ARC3118 0 2 اقتصا يات املباني 

ARC3119 0 2 اء الحضرى التجديد واالرتق 

ARC3120 0 2 والريفية العمارة املحلية 

ARC3121 0 2 الجماليات والتشكيل 

 
 

 (2مقرراختياري )

 درس محاضرة المقرر الكود

ARC3224 0 2 فلسفة العمارة 

ARC3225 0 2 تكنولوجيا البناء و التشييد 

ARC3226 0 2 التصميم والتخطيط البيئى والطاقة 

ARC3227 (2) في العمارة الحاسب االلى تطبيقات 

(2) 

2 0 

 

 

 (3مقرراختياري )

 درس محاضرة المقرر الكود

ARC4132 1 2 التراث العمراني 

ARC4133 1 2 التخطيط االقليمى 

ARC4134 1 2 االسكان فى الدول النامية 

ARC4135  جغرافية العلومات املنظم مقدمة في(GIS) 2 1 
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 (4مقرراختياري )

 درس محاضرة المقرر الكود

ARC4238 ( 2التصميم الداخلي) 1 2 

ARC4239 1 2 وتنمية املجتمعات الريفية تخطيط 

ARC4240 1 2 إاا ة تاهيل املبانى ذات القيمة 

ARC4241  1 2 املستدامةالعمارة 
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  المعماريةالهندسة قسم 

 (المعماريةالهندسة  برنامجمتطلبات )

 

 

 لمتطلبات الدراسة النوعيالتقسيم 

  البيان الساعاتعدد  النسبة المئوية السماحية

 أ واإلنسانية االجتماعيةمتطلبات العلوم  34 12.1 12 - 9

 ب األساسية والعلوم الرياضياتمتطلبات  63 22.5 26 - 20

 ج العلوم االساسية الهندسيةمتطلبات  64 22.9 23 - 20

 د التصميم والتطبيقات الهندسيةمتطلبات  60 21.4 22 - 20

 ه تطبيقات الحاسبمتطلبات  29 10.4 11 - 9

 و المشروع والتدريب متطلبات  30 10.7 10 - 8

 
  المجموع الكلى 280 100
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 التقسيم النوعى للمقررات االجبارية واالختيارية للبرنامج -

T
o

ta
l 

F E D C B A Hours 

Course Code 

P
ro

je
c
ts

*
 a

n
d

 

P
ra

ct
ic

e 

C
o

m
p

u
te

r 

A
p

p
li

ca
ti

o
n

s 
a

n
d

 

IC
T

*
 

A
p

p
li

e
d

 

E
n

g
in

ee
ri

n
g

 a
n

d
 

D
es

ig
n

 

B
a

si
c 

E
n

g
in

ee
ri

n
g

 

S
ci

en
ce

s 

M
a

th
em

a
ti

cs
 a

n
d

 

B
a

si
c 

S
ci

e
n

ce
s 

H
u

m
a

n
it

ie
s 

a
n

d
 

S
o

ci
a

l 
S

ci
en

ce
s 

T
u

t.
 /

 L
a

b
. 

L
ec

. 

 BAS0001 ( 1رياضيات هندسية ) 8 4  12     12

 MEP0001 ميكانيكا هندسية 4 4  6 2    8

 BAS0002 ( 1فيزياء هندسية ) 8 4  10    2 12

 MEP0302 الرسم الهندسي واإلسقاط 4 8  2 8   2 12

 EEC0101 مقدمة في الحاسبات والبرمجة 2 2     3 1 4

 MEP0103 تكنولوجيا االنتاج  2 2 1  1 1  1 4

 HUM0201 لغة إنجليزية فنية  1 1 2      2

 BAS0203 كيمياء هندسية 2 2  2 1   1 4

 HUM0202 الهندسيةتاريخ العلوم  2 0 2      2

 ARC1301 ( 1التصميم المعماري ) 2 10 2 1 1 4  4 12

 ARC1302 (1إنشاء معمارى ) 4 4  1 3 2 1 1 8

 ARC1103 (1التدريب البصرى ) 2 2   1 3   4

 CVE1147 المساحة 2 2  2 1 1   4

 CVE1048 نظرية اإلنشاءات  4 4  5 2 1   8

 HUM1120 العمارة والفنونتاريخ ونظريات  4 0 2  1 1   4

3  3     2 1 
تطبيقات الحاسب اآللي في العمارة 

 (1) 
ARC1204 

 HUM1219 التذوق الفنى فى العمارة 2 0 1  1    2

 ARC1005 الظل والمنظور  2 4  1 1 4   6

 CVE1249 خواص واختبار المواد 2 2  1 2 1   4

 ARC2306 (  2التصميم المعماري ) 2 10 2  2 4 2 2 12

 ARC2307 ( 2انشاء معمارى ) 4 8  2 4 4 1 1 12

 ARC2008 (  1تاريخ ونظريات العمارة ) 4 0 2  1 1   4

 ARC2109 التحكم البيئي في المباني 2 0   1  1  2

 ARC2110 تاريخ ونظريات التخطيط 3 1 1  2  1  4

 HUM2121 المنهج العلمي 2 0 1  1    2

 CVE2150 الخرسانة المسلحة  2 2  2 1 1   4

 ARC2211 (2التدريب البصري ) 2 2   1 3   4

 HUM2222 تشريعات البناء وممارسة المهنة 2 1 1  1  1  3

 CVE2251 اإلنشاءات المعدنية  2 2  2 1 1   4

 ARC2212 تخطيط وتنسيق المواقع 2 2 1  2 1   4



 لمرحلة البكالوريوسالالئحة الداخلية   المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ

 قسم الهندسة المعمارية

 - 64 - 
 

 واالختيارية للبرنامجتابع : التقسيم النوعي للمقررات االجبارية  -
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 ARC3313 ( 3التصميم املعمارى ) 2 10 1 1 1 4 2 3 12

 ARC3314 (1التصميمات التنفيذية ) 4 8  2 2 4 2 2 12

 ARC3015 تخطيط املدن  4 4 1 1 2 1 2 1 8

 ARC3116  للمبانى املواصفات الفنيةالكميات و   2 0  1 1    2

 CVE3152 ميكانيكا التربة واألساسات 2 2  2 1 1   4

 ARC3017 التركيبات الفنية والهندسة الصحية   4 1 1  1 2 1  5

 ARC31xx (1مقرر اختياري ) 2 0 1  1    2

 ARC3222 (2تاريخ ونظريات العمارة ) 4 0 1  1  1 1 4

 ARC3223 (1التصميم الداخلي ) 2 2 1   2 1  4

 ARC32xx (2مقرر اختياري ) 2 0 1  1    2

 ARC4128 (4املعمارى )التصميم  1 5 1 1  2 1 1 6

 ARC4129 (2التصميمات التنفيذية ) 1 5  1 1 2 1 1 6

 ARC4130 التخطيط االستراتيجي 2 3  1 1 1 1 1 5

 HUM4123 مقرر إنسانيات  2 0 1  1    2

 ARC41xx (3مقرر اختياري ) 2 1 1   1  1 3

 ARC4036 التصميم  العمراني  4 4 1 1 2 2 1 1 8

 ARC4231 االسكان والدراسات السكانية 2 4 1 2 1 1 1  6

 HUM4224 ادارة املشروعات 2 2 1 1 1 1   4

 HUM4225 النقد املعماري  2 0 1  1    2

 ARC4337 شرو امل 4 6 1  2 3 1 3 10

 ARC42xx (4مقرر اختياري ) 2 1 1  1  1  3

 مجموع عدد الساعات لكل فرع 34 63 64 60 29 30 280

100 % 10.7 10.4 21.4 22.9 22.5 12.1 
النسبة المئوية لكل فرع ) مجموع عدد ساعات كل فرع/ عدد 

 ساعات البرنامج(

 السماحية مع المعايير االكاديمية المرجعية الدولية 9-12 20-26 20-23 20-22 9-11 8-10 
 

 ( % الخاصة بالسمات المميزة للمعهد لتغطية متطلبات المواد االنسانية  و التدريب والمشروع.8 –6تم استخدام نسبة ) -
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تغطى مخرجات تعليمية مستهدفة  ( مقررات تخصصية إختيارية4يقوم الطالب بدراسة ) -

 يختارها من قائمة المقررات التالية: % على االقل 60مشتركة لكل مقرر بنسبة 

 

 المقرر  كود المقرر اسم المقرر الكليةعدد الساعات 

 ARC3118 اقتصاديات المبانى 2+0

 (1مقرر اختياري )
 ARC3119 التجديد واالرتقاء الحضرى 2+0

 ARC3120 والريفية المحليةالعمارة  2+0

 ARC3121 الجماليات والتشكيل 2+0

 

 المقرر  كود المقرر اسم المقرر عدد الساعات الكلية

 ARC3224 فلسفة العمارة 2+0

 (2مقرر اختياري )
 ARC3225 تكنولوجيا البناء والتشييد 2+0

 ARC3226 التصميم والتخطيط البيئى والطاقة 2+0

 ARC3227 (2في العماره ) تطبيقات الحاسب االلى 2+0

 

 المقرر  كود المقرر اسم المقرر عدد الساعات الكلية

 ARC4132 التراث العمرانى 2+1

 (3مقرر اختياري )
 ARC4133 التخطيط االقليمى 2+1

 ARC4134 االسكان فى الدول النامية 2+1

 ARC4135 (GIS)جغرافية المعلومات النظم مقدمة في   2+1

 

 المقرر  كود المقرر اسم المقرر عدد الساعات الكلية

 ARC4238  (2) التصميم الداخلى 2+1

 (4مقرر اختياري )
 ARC4239 وتنمية المجتمعات الريفية تخطيط 2+1

 ARC4240 إعادة تاهيل المبانى ذات القيمة 2+1

 ARC4241 المستدامةالعمارة  2+1

 

 متطلبات التدريب الميداني -

( بعد الفرقة الثالثة 2( بعد الفرقة الثانية وكذلك تدريب ميداني )1يؤدي الطالب تدريب ميداني )

 .لمدة أربعة أسابيع لكل فرقة ساعة في األسبوع 24بواقع 

 

 كود المقرر التدريب عدد الساعات الكلية

( لمدة أربعة أسابيع) /أسبوع24  ARC2242 (1ميداني )التدريب ال 

( لمدة أربعة أسابيع/أسبوع )24  ARC3243 (2ميداني )التدريب ال 
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 ( المعماريةالهندسة )برنامج  المعماريةالهندسة  قسممقررات مخطط تفصيلي ل -
 

 

 المستوي األساسي

 (0) 

الفصل الدراسي 

 األول

BAS0001 

 (1رياضيات هندسية )

MEP0001 

 ميكانيكا هندسية

BAS0002 

 (1فيزياء هندسية )

MEP0302 

 رسم هندسي وإسقاط

EEC0101 

 مقدمة الحاسب وبرمجته

MEP0103 

 نولوجيا اإلنتاجتك

 

              

الفصل الدراسي 

 الثاني

BAS0001 

 (1رياضيات هندسية )

MEP0001 

 ميكانيكا هندسية

BAS0002 

 (1فيزياء هندسية )

MEP0302 

 رسم هندسي وإسقاط

BAS0203 

 هندسية كيمياء

HUM0201 

 ية فنيةلغة انجليز

HUM0202 

 تاريخ العلوم الهندسية

             

 لمستوي األول ا

(1) 

الفصل الدراسي 

 الثالث

ARC1301 

( 1التصميم المعماري )  

ARC1302 

 (1إنشاء معمارى )

ARC1103 

 (1التدريب البصرى )

CVE1147 

 المساحة 

CVE1048 

 نظرية اإلنشاءات

ARC1005 

 الظل والمنظور

HUM1120 

 تاريخ ونظريات العمارة والفنون

                        

الدراسي  الفصل

 الرابع

ARC1301 

 ( 1) التصميم المعماري

ARC1302 

 (1إنشاء معمارى )

HUM1219 

 التذوق الفنى فى العمارة

ARC1204 

(1تطبيقات الحاسب اآللي في العمارة )  

CVE1048 

 نظرية اإلنشاءات

ARC1005 

 الظل والمنظور

CVE1249 

 خواص واختبار المواد

                      

 

 الثاني المستوي 

(2) 

الفصل الدراسي 

 الخامس

ARC2306 

 (  2التصميم المعماري )

ARC2307 

 (2نشاء معمارى )ا

ARC2008 

 (  1تاريخ ونظريات العمارة )

ARC2109 

 التحكم البيئي في المباني

ARC2110 

 تاريخ ونظريات التخطيط

HUM2121 

 المنهج العلمي

CVE2150 

 الخرسانة المسلحة

                       

الفصل الدراسي 

 السادس

ARC2306 

 (  2التصميم المعماري )

ARC2307 

 (2انشاء معمارى )

ARC2008 

 (  1تاريخ ونظريات العمارة )

ARC2211 

 (2التدريب البصري )

HUM2222 

 تشريعات البناء وممارسة المهنة

CVE2251 

 اإلنشاءات المعدنية

ARC2212 

 تخطيط وتنسيق المواقع

                        

 

 المستوي الثالث 

(3) 

الفصل الدراسي 

 السابع

ARC3313 

 (3التصميم المعمارى )

ARC3314 

 (1التصميمات التنفيذية )

ARC3015 

 تخطيط المدن 

ARC3017 

 التركيبات الفنية والهندسة الصحية  

CVE3152 

 ميكانيكا التربة واألساسات

ARC3116 

 الكميات والمواصفات الفنية للمبانى

ARC31xx 

 (1مقرر اختياري )

                            

الفصل الدراسي 

 الثامن

ARC3313 

 (3التصميم المعمارى )

ARC3314 

 (1التصميمات التنفيذية )

ARC3015 

 تخطيط المدن 

ARC3017 

 التركيبات الفنية والهندسة الصحية  

ARC3222  

 (2تاريخ ونظريات العمارة )

ARC3223 

 (1لداخلي )التصميم ا

ARC32xx 

 (2مقرر اختياري )

                              

 

 المستوي الرابع 

(4) 

الفصل الدراسي 

 التاسع

ARC4128 

 ( 4التصميم المعمارى )

ARC4129 

 (2التصميمات التنفيذية )

ARC4130 

 التخطيط االستراتيجي

ARC41xx 

 (3مقرر اختياري )

ARC4036 

 التصميم  العمراني

HUM4123 

 مقرر إنسانيات

ARC4337 

 مشروع

                               

الفصل الدراسي 

 العاشر

ARC4231 

 االسكان والدراسات السكانية

ARC42xx  

(4اختياري )ر مقر  

HUM4224 

 ادارة المشروعات

HUM4225 

 النقد المعماري

ARC4036 

 التصميم  العمراني

ARC4337 

 المشروع
 

                             
 

 

  اإلجتماعية واإلنسانية العلوم  الرياضيات والعلوم األساسية  العلوم االساسية الهندسية

  التصميم والتطبيقات الهندسية  تطبيقات الحاسب  التدريبالمشروع و



123456789101112131415161718192021222312345678910111213141516171819202112345678910111213141516171819202122123456789

BAS0001 (1)رياضيات هندسيةxxxxxxxxx

MEP0001ميكانيكا هندسيةxxxxxxxx

BAS0002 (1)فيزياء هندسيةxxxxxxxxx

MEP0302الرسم الهندسي واإلسقاطxxxxxxxxx

EEC0101مقدمة في الحاسبات والبرمجةxxxxxxxx

MEP0103تكنولوجيا االنتاجxxxxxxxxxx

HUM0201لغة إنجليزية فنيةxxxxxxxxx

BAS0203كيمياء هندسيةxxxxxxxxx

HUM0202تاريخ العلوم الهندسيةxxxxxxxx

ARC1301 (1)التصميم المعماريxxxxxxxxxxxxxx

ARC1302 (1)إنشاء معمارىxxxxxxxxxxxxxx

ARC1103 (1)التدريب البصرىxxxxxxxxxx

CVE1147المساحةxxxxxxxx

HUM1219التذوق الفنى فى العمارةxxxxxxxxxxxxxx

CVE1048نظرية اإلنشاءاتxxxxxxxxxx

ARC1204 (1 )تطبيقات الحاسب اآللي في العمارةxxxxxxxxxxxxxx

HUM1120تاريخ ونظريات العمارة والفنونxxxxxxxxxxxx

ARC1005الظل والمنظورxxxxxxxxx

CVE1249خواص واختبار الموادxxxxxxxx

ARC2306 (2)التصميم المعماريxxxxxxxxxxx

ARC2307 (2)انشاء معمارىxxxxxxxxxxx

ARC2008 (1)تاريخ ونظريات العمارةxxxxxxxxxxx

ARC2109التحكم البيئي في المبانيxxxxxxxxxxx

ARC2110تاريخ ونظريات التخطيطxxxxxxxxxxx

HUM2121المنهج العلميxxxxxxxxxxxxx

CVE2150الخرسانة المسلحةxxxxxxxx

ARC2211 (2)التدريب البصريxxxxxxxxxxxxxxxx

HUM2222تشريعات البناء وممارسة المهنةxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CVE2251اإلنشاءات المعدنيةxxxxxxxxx

ARC2212تخطيط وتنسيق المواقعxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ARC2242 * (1)التدريب الميدانىxxxxxxxxx

ARC3313 (3)التصميم المعمارىxxxxxxxxxxxx

ARC3314 (1)التصميمات التنفيذيةxxxxxxxxxxxx

ARC3015تخطيط المدنxxxxxxxxxxxxxxx

ARC3116الكميات والمواصفات الفنية للمبانى xxxxxxxxxxxxxxxx

CVE3152ميكانيكا التربة واألساساتxxxxxxxx

ARC3017التركيبات الفنية والهندسة الصحيةxxxxxxxxxxxxx

ARC31xx (1)مقرر اختياريxxxxxxxxxxxxxx

ARC3222 (2)تاريخ ونظريات العمارةxxxxxxxxxx

ARC3223 (1)التصميم الداخليxxxxxxxxxxxx

ARC32xx (2)مقرر اختياريxxxxxxxxx

ARC3243 * (2)التدريب الميدانىxxxxx

ARC4128 (4)التصميم المعمارىxxxxxxxxxxx

ARC4129 (2)التصميمات التنفيذيةxxxxxxxxxxx

ARC4130التخطيط االستراتيجيxxxxxxxxx

ARC4231االسكان والدراسات السكانيةxxxxxxxxxxxxx

ARC41xx (3)مقرر اختياريxxxxxxxxxxxxx

ARC4036التصميم  العمرانيxxxxxxxxxxxxxxxx

HUM4123مقرر إنسانياتxxxx

HUM4224ادارة المشروعاتxxxxxxxxxxxxx\xx

HUM4225النقد المعماريxxxxxxxx

ARC4337المشروعxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ARC42xx (4)مقرر اختياريxxxxxxxxxxxxxx
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الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

برنامج الهندسة المعمارية (ILO's)مخرجات التعلم المستهدفة  

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ

قسم الهندسة المعمارية

كود المقرر
المهارات العامة والقابلة للنقل. دالمهارات العملية والمهنية. جالمهارات الفكرية.  بالمعرفة والفهم. أ

اسم المقرر
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 الشعبة : عامة الهندسة المعماريةالتخصص:  الفرقة : األولى

 المقرر كود المادة

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
مجموع 
درجات 
 المادة

عدد الساعات في 
مدة  النهايات العظمى للدرجات األسبوع

 االمتحان
 )ساعة(

عدد الساعات في 
مدة  ات العظمى للدرجاتالنهاي األسبوع

 االمتحان
محاضر  )ساعة(

 شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس ة

ARC1301 ( 1التصميم املعماري ) 300 7 60 60 120 5 1 ـ ـ 60 ـ 5 1 

ARC1302  200 5 40 30 100 2 2 ـ ـ 30 ـ 2 2 (1) معمارى إنشاء 

ARC1103 ( 1التدريب البصرى) 150 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 4 ـ 90 60 2 2 

CVE1147 125 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 3 25 25 75 2 2 املساحة 

CVE1048  200 3 ـ 30 70 2 2 3 ـ 30 70 2 2 نظرية اإلنشاءات 

HUM1120  100 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 3 ـ 30 70 ـ 4 تاريخ ونظريات العمارة والفنون 

ARC1204 
ي الحاسب اآللي فتطبيقات 

 (1)  العمارة
 100 3 30 20 50 2 1 ـ ـ ـ ـ ـ ـ

HUM1219 75 2 ـ 25 50 ـ 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ التذوق الفنى فى العمارة 

ARC1005  150 3 ـ 25 50 2 1 3 ـ 25 50 2 1 الظل واملنظور 

CVE1249  100 3 ـ 30 70 2 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ وا املخواص واختبار 

 إجمالي عدد ساعات
 األولالفصل الدراسي  

 إجمالي عدد ساعات 15 14
 الفصل الدراسي الثاني 

11 15 
 26 29 1500 المجموع الكلي للدرجات
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  الشعبة : عامة الهندسة المعماريةالتخصص:  الثانيةالفرقة : 

 المقرر كود المادة

مجموع  الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
درجات 
 المادة

عدد الساعات في 
 النهايات العظمى للدرجات األسبوع

مدة 
 االمتحان
 )ساعة(

عدد الساعات في 
 النهايات العظمى للدرجات األسبوع

مدة 
 االمتحان
 شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة )ساعة(

ARC2306 300 7 60 60 120 5 1 ـ ـ 60 ـ 5 1 (  2عماري )التصميم امل 

ARC2307 ( 2انشاء معمارى ) 300 6 60 60 120 4 2 ـ ـ 60 ـ 4 2 

ARC2008 100 3 ـ 10 40 ـ 2 3 ـ 15 35 ـ 2 (  1) تاريخ ونظريات العمارة 

ARC2109 75 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 3 ـ 25 50 ـ 2 التحكم البيئي في املباني 

ARC2110 100 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 3 ـ 30 70 1 3 ريات التخطيطتاريخ ونظ 

HUM2121 75 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 3 ـ 25 50 ـ 2 املنهج العلمي 

CVE2150  100 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 3 ـ 30 70 2 2 الخرسانة املسلحة 

ARC2211 ( 2التدريب البصري) 125 4 ـ 75 50 2 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

HUM2222 
تشريعات البناء وممارسة 

 املهنة
 75 2 ـ 25 50 1 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ

CVE2251  100 3 ـ 30 70 2 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ اإلنشاءات املعدنية 

ARC2212 100 3 ـ 60 40 2 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ تخطيط وتنسيق املواقع 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 12 14
 الفصل الدراسي الثاني 

13 16 
 1450 المجموع الكلي للدرجات

26 29 

ARC2242 * ( 1التدريب امليدانى) 50 -- 25 25 -- -- -- ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
 
 
 

 
 تراكمى للطالب.  * يؤدى الطالب تدريبا ميدانيا بعد االنتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الثانى لمدة التقل عن اربعة أسابيع  وتضاف درجته للمجموع ال
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الفرقة :  

 الثالثة
 الشعبة : عامة ماريةعدسة المالتخصص: الهن

 

 المقرر كود المادة

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
مجموع 
درجات 
 المادة

عدد الساعات في 
 األسبوع

مدة  النهايات العظمى للدرجات
 االمتحان
 )ساعة(

عدد الساعات في 
 األسبوع

مدة  النهايات العظمى للدرجات
 االمتحان
شفوي/ أعمال السنة تحريري درس محاضرة )ساعة(

 شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة عملي

ARC3313 ( 3التصميم املعمارى ) 300 7 60 60 120 5 1 ـ ـ 60 ـ 5 1 

ARC3314 ( 1التصميمات التنفيذية) 300 6 60 60 120 4 2 ـ ـ 60 ـ 4 2 

ARC3015  200 3 20 30 50 2 2 3 20 30 50 2 2 تخطيط املدن 

ARC3116   75 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2 ـ 25 50 ـ 2  للمبانى املواصفات الفنيةالكميات و 

CVE3152 125 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 3 25 25 75 2 2 ميكانيكا التربة واألساسات 

ARC3017   150 3 ـ 25 50 1 2 3 ـ 25 50 - 2 التركيبات الفنية والهندسة الصحية 

ARC31xx ( 1مقرر اختياري) 50 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 3 ـ 15 35 ـ 2 

ARC3222 ( 2تاريخ ونظريات العمارة) 100 3 ـ 30 70 ـ 4 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

ARC3223 ( 1التصميم الداخلي) 100 3 ـ 30 70 2 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

ARC32xx ( 2مقرر اختياري) 50 3 ـ 15 35 ـ 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 ساعات إجمالي عدد 13 13
 الفصل الدراسي الثاني 

15 14 
 29 26 1450 المجموع الكلي للدرجات

ARC3243  *( 2التدريب امليدانى) 50 -- 25 25 -- -- -- ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
 
 

 

 للمجموع التراكمى للطالب.   * يؤدى الطالب تدريبا ميدانيا بعد االنتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الثانى لمدة التقل عن اربعة أسابيع  وتضاف درجته
 

     قائمة المقررات االختيارية

والريفية العمارة املحلية ARC3120 التجديد واالرتقاء الحضرى  ARC3119 اقتصاديات املبانى ARC3118 مقرر اختياري )1(  ARC3121 الجماليات والتشكيل 

بناء والتشييدتكنولوجيا ال ARC3225 فلسفة العمارة ARC3224 مقرر اختياري )2(  ARC3226 التصميم والتخطيط البيئى والطاقة ARC3227 (2في العمارة ) تطبيقات الحاسب االلى  
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  الشعبة : عامة الهندسة المعماريةالتخصص:  الفرقة : الرابعة

 المقرر كود المادة

مجموع  الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
درجات 

 دةاالم

عدد الساعات في 
 األسبوع

 مدة االمتحان النهايات العظمى للدرجات
 )ساعة(

عدد الساعات في 
 األسبوع

 النهايات العظمى للدرجات
مدة 

 االمتحان
 شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة )ساعة(

ARC4128 ( 4التصميم املعمارى) 150 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 7 30 60 60 5 1 

ARC4129 ( 2التصميمات التنفيذية) 150 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 7 30 60 60 5 1 

ARC4130 150 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 4 40 50 60 3 2 التخطيط االستراتيجي 

HUM4123  50 - ـ ـ ـ ـ ـ 3 ـ 15 35 ـ 2 مقرر إنسانيات 

ARC41xx ( 3مقرر اختياري) 100 - ـ ـ ـ ـ ـ 4 - 40 60 1 2 

ARC4036 200 4 20 20 60 2 2 4 20 20 60 2 2 صميم  العمراني الت 

ARC4231 150 3 30 60 60 4 2  ـ ـ   ـ ـ  ـ  ـ االسكان والدراسات السكانية 

HUM4224 100 3 ـ 40 60 2 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ارة املشروعات 

HUM4225 50 3 ـ 15 35  ـ 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ املعماري  النقد 

ARC4337 300 مناقشة 150 50 ـ 4 2 ـ 50 50 ـ 2 2 شرو امل 

ARC42xx ( 4مقرر اختياري) 100 4 - 40 60 1 2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 18 12
 الفصل الدراسي الثاني 

12 13 
 25 30 1500 المجموع الكلي للدرجات

 

     قائمة المقررات االختيارية

    مقرر اختياري )3(

ARC4132 التراث العمرانى ARC4133 التخطيط االقليمى ARC4134 االسكان فى الدول النامية ARC4135   جغرافية العلومات املنظم في مقدمة(GIS) 

       مقرر اختياري )4(

ARC4238 (2) التصميم الداخلى ARC4239 وتنمية املجتمعات الريفية تخطيط ARC4240 بانى اات القيمةإعادة تاهيل امل ARC4241  املستدامةالعمارة   
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المحتوى العلمى 

 للمقررات الدراسية
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC1301 ( 1التصميم المعمارى) (5+1(+)5+1) 
(0+60+0(+)120+60+60 )

=300 

  احملتوى العلمي للمقرر:
 المشيرواات راسية الرراايات الصاحية د –دراسة التوزيع السليم لالستعماالت األساسيية والير ب  يا يا  عااحير  ر ية 

اليير ب  يييح  –دراسيية الواا ييات والرت ييات الالزميية ل يي   ييرا   –مييح  يييك ال ييم وال ييي   السيي اية والتعليمييية ال سيييبة
تييدريا البالييا الييل  يي  المشيي الت  –دراسيية اساشيياب ال سيييب لم يياا  حيي ير   –اال تيااييات اساسييااية والمااصييية 

 التحميمية ال سيبة .

References  
-1000 X European Architecture, Verlag Shaus (Author), (2006), American Chemical 
Society (Publisher). 
- Neafert Architects, Bouse Mahe Baiche (Author), (2000), Wiley-Blackwell (Publisher). 
- Time Saver Standard for Housing Residential Development, Joseph Dechiare, (2009), 
Tata McGraw-Hill (Publisher). 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC1302 200(=40+30+100(+)0+30+0) (2+2(+)2+2) (1) معمارىنشاء إ 

  احملتوى العلمي للمقرر:
اليل تعري  البالا اظريا وامليا  الم ادئ األساسية لإلاشاب المعمارى ومواد ال ااب وإسيتصدامات ا ولليل لزيياد  تدرتي  

 التراا  مع تبور املية التشييد وال ااب
 أسس اإلنشاء المعمارى :
 –أساسييات أاميا  ال اياب طالبيوا  –الرميوز والمحيبل ات المعماريية واساشيالية للميواد  –تبور اساشياب المعميارى 

 –ايير  –سيح  –زليب  -رمي   –مقدمية  يل ميواد ال اياب المصتلرية طأسيمات  –الالسات(  –األاتاا  –العقود  –ال ار 
 –السياللم طبريقية تحيميم  راايات السيلم  -دراسة أاظمة التشييد المصتلرة طال والب ال املة، ال ي ليية( - ديد(  –ا س 

 مقدمة ألاما  التشبيا . –والب قات العازلة وأاواا ا وبرق تر ي  ا - (رسم  وبريقة تر ي  
 

References  
 (  2004ية , د/محمد عبد هللا, )الرسومات التنفيذية والتفاصيل المعمار -

 (.2004الموسوعة الهندسية المدنية والمعمارية, م/ عبداللطيف البقري, ) -

 (.2003التفاصيل المعمارية, د/محمد حماد, ) -

- Building Construction , Mc. Kay, 2004. 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC1103 ( 1التدريب البصري) (2+2) (0+90+60= )150 

  احملتوى العلمي للمقرر:
التعر  الل الم ادئ والتقايات الراية المصتلرة للرسم والصواص ال ادسية والتش يلية لعااحر التش ي  المعماري طالاقبية 

ارو دراسية العوامي  الميديية الماسم ( والتعر  ال  مر وم الاسا ودراسة الب يعة وإظ ار األشا -المسبح  -الصب  -
رسم العااحر المعمارية والب يعيية المصتلرية داصي  حيالة الرسيم أو  ي  الصيالب  واسيبة  -إلل الاااح الرا  لل رو يات 

 القلم الرحاص وال  ر .
References  

 (, دار الطالئع للنشر والتوزيع )الناشر(.1997الزخارف , احمد صبري زايد , )يناير  -

 )الناشر(. (, المركز العربى للنشر والتوزيع2000سالميه, سمر شريف الدين ,)زخارف ا -

- The Art of Drowings, William (Author), (2010), Madison Books; Revised ed. Edition. 
(Publisher). 

 الفرقة األولى
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE1147 125( =25+25+75) (2+2) المساحة 

  احملتوى العلمي للمقرر:
أدوات القييياس البييول ، الر ييع  اسييتصدام ال وحيية الماشييورية،  مالمسييا ة وأتسييام ا، أساسيييات المسييا ة، الر ييع  اسييتصدا

 الر ع  استصدام اللو ة المستوية، تيياس الزواييا األ قيية والراسيية، الترا رسيات المرتو ية والمقرولية والموحيلة، شي  ات
الترا رس وض ب ا، المسيا ة الترحييلية وترتييا الصيرالب، توتييع المشيرواات،  سياا المسيا ات وتقسييم االراضيل، 

 المسا ة ال  رية.

Textbook: 
- Elementary Surveying (Twelve Edition 2008) by Paul R. Wolf/ Russel C. Brinker . 
Reference: 
- Surveying (Seventh Edition) by Francis H. Moffitt/ Harry Bouchard. Published by 
Harper & Row, New York, 1982, ISBN 10: 0060445599 / ISBN 13: 9780060445591  

- Surveying with Construction Application by Barry F. Kavanagh , 8 edition (January 5, 

2014) ISBN-13: 978-0132766982 .  

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM1120 100= (0+30+70)   (0+4) تاريخ ونظريات العمارة والفنون 

  الم توى العلم  للمقرر:
م أ ( مر وم العمار  و العمراح ، ومراهيم اظريات العميار  و مياتع ر ااي  واألسيس االاتراايية لتحيمي( اظريات العمار  

 الو دات المعمارية المصتلرة 
 

و دات االستعما  الصاص : الررااات المعيشية والاوم ، و يدات االسيتعما  العيام ومتبل يات المسيتريديح والمسيتصدميح 
 والمواد ، و دات الصدمة لأل راد و و دات التوزيع الرأسية واأل قية .

 
امار   ار التياريخ والعميار  المحيرية القديمية ، واميار   -ية القيم الامالية    البرز المعمار  :ط ا( تاريخ العمار  

 .العمار  ال يزابي - الد ما  يح الا ريح والعمار  ال السي ية ط اساريقية والرومااية (
 

References  
 . (2010ة )تاريخ العماره و الفنون , توفيق احمد عبدالجواد,مكتبه االنجلو المصري -

 .م1969-1959: دار النشر للجامعات المصرية ,  أجزاء , القاهرة 5, عرفان سامي,  عمارة القرن العشرين  -

   .(2000االهرامات المصريه, خالد عزب, ) -

- History of Architecture, Flitcher, 1996. 
- New Classicists, William T-Baker (Author), (2008).  
- A History Of Architecture, Daneruick Kshank (Author), (1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.abebooks.com/products/isbn/9780060445591?cm_sp=bdp-_-9780060445591-_-isbn10
http://www.abebooks.com/products/isbn/9780060445591?cm_sp=bdp-_-9780060445591-_-isbn13
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE1048 200( =0+30+70(+)0+30+70) (2+2(+)2+2) نظرية  اإلنشاءات 

  احملتوى العلمي للمقرر:
م يادئ  -ظرييات األساسيية للياظم اساشياليةمقدمية  ي  البيرق والا -دراسة الم ادئ اساشيالية األوليية للماشيات المعماريية

الت ليييي   -السيييلول االاشيييالل الصييياص  ناظمييية ال اييياب موييي  ردود األ عيييا  و االتيييزاح و االسيييتقرار و المتااييية والاسييياب 
القوى الداصلية والصاراية و ال لو  الت ليلية     الة األاسيام المتماسي ة المتزاية ، بيرق  سياا و  -االستاتي ل للقوى

 ا  القوى الداصلية مو  ازوم االا ااب وتو  القص و القوى العمودية.برق  ساا التش يالت اساشيالية وه يوب رسم أش
ال مييرات الم ييدد  اسييتاتي ياو مقدميية للماشييحت اييير الم ييدد  اسييتاتي يا وت لييي  الماشييحت اييير م ييدد  اسييتاتي يا  بريقيية 

صلية     عديح و يتضمح أاواع االا يادات و صيواص المسيا ات التاميع و بريقة العزوم الوالوة، ت لي  االا ادات الدا
 االلتواب و اا عاج األامد . توتوزيع االا ادات العمودية واا ادات القص واات ادا

Textbook: 
- Aalan Williams “Structural analysis in theory and practice” 2009. 
- Wagih El–Dekhakhni “Theory of Structures” – Part 1, 2010. 
Reference: 
- R.C.Hibbler "Structural Analysis" 6th edition, 2006.  

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM1219 75( =0+25+50) (0+2) التذوق الفنى فى العمارة 

  احملتوى العلمي للمقرر:
و لسيرة التيلوق الراي  ، مر يوم اتااهيات واايواع الاميا     AESTHETIC(  توضيح   يم اليم الاميا  ط االسيتابيقا

المعماري ، اسس اماليات التش ي  المعماري ، العالتة  يح الاما  المعماري والر ر  التحميمية ، العالتية  ييح اال يداع 
 والمستق لية. والتحميم المعماري ، ااواع التع ير المعماري ، المالمح الامالية    العمار  المعاحر 

References  
(, دار قابس للطباعه والنشر .2007تذوق الفن المعماري, سينكلير جولدي, ) -  

 عيسي , حسن احمد , " االبداع في الفن والعلم " , عالم المعرفة , المجلس الوطني للثقافة والفنون , الكويت ,  -

 . جامعة البحرين" , يم المعماري المعاصرمفهوم وداللة اإلبداع في التعل " -عبدالرؤوف  علىد.  -

 , القاهرة . 1998د. علي رأفت , , "ثالثية االبداع المعماري" , وكالة االهرام للتوزيع ,  -

   د. نوبي محمد حسن , , "تنمية قدرة الطالقة الفكرية في مراحل توليد االفكار المعمارية" كلية العمارة , جامعة الملك سعود . -

- Residential Style, Andrea Boekel (Author), (2007).  
- A History Of Architecture, Daneruick Kshank (Author), (1999). 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC1204  100( =30+20+50) (2+1) (1) الحاسب االلى فى العمارةتطبيقات 

  للمقرر:احملتوى العلمي 
التعيير  اليي   يرييية إسييتصدام تب يقييات ال اسييا ارليي   يي  العمييار  و أاتيياج مسيياتب واالييية األ عيياد   اسييتصدام  راييام  

AutoCAD   ييللل يتعيير  البالييا اليي  مر ييوم  الاملايية المعلوماتييية للم يياا  .BIM  وبييرق االظ ييار ال سيييبة
 ريع المعمارية ال سيب   ش   ا ترا   .لاعل  ميهال للقيام  المشا  Photoshop استصدام  راام  

References  
- Mastering AutoCAD 2013 and AutoCAD LT 2013  1st Edition, George.  
- Omura (Author), Brian C. Benton (Contributor), Sybex; 1st edition (June 5, 2012). 
- Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 1st Edition, Adobe Creative Team, Adobe 
Press; 1 edition (June 29, 2013) 
- Mastering Autodesk Revit Architecture 2016: Autodesk Official Press 1st Edition,  
- James Vandezande (Author), Eddy Krygiel (Author), Brendan Dillon (Foreword), 
Sybex; 1 edition (June 2, 2015). 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=George+Omura&search-alias=books&field-author=George+Omura&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=George+Omura&search-alias=books&field-author=George+Omura&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Brian+C.+Benton&search-alias=books&field-author=Brian+C.+Benton&sort=relevancerank
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC1005 150( =0+25+50(+)0+25+50) (2+1(+)2+1) الظل والمنظور 

  احملتوى العلمي للمقرر:
اقيياب  -الزوايييا ال حييرية  -مصييروب الريييية  -م يياح الايياظر  - مسييتوي الحييور  -دراسيية القوااييد األساسييية للماظييور 

ت يياا.  تييدريا  – ( ت ييات -شيير ات –سيياللم  -اقييود  طال ييروا. دراسيية و تب يييق توااييد ظييال  التشيي يالت المصتلريية :
البالا ال  رسم ماياظير لرراايات أو  تي  أو م ياا  مصتلرية  بيرق رسيم الماظيور المصتلرية، ميع تدري ي  الي  تقاييات 

تظليي  الواا يات وإ يراز ال تي   توتوايي  الباليا سم اايا -صراج التحوير الرراا  ط الوالو  أ عياد (  بريقية الميية إ
 ال ت  . -المستويات  -ظال  الاقب و المستقيمات  -ومدي أهميت ا    التش ي  المعماري. دراسة القوااد األساسية للظ  

 

References  
(, دار قابس للطباعة والنشر والتوزيع )الناشر(.1999يل حسن,)المنظور الهندسي والظل, نب -  

 - تبسيط رسم المنظور, محمد حماد, )1995(, دار الكتب العلمية )الناشر(. 

- The Art Of Drowing 2, William (Author), (2010), Walter Foster Publishing.  

 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 بوعيةاالس
 الدرجات

CVE1249 100( =0+30+70) (2+2) خواص واختبار المواد 

  احملتوى العلمي للمقرر:
دراسة مواد ال ااب المصتلرة اير المعداية مو  أ اار ال ااب والبوا ور ام الصرسااة واالسمات واألصشاا والزااج مع 

ارات المعملييية التييل تاييرى الي ييا ب قييا للمواحييرات واالصت يي -التعيير  الييل أاواا ييا و صواحيي ا الريزيقييية والمي ااي ييية
التعرييي   األليييا  المر  يية والرتييالق و مييواد ال ايياب المعداييية مويي  الحييلا البييرى  والحييلا اييال  المقاوميية  -القياسييية

وال ديييد الزهيير و الا يياس و األلموايييوم مييع دراسيية سييلول هييل  المييواد وصواحيي ا المي ااي ييية ت ييت تيياوير اال مييا  
التعير   -ي ية     الشد و الض ب الم وري واالا ااب و القص و يللل التعير   حيالد  المعيادح و يريية تياسي ااالستات

المواحييرات  -الييل األا ييز  المسييتصدمة ساييراب االصت ييارات مويي  ما ياييات االصت ييار المصتلريية وأا ييز  تييياس االارعييا 
 اسا ادات المسمو ة. -األ ما  التحميمية -ل اابالقياسية للمواد مع مقدمة     ض ب الاود     استصدام مواد ا

Textbook: 
- Mamlouk, Michael S. and Zaniewski John P. M, "Materials for Civil and Construction 
Engineers", 2nd edition, Pearson and Printice Hall, USA, 2006.  
Reference: 
- R. H. Elvery “Concrete Practice” Volume Two, 1963, C.R. Books Ltd., London, UK, 331 
pp. 
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC2306 300(=60+60+120(+)0+60+0) ( 5+1(+)5+1) (2معمارى)التصميم ال 

  احملتوى العلمي للمقرر:
إ دااييية ل ي  المشييا   الرراايية اليي  مسيتويات التحييميم المصتلرية مييح الم يييب  التعامي  مييع التحيميم المعميياري  عمليية
اليوا   نهميية اساشياب  ي  تشي ي  الرراايات الداصليية والشي   المعمياري وير يز  -والموتع العام إل  ال ت  والرراايات 

اساشياب  –قا يية واالاتماايية و يللل المييورات الو -ال  أهمية ال يلة والم يب العمراا     امليات التحميم والتش ي  
العضيوية والوقا يية والوظيريي  ولليل  الاسي ة  المرياهيم مرااعيةللررا  الداصل  والشي   المعمياري. والتعام  مع   م دد 

د للريرا  والشي   للم اا  لات الوظال  المر زية مح صيال  تب يقيات  الاميالج التي  تعتميد الي  الر ير  اساشيالية  م يد
 .الاتال     وظال  معمارية مراة الامال  وتب يق

References : 
- Neufert, E., Architect’s Data, Crosby Lockwood Staples, London, 2000. 
- Time Saver Standards for Building Types, Joseph De Chiara, and John Callender, 
Forth Edition, McGraw- Hill, 2001. 
-"Violated Perfection, Architecture and the Fragmentation of the Modern" Betsky A., 
Rizzoli Int. Pub., New York, 1990. 
- Architectural Graphic Standards, Ramsey/Sleeper (2007)  
- Entourage, a tracing file for architecture and interior design drawing  (1996). 

 
 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC2307 ( 2انشاء معمارى) (4+2(+)4+2) (60+60+120(+)0+60+0=)300 

  احملتوى العلمي للمقرر:
 -مح صال  الم اور التالية : صتلرةتاريل المالوتسلس   صبوات  ياح دراسة برق اساشاب و
 أعمال التشييد والبناء
دراسية ترحييلية ألايواع -است ما   ا ية أايواع اظيم اساشياب المصتلرية-أاواع األساسات المصتلرة- ااب ياح  تسلس  أاما  ال
أ  ياك ميداايية  رديية  –تباايات(  –واا يات  –تارييل وإصيراج رسيومات المشيروع طمسيقب أ قيل - الرواح  المصتلرية

 ارض ومااتشة األ  اك –وامااية لعااحر مح الم توى العلمل 
 والترميم أعمال الصيانة

بيرق معالاية  -أايواع الشيروو وأسي ا  ا –تصبيب وتب ييق أاميا  الحييااة  -المراهيم المصتلرة ألاواع الحيااة وأهدا  ا
 الشروو

  أعمال التشطيبات : 
 –أاميا  األرضييات  ناواا يا  –أاميا  ال يياض الداصليية والصارايية  –صبوات التارييل الترحييلية لالاميا  المعماريية 

  أاما  األسق  المعلقة –أاما  ال سوات الداصلية والصاراية  –وابيع الصريرة  ناواا ا أاما  الق

References : 
 اسبورتنج, للطباعة, الدلتا مركز ,والثاني األول الجزء )أجزاء 3 ( المبانى, تشييد تكنولوجيا في الهندسية الموسوعة ,حيدر عباس فاروق -

 1997. اإلسكندرية,

 1999 .الطبعة الثالثة, ,القاهرة للطباعة, ماجد دار ,العامة والمرافق المبانى إلنشاء الهندسية الموسوعة ,البقري العطا بوأ اللطيف عبد -

 (  2004الرسومات التنفيذية والتفاصيل المعمارية , د/محمد عبد هللا, )

 (.2004الموسوعة الهندسية المدنية والمعمارية, م/ عبداللطيف البقري, )

 (.2003يل المعمارية, د/محمد حماد, )التفاص

- Building Construction, Mc. Kay, (2004). 
- Watson, D., Construction materials and processes, Mc. Graw - Hill Inc., 1978. 

 

 

 الفرقة الثانية
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 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC2008 ( 1تاريخ ونظريات العمارة) (0+2(+)0+2) (0+10+40(+)0+15+35= )100 

  احملتوى العلمي للمقرر:
 ياقسم المقرر إل  ازليح : 

العميار   –ال قا التاريصية  دايًة  رار المسي ية والعمار  الق بية    محر والعمار  ال يزابية  ر اماتاريخ العمارة :  -1 
 امار  احر الا ضة األورو ية .-سالمي العمار  اال –البراز القوب     أورو ا  –الرومااسية 

-المتا   -دور ال تا -م اا  الصدمات مح تعليمية ووقا ية  -الم ددات التحميمية للم اا  العامة   نظريات العمارة : -2 
 الم اا  الح ية والتر ي ية والمرا ز االاتمااية والم اا  التاارية واألسواق  ناواا ا والم اتا والم اا -المسارح 
 السيا ية  .

References:  
 .(2010) تاريخ العمارة و الفنون, توفيق احمد عبدالجواد, مكتبه االنجلو المصرية  -

 (2005-1998,) م ماجد خلوصي-الموسوعة الهندسية المعمارية -

   .(2007تذوق الفن المعماري, سينكلير جولدي, ) -

- Residential Style, Andrea Boekel (Author), (2007). 
- A History Of Architecture, Daneruick Kshank (Author), (1999). 
- Fletcher, Banister, A History of Architecture on the Comparative Method, 20th. Ed., 1996.  
- Time-Saver Standards for Landscape Architecture , 2006.  
- Neufert, E, Architecture Data , 2000. 

 

 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC2109 75( =0+25+50) (0+2) التحكم البيئى فى المبانى 

  احملتوى العلمي للمقرر:
 –الرا يية ال رارييية ومقاييسيي ا ومعييدالت ا   -تيينوير المايياو اليي  اساسيياح  -المايياو ومسييتويات   -التعيير   ال يليية واااحييرها 

السيلول ال يراري للم ياا   –هيا   العملية التحميمية مح ماظيور اليت  م ال يلي   –أتاليم محر المااصية  –قاسيم المااصية الت
 ر ة ال واب داص  وصارج  –أسس الت وية الب يعية للم اا   – المتادد  تحميم الباتةأسس  –وأسس المعالاات المعمارية 

   م المعمارية ـ تب يقات ال اس ات ارلية .اسضاب  الب يعية ووسال  الت -الم ا  
References:  

 ,1999 .دار قابس للطباعة والنشر والتوزيع ,العمارة البيئية, محي الدين سلقيني -

- Watson, D., Climatic Design, McGraw - Hill Inc., USA, 1983. 
- Robins, C., Daylighing Design and Analysis, Van Nostrand Reinhold Comp., Robins1986 . 
- Lechner, N., Heating, Cooling and lighting; Design Methods for Architects, John Wiley & 
sons, USA, 1991. 

 

 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC2110 100( =0+30+70) (1+3) تاريخ ونظريات التخطيط 

  وى العلمي للمقرر:احملت
دراسة الاشن  التاريصية لتصبيب المدح و أهدا  .، مح صيال  دراسية المسيتوباات ال شيرية  ي  مصتلي  ال ضيارات األاسيااية 

 دايية ميح العحير ال ايرى و يدب االسيتقرار  ا ير العحيوروالصحالص العمرااية   ا والتعر  ال   تتبيور اشي ا  الميدح 
 –و ييالد مييا  يييح الا ييريح -تشييم   ضييارات محيير القديميية  والتيي ال  العحييور التالييية ال شييري ودراسيية مرا ييز ال ضيير صيي

الوور  الحاااية وما ات  اا ا مح أ  ار لتحور الماتمع  –العحور الوسب   –وال ضار  الرومااية  -ال ضار  اساريقية 
وتييتم الدراسيية مييح صييال  معر يية وحييوال لمييدااا المعاحيير  . (19،18طالراضيي   اسضييا ة لاظريييات تصبيييب المييدح  ييالقرح 

 صحالص ومظاهر ال ضار  واااحر التمديح ومرا ز ال ضار  وأوا  المقاراة  يح ال ضارات المتعات ة.
References : 

 . 1998 -مكتبه االنجلو المصرية  -تاريخ تخطيط المدن  -أحمد خالد عالم   -

- Leonardo Benevolo, The History of the city, The Engl ish edition of Die Geschichte der 
Stadt, 1980. 
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM2121 75( =0+25+50) (0+2) المنهج العلمى 

  احملتوى العلمي للمقرر:
لعلمية للتحميم  إايداد ال رايام  واستعرض الصبوات الما اية ا -تعري  البالا  مااه  التحميم التقليدية والمست دوة 

ت ديييد و لييور   -ت لييي  م واييات المشييروع ط األاييزاب والعالتييات والمت يييرات(  - يي  ضييوب  اال تيااييات والم ييددات 
 والتحييميم األدوات والبييرق المسيااد   يي  املييات  - مقارايية ال يدال  -تبييوير األ  يار األساسييية للمشيروع  -األهيدا  
راد  مييح ال اسيي ات ارلييية  يي  داييم مريياهيم ومايياه  العملييية التحييميمية  مرا ل ييا وصبوات ييا مقدميية  لالسييت –تب يقييات 

 المصتلرة والتدريا العمل . 
األسيلوا العلمي  لوسيال  تدريا البالا الي  للييات و ماياه  وأسيس ال  يك العلمي ، وتواايد إايداد ال  يوك العلميية و

 تدريا البالا ال  إاراب   ك تب يق  الم . معلرة اصتيار العياات وامع ال يااات وبرق الت لي  المصت

References  
 1881 -القاهرة كونسلت إنتر أبحاث مركز ,العمارة في الفني اإلبداع :المعماري اإلبداع ثالثية ,رأفت على -

 .(2007أساسيات البحث العلمي, د/ منذر الضامن, ) -

 (.2007جيد عبد الحميد البلداوي)اساليب البحث العلمي والتحليل االحصائي, عبد الم -

 
 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE2150 100= (0+30+70) (2+2) الخرسانة المسلحة 

  احملتوى العلمي للمقرر:
حييي  تسييليح أسييس تحييميم الماشييحت الصرسييااية، ت لييي  و تحييميم القبااييات المعرضيية لالا ايياب، توزيييع اال مييا ، ترا

ال مييرات، ال البييات المحييمتة، األامييد ، السيياللم، اسبييارات الم ييدد  اسييتاتي يا، ال البييات لات األاحيياا وال لو ييات 
 .المرراة، ش  ة ال مرات، ال البات المسب ة، وحالت الو دات اساشالية سا قة الحا

Textbook: 
 - Fundamentals of Reinforced and Prestressed Concrete, Mohamed Hilal, J. .Marcou & 

co, Cairo, 1987 
Reference: 
 - Design of Reinforced Concrete Halls , Mohamed Hila, Publisher : Cairo university, 

Publish Date : 1998. 

 
 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC2211 125= (0+75+50) (2+2) (2بصرى )التدريب ال 

  احملتوى العلمي للمقرر:
التدريا الل اسدرال ال حري للررااات والماسمات والعالتة  يا ا و ييح شياالي ا، وتبيوير اس سياس  يالقيم الاماليية 

تشي ي  الريرا ، األش ا  والعالتة ال سية  يا ا، معمارية، ويشتم  الل مواضيع متعلقة  صحالص  امالج وتب يق ا الل
 والمدلوالت الارسية ل ا.والصداع ال حري، واظرية اللوح 

References : 
 ( 1997الزخارف , احمد صبري زايد , )يناير  -

 (2000زخارف اسالميه, سمر شريف الدين ,) -

- The Art Of Drowings,William (Author), (2010). 
- Details in Architectural Rendrina, Z. Ohira  
- Linton, Harold, Color Model Environments: Color and Light in Three Dimensional 
Designs, Harold Linton, 1985.  

 
 

http://library.minia.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.2.&criteria1=9.&SearchText1=J.Marcou+%26+co+
http://library.minia.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.2.&criteria1=9.&SearchText1=J.Marcou+%26+co+
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 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM2222 75 ( =0+25+50) (1+2) تشريعات البناء وممارسة المهنة 

  احملتوى العلمي للمقرر:
القواايح و التشريعات التل ت  م املية ال اياب  –دراسة المحبل ات المتداولة  ل ماا  حاااة التشييد وتااوح تاظيم ال ااب 

اسايرابات الواايا إت اا يا  يل  الية ايدم وايود  –ية واا ات الا ات اسدار –واا ات المرصص ل   –ترصيص ال ااب  –
 –اسرتراايات القحيوى لأل ايية  –تيااوح تاظييم أاميا  ال اياب طإشيترابات  االيية اامية  –مصالرة مح مصالرات تاظييم ال اياب 
نح تياميح تواايح وتشيريعات الم ايل  شي –ال روزات المحرح   ا(  –مواحرات السلم  –أ  ام اسضا ات والت وية واأل اية 

 لداا ممارسة الم اة. –أاواع اقود التشييد(  –إلتزامات  –اقود التشييد طمستادات  –الم ال ضد أصبار ال ريق 

References  :  

 
 قانون البناء الموحد لسنة )2008( ، وزار  اسس اح والمرا ق والتامية العمرااية، ط2008(، المبا ع االميرية . 

 (، المبا ع االميرية. 2008ااية، ط، وزار  اسس اح والمرا ق والتامية العمر(2009لسنة ) 144الالئحة التنفيذية قانون رقم 

 

 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE2251 100= (0+30+70) (2+2) االنشاءات المعدنية  

  احملتوى العلمي للمقرر:
التحيميم، األ ميا ، االا يادات أسس تحميم الماشات المعداية ، ويتااو  المواضييع التاليية: ميواد اساشياب، معيايير و أسيس 

المسموح   ا، تحميم أاضاب الشد، اتزاح الماشات المعداية ت ت تياوير اال ميا  الااا يية، اتيزاح الماشيات المعدايية متعيدد  
البوا ق، اا عاج األامد ، تحميم األاضاب المعرضة لقوى ض ب م ورى، تحميم ال مرات، تحميم الوحالت المسيمارية 

يم الش االت، استصدام ما ايات تحميم األامد  الصتيار تباايات األاميد   المرتو ية واألا و يية،  اسيتصدام والمل ومة، تحم
ما ايات تحميم ال مرات الصتيار تبااات ال ميرات المر  ية وال ميرات لات الرت يات  األاحياا وأليواح الحياج المعيرج 

 لألرضيات.
Reference: 
- Jack C. Mccormac and James K .Nelson  “ Structural Steel Design LRED Method, 2003,  

Pearson, 713 pp, ISBN13: 9780130479594.  
- Structural Steel Designers Handbook " FredericK  S. Merrit , Publisher: McGraw-Hill 

Education; 5 edition (Mar. 2011) 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 السبوعيةا
 الدرجات

ARC2212 100= (0+60+40) (2+2) تخطيط وتنسيق المواقع  

  احملتوى العلمي للمقرر:
تعري  البالا  اسس تحميم و تاسيق المواتع و مدى االتت ا  مستويات التصبيب و التحميم ال ضرى واسيلوا ت امل يا 

لل ال يلة الب يعية واالستراد  ما ا . و يتعرض المقيرر مع التحميم المعمارى  ما ي قق ا ض  استصدام للموتع و ال راظ ا
التعيير  الييل الامييالج المصتلريية لبييرق تعاميي  مصتليي  –لدراسيية اهمييية تاسيييق الموتييع و التعيير  الييل ال يلييات المصتلريية 

  ااحير المييا  و دور –دراسية التشي يالت الب يعيية ليالرض  –ال ضارات مع ال دالق و الررااات العمرااية الصاراية 
دراسة ممرات ال ر ة و بيرق الت ليبيات  –التعر  الل العااحر الب يعية الا اتية واستصدامات ا المصتلرة  – ل التاسيق 
دراسة العملية التحميمية المت املة  –اسس تش ي  الررااات الصاراية  – اااحر التنويك للمواتع الصاراية –و الرح  

  اسيتصدام تب يقيات ال اسيا يا البالا الل ااداد مشروع تاسيق  ام  لموتيعو يتم تدر –الاتاج مشروع تاسيق المواتع 
.  

References : 
- Basic Elements of Landscape Architectural Design, Booth, Norman K., Ohio State 
University, 1999.  
- Introduction to Landscape Architecture, Laurie , Michael, Prentice Hall, 1986. 
Simonds, J.O., Landscape Architecture, A Manual of Land Planning and Design, 2006.  
- Landscape Detatalion, Sur Faces (Author), (1994).  
- Landscape Architect, Group HAN (Author), (2006).  
- Residential Landscape Architecture, Norman K.Booth (Author), (2010). 

http://gopp.gov.eg/wp-content/uploads/2009/10/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-144-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2009.pdf
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC2242 ( 1التدريب الميدانى) 50 ( =25+25+0) تمرين 24 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
 ن يد الميسسيات ال ادسيية ولميد  أر عية  االات اب مح امت اايات الرحي  الدراسيل الويااليقضل البالا تدري اً ميدااياً  عد 

ويا    أح تيصل  ل ا د مواتع ال ااب الت  يوا ق الي ا المع د. يتم تيدريا البيالا اليل مرا ي  ال اياب ، ا تيداب يع. أسا 
مييح ت ضييير الموتييع وال ريير واألساسييات ، الصرسييااة طاسيي ة المييواد وال ميييات( ،اييواز  الميييا  ، والاييدراح االسييتاادية. 

لرواحيي . ويييتم ت ييت إشييرا  مييدر يح م تيير يح. ياييا اح يييتم تقييديم ال ي يي  الصرسيياا  ، االريية الم يياال ، والاييدراح وا
و ييتم تقارير دورية ، مر     أس وع، مح ت   البالا إلل المشر  الي   ل التدريا ،  االضا ة إليل التقريير الا يال . 

يح هيو ايزب ، وتواحيل م ميع مر يز التيدريا و المشير  متا عة التدريا  زيارات مح مشر يح القسم ال  مواتع التدريا
 تقييم البالا.موتع ،والل اساس  يتم المشر يح الل سا  ال ضور  ل ال  أساس  مح املية التقييم. وي ترظ
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC3313 ( 3التصميم المعمارى) (5+1(+)5+1) (60+60+120(+)0+60+0=)300 

  احملتوى العلمي للمقرر:
دراسة ال رام  وامع المعلوميات وامي  الدراسيات  - األاظمة اساشالية ال ديوةالتحميم المعماري للم اا  المر  ة لات 

ت ام  التحميمات المعمارية لم اا  متعدد  العااحر ولمامواات الم اا  مع اسهتمام  دراسة الررااا -الت ليلية الي ا 
والعالتييات ال حييرية لماموايية م يياا  المشييروع  يييح  عضيي ا  -تب يييق القييواايح الماظميية لل ايياب و -الداصلييية والصاراييية 

تشيم  الدراسية تيدايم  -تيو ير اسضياب  والت ويية الب يعيي   -ام للمشيروع وال يلية الم يبية  ي  ال عض و يح الت ويح العي
 . والوية اال عادالتحميم  الامالج المعمارية 

References:  
- 1000 X European Architecture, Verlag Shaus (Author), (2006), American Chemical 
Society (Publisher). 
- Neafert Architects, Bouse Mahe Baiche (Author), (2000), Wiley-Blackwell (Publisher). 
- The Saver Standard for Building Types, Joseph Dech iare,(2006), Tata McGraw-Hill ( 
Publisher). 

  

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC3314 ( 1التصميمات التنفيذية) (4+2(+)4+2) (60+60+120(+)0+60+0=)300 

  احملتوى العلمي للمقرر:
 –تباايات  –واا يات  –مسياتب ا قيية  –دراسة تبيوير المشيروع اس تيدالل اليل مشيروع تارييلى  مت امي طموتع ايام 

اداو  الرت ات  –تراحي  معمارية تصص المشروع  –رسومات تاقيلية للسور وم مالت الررااات الداصلية والصاراية 
دراسيية ترحيييلية لبييرق ت بييية ال  ييور ال  ييير   مييواد ااشييالية مصتلريية واالتت ييا  -والتشييبي ات الداصلييية والصاراييية( 

اسيتصدام القباايات المعدايية  –أايواع الت سيية للم ياال ال ي ليية  دراسات تشم  - التراحي  المعمارية الوا تة والمت ر ة 
الرسييومات التاريلييية لألامييا  الحيي ية  – اميييع أاواا ييا  ييل تحييميم امييالج الرت ييات والقوابيييع الوا تيية والمت ر يية 

  ورسومات األاما  ال  ر ية.
References:  

1986, أ.د. فاروق عباس حيدر: "تشييد المبانى" , الجزء األول  .   

2000أ.د. محمد عبدهللا : " إنشاء المبانى " ,   

1997أ.د. على رأفت : " اإلبداع اإلنشائى فى العمارة " ,    

 م. عبداللطيف أبو العطا البقرى : " الموسوعة الهندسية إلنشاء المبانى والمرافق العامة " ,

 (. 2010التصميمات التنفيذية, د/هشام حسن علي, )

 (.2010يذية والتفاصيل المعمارية, د/محمد عبد هللا, )الرسومات التنف

 (.2003التفاصيل المعمارية, د/محمد حماد, ) 

- All available local and international computer periodicals, according to their topic.  
Working details, keith styles.  
- All referenced data books discussing main basics and fundamentals of the scientific 
discipline. 
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 الكوديلرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC3015 200(=20+30+50(+)20+30+50) (2+2(+)2+2) تخطيط المدن 

  احملتوى العلمي للمقرر:
 ميدااا المعاحير  و المدياية المحيرية صاحية  ن عادهيا المصتلرية البالا القدرات الل تر م مشا   تصبييب الميدح  ا تساا

 -وممارسيي  تب يقييية ستااهييات معالات ييا وتاميت ييا امراايييا. وتشييم  الدراسيية تعرييي  المديايية واتليم ييا  و ييد  تصبيبييية 
رليسية مح صال  التصبيبية والعمرااية ال لدراسات. وا- الترحيلل ( – الم لل –استليمل  –مستويات التصبيب ط القومل 

المرت بية  دراسة مرا   المصبب العيام وتب يقاتي  اليل الميدح القالمية والميدح الادييد  .  اسضيا ة اليل معر ية الدراسيات
سياسيات .  ما يتعير  الباليا اليل دراسات ب يعية و يلية ،  دراسات اتتحادية ، صدمات ال اية األساسية   التصبيب مح

واألسييتعماالت الرليسييية  المييدح مييح صييال  دراسيية الماييابق والماتمعييات  –ومعييدالت ا اسييتعماالت األراضييل واظريات ييا 
الماييابق  -الصييدمات األاتمااييية  ناواا ييا  -مرا ييز األامييا  ووسييب المديايية   -الماييابق التر ي ييية والمرتو يية  -السيي اية 

ال  ر يياب  –المصلرييات الحييل ة  –الحيير  الحيي ل  –الميييا   –شيي  ات ال اييية الساسييية ط البييرق  -التاارييية والحيياااية 
  وية ومشروع تصبييب يشيم  مر لية الر يع المييداال وت دييد وتقيييم مشيا   التصبييب  مح صال  تب يقاتواألتحاالت(. 

 . استصدام تب يقات ال اساوالعمراح أل دى المدح المحرية 
References  

 (, العربى للنشر و التوزيع )الناشر(.1988نى, )تصميم وتخطيط والمناطق السكنية مدخل وتطبيق , سيد محمد التو -
- Time saver of urban design, Joseph Dechiare,(2009), Tata McGraw-Hill ( Publisher). 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC3116 
المواصفات الفنية الكميات و

 لمبانىل
(2+0) (50+25+0= )75 

  احملتوى العلمي للمقرر:
التعيير  الييل اساسيييات اتتحيياديات ال ايياب ومر ييوم وأاييواع دراسييات الاييدوى للمشيياريع. وتتعييرض الميياد  الييل االتتحيياد 

العمير االتتحيادي  -تقيييم  يدال  اسيتومارات راس الميا   -امليية العبيابات -القوم  وتينوير  اليل حياااة املييات ال اياب
دراسات تقييم اوااب وما  عد التارييل  -دراسات اااحر وت لي  الت لرة والعالد االتتحادي -لتمويليةبرق الت  م ا -واال ال 

. 
 ال ميات والمواحرات :

 -برق الم اس ة ومواحرات  اود االاما  -برق  حر ال ميات لمصتل  ال اود وبرق القياس المت عة ل ساا ال ميات
 -ااداد المواحرات و ساا ال ميات لمشروع تاريلي -استالم االاما  المارل  برق  -االحو  ال ادسية الواا ة    التاريل

 الت ضير ساداد مامواة رسومات  املة لتاريل مشروع معماري  استصدام ال اسا ارل 

References  
 , مكتبة االنجلو المصرية )الناشر(.  (2010التصميمات التنفيذية, هشام حسن علي, ) -

 (, مكتبة األنجلو المصرية )الناشر(.  2004ذية والتفاصيل المعمارية , محمد عبد هللا, )الرسومات التنفي -

 , دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع )الناشر(. (2004, عبداللطيف البقري, ) الموسوعة الهندسية المدنية والمعمارية -

 

 

 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 جاتالدر

CVE3152 125( =25+25+75) (2+2) ميكانيكا التربة واألساسات 

  احملتوى العلمي للمقرر:
تحياي  التر ية، دميل التر ية، ااتقيا  االا يادات صيال  التر ية، ااضي اب التر ية، اظريية  -مي ااي ا التر يةالتعري   صواص 

د ، أ  يياك التر يية  ييالموتع االعميقيية، ال ييوالب السيياالتييدايم، الضيي ب الايياا   للتر يية، تحييميم القوااييد الضيي لة، األساسييات 
 واصتيار اوع األساس المااسا.

Reference: 
- Das, B.M., Principles of Foundation Engineering, Latest Edition, 2011, Cengage 
Learning.  
- Bowles, J.E., Foundation Analysis and Design, Latest Edition, The McGraw-Hill 
Companies,Inc., International Edition 1997. 
- Dunn, et Al. Fundamentals of Geo-technical Analysis, Latest Edition.   
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 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC3017 150= (1+2(+)0+2) الصحية الهندسةالتركيبات الفنية و  (0+25+50)+(0+25+50) 

  احملتوى العلمي للمقرر:
 : التركيبات الفنية

 -التوزيييع المر ييزى  -دراسيية أسييس التحييميم واشييترابات التاريييل للييت  م الحييااال داصيي  الم يياال  ييل مايياالت ت يييي  ال ييواب 
مقاييس ومعدالت  -ية الميشرات ال يل -اسضاب  والحوتيات  –  -أا ز  واظم التد لة  -الت وية الحاااية  -واألا ز  المارحلة 

المعيايير  –اسضياب  الحياااية  -أ ميا  التسيصيح والت رييد  -اساتقا  والتصزيح والعز  ال رارى  -وميشرات الرا ة ال رارية 
 والمعدالت القياسية 

 الحوتيات: 
ا تياايات مقاومية  -المشيا   وال ليو  -التحيميم الحيوتل للم ياال والرراايات  -ت لي  الحوت والضوضاب   -ب يعة الحوت  

 تب يقات معمارية–ت ام  األاظمة  -التر ي ات ال  رومي ااي ية  -ال ريق 
 الصحية:الهندسة 

المقيرر  يشيم دراسة ترحيلية للم واات الصاحة  االاظمة الحي ية التقليديية وال ديوية طت ليية وحير  وأا يز  حي ية(،  يللل 
ليل التحيميم المعميارى للرراايات لات الحيلة وتراحييل ا وبيرق تر ي  يا ميع المراهيم التحميمية ل ل  االاظمة و يرية تنويرهيا ا

 التر يزالل لليات تاريل هل  األاظمة    المشرواات المعمارية ليعبل البالا الوا  ال ام   ل الممارسة العملية.
References 

 .2004,افق العامة "م. عبداللطيف أبو العطا البقرى : " الموسوعة الهندسية إلنشاء المبانى والمر -

 (. 2010التصميمات التنفيذية, د/هشام حسن علي, ) -

 (.2010الرسومات التنفيذية والتفاصيل المعمارية, د/محمد عبد هللا, ) -

 (.2003الموسوعة الهندسية المدنية والمعمارية, م/ عبداللطيف البقري, ) -

 

 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC3222 ( 2تاريخ ونظريات العمارة) (0+4) (0+30+70= )100 

  احملتوى العلمي للمقرر:
مر لة  -دراسة استااهات المعمارية  ل  تر  ما  عد احر الا ضة وحوال الل القرح التاسع اشر  مقدمة للعمار  المعاحر  

 ا   اساسااية    العمار المرتاريخ ـ الراو   يح العمار  و التبور  –ي ية ستااهات الروماااس –ما ت   ال را العالمية الوااية 
    .العمار  ال يلية  ل العالم ومحر-مدارس العمار  ال ديوة ـ 

References:  
 .م1969-1959: دار النشر للجامعات المصرية ,  أجزاء , القاهرة 5عمارة القرن العشرين , عرفان سامي,   -

- History of Architecture, Flitcher, Publisher: Routledge; 20 edition (1996). 
- Residential Style, Andrea Boekel , (2007). 
- A History Of Architecture, Daneruick Kshank, (1999).  

 

 

 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC3223 (  1التصميم الداخلي) (2+2) (0+30+70= )100 

  احملتوى العلمي للمقرر:
التعر  ال  م ارات حيااة وتش ي  الررااات الداصلية    الم اا  العامة والصاحة والدراسة الترحيلية لم واات الررااات 

م وتراحي  الررااات المعمارية و يرية والاظم الميور  الل تش يل ا ودام إم اايات اسظ ار والتع ير اح مراهي -المعمارية 
 اسدرال ال حرى للررااات واالتااهات المعاحر     التحميم الداصل  و الت ام  مع اسبار المعماري.

References:  
 .2009, جريس خوري -مبادىء أساسية   –التصميم الداخلي  -

 (.2003حمد جمعه,)الدهانات الحديثة للديكور )دهانات القرن العشرين(, م/ حسن م -

 (.2000تجديد وتجميل المنازل, جوليان كاسل, ) -

- Color, Dirk Merhofer, (1994).  
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC3243 ( 2التدريب الميدانى) 50 ( =25+25+0) تمرين 24 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
مر     أس وع،  ة. ويتم تقديم تقارير دوريةالداصليبي ات التشو تقايات االاشابال ااب ، و تشم  اميع  تعاالتدريا    مو

مح ت   البالا إلل المشر  الي   ل التدريا ، اا ا إلل ااا مع التقرير الا ال . ويا    متا عة الزيارات الميدااية 
المشر  الل الموتع هو ازب  ، ريا لرحد التقدم الم رزمح ت   المشر يح الل التدريا ومح المقرر أح ي وح التد

  أساس  مح املية التقييم.
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC4128 (5+1) (4معمارى )التصميم ال  (60+60+30= )150 

  احملتوى العلمي للمقرر:
ل  التحميم لمشرواات معمارية وامرااية للوحو  إل  ت ويح معماري وامراا  ي قق إاداد الدراسات الت ليلية ل دا

مشرواات الالم ددات التحميمية والوظيرية واساشالية وال حرية وال يلية للررااات المعمارية والعمرااية مح صال  
 ل ل  المشرواات المعمارية تحميماتصراج السالمصتلرة المتقدمة البرق مع إستصدام لات مداص  تحميمية مصتلرة 

 . استصدام تب يقات ال اسا

References : 
- Neufert, E., Architect’s Data, Crosby Lockwood Staples, London, 2000.  
- Fairweather, Leslie & Silwa, Jan A., AJ Metric Handbook, The Architectural Press Ltd., 
London, 2008.  
- Crosbie, Michael J., Time Saver Standards for Architectural Design Data, McGraw Hill 
Book Company, New York, 2004.  
- Ramsey, Charles& Sleeper, Harold& Hoke, John, Architectural Graphic standards, 
John Wiley & Sons, 10th. Ed., 2000. 

 

 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC4129 ( 2التصميمات التنفيذية) (5+1) (30+60+60= )150 

  احملتوى العلمي للمقرر:
إاداد التحميمات التاريلية المت املة للمشرواات التقاية مع التدريا الل إاداد مستادات التاريل المحا  ة والم ملة 

تحميم مصتل  التراحي   -ملة لمصتل  االاما  المعمارية والح ية وال  ر اليةل ا. ويشم  المقرر إاداد التراحي  ال ا
 طتحميم امالج الرت ات /القبااات المعداية  /الساللم  /ال ي   االاشال  /ال والب الستالرية  /المعمارية ط الت سيات

 شرح -الح ية والتر ي ات الراية  التراحي  المعمارية العااحر االاشالية و االاما  و للل – واح  التمدد وال  وب 
 .  استصدام تب يقات ال اسا وتوحير ا األاما   اود

References:  
- Ching, F. D. K., Building Construction Illustrated, CBS Publishers & Distributors, India, 
2008. 
- Crosbie, Michael J., Time Saver Standards for Architectura l Design Data, McGraw Hill 
Book Company, New York, 2004.  

 اسبورتنج, للطباعة, الدلتا مركز ,والثاني األول الجزء )أجزاء 3 ( المبانى, تشييد تكنولوجيا في الهندسية لموسوعة ,حيدر عباس فاروق -

 1997 .اإلسكندرية

  1999. الطبعة الثالثة, ,القاهرة للطباعة, ماجد دار ,العامة والمرافق المبانى إلنشاء الهندسية الموسوعة ,البقري العطا أبو اللطيف عبد -

 .2000, السادسة الطبعة األول, جزء ,البناء ألعمال األداء ومعدالت والمواصفات الكميات ,خلوصي عباس ماجد محمد -

 

 الفرقة الرابعة
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC4130 150( =40+50+60) (3+2) االستراتيجىتخطيط ال 

   احملتوى العلمي للمقرر:
تشيم   والتي واالتت   تصبيب الميدح ميح صيال  معر ية مرا ي  التصبييب األسيتراتيال   االستراتيا تعري   التصبيب 

لت دييد  SWOT Analysisالت لي  الر اال   نسلوادراسة الوضع الراهح وت لي  المشا   التصبيب ة والعمرااية 
تصبيبيية  تامويية امليية وضيع ريي األضا ة اليل ت دييد شير اب التاميية ، وم امح القو  والضع  والررص والمصابر
شياملة لتنسييس اسيتراتياية تاميية وضيع األهيدا  التامويية دراسة صبيوات وللمدح  عام   تم     ااا  ا واستدامت ا 

 مشيرواات التامويية  ااواا يا ط األسيتومارية واألاراليية ور يع القيدرات (م ياور التاميية والت توي الي   والت لمدياة ل
وضع الصبب الزماية واألبار  و التاريل وحوال لمر لةللوحو  ال  االستراتياية المااس ة مح صال  المشار ة الشع ية 

 . استصدام تب يقات ال اسا المابقل للمصببات األستراتياية

References:  
Alessandro Balducci, Valeria Fedeli, Gabriele Pasqui , Strategic Planning for 
Contemporary Urban Regions , Routledge , 2011 
Marisa Carmona, R. Burgess, Strategic Planning and Urban Projects , DUP Science, 

Delft University Press, 2001. 

 

 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 ررالمق عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC4231  150= (30+60+60) (4+2)  يةدراسات السكانوالاالسكان 

  احملتوى العلمي للمقرر:
مش لة االس اح ومظاهرها واس ا  ا وال لو  المصتلرة للقضاب الي ا مح صال  التعري  الل ااشبة التامية العمرااية 

واتع الس اية. ويتضمح المقرر دراسة م وراح رليسياح الم ور األو  يصتص وال يلة الس اية وتحميم وتصبيب الم
تقدير  وأسالياتشم  تر يا وتوزيع الس اح واألهرامات الس ااية واظريات الامو الس اال  والت  دراسات الس اح 

 الت  م   ا امراايا . وأسالياالزياد  الس ااية وال وا ات الس ااية 
  ر  المااور   -التصبيب العام للماابق الس اية  -تص  مش لة اسس اح واس ا  ا ومظاهرها اما الم ور الواال  يص 

المتبل ات األساسية    اصتيار المواتع  -المعايير التحميمية للمااور  الس اية  -الصدمات العامة ومعدالت ا -الس اية 
ال وا ات  - ا العوام  الميور  الل تحميمولس اية لو دات ااأاواع  - الس اية وت ليل ا واساداد للعملية التصبيبية

الشوارع وال ر ة داص  المااور  الس اية والش  ات تصبيب  -المصتلرة وتنويرها الل تصبيب المااور  الس اية   
 . ما يتضمح المقرر الل تب يق امل  اللاسزالة ال لية والازليةوالتاديد واس ال  واالرتقاب  ال يلة  -التصبيبية 

 . استصدام تب يقات ال اسا تحميم وإااد  تصبيب مابقة س اية

References:  
, لبنان بيروت, .الجامعية, الراتب دار ,مصر في الحضر فقراء إيواء :النامية الدول في المستدامة والتنمية اإلسكان ,سليمان منير أحمد -

2014. 

- Angle & Shlomo, Housing Policy Matters, a global analysis, Oxford University,2000. 
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC4036  200=(20+20+60) +(20+20+60) (2+2) +(2+2) التصميم  العمراني 

  احملتوى العلمي للمقرر:
الم اية.وتعري  البالا  العالتة  يح التحميم العمراا   تعري  البالا  التحميم العمراا     ماا  ال يلة الب يعية وال يلة

 -اااحر وم واات التحميم العمراا  –والعلوم التصبيبية والمعمارية. ويتعرض المقرر لاظريات التحميم العمراا  
 ي  واسس م ددات التش -التش ي  الرراا  للمدياة وبا ع ا واااحرها و يرية ادرا  ا -الاوااا االاتمااية واالتتحادية

 -العااحر وم واات ال يلة العمرااية -التحميم العمراا  واستعماالت االراض  مح  يك الررااات وااواا ا ومقاييس ا
الضوا ب الالزمة لعم  التحميم العمراا  و إاداد مشروع تب يق  مح  -التعام  مع ا  وأسلواالررااات    المدح القديمة 

 -ت لي  الموتع -  اظريا الل اح يتضح مح المشروع هيا   التحميم العمراا   الموتعالواتع يتضمح تب يق ما س ق دراست
تاوير الب يعة الل  -العااحر الميور ال  التحميم العمراا  -المت يرات  الموتع -دراسة اال عاد ال حرية واال عاد الوقا ية

تحميم وتش ي  المواتع  عااحرها الم اية  -حميمدراسة مرردات واااحر الت -التحميم مح الاا ية االاتمااية وال حرية 
 . استصدام تب يقات ال اسا والب يعية

References : 
- Urban Design method & Techniques, Signoretta , 1999. 
- Moughtin, Cliff, Urban Design: Street and Square, Oxford, Architectural Press, 3rd. Ed., 
2003. 
- Kiven Lench , Image of city  , MIT Press , 1960 
- Moughtin, Cliff, Oc, Taner, Tiesdell, Steven, Urban Design: Ornament and Decoration, 
Oxford, Butterworth Architecture, 1995.  
- Carmona, M. Heath, T. & Tiesdell, S., Public Places Urban space: the Dimensions of the 
Urban Design, Oxford, Architectural Press, 2nd. Ed., 2010. 

 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM4123 50= (0+15+35) (0+2) مقرر انسانيات 

  احملتوى العلمي للمقرر:
 

ااية واالتت يا  الرراايات المعماريية المصتلرية ، الصلريية مر وم القيم االاسيااية ، محيادر القييم وااواا يا ، اال تياايات االاسي
الاظرييية لتحيياي  القيييم وب يعت ييا ، المت يييرات الميييور  اليي  ااع يياس القيييم االاسييااية  يي  العمييار  المعاحيير  ، دور القيييم 

 االاسااية    حيااة ال يلة المعمارية والعمرااية.

References  
 اء القيم )دراسة نفسية( , عالم المعرفة , الكويت .د. عبد اللطيف محمد خليفة , ارتق -

 رسالة ماجستير , كلية الهندسة , جامعة القاهرة. –البعد اإلنساني في العمارة السكنية  –د. جاكلين موسى طقطق  -

 رة.ة القاههندس –رسالة ماجستير  – المعماريالقيم الثقافية واالجتماعية والنتاج  –عبد الفتاح  خيريهشام د.  -
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM4224 100= (0+40+60) (2+2) ادارة المشروعات 

  احملتوى العلمي للمقرر:
البيرق  -املييات وبيرق تصبييب المشيروع –مرا ي  المشيروع  –دور   يا  المشروع  –مقدمة  ل الم المشرواات 

التيد قات  -إدار  ميوارد المشيروع  - أسلوا تقييم ومرااعة المشيروع -رام  الزماية لمشروع التشييدالمصتلرة ساداد ال 
متا عية  –الت ليا اليل الماا سييح  ي  المااتحيات –تقدير ت لرة مشروع التشييد وإايداد العبياب –الاقدية لمشروع التشييد
 تاريل مشروع التشييد.

Textbook: 

- "Construction Management", Daniel W. Halpin, 3
rd

 Edition, 2006, John Wiley & Sons, New York. 

Reference: 

- "Professional Construction Management." Donald S. Barrie and Boyd C. Paluson, Jr. McGraw-Hill. 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM4225 50= (0+15+35) (0+2) لمعماريا النقد 

  احملتوى العلمي للمقرر:
مر وم الاقد المعمارى وتاريخ تبور  وأدوات  وأسالي   و اميالج ميح اتااهيات وميدارس الاقيد المعميارى والتعير  اليل 

عيايير وأسيس أهم ماظري ا. دام م ارات التقييم والتع ير اا ا  ال وار والت لي  والتعر  ال  مراهيم اس تراضيات والم
   التقييم مع دراسة امالج وتب يقات ودراسات  الة .

References  
محمد فكرى ,  دور النقد في تعليم التصميم المعمارى : نموذج تجريبى لدعم القدرات النقدية لدى طالب العمارة في استوديو التصميم -

 .2004,  محمودكامل, باسل احمد

Aldo Rosse, Architecture, Architecture, Theory and Criticism, Boston Mass, MIT Press, 
1989. 

 
 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC4337 300= (150+50+0(+)50+50+0) (4+2(+)2+2) المشروع 

  احملتوى العلمي للمقرر:
الم يددات التحيميمية  ت تيرملسيرة ادييد  لت ليي  المشي لة وضيع   -برح   ر معماري اديد لمشيا    اليية ومسيتق لية 

 مايت     ييح العليوم للصيروج امي  التوي قيق  -طالمعمارية/ العمرااية/ ال يلية/ الت اولواية/ االاسااية / االاشالية/ الوقا يية(
ر  وتب يييق للييل اليي  مشييروع معميياري مت اميي  العااحيير يوظيي   حيييلة المعييا معميياري يتوا ييا مييع شيي   الييزمح.

والدراسييات المعمارييية والت اولواييية واالسيي ااية والعمرااييية لسيياوات الدراسيية. ويشييم  المشييروع ارضيياً ترحيييلياً مييح 
  وبيرق تحييميم ،  ميا يشيم  دراسيات و  يوك مييييد  لل ي  المقتيرح  اسضيا ة إليل تييدريا امرسيومات وتقيارير و ير

 البالا الل مااتشة مشروا .

References : 
- Neufert, E., Architect’s Data, Crosby Lockwood Staples, London, 2000. 
- Fairweather, Leslie & Silwa, Jan A., AJ Metric Handbook, The Architectural Press Ltd., 
London, 2008.  
- Crosbie, Michael J., Time Saver Standards for Architectural Design Data, McGraw Hill 
Book Company, New York, 2004. 
- Ramsey, Charles& Sleeper, Harold& Hoke, John, Architectural Graphic standards, 
John Wiley & Sons, 10th. Ed., 2000. 



 الداخلية لمرحلة البكالوريوسالالئحة   عالي للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخلمعهد الا

 قسم الهندسة المعمارية

- 91 - 

 

 
 

 

 

 

 

 (1مقرر اختياري )

 المقرر الكود

ARC3118 قتصاديات املبانى إ 

ARC3119  التجديد واالرتقاء الحضرى 

ARC3120 والريفية ملحليةالعماره ا 

ARC3121 الجماليات والتشكيل 
 

 (2مقرر اختياري)

 المقرر الكود

ARC3224 فلسفة العمارة 

ARC3225 تكنولوجيا البناء والتشييد 

ARC3226 التصميم والتخطيط البيئى والطاقة 

ARC3227 (2في العمارة ) تطبيقات الحاسب االلى 

 

 (3مقرر اختياري)

 المقرر الكود

ARC4132 التراث العمرانى 

ARC4133 التخطيط االقليمى 

ARC4134  سكان فى الدول الناميةال 

ARC4135  نظم معلومات جغرافية مقدمة فىGIS 
 

 (4مقرر اختياري)

 المقرر الكود

ARC4238 (2) الداخلي التصميم 

ARC4239 املجتمعات الريفيهوتنمية  تخطيط 

ARC4240 قيمةإعادة تاهيل املبانى ذات ال 

ARC4241  املستدامةالعمارة 
 

 المقررات االختيارية 
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC3118 50= (0+15+35) (0+2) اقتصاديات المبانى 

  احملتوى العلمي للمقرر:
و دال  برح المشروع تد اتتحاديات التعا -المرواة والتحميم  -اتتحاديات التحميم  -ساسيات اتتحاديات ال ااب أ

ومر وم وأاواع دراسات الادوى للمشاريع. وتتعرض الماد  الل االتتحاد القوم  وتنوير  الل حاااة   -للتاريل 
برق الت  م  -العمر االتتحادي واال ال  -تقييم  دال  استومارات راس الما   -املية العبابات  --امليات ال ااب

برق  حر ال ميات لمصتل  ال اود وبرق القياس المت عة   -والعالد االتتحادي دراسات وت لي  الت لرة -التمويلية
 دراسات تقييم اوااب وما  عد التاريل . -برق الم اس ة ومواحرات  اود االاما   -ل ساا ال ميات

References: 

.لنشر والتوزيع ر الكتب العلمية ل(, دا2004الموسوعة الهندسية المدنية والمعمارية, عبداللطيف البقري, )  -  

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC3119 50= (0+15+35) (0+2) التجديد واالرتقاء الحضرى 

  احملتوى العلمي للمقرر:
ت ال ياات المشيد  ديم مداص  ومراهيم التاديد واالرتقاب ال ضري والتن يد الل  م دأ االستراد  القحوى مح إم ااياقت 

ت لي   –والتعري   تاارا الت سيح واالرتقاب ط الم لية والعالمية ( وتقييم ا  -القالمة ومواردها ال شرية والعمرااية 
الاوااا االاتمااية  -أس اا التدهور والتداا  وظواهر   –مشا   العمراح القالمة  –العمراح  المدح القالمة 

صحوحية  –امليات التاديد واالرتقاب  -الوسال  والتقايات لمعالات ا  –ق العمرااية  االت المااب -واالتتحادية 
امالج ودراسات تب يقية  –الم ا ظة والحيااة  –التامية والتبوير والت سيح واالرتقاب  –امليات الت سيح العمراا  

 وتصبيب ا الترحيل  .
References: 

-Tanghe, J.; Vhaeminck, S. and Berghoef , J., Living Cities, Pergamon Press, 1990. 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC3120 50= (0+15+35) (0+2) والريفية العمارة المحلية 

  احملتوى العلمي للمقرر:
  اام، وتر يزاً الل التار ة المحرية األ عاد المصتلرة وصحوحيات الاتاج المعماري الم ل  واالتليم   ش دراسة 

 -امالج االمية وم لية  -ال ر ية و التلقاليةو الشع يةو الريريةو العمار  ال دالية -مح صال  دراسة المراهيم والتعريرات 
ماري التالت  والت ايح  يح تب يقات ال داوة والاتاج المع -م اوالت المعمارييح المعاحريح للتعام  مع الاتاج الشع   

 الشع   الم ل .

References: 

 . الدراسات واالستشارات الهندسية  (, مكتب2006حوار العمارة والبيئة مع اسرة عربية, حسين جمعه,) -

 . (, دار قابس للنشر والتوزيع 1997حسن فتحي, محمد ماجد خلوصي,) -
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC3121 50= (0+15+35) (0+2) الجماليات والتشكيل 

  احملتوى العلمي للمقرر:
تعري  البالا  المراهيم و التعريرات المصتلرة للاما  واالتت   القيم التش يلية،  ما ي د  ال  دراسية مريردات التشي ي  

لتعيير  اليي  المايياه  التحييميمية  يي  امييالج معمارييية تاريصييية ومعاحيير  وت لييي  مسيي  ات الامييا   يي  هييل  الامييالج. ا
 المعمارية الت  تر ب  يح القيم الامالية و التاويرات المصتلرة لقيم التش ي  واااحر  ال  اساساح. 

References: 

 .1881 -القاهرة كونسلت إنتر أبحاث مركز ,العمارة في الفني اإلبداع :المعماري اإلبداع ثالثية ,رأفت على -

 .1891 القاهرة. المعارف دار ,المعماري الجمال وقيم نظريات ,حمودة يحيى الفت -

- White, Edward T., A Vocabulary of Architectural Forms, Architectural Media, 1975. 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC3224 50= (0+15+35) (0+2) فلسفة العمارة 

  ى العلمي للمقرر:احملتو 
وهيي  م  ييك المعر يية،  ةسييس العاميية للتر ييير، والتيي  تتااول ييا الرلسييرة  يي  م ا و ييا الرليسييية الوالوييتعرييي  البالييا  األ

المقيرر إلي   تدرس ا ر م ا ك الرلسرة.  ما ي يد   الواود، القيمة، وللل  اات ار العمار  ا د المااالت المعر ية الت 
رت اب يا إرليسية الراب الرالسرة والمر يريح والمعميارييح  ي  الاواايا المعماريية الرليسيية وتعري  البالا  الم اور ال

وتعرييي  البالييا  االسييس العاميية لرلسييرة المر ييوم والمر ييوم    مريياهيم  لسييرة التيياريخ وال ضييار  والمديايية والماتمييع.
                                                                    المررد  الرليسية    الاتاج المعماري. اتةالمعماري  اات ار

References  
 - في العمارة الفلسفية, جهاد نعمان,)1990(, المؤسسة الجامعية للدراسات .

 (, المجموعة العربية للتدريب والنشر .2008دينا أحمد نفادي, ) فلسفة التجريد في الفن الحديث,  -

 .(,دار الصميعي للنشر والتوزيع2006, منذر سامح, )مدخل للتذوق والنقد الفني -

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC3225 50= (0+15+35) (0+2) تكنولوجيا البناء والتشييد 

  احملتوى العلمي للمقرر:
التعري   نساليا ال ااب المتبور  وتب يقات ا ودراسة   -صلرية تاريصية  - اي د  المقرر إلل التعري   مراهيم الت اولواي

تقايات وبرق التحيايع  ي  المواتيع والمحيااع  اسضيا ة لدراسية اتتحياديات التب ييق لياظم اساشياب المصتلرية  التقليديية 
التصزيح  -شويح والت الاق  -مااالت التداص   يح الاظم   -ت اولوايا ال ااب    الموتع  -والممي اة وبرق سا قة التا يز 

دراسية المعيدالت القياسيية  -دراسة  ا ة أاواع المعيدات وارالت و األدوات المسيتصدمة  يل املييات التشيييد  اسا اب . -
   مواد( . –أ راد  –ألاما  التشييد طمعدات 

References: 

-  onstruction Technology, by  Roy Chudley (Author), Roger Greeno (Author), (14 Jul 
2005),  Prentice Hall (UK) . 
- Construction Technology 1: House Construction (Building & Surveying Series), 
by Mike Riley  , Alison Cotgrave ,( May 30, 2008), Palgrave Macmillan . 

 

 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Mr+Roy+Chudley&search-alias=books-uk&field-author=Mr+Roy+Chudley&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Roger+Greeno&search-alias=books-uk&field-author=Roger+Greeno&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Mike-Riley/e/B0034NEQO6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Alison+Cotgrave&search-alias=books&field-author=Alison+Cotgrave&sort=relevancerank
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 الكوديرقم ال

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC3226 
 التصميم والتخطيط البيئى

 والطاقة
(2+0) (35+15+0= )50 

  احملتوى العلمي للمقرر:
دام التحميم والتصبيب ال يل  والتر ييز اليل األدوات والتقاييات المتا ية ليدام املييات التشي ي  المعمياري والعمرااي  

 ضا ة إلل تقديم دراسات الباتة الشمسية والمتادد  والتلوك وت ام  األاظمة    الم اا  و ول ا .  اس
 -المالميح وتوحييات التحيميم والتاميية  -الماابق المااصية العمرااية  ي  محير  -مرااعة المااالت ال يلية ومستويات ا 

الياظم األي ولوايية  -يشرات الرا ة واس تياايات اساسيااية م -مراهيم الم ا ظة الل الباتة  -التحميم ال يلل المت ام  
ميدص  للتعامي  ميع التليوك الايوى  -السييو   -الشيوابلب  - ر ة الرميا   -التح ر  -ال ماية مح العوام  الب يعية  -

 والسب ل .

References  

(, دار قابس للطباعه.2004العمارة البيئية ,محي الدين سلقيني,)  
- The Environments of Architecture: Environmental Design in Context, by  Randall 

Thomas , Trevor Garnham , Taylor & Francis (November 29, 2007), Taylor & Francis. 
- Architecture and the Environment: Contemporary Green Buildings, by  David Lloyd 
Jones , Overlook Books (August 1, 1998), Overlook Books . 

 
 
 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC3227 
في العمارة  تطبيقات الحاسب االلى

(2) 
(2+0) (35+15+0= )50 

  حملتوى العلمي للمقرر:ا
 عياد إاتاج المشياريع والويية األوالتش ي  الرراا  و   BIMالتعر  ال  الم ارات المتقدمة للاملاة المعلوماتية للم اا  

 REVIT ARCHITECTUREامييا  الرسييومات التاريلييية ودراسييات ال حيير وال ميييات   اسييتصدام  راييام  أو
،  االضيا ة اليي  الم ييارات المتقدميية  لالظ ييار   Autocadمعمارييية مويي  واالتتي  المشييتر ة  يييح مصتليي  ال يرام  ال

 والتنويرات لاع  البالا ميهال للقيام  المشاريع المعمارية المعقد   حور  ا ترا ية تيهل  لسوق العم  .

References  
- Mastering AutoCAD 2013 and AutoCAD LT 2013  1st Edition, George Omura , Brian C.  
- Benton, Sybex; 1st Edition (June 5, 2012). 
- Adobe Photoshop CC Classroom in a Book 1s t Edition, Adobe Creative Team, Adobe 
Press; 1 edition (June 29, 2013) 
- Mastering Autodesk Revit Architecture 2016: Autodesk Official Press 1st Edition, 
James Vandezande, Eddy Krygiel, Brendan Dillon , Sybex; 1 edition (June 2, 2015) . 

 

https://www.amazon.com/Randall-Thomas/e/B001IYZBO2/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Randall-Thomas/e/B001IYZBO2/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Trevor+Garnham&search-alias=books&field-author=Trevor+Garnham&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/David-Lloyd-Jones/e/B000APESGW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/David-Lloyd-Jones/e/B000APESGW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=George+Omura&search-alias=books&field-author=George+Omura&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Brian+C.+Benton&search-alias=books&field-author=Brian+C.+Benton&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Brian+C.+Benton&search-alias=books&field-author=Brian+C.+Benton&sort=relevancerank
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC4132 100( =0+40+60) (1+2) التراث العمرانى 

  للمقرر: احملتوى العلمي
تحياي  الويراك وتسيايل ا  أسيالياالتراك األاساال وااواا   حرة اامية والتيراك العمراايل  حيرة صاحية ميع دراسية 

ت لي  الاسي  العمرااي  القيالم  وأسالياللماابق التراوية والتاريصية   أس اا ومظاهر التداا  العمراا وتوويق ا ومعر ة 
التامية والت  تشم    الماابق التراويةاالرتقاب  سياسات –  الماابق التراويةالرتقاب و الاوااا المادية واير المادية    ا

وتشيم  الدراسية تيدريا البيالا اليل ت دييد  –التنهي  وإاياد  االسيتصدام  –اس ياب  –االرتقاب –التاديد  –والت سيح 
 ميح صيال  دراسيةلمايابق التاريصيية ل  االرتقياب العمرااي وأسياليا وضيع مصببياتعالميية الم ليية وال الماابق التراوية

  تاارا االمية وم لية

References:  

 2004, عمان,  )التأهيل .إعادة الصيانة, )الحفاظ, العربي الوطن في والمعماري العمراني التراث فارس المالكي , قبيلة -

- Belinda, Coston, Conservation of historic buildings and their contents. Don head 2003.  
- Sevcenko, Margaret Bentley: Adaptive reuse: Integrating traditional areas into the 
modern urban fabric. The Aga Khan Program for Islamic Architecture 1983.  

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC4133 100( =0+40+60) (1+2) يمىالتخطيط االقل 

  احملتوى العلمي للمقرر:
–صحيالص التصبييب االتليميل –االتتي   المسيتويات التصبيبيية االصيرى –ااوااي  –و مسيتويات   استليمدراسة مر وم 

اال الاسق العمر –ما اية التصبيب االتليمل  -التاارا العالمية والم لية للتصبيب االتليمل–اظريات التصبيب االتليمل 
الو يدات  تشي ي  ومعيايير ت امي  االاشيبة االتتحيادية. أسيس –األ عاد االتتحادية واألاتمااية المييور  اليل االتلييم –

 إتليم المدياة  ل العمرااية تصبيب  التامعات الل المصتلرة العوام  تاوير .استليمية  

References: 

 .1998, هاقليموإ المدينة تخطيط في نظريات ,عفيفي الدين كمال أحمد -

 . م1999 –المدخل للتخطيط األقليمى  – د. سمير الرديسي-

 
 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC4134 100( =0+40+60) (1+2) االسكان فى الدول النامية 

  احملتوى العلمي للمقرر:
لدو  الاامية والل تقديم المداص  المصتلرة للتعام  ميع هيل  المشي لة ميع التعري   مشا   اسس اح والماابق الس اية    ا

التر يييز الييل الب يعيية المر  يية لما ييودات التامييية وأهمييية الييوا   الاوااييا االاتمااييية والوقا ييية واالتتحييادية ودور 
 المشار يح    إااا  ا .
 الية  –مشي لة اسسي اح  ي  اليدو  الااميية  –عمراايية الاواايا ال -امليات التامية ومالم  ا  –التعري   الدو  الاامية 

الاواايا اسداريية  –األ عاد االتتحادية  –الاوااا االاتمااية والوقا ية  –ماا  اسس اح : الاوااا العمرااية  –محر 
دور الماتمعيييات  – الييية واياا ييييات اسسييي اح ال يييير رسيييم   -ت ليييي  مشيييا   اسسييي اح  مييييا واواييييا –والتاظيميييية 

تاميية المايابق السي اية :  -لمستعمليح . المدص  ل لو  مشا   اسس اح : ارض وتقديم امالج لالتااهات والماظيريح وا
مرييياهيم التم ييييح  -تاميييية اتتحييياديات المايييابق السييي اية  -اسبيييار السياسييي  والتاظيمييي  المواتيييع والعالتيييات العمراايييية 

لباليا  تقيديم مشياريع   ويية لاميالج وتب يقيات تصبييب المايابق تصبيب وتش ي  المواتيع السي اية ويقيوم ا -والمشار ة 
  الس اية .   

References: 

 .2014, لبنان  .الجامعية, الراتب دار ,مصر في الحضر فقراء إيواء :النامية الدول في المستدامة والتنمية اإلسكان ,سليمان منير أحمد -

 .1981, لو المصريه , القاهرهتخطيط المدن , محمد احمد عبدهللا, مكتبه االنج -
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC4135 
معلومات النظم مقدمة فى 

 (GIS)جغرافية ال
(2+1) (60+40+0= )100 

  احملتوى العلمي للمقرر:
عليوم المرت بية موي  اليم الصيرالب والحيور والاظم المعلوميات الا را يية وأساسييات ا وم واات يا وتبورهيا التياريص ،  

ويدرس  يرية تحميم تااد  معلومات ا را ية و يرية إاتاج وتراب  الملرات المعلوماتية واظيم إدصيا  ال ياايات الرضالية ،
 عار  ما يدرس المقرر معالاة ال ياايات وإاشياب تاايدت ا و يريية اسيترااا ا  بريقية ال اياب اليلات  أو االسيت ،ا ا: يصزتو

أو الل ش   صرالب. ويات ي  المقيرر  تب يقيات تصيتص  نسياليا تصبييب مشيروع  مدماةالصاراية وللل الل أتراص 
 .مشاريع التصبيب العمراال      اظم المعلومات ومرا   تاريل  

 

References: 

- O. Huisman, R.A. de By (ed.) Principles of Geographic Information Systems  -

 ITC, 2009 . 

- Bhuiyan Monwar Alam Application of Geographic Information Systems InTech , 2012. 

 - Jonathan Campbell, Michael Shin - Essentials of Geographic Information Systems -
 Flat World Knowledge, 2011. 

 
 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC4238 ( 2التصميم الداخلي) (1+2) (0+40+60= )100 

  احملتوى العلمي للمقرر:
و ، األوياك الصاميات الالزمية لتارييلها ودراسية  والتعير  الي المعمارية الداصليية  التعر  ال  لليات تحميم التراحي 

و  ،واصتيارهيا  ي  الم ياح، و يريية اسيتعمال ا،  األليواح يللل دراسية و ،توزيعي   ي  الريرا  اليداصل  بيرق و،   سيمقاي
. الي  اح ييتم  اس سسيوارات المتعيدد  األصيرى الالزمية للريرا ، و واللو ات الرايية ، وا اتيات الزياية ، اسضاب توزيع 

وس ولة اسيتصدام ميا يشيتم  اليي  ميح أوياك ،  ا  ال ر ة    الررا ـال لو  المااس ة    ماتدريا البالا الل ا ت ار 
    .وتا يزات

References: 

- Jonathan Poore, Interior Color by Design, Rock Fall Inc., 1994.  
 .2009 –الطبعة الثالثة  -دار قابس للطباعة و النشر و التوزيع  -التصميم الداخلي  -جريس خوري  -

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC4239 
وتنمية المجتمعات  تخطيط

 الريفية
(2+1) (60+40+0 )=100 

  احملتوى العلمي للمقرر:
تعرييي   دور القرييية  و ييد  ماتايية وتعرييي  مسييتويات تحيياير ا وا اام ييا ب قييا لعييدد السيي اح ، وت ديييد الصحييالص 
األتتحادية واألاتمااية للماتمعات الريرية ، ومقاراة الماتمعات الريرية  الماتمعات ال ضرية ، و يرية تامية المايابق 

وتحيييميم الماتمعيييات  يييل ابيييار الم يييددات العمراايييية والتاريصيييية واساتماايييية  -مسيييتدام  سيييلوا نالريريييية امرااييييا  
   واستتحادية.

References: 

 .1981, تخطيط المدن , محمد احمد عبدهللا, مكتبه االنجلو المصريه , القاهره -

 .2014, لبنان  .الجامعية, الراتب دار ,سليمان منير أحمد ,مصر في الحضر فقراء إيواء :النامية الدول في المستدامة والتنمية اإلسكان -

http://www.e-booksdirectory.com/details.php?ebook=8312
http://www.e-booksdirectory.com/details.php?ebook=8178
http://www.e-booksdirectory.com/details.php?ebook=6813


 الداخلية لمرحلة البكالوريوسالالئحة   عالي للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخلمعهد الا

 قسم الهندسة المعمارية

- 97 - 

 

 

 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

ARC4240 100( =0+40+60) (1+2) إعادة تاهيل المبانى ذات القيمة 

  احملتوى العلمي للمقرر:
لعمراح  ل الماابق لات القيمة ال ضارية مع ل ر صاص لواتع مراهيم ال راظ وال ماية والحيااة والت  م  ل ا ارض

 معماريالماتمعات م ددو  الموارد ، وير ز الل مراهيم وم ارات التحميم والتصبيب المت ام  مع السياق ال
واالاتماا  والوقا   والب يع  وي ب  : سياسات ومصببات وأسس ال راظ وامليات التساي  والت لي  والتقييم ، 

 راظ ، دراسات  الة وتب يقات  ع العمراا  وإشترابات التامية والت  م  ل العمراح، إدار  واتتحاديات امليات الالبا
  دوم د
 

References  
 (2004) فارس المالكي  ,,عمان , ,قبيلة  )التأهيل .إعادة الصيانة, )الحفاظ, العربي الوطن في والمعماري العمراني التراث -

(.2003خالد عزب ,)ي والمعماري للمدن, لتراث الحضارا -  

(.2003خالد عزب ,)تراث العمارة االسالمي,    -  

لقانون أسس ومعايير التنسيق الحضارى للمبانى والمناطق التراثية وذات القيمة المتميزة, المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية, طبقاً ل -

والئحتة التنفيذية. 2008لسنة  119رقم   
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 برنامج الهندسة المدنية
 

 

 مقدمة

م( ليلبي متطلباا   2006)عام  خبكفر الشيللهندسة والتكنولوجيا  العاليمعهد أنشئ قسم الهندسة المدنية بال

بصفة خاصاة  وععتبار الهندساة المدنياة ماـر أعاـر   خكفر الشيالتنمية في مصر بصفة عامة وفي محافظة 

، فهاي عتات   وحيوي في عطاـور الحيااا البشاروة وعهادمها يعلـوم الهندسة وذلك لـما عمثله مر دور رئيس

بتوفير الكثير مر وسائل البنية األساسية للحياا المتحضرا وصيانتها، فالمهناد  المادني  او المساعو  عار 

والمستشافيا  والمصاان   والموانئنة المباني والطر  والجسور والمطارا  عصميم وإنشاء وعشغيل وصيا

المتتلفة ومرافق المياه والصرف الصحي ومحطا  المعالجة وموارد المياه واإلنشااءا  الترابياة وعساهيل 

النهال المااروري فاي وساار وأماااة باإل اافة الاا  الكثيار ماار األعمااا  الهندساية األخاار   ووضام الهساام سااتة 

،  ،  ندسااة التهنيااة األر ااية ،  ندسااة التشااييد ،  ندسااة البي ااة فرعيااة  اايه الهندسااة اةنشااائيةعتصصااا  

المجتما  مار  حتياجاا اعلبية ج الهندسة المدنية نامهدف برو،  ندسة النهل والمساحة  و  ندسة موارد المياه

عتطلااا مهندسااير ماادنيير  ، وأدوا  إدارا والتااي ، وأساااليا البناااء عهنيااا  متهدمااة وإدخااا  المااواد الحدوثااة

 مدربير عدروبا سليما لمواكبة التطور السرو  والمتالحق في  وء  ذه العوامل 

 

 الرؤية

   برنامج  ندسة مدنية متميزا محليا و إقليميا ووواكا التطور العلمي والتكنولوجي

 

 الرسالة

واألخالقيااة قااادرا علاا  علبيااة احتياجااا   إعااداد خااروج الهندسااة المدنيااة عبهااا للمعاااوير األكادوميااة و المهنيااة 

  خطط التنمية و سو  العمل
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 أهداف البرنامج

 :على قادرا المدني المهندس يكون أن يجب للمهندس، العامة الخصائص إلى باإلضافة

 المدنية الهندسة التتصصا  عل  واإلشراف تصميمال في بمهنية العمل 

 بطروهة مهنيةو فعا  بشكل المدنية الهندسة في التتصصا  لجمي  اةكواد استتدام  

 متتلفة ألغراض األنفا  وأنظمة الحفروا  أنواع جمي  وحماوة وبناء عصميم  

  البناء مواق  إدارا  

 الحارارا ودرجاة الموقا  فاي اةساتتدام ومالءماة والمتانة الهوا منظور مر المناسبة البناء مواد اختيار 

  والبي ة البحر مياه وآثار الجووة والظروف

 الصااحي الصاارف وأنظمااة والمياااه، الااري وشاابكا  المياااه، لمراقبااة الكافيااة المنشاا   وعصااميم اختيااار 

  الضخ ومحطا 

 خاال  مار والمعسسا ، والمجتمعا  لألفراد( والعهارا  األرا ي) الممتلكا  عل  والمحافظة عحدود 

  الجغرافية المعلوما  نظم وأدوا  المسح عر 

  والعواصف الفيضانا  مثل المتوقعة غير الطبيعية األحداث متاعر مر للحماوة  ياكل وبناء عصميم  

 المعمل أو الموق ب والفنيير المصممير مر مجموعة عل  واإلشراف قيادا  

 مخرجات التعلم من البرنامج 

 لمعرفة والفهماأ. 

 :أة عند اةنتهاء بنجاح مر البرنامج؛ وكوة التروج قادر عل 

  للهندسة المدنيةالمفا يم والنظروا  والعلوم المناسبة  وفهم  1  أ

 ودرك أسس عكنولوجيا اةعصاة  والمعلوما    2  أ

 وصنف خصائ  المواد الهندسية المتعلهة بالهندسة المدنية    3  أ

 وحدد مبادئ التصميم المتضمنة عناصر وعروهة ونظم التصميم المتعلهة بالهندسة المدنية   4  أ

 المشكال  الهندسية وعجمي  البيانا  وعفسير ا وتعرف عل  منهجية حل   5  أ

 وذكر أنظمة  ماة الجودا وأكواد الممارسة والمعاوير ومتطلبا  الصحة والمشاكل البي ية   6  أ

 وو ح مبادئ ادارا مشروعا  التشييد والتتطيط المرعبطة بالهندسة   7  أ

 وطابق عكنولوجيا الهندسة الحالية المرعبطة بالهندسة المدنية   8  أ

 عا  المتعلهة بالمصالح اةنسانية واةخالقية وصف المو و  9  أ

 وتعرف عل  اللغة الفنية وكتابة التهارور   10  أ

 وتبن  اةخالقيا  المهنية اةحترافية وعاثير الحلو  الهندسية عل  المجتم  والبي ة   11  أ
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 وحدد المو وعا  الهندسية المعاصرا   12  أ

والمنش   المعدنية وميكانيكا التربة وعرف المبادئ الهندسية في عحليل وعصميم المنش   الترسانية   13  أ

واةساسا  وكذلك الهيدروليكا والهيدرولوجيا وموارد المياه والهندسة البي ية والصحية و ندسة 

 الطر  وأنظمة المرور والمساحة التصووروة 

 وو ح خصائ  وسلوك وصناعة مواد البناء   14  أ

 لمالي وكذلك العطاءا  والعهود وهيم إدارا مشروعا  التشييد بما في ذلك التتطيط والتموول ا  15  أ

 

 المهارات الفكريةب. 

 :أة عند اةنتهاء بنجاح مر البرنامج؛ وكوة التروج قادر عل 

 وتتار الطر  الروا ية المعتمدا عل  الحاسا المناسبة لنمزجة وعحليل المشاكل   1  ب

 وحدد الحلو  المناسبة للمشكال  الهندسية المبن  عل  التفكير التحليلي   2  ب

 بطروهة مبتكرا ومبدعة في حل المشاكل والتصميم وفكر   3  ب

 وجم  ووتباد  ووهيم اةفكار ووجها  النظر والمعرفة المتتلفة مر مصادر متعددا   4  ب

 وهيم خصائ  أداء المكونا  واةنظمة والعمليا    5  ب

 وتحر  انهيار المكونا  واةنظمة والعمليا    6  ب

 معلوما  محددا وربما متناقضة  وحل المشكال  الهندسية في كثير مر اةحياة عل  أسا   7  ب

 وتتار ووهيم أدوا  وعكنولوجيا المعلوما  واةعصاة  المناسبة للمشكال  الهندسية المتعددا   8  ب

 وهيم الهدرا  الهندسية عل  اعتبار التكاليف المتوازنة والفوائد واةماة والجودا والثهة واةثر البي     9  ب

  ية وادارا المتاعر في التصميم دمج اةبعاد اةقتصادوة واةجتماعية والبي  10  ب

 العددوة ووهيم محدودوتها  النماذجوحلل نتائج   11  ب

 وعر  منهجية عند التعامل م  التكنولوجيا الجدودا والمتهدمة  وبتكر اةساليا  12  ب

وتتار مواد البناء المالئمة مر حيث المهاومة والمتانة ومالئمة اةستتدام للموق  ودرجة الحرارا   13  ب

 ر ا بمياه البحر والعوامل البي ية وظروف الطهس وعأثي

 وتتار ووصمم الهياكل المناسبة لمراقبة شبكا  الري وانظمة الصرف وكذلك محطا  الرف    14  ب

وحلل ووتتار كودا  البناء لتصميم وعنفيذ المنش   الترسانية والهياكل المعدنية وكذلك وحدد   15  ب

 منسوب التأسيس ونوع األساسا  ووصمم األساسا  واألنفا  

 ف ووتطط ووعد عهارور عهنيا  اةدارا وعر  16  ب

 التهنيا  المتتلفة واةستراعيجيا  لحل المشكال  الهندسية  وهيم  17  ب

 

 لمهارات العملية و المهنيةا. جـ

 :أة وكوة التروج قادر عل  البرنامج؛عند اةنتهاء بنجاح مر 

والتطبيها   التجاريسيا  الالروا يا  والعلوم وعكنولوجيا المعلوما  والتصميم و مفا يمطبق و 1 جـ

  لحل المشاكل الهندسية العلمية المتكاملة
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 وهيم التهنيا  واةستراعيجيا  المتتلفة لحل المشاكل الهندسية  2 جـ

  ونشأ ووعيد التصميم للعمليا  والمكونا  واألنظمة لتنفيذ عصميما   ندسية متتصصة 3 جـ

 وطبق معاوير األناقة والجماليا  في التصميم والنهج  4 جـ

المتتبروة لتهييم وستتدم العمليا  الحسابية والتهنيا  وأدوا  الهيا  وورش العمل والمعدا   5 جـ

 التجارب وجم  وعحليل النتائج 

وستتدم العدود مر األدوا  والتهنيا  واألجهزا وحزم البرامج المتعلهة بالهندسة المدنية وعطوور  6 جـ

 برامج الحاسا المطلوبة 

 المشاكل الهندسية وطبق عر  النمذجة العددوة في  7 جـ

 وطبق األنظمة األمنة في العمل ووتب  التطوا  المناسبة لتجنا المتاعر  8 جـ

 وظهر المهارا  التنظيمية ومهارا  إدارا المشروعا   9 جـ

 وطبق إجراءا   ماة الجودا واعباع اةكواد والمعاوير الهياسية  10 جـ

 وتباد  المهارا  والمعارف م  المجتم  الهندسي والصناعة  11 جـ

 ض التهارور الفنية وعد ووعر 12 جـ

 وستتدم األدوا  المعملية والمعدا  الحهلية بكفاءا وأماة  13 جـ

 المعمل وف  الموق  والحظ ووسجل ووحلل البيانا  في  14 جـ

ومار  مهارا  إدارا البناء بحرفية وإعداد المسودا  الفنية والرسوما  التفصيلية ودووا  15 جـ

 ( عل  حد سواء CADوباستتدام البرامج )

 جمي  أنواع الطر  وأنظمة المرور ونفذ صيانة  16 جـ

 وعد عهارور حصر الكميا   17 جـ

 الصيانة لجمي  أنواع الطر  وأنظمة المرور  ووهوم بعملووصمم ووشغل وتطط  18 جـ

 

 القابلة للنقلالمهارات العامة ود. 

 :أة وكوة التروج قادر عل  البرنامج؛عند اةنتهاء بنجاح مر 

 بفاعلية  مر فروق  وعمل 1 د

 وجود قيود حالة   غط وفيعحت  وعمل 2 د

 م  األخرور  بفاعلية وتواصل 3 د

 .تداولةفهم استتدام أدوا  عكنولوجيا المعلوما  المالهدرا عل   وظهر 4 د

 ك األفراد وهود ووحر 5 د

 والموارد والوقت  لمهام ودور بفاعلية ا 6 د

 .مفا يم والمعلوما  الجدوداالذاعي للللتعلم المستمر وتوجه الحاجة إل  التعلم وعطوور ال ودرك 7 د

 المهارا  التجاروة  وكتسا 8 د

 اآلداب المهنية ب وتحل  9 د
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 المعايير األكاديمية المتبناه -

( كحااد أدناا  لمتطلباااا  NARSاألكادوميااة العالميااة ) لهندسااة المدنيااة المعاااوير الهياساايةوتبناا  برنااامج ا

 البرنامج 

 

 قبول الطالب بقسم الهندسة المدنية -

عل  حساا مر الراغبير في اةلتحا  بهسم الهندسة المدنية  المدنيةمر الطالب بهسم الهندسة  بو  عددوتم ق

  وعلبية رغبا  الطالب واةمكانيا  المتاحة اةحتياجا 

 متطلبات التخرج -

بتهدور مهباو   دراسية ساعة 280لتحهيق متطلبا  التترج مر قسم الهندسة المدنية عل  الطالا أة وجتاز 

 اةختياروة،مر المواد  دراسية ةساع 12مر المواد اإللزامية و ساعة 268 ساعا عتضمر علك ال أعل  أو 

في  الميداني مر التدروا أسابي  8باإل افة إل   خال  الصيف للفر  اإلعدادوة واألول والتدروا الداخلي 

مو اح بالتطااة  كمااا  اوتتارج المشاروع كاذلك و للفار  الثانياة والثالثااة خاال  الصاايف مجاا  التتصا 

 الدراسية 

 فرص عمل الخريجين -

 ، التادروادارا  الهندساية في )مجالس المدة، اة كالهطاع العام مصرولتحق التروجوة بجها  عدودا في 

،  قطاعا  الري والصارف ، قطاعاا  الطار  والمارور والمطاارا  ، قطااع التباراء ، قطاعاا  الساكك 

فاي )مكاعاا اةستشاارا  الهندساية ، التاا   عأو الهطاا (الحدودوة ، قطاعا  الكباري والمنش   المعدنياة

  وعتباور عبيعة العمل  العسكريشركا  المهاوة ، مراكز الدراسا  الهندسية( والهي ة الهندسية بالهطاع 

  والدكتوراهر نحو الماجستيدراسته  استكما البعض في  ورغا   كمااكادومي  مر  ندسي إل  بحث علمي
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 الهندسة المدنيةقسم  – األساسيةقائمة بالمقررات  -
 

 المقرر الكود
 عدد ساعات

 المحاضرة

 عدد ساعات

 التمرين

CVE 1001 ( 1خواص واختبار املواد) 4 4 

CVE 1002 4 4 مساحة مستوية 

CVE 1003 4 6 (1اءات )نشاإل وميكانيكا نظرية 

CVE 1104 3 1 رسم مدني 

CVE 1205 1 2 جيولوجيا هندسية 

CVE 2006 4 4 (1) مسلحة تصميم منشآت خرسانية 

CVE 2007 4 4 (2نشاءات )اإل وميكانيكا نظرية 

CVE 2108 2 2 مساحة طبوغرافية 

CVE 2109 ( 2خواص واختبار املواد) 2 3 

CVE 2110 2 3 ميكانيكا املوائع 

CVE 2211 1 2 املساحة التصويرية ونظرية األخطاء 

CVE 2212 2 3 (1) ميكانيكا التربة 

CVE 2213 2 2 هندسة الرى والصرف 

CVE 2214 2 2 هيدرولوجيا 

CVE 3015 4 4 تصميم منشآت معدنية 

CVE 3016 4 4 (2) مسلحة تصميم منشآت خرسانية 

CVE 3117 2 2 تحليل إنشائي متقدم 

CVE 3118 2 3 (2) يكانيكا التربةم 

CVE 3119 2 2 هيدروليكا 

CVE 3120 1 2 هندسة النقل واملرور 

CVE 3221 ( 1تصميم أعمال الري) 2 3 

CVE 3222 1 2 هندسة السكك الحديدية 

CVE 3223 ( 1هندسة األساسات) 2 3 

CVE 3247  1 2 شروعات التشييدمإدارة 

CVE 4028 4 4 (3) مسلحة تصميم منشآت خرسانية 

CVE 4129  ( 2هندسة األساسات ) 2 2 

CVE 4130 2 3 هندسة صحية 

CVE 4131 ( 2تصميم أعمال الري) 2 2 

CVE 4132 1 2 كميات ومواصفات 

CVE 4237 2 3 تصميم كباري معدنية 

CVE 4238 1 2 هندسة املوانئ 

CVE 4239  2 3 واملطارات هندسة الطرق 

CVE 4346 4 2 ــــــــــــروعاملشـــــــــــــ 
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 االختيارية قائمة بالمقررات -

 الهندسة المدنية قسم
 

 المقرر الكود المقرر
عدد ساعات 

 المحاضرة
 عدد ساعات التمرين

ى
ر
يا
خت

 ا
ى

ص
ص

خ
 ت
ر
ر
مق

 

 (
1 )

 

CVE 3224 التفتيش وضبط الجودة 

2 1 

CVE 3225 فحص وصيانة املنشآت 

CVE 3226  التشييدتكنولوجيا 

CVE 3227 أنواع الخرسانة الخاصة 

ى
ر
يا
خت

 ا
ى

ص
ص

خ
 ت
ر
ر
مق

 

 (
2 )

 

CVE 4133 نظم ادارة وتشغيل املرور 

2 1 

CVE 4134 االستشعار عن بعد وتطبيقاته 

CVE 4135 تحسين التربة 

CVE 4136 شبكات املياه والصرف الصحي 
ى

ر
يا
خت

 ا
ى

ص
ص

خ
 ت
ر
ر
مق

 

 (
3 )

 

CVE 4240 ديناميكا املنشآت 

2 1 

CVE 4241 
 موضوعات خاصة في الخرسانة

 سلحةامل

CVE 4242 تصميم املنشآت املعدنية الخاصة 

CVE 4243 تصميم املنشىآت املركبة 

ى 
ص

ص
خ

 ت
ر
ر
مق

ى
ر
يا
خت

ا
 

(
4 )

 

CVE 4244 ادارة املوارد املائية 

2 1 

CVE 4245 هندسة السدود 
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  مقررات تدرس خارج القسمقائمة ب -
 

 المقرر الكود الفرقةالقسم/
عدد ساعات 

 المحاضرة
 عدد ساعات التمرين

قسم الهندسة 

يالفرقة األولالمعمارية/  

CVE 1147 2 2 املساحة 

CVE 1148  4 4 نظرية اإلنشاءات 

CVE 1249  2 2 واد املخواص واختبار 

قسم الهندسة 

 المعمارية/الفرقة الثانية

CVE 2150  2 2 الخرسانة املسلحة 

CVE 2251  2 2 اإلنشاءات املعدنية 

قسم الهندسة 

 المعمارية/الفرقة الثالثة 
CVE 3152 2 2 ميكانيكا التربة واألساسات 

قسم الهندسة 

 المعمارية/الفرقة الرابعة
HUM 4224  2 2 شروعاتاملادارة 

 

  قائمة بالمقررات التي تدرس بالقسم من خارج القسم -
 

 القسم المختص
 المقرر الكود

دد ساعات ع

 المحاضرة

عدد ساعات 

 التمرين

هندسة الكهربيةالقسم   EEP 1105 2 2 هندسة آلية وكهربية 

 2 2 إنشاء معماري  ARC 1244 قسم الهندسة المعمارية
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 قسم الهندسة المدنية
 الهندسة المدنية( برنامج )متطلبات
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 قسم الهندسة المدنية

 

 الهندسة المدنية( برنامج متطلبات)
 

 

 لمتطلبات الدراسة النوعيالتقسيم 
 

 

 النسبة المئوية السماحية
عدد 

 الساعات
  البيان

 أ واإلنسانية االجتماعيةمتطلبات العلوم  26 9.3 12 - 9

 ب األساسية والعلوم الرياضياتمتطلبات  61 21.8 26 - 20

 ج العلوم االساسية الهندسيةمتطلبات  71 25.3 23 - 20

 د التصميم والتطبيقات الهندسيةمتطلبات  68 24.3 22 - 20

 ه تطبيقات الحاسبمتطلبات  26 9.3 11 - 9

 و المشروع والتدريب متطلبات  28 10 10 - 8

 
  الكلىالمجموع  280 100
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 التقسيم النوعى للمقررات االجبارية واالختيارية للبرنامج -

To
ta

l 

F E D C B A Hours 

Course Code 

P
ro

je
ct

s*
 a

n
d

 
P

ra
ct

ic
e 

C
o

m
p

u
te

r 

A
p

p
lic

at
io

n
s 

an
d

 
IC

T*
 

A
p

p
lie

d
 E

n
gi

n
ee

ri
n

g 
an

d
 D

e
si

gn
 

B
as

ic
 E

n
gi

n
ee

ri
n

g 
Sc

ie
n

ce
s 

M
at

h
em

at
ic

s 
an

d
 

B
as

ic
 S

ci
en

ce
s 

H
u

m
an

it
ie

s 
an

d
 

So
ci

al
 S

ci
en

ce
s 

Tu
t.

 /
 L

ab
. 

Le
c.

 

 BAS0001 ( 1رياضيات هندسية ) 8 4  12     12

 MEP0001 ميكانيكا هندسية 4 4  6 2    8

 BAS0002 ( 1فيزياء هندسية ) 8 4  10    2 12

 MEP0302 الرسم الهندسي واإلسقاط 4 8  2 8   2 12

 EEC0101 الحاسبات والبرمجةمقدمة في  2 2     3 1 4

 MEP0103 تكنولوجيا االنتاج  2 2 1  1 1  1 4

 HUM0201 لغة إنجليزية فنية  1 1 2      2

 BAS0203 كيمياء هندسية 2 2  2 1   1 4

 HUM0202 تاريخ العلوم الهندسية 2 0 2      2

 CVE1001 (1خواص واختبار المواد ) 4 4 2  4   2 8

 CVE1002 مساحة مستوية  4 4   4 2  2 8

 CVE1003 (  1نظرية وميكانيكا اإلنشاءات ) 6 4  4 6    10

 BAS1108 ( 2رياضيات هندسية) 4 2  6     6

 CVE1104 رسم مدني  1 3   4    4

 EEP1105 هندسة آلية وكهربية  2 2  4     4

 HUM1110 تشريعات وعقود 2 1 3      3

 BAS1209 ( 3رياضيات هندسية ) 3 2  5     5

 CVE1205 جيولوجيا هندسية 2 1 1  2    3

 ARC1244 إنشاء معماري  2 2   4    4

 HUM1211 اقتصاد هندسي 2 1 3      3

 CVE2006 ( 1تصميم منشآت خرسانية مسلحة ) 4 4  2  4 2  8

 CVE2007 ( 2نظرية وميكانيكا اإلنشاءات ) 4 4  2 4 1 1  8

 CVE2108 مساحة طبوغرافية  2 2   2  1 1 4

 CVE2109 (2خواص واختبار المواد ) 3 2 1  2 1  1 5

 CVE2110 ميكانيكا الموائع    3 2   3 1  1 5

 HUM 2112 احصاء تطبيقي 2 1 2 1     3

 CVE2211 المساحة التصويرية ونظرية األخطاء 2 1   2 1   3

 CVE2212 (1ميكانيكا التربة ) 3 2  1 2 1  1 5

 CVE2213 هندسة الري والصرف  2 2   4    4

 CVE2214 هيدرولوجيا 2 2   2 2   4

 HUM22XX (1مقرر انسانيات اختياري) 2 1 3      3

 CVE 3015 تصميم منشآت معدنية  4 4  1  4 2 1 8
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 تابع : التقسيم النوعي للمقررات االجبارية واالختيارية للبرنامج -

To
ta

l 

F E D C B A Hours 

Course Code 

P
ro

je
ct

s*
 a

n
d

 
P

ra
ct

ic
e 

C
o

m
p

u
te

r 
A

p
p
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at
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n

s 
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d
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T*

 

A
p

p
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d
 E

n
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n
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ri
n
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d
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e
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gn
 

B
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ic
 E

n
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n
ee

ri
n

g 
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ie

n
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s 

M
at

h
em

at
ic

s 
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d
 

B
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ic
 S

ci
en

ce
s 

H
u

m
an

it
ie

s 
an

d
 

So
ci

al
 S

ci
en

ce
s 

Tu
t.

 /
 L

ab
. 

Le
c.

 

8 2 2 4    4 4 
تصميم منشآت خرسانية مسلحة 

(2 ) 
CVE 3016 

 CVE 3117 تحليل إنشائي متقدم 2 2    2 2  4

 CVE 3118 (2) ميكانيكا التربة  3 2    4 1  5

 CVE 3119 هيدروليكا 2 2  1 2 1   4

 CVE 3120 هندسة النقل واملرور 2 1   1 2   3

 HUM كتابة التقارير الفنية 1 1 2      2
3115 

 CVE 3221 (1تصميم أعمال الري ) 3 2   1 3 1  5

 CVE 3222 هندسة السكك الحديدية 2 1   1 2   3

 CVE 3223 (1هندسة األساسات ) 3 2   1 3  1 5

 CVE 3247 التشييدإدارة مشروعات  2 1    2 1  3

 CVE 32XX (1مقرر تخصص ي اختياري ) 2 1   1 2   3

8 2 2 4    4 4 
تصميم منشآت خرسانية مسلحة  

(3 ) 
CVE 4028 

 CVE 4129 ( 2هندسة األساسات ) 2 2    2 2  4

 CVE 4130 هندسة صحية  3 2 1   3 1  5

 CVE 4131 (2تصميم أعمال الري ) 2 2   1 2 1  4

 CVE 4132 كميات ومواصفات 2 1  1  1 1  3

 CVE 41XX (2مقرر تخصص ي اختياري ) 2 1   1 2   3

 HUM41XX (2مقرر انسانيات اختياري ) 2 1 3      3

 CVE 4237  كباري معدنية تصميم 3 2  1  2 1 1 5

 CVE 4238 هندسة املوانىء 2 1   1 2   3

 CVE 4239 هندسة الطرق واملطارات 3 2   2 2 1  5

 CVE 42XX ( 3مقرر تخصص ي اختياري ) 2 1   1 2   3

 CVE 42XX ( 4مقرر تخصص ي اختياري ) 2 1   1 2   3

ـــروع  3 5    1 1 6 8 ــ  CVE 4346 املشــ

280 28 26 68 71 61 26  

100 % 10 9.3 24.3 25.3 21.8 9.3 
النسبة المئوية لكل فرع ) مجموع عدد ساعات كل فرع/ عدد 

 ساعات البرنامج(

االكاديمية المرجعية الدوليةالسماحية مع المعايير  9-12 20-26 20-23 20-22 9-11 8-10   
 

 ( % الخاصة بالسمات المميزة للمعهد لتغطية متطلبات المواد التطبيقية والعلوم االساسية.8 –6تم استخدام نسبة ) -
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تغلووم مخاتووب  تية   وو   إخت ب يوو  تخصصوو   ( مقووا ط 4يقوو ا طالباوور سة ط وو    -

 مو  لبم و  طا قوا ط  يختب هوب % عةوم طقلو  60مستهةف  مشتاك  اكو  مقوا  سبسو   

  :طاتبا 
 

 المقرر  كود المقرر اسم المقرر عدد الساعات الكلية

 CVE 3224 طاتفت ش وض ط طاج دة 2+1

 (1مقرر تخصصي اختياري )
 CVE 3225 فحص وص بن  طا بشآ  2+1

 CVE 3226 تكب ا ت ب طاتش  ة 2+1

 CVE 3227 أن طع طاخا بن  طاخبص  2+1

 

 المقرر  كود المقرر اسم المقرر الكليةعدد الساعات 

 CVE 4133 نظم طدط ة وتشغ   طا او  2+1

 (2مقرر تخصصي اختياري )
 CVE 4134 طق تشيب  ع  سية وتل  قبته 2+1

 CVE 4135 تحس   طاتاس  2+1

 CVE 4136 ش كب  طا  به وطاصاف طاصحي 2+1

 
 المقرر  كود المقرر اسم المقرر عدد الساعات الكلية

 CVE 4240 ديببم كب طا بشآ  2+1

 (3مقرر تخصصي اختياري )
2+1 

 م ض عب  خبص  في طاخا بن 

  سةح طا
CVE 4241 

 CVE 4242 تص  م طا بشآ  طا يةن   طاخبص  2+1

 CVE 4243 تص  م طا بشىآ  طا اك   2+1

 
 المقرر  كود المقرر اسم المقرر عدد الساعات الكلية

 CVE 4244 طا  ط د طا بم  طدط ة  2+1

 (4مقرر تخصصي اختياري )
 CVE 4245 هبة   طاسةود 2+1

   
 

 متطلبات التدريب الميداني -

( سيوة 2( سيوة طافالو  طانبن و  وكوتار توة ير م وةطني  1توة ير م وةطني   يودد  طالباور -

 .اك  فال  ا ةة أ سي  أ بس ع  بع  في طأل   ع 24طافال  طانبان  س طلع 
 

 كود المقرر التدريب الساعات الكليةعدد 

(ا ةة أ سي  أ بس ع / أ   ع  24   CVE 2247 (1  ةطني  طاتة ير طا 

(ا ةة أ سي  أ بس ع / أ   ع  24  CVE 3248 (2  ةطني  طاتة ير طا 
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 (برنامج الهندسة المدنية) الهندسة المدنيةقسم  مقرراتمخطط تفصيلي ل -
 

 

 المستوي األساسي

 (0) 

الفصل الدراسي 

 األول

BAS0001 

 (1رياضيات هندسية )

MEP0001 

 ميكانيكا هندسية

BAS0002 

 (1فيزياء هندسية )

MEP0302 

 رسم هندسي وإسقاط

EEC0101 

 مقدمة الحاسب وبرمجته

MEP0103 

 يا اإلنتاجتكنولوج

  

              

الفصل الدراسي 

 الثاني

BAS0001 

 (1رياضيات هندسية )

MEP0001 

 ميكانيكا هندسية

BAS0002 

 (1فيزياء هندسية )

MEP0302 

 رسم هندسي وإسقاط

BAS0203 

 هندسية كيمياء

HUM0201 

 ية فنيةلغة انجليز

HUM0202 

 تاريخ العلوم الهندسية

 

             

 مستوي األول ال

(1) 

الفصل الدراسي 

 الثالث

CVE 1001 

 (1خواص واختبار المواد )

CVE 1002 

 مساحة مستوية

CVE 1003 

 (1نظرية وميكانيكا اإلنشاءات )

BAS 1108 

 (2رياضيات هندسية )

CVE 1104 

 رسم مدني

EEP 1105 

 هندسة آلية وكهربية

HUM 1110 

 وعقود تشريعات

 

            

دراسي الفصل ال

 الرابع

CVE 1001 

 (1خواص واختبار المواد )

CVE 1002 

 مساحة مستوية

CVE 1003 

 (  1نظرية وميكانيكا اإلنشاءات )

BAS 1209 

 ( 3رياضيات هندسية )

CVE 1205 

 جيولوجيا هندسية

ARC 1244 

 إنشاء معماري 

HUM 1211 

 اقتصاد هندسي

 

             

 

 المستوي الثاني 

(2) 

دراسي الفصل ال

 الخامس

CVE 2006 

 ( 1تصميم منشآت خرسانية مسلحة )

CVE 2007 

 ( 2نظرية وميكانيكا اإلنشاءات )

CVE 2108 

 مساحة طبوغرافية 

CVE 2109 

 (2خواص واختبار المواد )

CVE 2110 

 ميكانيكا الموائع   

HUM 2112 

 احصاء تطبيقي

  

                   

الفصل الدراسي 

 السادس

CVE 2006 

 (1تصميم منشآت خرسانية مسلحة )

CVE 2007 

 (2نظرية وميكانيكا اإلنشاءات )

CVE 2211 

 المساحة التصويرية ونظرية األخطاء

CVE 2212 

 (1ميكانيكا التربة )

CVE 2213 

 هندسة الري والصرف

CVE 2214 

 هيدرولوجيا

HUM 22XX 

 (1مقرر انسانيات اختياري)

 

                 

 

 المستوي الثالث 

(3) 

الفصل الدراسي 

 السابع

CVE 3015 

 تصميم منشآت معدنية

CVE 3016 

 (2تصميم منشآت خرسانية مسلحة )

CVE 3117 

 تحليل إنشائي متقدم

CVE 3118 

 (2ميكانيكا التربة )

CVE 3119 

 هيدروليكا

CVE 3120 

 هندسة النقل والمرور

HUM 3115 

 كتابة التقارير الفنية

 

                 

الفصل الدراسي 

 الثامن

CVE 3015 

 تصميم منشآت معدنية

CVE 3016 

 (2تصميم منشآت خرسانية مسلحة )

CVE 3221 

 (1تصميم أعمال الري )

CVE 3222 

 هندسة السكك الحديدية

CVE 3223 

 (1هندسة األساسات )

CVE 3247 

 إدارة مشروعات التشييد

CVE 32XX 

(1مقرر تخصصي اختياري )  

 

                   

 

 المستوي الرابع 

(4) 

الفصل الدراسي 

 التاسع

CVE 4028 

 (3تصميم منشآت خرسانية مسلحة )

CVE 4129 

 (2هندسة األساسات )

CVE 4130 

 هندسة صحية

CVE 4131 

(2تصميم أعمال الري )  

 

CVE 4132 

 كميات ومواصفات

CVE 41XX 

(2مقرر تخصصي اختياري )  

HUM 41XX 

(2ات اختياري )مقرر انساني  

CVE 4346 

 المشـــــــروع

                    

الفصل الدراسي 

 العاشر

CVE 4028 

 (3تصميم منشآت خرسانية مسلحة )

CVE 4237 

 كباري معدنية تصميم

CVE 4238 

 هندسة الموانىء

CVE 4239 

 هندسة الطرق والمطارات

CVE 42XX 

(3مقرر تخصصي اختياري )  

CVE 42XX 

(4صي اختياري )مقرر تخص  

CVE 4346 

 المشـــــــروع

 

                   

 

  اإلجتماعية واإلنسانية العلوم  الرياضيات والعلوم األساسية  العلوم االساسية الهندسية

 والتدريب المشروع
 

 تطبيقات الحاسب
 

 التصميم والتطبيقات الهندسية
 

 



1234567891011121314151234567891011121314151617123456789101112131415161718123456789

BAS0001 (1)رياضيات هندسية×××××××××

MEP0001ميكانيكا هندسية××××××××
BAS0002 (1)فيزياء هندسية×××××××××
MEP0302الرسم الهندسي واإلسقاط×××××××××
EEC0101مقدمة في الحاسبات والبرمجة××××××××
MEP0103تكنولوجيا االنتاج×××××××××
HUM0101لغة إنجليزية فنية×××××××××
BAS0203كيمياء هندسية×××××××××

HUM0202تاريخ العلوم الهندسية×××××××××
CVE 1001 (1)خواص واختبار المواد××××××××××××××
CVE 1002مساحة مستوية××××××××××××
CVE 1003 (1)نظرية وميكانيكا اإلنشاءات×××××××
BAS 1108(2)رياضيات  هندسية××××××××××
CVE 1104رسم مدني××××××××
EEP 1105هندسة آلية وكهربية××××××××××

HUM 1110تشريعات وعقود×××××××××××
BAS 1209 (3)رياضيات هندسية××××××××××
CVE 1205جيولوجيا هندسية××××××××
ARC 1244إنشاء معماري×××××××××
HUM 1211اقتصاد هندسي×××××××××××××

CVE 2006(1)مسلحة  تصميم منشآت خرسانية×××××××××××××

CVE 2007 (2)نظرية وميكانيكا اإلنشاءات××××××××
CVE 2108مساحة طبوغرافية××××××××××
CVE 2109 (2)خواص واختبار المواد××××××××××××
CVE 2110ميكانيكا الموائع××××××××××
HUM 2112احصاء تطبيقي××××××××××
CVE 2211المساحة التصويرية ونظرية األخطاء×××××××××××××××
CVE 2212 (1)ميكانيكا التربة××××××××××
CVE 2213هندسة الري والصرف××××××××××
CVE 2214هيدرولوجيا××××××××

HUM22XX(1)مقرر انسانيات اختياري×××××××××××
CVE 2247 * (1)التدريب الميدانى×××××××××××
CVE 3015تصميم منشآت معدنية×××××××××

CVE 3016(2)مسلحة  تصميم منشآت خرسانية××××××××××

CVE 3117تحليل إنشائي متقدم××××××××
CVE 3118  (2)ميكانيكا التربة×××××××××××××
CVE 3119هيدروليكا××××××××××
CVE 3120هندسة النقل والمرور××××××××××
HUM 3115كتابة التقارير الفنية××××××××××
CVE 3221 (1)تصميم أعمال الري×××××××××
CVE 3222هندسة السكك الحديدية×××××××××
CVE 3223 (1)هندسة األساسات×××××××××××××
CVE 3247إدارة مشروعات التشييد××××××××××××××
CVE 32XX (1)مقرر تخصصي اختياري×××××××××××××××
CVE 3248 (2)التدريب الميدانى×××××××××××

CVE 4028(3)مسلحة  تصميم منشآت خرسانية×××××××××××

CVE 4129 (2)هندسة األساسات×××××××××
CVE 4130هندسة صحية×××××××××××
CVE 4131 (2)تصميم أعمال الري×××××××××
CVE 4132كميات ومواصفات××××××××
CVE 41XX (2)مقرر تخصصي اختياري×××××××××
HUM 41XX (2)مقرر انسانيات اختياري×××××××××××××××××
CVE 4237تصميم كباري معدنية×××××××××××
CVE 4238هندسة الموانىء×××××××××××
CVE 4239هندسة الطرق والمطارات××××××××××××××
CVE 42XX (3)مقرر تخصصي اختياري×××××××××××××××
CVE 42XX (4)مقرر تخصصي اختياري×××××××××××
CVE 4346المشـــــــروع××××××××××××

الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

برنامج الهندسة المدنية- ILO's) )مخرجات التعلم المستهدفة 

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ

اسم المقرر

قسم الهندسة المدنية

114 - 115

كود المقرر
المهارات العامة والقابلة للنقل. دالمهارات العملية والمهنية. جالمهارات الفكرية.  بالمعرفة والفهم. أ
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 الشعبة : عامة المدنيةالهندسة التخصص:  الفرقة : األولى

 المقرر كود المادة

مجموع  الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
درجات 
 المادة

عدد الساعات في 
 األسبوع

مدة  النهايات العظمى للدرجات
 االمتحان
 )ساعة(

عدد الساعات في 
 األسبوع

ة مد النهايات العظمى للدرجات
 االمتحان
 شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة )ساعة(

CVE 1001 ( 1خواص واختبار املواد) 200 3 20 20 60 2 2 3 20 20 60 2 2 

CVE 1002  200 3 20 20 60 2 2 3 20 20 60 2 2 مساحة مستوية 

CVE 1003 250 3 - 35 90 2 3 3 - 35 90 2 3 (  1شناااا  )اإل وميكانيكا نظرية 

BAS 1108   150 - - - - - - 3 - 40 110 2 4  (2هندسية)رياضيا 

CVE 1104  125 - - - - - - 4 - 35 90 3 1 رسم مدشني 

EEP 1105  100 - - - - - - 3 - 30 70 2 2 هندسة آلية وكهربية 

HUM 1110 75 - - - - - - 2 - 25 50 1 2 تاريعا  وعقود 

BAS 1209  150 3 - 40 110 2 3 - - - - - - ( 3) هندسية رياضيا 

CVE 1205 75 2 - 25 50 1 2 - - - - - - جيولوجيا هندسية 

ARC 1244  100 3 - 30 70 2 2 - - - - - - إشنااا معماري 

HUM 1211 75 2 - 25 50 1 2 - - - - - - اقتصاد هندس ي 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 14 16
 الفصل الدراسي الثاني 

16 12 
 28 30 1500 المجموع الكلي للدرجات
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  الشعبة : عامة المدنيةالهندسة التخصص:  الثانيةالفرقة : 

 المقرر كود المادة

مجموع  الدراسي الثانيالفصل  الفصل الدراسي األول
درجات 
 المادة

عدد الساعات 
 في األسبوع

مدة  النهايات العظمى للدرجات
 االمتحان
 )ساعة(

عدد الساعات في 
 األسبوع

مدة  النهايات العظمى للدرجات
 االمتحان
 شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة )ساعة(

CVE 2006 200 3 - 30 70 2 2 3 - 30 70 2 2 ( 1) مسلحة تصميم مناآ  خرسانية 

CVE 2007 200 3 - 30 70 2 2 3 - 30 70 2 2 ( 2شناااا  )اإل وميكانيكا نظرية 

CVE 2108  100 - - - - - - 3 20 20 60 2 2 مساحة طبوغرافية 

CVE 2109 ( 2خواص واختبار املواد) 150 - - - - - - 3 30 30 90 2 3 

CVE 2110    150 - - - - - - 3 30 30 90 2 3 ميكانيكا املوائع 

HUM 2112 100 - - - - - - 3 - 30 70 1 2 احصاا تطبيقي 

CVE 2211 100 3 - 30 70 1 2 - - - - - - املساحة التصويرية ونظرية األخطاا 

CVE 2212  150 3 30 30 90 2 3 - - - - - - (1)ميكانيكا التربة 

CVE 2213  100 3 - 30 70 2 2 - - - - - - هندسة الري والصرف 

CVE 2214 100 3 - 30 70 2 2 - - - - - - هيدرولوجيا 

HUM 22XX (1مقرر اشنسانيا  اختياري)             100 2 - 30 70 1 2 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 11 14
 سي الثانيالفصل الدرا 

15 12 
 27 25 1450 المجموع الكلي للدرجات

CVE 2247  *( 1التدريب امليداشنى) 50 -- 25 25 -- -- -- ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
 

 
 
 
 
 
 

 كمى للطالب.  ترا* يؤدى الطالب تدريبا ميدانيا بعد االنتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الثانى لمدة التقل عن اربعة أسابيع  وتضاف درجته للمجموع ال
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   (1اختياري ) انسانيات مقرر

HUM 2213 التفكير العلمي HUM 2214 املهندس والبيئة   
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  الشعبة : عامة الهندسة المدنيةالتخصص:  الفرقة : الثالثة

 المقرر كود المادة

مجموع  الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 درجات
 المادة

عدد الساعات في 
 األسبوع

مدة  النهايات العظمى للدرجات
 االمتحان
 )ساعة(

عدد الساعات في 
 األسبوع

مدة  النهايات العظمى للدرجات
 االمتحان
 شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة )ساعة(

CVE 3015 200 3 - 30 70 2 2 3 - 30 70 2 2 دنية تصميم مناآ  مع 

CVE 3016 
 تصميم مناآ  خرسانية

 ( 2) مسلحة
2 2 70 30 - 3 2 2 70 30 - 3 200 

CVE 3117 100 - - - - - - 3 - 30 70 2 2 تحليل إشناائي متقدم 

CVE 3118  150 - - - - - - 3 30 30 90 2 3 (2) ميكانيكا التربة 

CVE 3119 100 - - - - - - 3 20 20 60 2 2 هيدروليكا 

CVE 3120 100 - - - - - - 3 - 30 70 1 2 هندسة النقل واملرور 

HUM 3115 50 - - - - - - 2 - 15 35 1 1 كتابة التقارير الفنية 

CVE 3221 ( 1تصميم أعمال الري) - - - - - - 150 3 - 40 110 2 3 

CVE 3222 75 3 - 25 50 1 2 - - - - - - هندسة السكك الحديدية 

CVE 3223 (  1هندسة األساسا) - - - - - - 125 3 25 25 75 2 3 

CVE 3247   100 3 - 30 70 1 2 - - - - - - التاييدإدارة ماروعا 

CVE 32XX ( 1مقرر تخصص ي اختياري) - - - - - - 100 3 - 30 70 1 2 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 اعاتإجمالي عدد س 12 14
 الفصل الدراسي الثاني 

16 11 
 27 26 1450 المجموع الكلي للدرجات

CVE 3248  *( 2التدريب امليداشنى) 50 -- 25 25 -- -- -- ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 

 مجموع التراكمى للطالب.  * يؤدى الطالب تدريبا ميدانيا بعد االنتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الثانى لمدة التقل عن اربعة أسابيع  وتضاف درجته لل

   (1تخصصي اختياري ) مقرر

CVE 3224 التفتيش وضبط الجودة   CVE 3226 لتشييداكنولوجيا ت 

CVE 3225 فحص وصيانة املنشآت   CVE 3227 أنواع الخرسانة الخاصة 
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  الشعبة : عامة الهندسة المدنيةالتخصص:  الفرقة : الرابعة

 المقرر كود المادة
مجموع  الفصل الدراسي الثاني لدراسي األولالفصل ا

درجات 
 المادة

 مدة االمتحان النهايات العظمى للدرجات عدد الساعات في األسبوع
 )ساعة(

 مدة االمتحان النهايات العظمى للدرجات عدد الساعات في األسبوع
 شفوي/عملي ال السنةأعم تحريري درس محاضرة شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة )ساعة(

CVE 4028 
 تصميم مناآ  خرسانية

 ( 3)  مسلحة
2 2 70 30 - 3 2 2 70 30 - 3 200 

CVE 4129 (  2هندسة األساسا ) 100 - - - - - - 3 - 30 70 2 2 

CVE 4130  150 - - - - - - 3 - 40 110 2 3 هندسة صحية 

CVE 4131 ( 2تصميم أعمال الري) 100 - - - - - - 3 - 30 70 2 2 

CVE 4132  100 - - - - - - 3 - 30 70 1 2 كميا  ومواصفا 

CVE 41XX ( 2مقرر تخصص ي اختياري) 75 - - - - - - 3 - 25 50 1 2 

HUM 41XX ( 2مقرر اشنسانيا  اختياري) 50             2 - 15 35 1 2 

CVE 4237 125 3 - 35 90 2 3 - - - - - -  كباري معدنية تصميم 

CVE 4238 75 3 - 25 50 1 2 - - - - - - هندسة املواشنىا 

CVE 4239  125 3 - 35 90 2 3 - - - - - - هندسة الطرق واملطارا 

CVE 42XX ( 3مقرر تخصص ي اختياري ) - - - - - - 100 3 - 30 70 1 2 

CVE 42XX ( 4مقرر تخصص ي اختياري ) - - - - - - 100 3 - 30 70 1 2 

CVE 4346 200 مناقشة 100 50 - 4 2 - - 50 - 1 1 اـــــــروع امل 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 12 16
 الفصل الدراسي الثاني 

16 13 
 29 28 1500 المجموع الكلي للدرجات

 

     ات االختياريةقائمة المقرر

 ( 4مقرر تخصصي اختياري ) ( 3مقرر تخصصي اختياري ) (2)مقرر تخصصي اختياري  (2مقرر انسانيات اختياري )
HUM4117 اإلدارة والتسويق CVE4133 نظم ادارة وتشغيل املرور CVE4240 ديناميكا املنشآت CVE4244 املوارد املائية إدارة 

HUM4118 أمن صناعي CVE4134 االستشعار عن بعد وتطبيقاته CVE4241  لحةساملالخرسانة موضوعات خاصة في CVE4245 هندسة السدود 

  CVE4135 تحسين التربة CVE4242 تصميم املنشآت املعدنية الخاصة   

  CVE4136 شبكات املياه والصرف الصحي CVE4243 تصميم املنشآت املركبة   
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المحتوى العلمى 

 للمقررات الدراسية
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 1001 ( 1خواص واختبار المواد) (2+2(+)2+2) (20+20+60(+)20+20+60=)200 

 احملتوى العلمي للمقرر:
صال   – يام  اال – ام كارم - اممواصاار  امقاريااة وئاتار  امتو ااد امقارياي -علم خواص واختبار  امماواد في مقدمة 
ام الاااة بااا   -أجهاا ق اااار  اال ا اار    –امجااب  –امجااا  – امإلااو  – األخشاار  – ماارا امخلااإل وااتاارفر  – امتياالا 

 .اال   را( –امتغإل  –)امشد  ختبر ا ا –االيترتاكاة مركا ر  االختبر  – االجهرد واال ا ر 
 )معمل خواص واختبار املواد(: التجارب املعملية

  - مقرومة امتغإل ( –امتمدد  – م  امشك  – امقاريي  يبة اممرا –االيم   )  ومة    اختبر ا  االيم

 –امو   ام جمى  –امتهشام  – يبة امإلا     –ام يبة اممتواة مالمتصرص  –)امتد ج ام بابى  اختبر ا  ام كرم

 –اختبر  امتغإل اة )االختبر ا  االيترتاك – ت اا  امشوات  ام تواة( -ام اردق ام جماة –امو   ام وعى 

االختبر ا  امم ملاة م ا ر    .-امإلبا اة  األ جر االختبر ا  امم ملاة م ا ر   -( اختبر  اال   را –اختبر  امشد 

 امإلو  .

Textbook: 
● “Concrete Practice” Volume 2, R. H. Elver, C.R. Books Ltd., London, UK, 1963. 
● Neville,A.M., ‘Properties of Concrete ‘ John Wiley,1996. 

Reference: 
●"Materials for Civil and Construction Engineers", Mamlouk, Michael S. and Zaniewski John P. M, 
Pearson and Printice Hall, USA, 2

nd 
Edition, 2006 

 

 

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 1002 200(=20+20+60(+)20+20+60) (2+2(+)2+2)  مساحة مستوية 

 احملتوى العلمي للمقرر:

اارياار   –اااار  اممياارفر  –أ ااواا امخاا اتإل اممياار اة –مقااراا  ام ياام –و اادا  امقااار  –تصاا اا ام لااوم اممياار اة
 ياار  اممك باار  متيااواة  –اممياار ر  وتقيااام اال اتااى -توااااا اماا قإل – ظاام اا اادا ار  –اااراااار  ام وا –امبوصاالة
األ صاارد  –امتاودومااا  وامو  اااة –خإلااوإل امكو تااو  –امما ا اااة امشاابكاة –إلاا ت ت اااا  فاا وت امم ريااا  –اال اتااى
 شبكر  امت اف ير  . –ام راصة

 (:)معمل املساحة التجارب املعملية

ما ا اه وتإلباقرتهر اممختلاة ام -ت داد اال   افر  برمبوصلة  -ام فا اممير ى بريتخدام ادوا  امقار  امإلومى 

 .ت داد اممير ر  برمبال امات  -فى امه دية اممد اة 

Textbook: 

● "Elementary Surveying" Paul R. Wolf, Russel C. Brinker, Land Surveyors Pubns; 9
th
 edition,1997. 

Reference: 

● "Surveying with Construction Application" , Barry F. Kavanagh, Prentice Hall, 8
th
 edition 2010. 

 الفرقة األولى
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 1003 250=(0+35+90)+(0+35+90) (2+3+) (2+3) ( 1نشااا  )اإل وميكانيكا نظرية 

 احملتوى العلمي للمقرر:
) امكما ا  واالإلار ا   مت لا  اال شرتى ملم شآ  امم اددق اياترتاكارا – ير   دود األف ر   –أ واا امم شآ  وام كرت  
خإلاوإل امتاي ا  فاى امم شاآ   -واالإلر ا  وام قود وامجمرمو ار   امقوى امداخلاة فى  امكم ا   – وام قود وامجمرمو ر (

 .خواص امقإلرعر  امه دياة امميتواة - )امكم ا  واالإلر ا  وامجمرمو ر ( امم ددق إيترتاكار  

Textbook: 
● “Theory of Structures” – Part 1, Wagih El–Dekhakhni, Dar Al Maaref, 4

th
 Edition, 2010. 

Reference: 
● "Structural Analysis", R.C.Hibbler, Prentice Hall, 8

th
 Edition, 2011. 

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

BAS 1108  150( =0+40+110) (2+4) ( 2) هندسية رياضيا 

 :احملتوى العلمي للمقرر

امم اردال   -ماكاوك تالاو  -اممتيليال  امال هرتااة  - امتكرمال  اممت ددق -امتارت  وامتكرم  ملدوا  ذا  أك   م  متغا 
  ت واال  البال . - امتارتلاة ام رداة

Textbook: 
● "Calculus with Analytic Geometry", Earl William Swokowski, Brooks/Cole; Alternate 2

nd
 Edition, 

1983. 
Reference: 
● "Principles and Techniques of Applied Mathematics", Bernard Friedman, Dover Publications, 
2011.    

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 1104  125( =0+ 35+90) (3+1) رسم مدني 

 احملتوى العلمي للمقرر:
  - تغاا  فاي امقارا ل اممياإلرا ل امإل اات – اإلرا اممج ى اممارتيباة )األعمر  امت ا - مصإلل ر  و مو  ام يم اممد ي

 م شاآ  اما   -  اواتإل خ يار ة ميال ة( -  اواتإل خ يار ة عردااة - ) اواتإل إلاو  ام اواتإل اميار دق - تقرإلا امإل ت(
 - امم شااآ  امم د اااة )امقإلرعاار  امبياااإلة وامم كبااة - امهاادا ( - امبدامااة – امياا ر ق – امق إلاا ق  - امكااوب   – امباا ب )

 - أيااقا - )أعماادق امم شااآ  امخ ياار اة -  ار ( امجماارمو - دقاواعااد االعماا - وصاالة كما ق ب مااود - وصالة كماا ق بكماا ق
 ام ري  )األتوكرد(. رمج تإلباقر  بريتخدام ب  - يالمم( –اواعد 

 Textbook: 
"Civil drawing," El Anany. M, Faculty of Eng., Kafer Elshiekh University. 
Reference: 
"Civil drawing," Owis, M. T, Faculty of Eng., Zagazig University. 

 

http://www.amazon.com/Bernard-Friedman/e/B001HOJM6Q/ref=dp_byline_cont_book_1
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEP 1105  100 (=0+ 30+70) (2+2) هندسة آلية وكهربية 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 - ق وامإلراة امكه باة أجه ق اار  امتار  وامجهد وامقد -مقدمة ع  امدوات  امكه باة  -تي ا ا  امتار  امكه بي في  ارت ر 

وامت كابار   -امتوصاال  م  امشبكة امكه باة إمى داخ  امم شآ  امياك اة وامصا رعاة وام رماة  -شبكر  ام ق  وامتو اا 
 فااا اممااار   -اممصاارعد  -امتب اااد وامتكااااا  -دواتاا  امتيااخا  وامتدفتااة  -وإلاا ت اتاارتتهر  -وامم اادا  امكه باااة داخلهاار 

اا ااق ام ياومر   -دواتا  ااشار ا  امتاوتاة امم و ااة  -ا  تد ام  ات وامي اة وامغر  ......اما  اا ذ -أوتومرتاكار 
 .مقدمة ع  اممواصار  اما اة األعمر  امكه باة  -امكه باة 

 -األو ار   -صا رعة امخ يار ة  -اممتاخر   -دت امخوا اات  -امم دا  امماكر اكاة في موااا امه دياة اممد ااة ) ام اا  
 قاا  وم رومااة  ا م ااد -اياالو  اماات كم  -م اادال  أداا امم اادا   -ام صااا (  -صاا رعة االيااال   -ال  اممت  كااة اميااقر
 أيرما  صار ة امم دا . -اممواد 

Textbook: 
●"Principles of Electrical Engineering", B. R. Gupta, S Chand & Co Ltd, 1999. 

 
 
 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM 1110  75(=0+ 25+50) (1+2) تشريعا  وعقود 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 – مبارد  تكاوا  ام قاد وأداتاه أو خا ت االمت امار  امت رادااة - أ واا ام قاود - ت  اا ام قد -   في عقد تشاادممشر كوا

امهاركا  امت ظامااة  - موجيتاة ام إلرا - امت لا  واممقر  ة با  أ واا مختلاة م  عقود امب را-أ واا وايتخدام اممواصار  
 . اممص  ار و  ت ظام أعمر  امب را - امقر و اة

Textbook: 
●"Construction Contract Administration," Charles S. Phillips, Society for Mining, Metallurgy, and 

Exploration, 1999. 
Reference: 
●"Construction Contracting,", Richard H. Clough and Glenn A. Sears, John Wiley & Sons, 7

th
 

Edition, 2005.  
 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

BAS 1209  150( =0+ 40+110) (2+3) ( 3) هندسية رياضيا 

 :احملتوى العلمي للمقرر

امت لااا  ام ااددى   اا  امم ااردال  امجب اااةل ومجموعااة امم ااردال   - امم ااردال  امتارتاالاة امج تاااة -متيليااال  فااو ا  
وإل ت  ا  امم اردال  امتارتالاة ام ردااة وامج تااة. توفاات اما وت امم دودق وام  رص  امم دودق خإلاةل امخإلاة وغا ام

 .امت لا  االتجرئي امب مجة امخإلاة وغا  امخإلاة. - امم   ار 

Textbook: 
● "Calculus with Analytic Geometry", Earl William Swokowski, Brooks/Cole; Alternate 2

nd
 Edition, 

1983. 
● "Schaum's Outline of Numerical Analysis", Francis Scheid, McGraw-Hill, 2nd 

Edition, 1989.
 

Reference: 
● "Principles and Techniques of Applied Mathematics", Bernard Friedman, Dover Publications, 
2011. 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=B.+R.+Gupta&search-alias=books&field-author=B.+R.+Gupta&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Charles-S.-Phillips/e/B001KIOTA8/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Richard%20H.%20Clough
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Glenn%20A.%20Sears
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Francis+Scheid&search-alias=books&field-author=Francis+Scheid&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Bernard-Friedman/e/B001HOJM6Q/ref=dp_byline_cont_book_1
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 سبوعيةاال
 الدرجات

CVE 1205 75( =0+ 25+50) (1+2) جيولوجيا هندسية 

 احملتوى العلمي للمقرر:
امخاواص  – امخا اتإل امجاوموجااة – اما ال   – اماوامت وامإلار  و ظم امتشقت –امتص اا امه ديي ملم رد  وامصخو 

 اقاة.تإلباقر  جاوفا  – عوام  امت  اة واممشرك  اممت لقة بهر –امه دياة ملصخو 

Textbook: 

● "Geology for Civil Engineers" McLean,A.C. and Gribble,C.D., HarperCollins Publishers, 1979. 

Reference: 
●" Engineering Geology", David George Price, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. 

 

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

 عدد الساعات

 االسبوعية
 الدرجات

ARC 1244  100( =0+ 30+70) (2+2) إنشاا معماري 

 :احملتوى العلمي للمقرر

امتشإلابر  امداخلااة مر تاار   - ام  رص  امم مر اة مل رتإل -مقدمة ع  أ ظمة امتشااد وأيرما  امب را برمإلو  وام ج 
األياا  امم مر اااة متصاامام  - ر مااة ملمااار  وام إلوبااةامإلبقاار  ام  - امتشااإلابر  امخر جاااة ملمباار ى - وام ااواتإل واأليااقا
 وتشإلا  اميالمم.

Textbook: 
● " Architectural Building Construction", Volume 1, Walter R. Jaggard, Francis E. Drury, Cambridge 
University Press, 2013.  
Reference: 

● "Construction Detailing", David Kent Ballast FAIA CSI, John Wiley& Sons, 2
nd

 Edition, 2009. 

 

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM 1211 75( = 0+25+50)  (1+2) اقتصاد هندسي 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
ت لاا   – ت شااد اياتخدام  أ  اممار  – امإل ت اممختلاة اج اا اممقر  ر  االاتصرداة با  امبادات  – يربر  االيت مر 

 مجر  امتشااد. تإلباقر  في – تر ا  امتتخم – ام يرياة

Textbook: 
●"Engineering Economic Principals" Henry Malcolm Steiner, Mcgraw-Hill College; 2

nd
 Edition, 1996. 

Reference: 
●"Engineering Economic Analysis", Donald G. Newnan, Jerome P. Lavelle, Ted G. Eschenbach, 
Oxford University Press, 12

th
 Edition, 2013, 

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=David+Kent+Ballast+FAIA++CSI&search-alias=books&field-author=David+Kent+Ballast+FAIA++CSI&sort=relevancerank
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 2006   200=(0+30+70+ )(0+30+70) (2+2+ ) (2+2) (1) مسلحة تصميم منشآ  خرسانية 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
 –ام ظم االيترتاكاة م  رصا  امبالإلار   –ا شرتاة األ ظمة ا –امخواص امإلبا اة وامماكر اكاة ملخ ير ة وصل  امتيلا  

ايااتخدام اممباارد  األوماااة متصاامام  –مقدمااة مإلاا ت امتصاامام  –تو اااا األ ماار   –م   ااار  ام اا وم وامقااص اممإللقااة 
امت ابإل با  ام دااد وامخ يار ة  –امقإلرعر  امخ ير اة امميل ة امم  تة م  وم إ   را بريتخدام إل اقة  رال  ام دود 

إجهردا  امقص فاى  –تارصا  تيلا  امكم ا   –تصمام امكم ا  امم ددق ايترتاكار   –إلو  امتمريك  –و  ام برإل إل –
 امكم ا .

 اد امخدمااة واماات كم فاى امشاا وا وامبالإلاار  اممصاامتة  –اياتخدام إل اقااة  اارال  ام ادود متصاامام امكماا ا  امميااتم ق 
تصامام امقإلرعار  امم  تاة م ا وم  –تة مقوى غا  امم ك اة تصمام امقإلرعر  امم   –واألعمدق امقصا ق وامإلوالة 

 مقدمة ملتصمام بريتخدام إل اقة اجهردا  امتشغا  وتإلباقرتهر اممختلاة. –تصمام ام واتإل امخ ير اة  –م دوجة 

Textbook: 

● "Design of Reinforced Concrete Structures" M.Ghoneim, M.El-Mihilmy, Volume 1, 2
nd

 Edition, 

Faculty of Eng. Cairo University, 2008.  

Reference: 

● “Structural Concrete- Theory and Design”, Hasson, M. N. and Al-Manseer, A., , John Wiley $ 
Sons, Inc., 4 

th
 Edition 2008. 

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 2007 200(=0+30+70(+ )0+30+70) (2+2( +)2+2) ( 2نشااا  )وميكانيكا اإلية نظر 

  احملتوى العلمي للمقرر:

االجهردا  ام موداة  تاجة امقوى امم و ااة وام ا وم امم دوجاة  –االجهردا  وامتشكال  فى األعترا امم ملة م و ار  
اممصامتة وكاذمك  امقإلرعار امتاواا  –ك  امقاص تدفت امقص وم  –اجهردا  امقص فى امقإلرعر  اممصمتة وامما غة  -

  االجهردا  اممشت كة وام تاياة. –امما غة ذا  امجد ا  اميماكة وام ااقة 
 يار  امتشاكال  بإل اقاة ام ما   – ير  امتشكال  فى امكما ا  امم اددق اياترتاكار برياتخدام إل اقاة امتكرما  ام  ارتى 

 ياار  اال ا اار  بإل اقااة امشااغ   -  اقااة امكماا ا  اممت افقااة ياار  امتشااكال  فااى امكماا ا  بريااتخدام إل –امماا   
 -ت لااا  امم شااآ  امغااا  م ااددق إيااترتاكار  بريااتخدام إل اقااة توافاات امتشااكال   -االفت اتااى ملم شااآ  امم ااددق ايااترتاكار  
 ا ب رج األعمدق.  -إل اقة م ردمة ام  وم ام ال ة وتإلباقرته 

Textbook: 
● “Theory of Structures” – Part 1, Wagih El–Dekhakhni, Dar Al Maaref, 4

th
 Edition, 2010. 

● “Theory of Structures” – Part 2, Wagih El–Dekhakhni, Dar Al Maaref, 8
th
 Edition, 2010. 

Reference: 
● "Structural Analysis", R.C.Hibbler, Prentice Hall, 8

th
 Edition, 2011. 

 

 

 

 الفرقة الثانية
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لرقم الكودي 

 قررللم
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 2108  100( = 20+20+60)  (2+2) مساحة طبوغرافية 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
ت اااااا  م اااادال  اال  اااادا ( اااااار  اممياااارفة  –اممياااار ة امتركاومت اااااة ) امإلاااا ت اممختلاااااة ملقااااار  امتااااركاومت    

ت داااد امموتااا اممياار ي برألاماار   - جهاار  امم إلااة اممتكرملااة -ا رته امكه ومغ رإلايااي ومصاارد  االخإلاارا بااه وتصاا 
امم   ار  االفقاة امم كبة  –)أج اا وع رص  امم   ي امبياإل وإل ت امتخإلاإل(  امم   ار  األفقاة امبياإلة  - امص رعاة

 امم كبة(.امم   ار  ام اياة )أج ؤئر وع رص ئر امبياإلة و - وام كياة)أج ؤئر وع رص ئر وإل ت امتخإلاإل(

 (:)معمل املساحة التجارب املعملية

امتإلباقر   -ام فا اممير ى برمتاودوما   - صد ام واار ام اياة برمتاودوما   - صد ام واار االفقاة برمتاودوما  

 .ام صد بجهر  امم إلة اممتكرملة -امه دياة اممختلاة برمتاودوما  

Textbook: 
● Uren,J., " Surveying for Enginerring" London, 1985. 

Reference: 

● Barry F. Kavanagh "Surveying with Construction Application" 8
th
 edition, Prentice Hall, 2010. 

 

 

 

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 2109 ( 2خواص واختبار المواد ) (2+3)  (30+30+90= )150 

 حملتوى العلمي للمقرر: ا
م ا ا    -إلا ت تصامام امخلإلار  امخ يار اة   -امخ ير ة )خواص واختبر  امخ يار ة امإلر جاة واممتصالدق تك وموجار 

يالوك   -األ اواا اممختلااة ملخ يار ة  - تبإل امجاودق وامتيكاد -اما وص واالختبر ا  غا  اممتلاة  - (ص رعة امخ ير ة
 .متر ة امخ ير ة  - اة م  امت ما  )امكال  ل ام  ا(ت   تي ا  أ واا مختل اممواد

 )معمل خواص واختبار املواد(: التجارب املعملية

اختبر   –اختبر   كو ق كالى  –اختبر  اال يار   –)اختبر  مخ وإل امهبوإل  اختبر ا  امخ ير ة امإلر جة

 –امشد امغا  مبرش   –تغإل ) ام اختبر ا  امخ ير ه اممتصلدق  - بى (  فياختبر   م   –عرم  امدمك 

امموجر  فوت امصوتاة  –االختبر ا  امغا  متلاه ملخ ير ة ) مإل اة اال تداد  –( مقرومة امتمريك –اال   را 

 .تبإل امجودق  -تصمام امخلإلر  امخ ير اة   -  (خ ير ىامقل  ام –

Textbook: 
● “Concrete Practice” Volume 2, R. H. Elver, C.R. Books Ltd., London, UK, 1963. 
● Neville,A.M., ‘Properties of Concrete ‘ John Wiley,1996. 

Reference: 
●"Materials for Civil and Construction Engineers", Mamlouk, Michael S. and Zaniewski John P. M, 
Pearson and Printice Hall, USA, 2

nd 
Edition, 2006 
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 2110  150( = 30+30+90)  (2+3) ميكانيكا الموائع 

 : احملتوى العلمي للمقرر

اااوق امتااغإل امهاد ويااترتاكي علااى األيااإل   -اااار  امتااغإل فااى امموايااا  - امخااواص امإلبا اااة ملمواتااا - امو اادا  واألب اارد
اار  امي عة وامتص ا  - امم ردال  ام ركمة م  كة اممواتا - أ واا امتدفت - األجيرم في اميوات امإلاو وات ا   - اممغمو ق

 .امي ار  خال  شبكر  امموايا  - تا اغ امخ ا ر  -امهدا ا  -امي ار  خال  امات ر  وامب ابا  -في امموايا 

 (:)معمل الهيدرولياك التجارب املعملية

امي ار  خال  فت ة صغا ق فى    -اار  امتص ا    -االيإل  واالجيرم اممغمو ق امتغوإل امهاد ويترتاكاة على  

امتدفت عب  ئدا  م ل ى  رد امقمة وم تغإل  -امتدفت عب  ئدا  ميتإلا   رد امقمة وم تغإل   -جر   امخ ا  

 .°90و اواه ام ايى 

Textbook: 

● "Fluid Mechanics", R. K. Bansa, Firewall Media, 2005. 

Reference: 

●"Fluid Mechanics and Hydraulic Machines" R.K. Rajput, S. Chand & Company Ltd, 5
th
 Edition, 2014. 

●" Fluid Mechanics and Hydraulic Machines", R. K. Bansa, Laxmi Publications, 9
th
 Edition, 2010. 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM 2112 100 ( =0+30+70) (1+2) احصاا تطبيقي  

  احملتوى العلمي للمقرر:

 – امتو ا اار  اال تمرماااة –ت لااا  بار اار  أك اا  ماا  متغااا  – ت لااا  بار اار  متغااا  وا ااد  - وت لااا  امبار اار  اال شاارتاة تم ااا 
 .األ ارم واممتغا ا  ام شواتاة

Textbook: 

●"Mathematical Statistics with Applications", Dennis Wackerly, William Mendenhall, Richard L. 

Scheaffer, Thomson Brooks/Cole; 7
th
 Edition, 2008. 

Reference: 

●"Mathematical Statistics: Exercises and Solutions", Jun Shao, Springer, 2005. 
 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 2211 100( = 0+30+70) (1+2) المساحة التصويرية ونظرية األخطاا 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
اممياار ة  –امإلاا ت اممختلاااة متاابإل األ صاارد(  - اال تماارال  – ظ اااة جاارو   –داااة األ صاارد  ظ اااة األخإلاارا )م ااراا  

 –امكاارما ا امجواااة أ واعهرل م را تهاار(  –ع رصاا  اممياار ة امجواااة  –امتصااوا اة ) أ ااواا اممياار ة امتصااوا اة وأغ اتااهر 
أ واج امصو  وامقاار  ما  امصاو  اممجيامة  -ةت ااذ اممير ة امجوا -اممو اك و أ واعه - ا ر امصو  امجواة ام أياة ) اا

 امصو  اممرتلة(. -و أجه ق امقار 

Textbook: 

● " Surveying: Theory and Practice" Davis, Raymod, E., Foote, Francies S., Anderson, James M. and 
Mikhail, Edward M., Mc Graw -Hill, 1981. 
Reference: 

● Photogrammetry Surveying with Applications in GIS", Paul Wolf and Bon DeWitt, McGraw-Hill 

Education; 4
th
 Edition, 2014. 

https://www.google.cz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22R.+K.+Bansal%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.cz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22R.+K.+Bansal%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.laxmipublications.com/servlet/lpgetbiblio?bno=000175
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=William+Mendenhall&search-alias=books&text=William+Mendenhall&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Richard+L.+Scheaffer&search-alias=books&text=Richard+L.+Scheaffer&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Richard+L.+Scheaffer&search-alias=books&text=Richard+L.+Scheaffer&sort=relevancerank
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 2212 150( = 30+30+90)  (2+3) (  1) ميكانيكا التربة 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
دماك   - مقروماة امقاص – االجهردا  داخ  امت باة – ام ارذاة – تص اا امت بة – خواص امت بة  - اكر اكر امت بةمقدمة م لم م

 .امت بة

 (:)معمل الرتبة التجارب املعملية

اختبر  ام ارذاه ملتغإل  -اختبر  ام ارذاه ملتغإل ام رب   -اختبر  امتترغإل  -ت ا   دود امقوام  -امم توى اممرتى 

 .اختبر  اممخ وإل ام ملى -اختبر  مقرومه امقص  -اختبر  امتغإل ام ال ى  -اختبر  ب كتو  امقاريى  -اممتغا  

Textbook: 

●"Introduction to the Mechanics of Soils and Foundation" Tohn Atkinson, Mcgraw-Hill Book Company, 

1993. 

Reference: 

●" Soli mechanics" R.F.Craige, London and New York, 7
th
 Edition, 2004.   

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 2213 100( = 0+30+70)  (2+2) صرف الرى وهندسة ال 

 : احملتوى العلمي للمقرر

اماتا ق باا   - ر  االياتهالك اممارتي يا - م تاو  ام إلوباة( - امك رفاة – ) امميرماة خصرتص امت بة - ةبعالاة اممارق برمت 
  -   -بارإل ي –إلا ت اما   ) ياإل ي  - تصامام شابكر  اما   وامصا ا - كاراق    ام ق  وكااراق  قا  امماارق - ام ار 
 مغإلى(. -إل ت امص ا ) يإل ي -ت قاإل(

Textbook: 

●"Irrigation and Drainage Engineering" Waller, Peter, Yitayew, Muluneh, Cham, Switzerland, 2015.  

Reference: 

●" Irrigation, Theory and Practice" A.M. Michael, South Asia Books; 1
st
 Edition,1999.   

 

 عنوان المقرر الرقم الكودي للمقرر
عدد الساعات 

 السبوعيةا
 الدرجات

CVE 2214 100 ( =0+30+70) (2+2) هيدرولوجيا 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
امقاريار   -امهااد وج اا( - امج اار  امياإل ي - امت شا  -امتبخا  -   امادو ق امهاد وموجااة )امتياراإل امهاد وموجار امياإل اة

ادا ق تصاامام امخ ا اار   –امتصاا ا(  –امياا عة  – تجاا  امماارا امم –امت شاا   –امتبخاا   –اممرتاااة ام قلاااة ) اااار  امتيااراإل 
 اميإل اة.

امخ  اار   –ت ااااذ(  –آباار  امماارق امجوفاااة )تصامام  –ئااد وموجار اممااارق امجوفااة  أ ااواا امإلبقار  ام رملااة وامخ  اار  امجوفااة 
 امجوفاة فى مص . 

Textbook: 

 ● "Hydrology for Engineers" Linsley, Kohler and Paulhus, New York: McGraw-Hill, 3
rd

 Edition, 1982.  

Reference: 

● "Handbook of hydrology" David R. Maidment, McGraw-Hill, 1993. 

● "Engineering Hydrology", Ojha, Berndtsson and Bhunya, OUP Higher Education Division 2008. 

http://www.amazon.com/A.M.-Michael/e/B00MH9RU9G/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.google.fr/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+R.+Maidment%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 2247 ( 1التدريب الميدانى) 50 ( =25+25+0) تمرين 24 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
بي اد اممؤييار  امه ديااة وممادق أ ب اة  اال تهرا م  امت ر ار  اماصا  امد اياى ام ار ىب د اقتى امإلرم  تد ابر  مادا ار  

فاى امتق اا  امم راشاة  أ  اراامتاد ا   أيرباا. وعلي امإلال  اظهر  اممهر ا  اممه ااة وام ملااة امتاي اكتيابهر خاال  فتا ق
  اممقدم  م  امإلرم .
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 3015 200(=0+30+70(+)0+30+70) (2+2(+)2+2) تصميم منشآ  معدنية  

  احملتوى العلمي للمقرر:

تصاامام أعتاارا امشااد  - فلياااة امتصاامام  –اال ماار  واماا ظم اا شاارتاة –خااواص امصاال -مقدمااة عاا  امم شااآ  امم د اااة 
اموصاال  برمميارما  عردااة االجهارد. وصاال   –رال  ام ارا وامجمرمو ر  واموصال  اممل ومةوأعترا امتغإل وشك

األعماادق  –امكماا ا  ام مإلاااة واملو اااة وامم  تااة أل ماار  دا رماكاااة –امقواعااد بي واعهاار –اممياارما  عرماااة اممقرومااة
 كبة.مقدمة تصمام امم شآ  امم  –ا ب رج املى ام  تي –ااإلر ا  امجريتة –امكم اة

Textbook: 
● "Structural Steel Design LRED Method  " , Jack C. McCormac and Stephen F. Csernak, Pearson; 
5

th
 Edition, 2011. 

Reference: 
● "Structural Steel Designers Handbook " Roger Brockenbrough, FredericK  S. Merrit, ASCE Press, 
5

th
 Edition, 2011. 

 

لرقم الكودي ا

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 3016 200(=0+30+70(+)0+30+70) (2+2(+)2+2) (2) مسلحة تصميم منشآ  خرسانية  

  احملتوى العلمي للمقرر:
ذا  تصاامام امبالإلاار  ذا  األعصاار  و –تصاامام امبالإلاار  امالكم اااة  –تصاامام امقإلرعاار  ت اا  تااي ا  عاا وم املااى 

تصامام  –تصامام امكما ا  ام ماقاة  –تصامام امياالمم  –تصمام امبالإلر  ذا  امكم ا  اممتقرإل ة  –امقوام  امما غة 
 .امكواب  امقصا ق

ااإلاار ا  امم ااددق وامغااا  م ااددق ايااترتاكار   –اماا ظم اا شاارتاة فااى تغإلاااة امصاارال   –امم شااآ  ذا  امب ااو  امكبااا ق 
 –ام قود )بالإلر  وكما ا (  –تصمام ام كرت  امماصلاة مإلإلر ا (  –ود ما امكم ق وصلة ام م –)تصمام امقإلرعر  

 اموصال  فى امم شآ . –األيقا اممي  ة  –كم ا  اما ا دا   –امجمرمو ر  

Textbook: 

● " Fundamentals of Reinforced and Prestressed Concrete" Mohamed Hilal, J. .Marcou & co, Cairo, 1987 

Reference: 

● "Design of Reinforced Concrete Halls"  Mohamed  Hilal , Zamzam press, Cairo, 1998. 

 

الرقم الكودي 

 ررللمق
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 3117 100( =0+30+70) (2+2)  تحليل إنشائي متقدم 

  احملتوى العلمي للمقرر:

إل اقااة  –إل اقااة تو اااا ام اا وم   -إل اقااة  واااار ماااو  امتاا خام )غااا  امم ااددق ايااترتاكار  بريااتخدام   امت لااا  امم شااآ  
 .وتإلباقرتهر امقبر  امك واةوااليقا االيإلوا اة و األمواا اممإلواة اغاة وامم شآ  امات لا   –امجيراق( 

Textbook: 
● “Theory of Structures” – Part 2, Wagih El–Dekhakhni, Dar Al Maaref, 8

th
 Edition, 2010. 

Reference: 
● "Structural Analysis", R.C.Hibbler, Prentice Hall, 8

th
 Edition, 2011. 

 

 الفرقة الثالثة

http://library.minia.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.2.&criteria1=9.&SearchText1=J.Marcou+%26+co+
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 عنوان المقرر لرقم الكودي للمقررا
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 3118  150( =30+30+90) (2+3) (2)ميكانيكا التربة 

  احملتوى العلمي للمقرر:
 .ات ا  امماو  - امهبوإل – امتصل  – اد ق ت م  امت بة مريرير  اميإل اة  - ام واتإل امير دقتصمام  - امتغإل امجر بي ملت بة

 (:)معمل الرتبة لتجارب املعمليةا

 اختبر  امتترغإل 

Textbook: 
● "Foundation Analysis and Design", Joseph E. Bowles, McGraw-Hill, 2001. 
Reference: 
● "Principles of Foundation Engineering", Braja Das, CL Engineering; 7

th
 Edition, 2010. 

 
 

 عنوان المقرر الرقم الكودي للمقرر
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 3119 100( = 20+20+60)  (2+2) هيدروليكا 

 لعلمي للمقرر: احملتوى ا
تصامام امقإلرعار  اممرتااة  - تو ااا اميا عة فاي امق اوا  امماتو اة -  يال  اميا ار  امم اتظم - أ واا امتدفت فاى امق اوا  امماتو اة

 - امقا ق اممرتااة -تغا  في شك  امقإلرا( -تغا  في ع ض امقرا -امإلراة ام وعاة وتإلباقرتهر )تغا  في م يو  امقرا -ملمجر   اممرتاة
 اممتخر . - ام مرذج امهاد وماكاة - ار  اممتغا  اممتد ج )م   ار  يإل  اممرا و ير  إلومهر(امي

 (:)معمل الهيدرولياك التجارب املعملية

 .توا  ( -د اية أداا اممتخر  )توامي -ةمتدفت خال  امق وا  امماتو ا        

Textbook: 
● Ned H. C. Hwang and Robert J. Houghtalen, Fundamentals of Hydraulic Engineering Systems, 3

rd
 Edition, 

Prentice Hall, 1996 

Reference: 
●Roberson, J.A., Cassidy J.J., Chaudhry, M.H., Hydraulic Engineering, 2

nd
 Edition, John Wiley & sons, 

inc.,1997 
● "Open Channel Hydraylic", Chow, V.T., The Blackburn Press, 2009. 

 

 عنوان المقرر الرقم الكودي للمقرر
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 3120 100( =0+30+70) (1+2) هندسة النقل والمرور 

  احملتوى العلمي للمقرر:

ت لاا   -  قا األئاداا وامغراار  وم ا ا  تخإلااإل ام - داخ  امماد  مل ق  امشرم  امتخإلاإل عملاة - ئ دية ام ق   ت  اا به دية ام ق 
 وتقاام امبدات  اممختلاة.

 - ص  ا جرم امم و  -ام الاة با  امي عة و جم امم و  وك رفته -ع رص  ئ دية امم و   -ئ دية امم و   ت  اا به دية امم و 
 ااشر ا  امتوتاة. –  مرذج امم و 

Textbook: 
● “Traffic and Highway Engineering, Nicholas Garber and Lester Hoel, 2

nd
 Edition, PWS Publishing Company, 1997. 

● "Traffic Engineering", 3
rd

 Edition, Roger P. Roess, Elena S. Prassas, and William R. McShane, Prentice Hall, 2004. 

Reference: 
● “Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis”: Mannering, F.L., 5

th
 Edition, John Wiley & sons, inc., 

2012. 
 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Joseph+E.+Bowles&search-alias=books&field-author=Joseph+E.+Bowles&sort=relevancerank
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM 3115 50( =0+15+35) (1+1) كتابة التقارير الفنية 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
 - كاااااة ت لااا  وعاا ض امبار اار  -  ااةمكو اار  امتقاار ا  اما - أياا  اعاداد تقاار ا  ف اااة -  صاوص فااي امه ديااة اممد اااة

 امد اير  وامم را ر  واالختبر ا .

Textbook: 
● "Technical Writing.", Gerald J. Alred, St. Martin's Press, 9

th
, 2008.   

Reference: 
● "Technical Report Writing Today.", Daniel Riordan, Wadsworth Publishing; 10

th
 Edition, 2013.  

 

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 3221 ( 1تصميم أعمال الري) (2+3) (0+40+110= )150 

  :احملتوى العلمي للمقرر

مم شااآ  امتقاارإلا امتصاامام امهاااد وماكي واال شاارتي  - مياال ة(خ ياار ة  -)خ ياار ة عرداااة –تصاامام ام ااواتإل امياار دق 
 .(مااض ام هراة –ال  ابد - ي ر ا   - كبر   -ب اب )

Textbook: 
 Design of Irrigation Structures –I" Mohamed El –Gamal and Adel El- Masry, Mansoura University 

Printer, 2003. 

Reference: 

● Novak, Moffat, Nalluki, and Nararyanan Hydraulic Structures, 2007, ,Taylor and Francis. (available at 

Alsheqri Book Store at Students' Affairs Building). 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 3222 75( =0+25+50) (1+2) هندسة السكك الحديدية 

 توى العلمي للمقرر: احمل 
 – امتصامام اال شارتى ملياكة – امتخإلااإل امه دياى ملياكة – تصامام جادو  ياا  امقإلار ا  – دا رماكااة ياا  امقإلار ا 

 امم إلر  واالشر ا . – اممارتا  وامتا ا ر 

Textbook: 

● Practical Railway Engineering, Clifford F. Bonnett, Imperial College Press, 2nd Edition. 2005. 
Reference: 

●"Railway Track Engineering, J. S.Mundrey, McGraw Hill Education (India) Private Limited, 4
th
 

Edition, 2009. 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Gerald+J.+Alred&search-alias=books&field-author=Gerald+J.+Alred&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Daniel+Riordan&search-alias=books&text=Daniel+Riordan&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/Clifford-F.-Bonnett/e/B001K88H24/ref=dp_byline_cont_book_1
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الرقم الكودي 

 قررللم
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 3223 (  1هندسة األساسا) (2+3) (25+25+75= )125 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
األيريااار   – امقواعاااد امم  تاااة إماااى عااا وم – األيريااار  اممشااات كة – األيريااار  امياااإل اة )األيريااار  امم اصااالة

 - تصاامام امخوا ااات -اااد ق ت ماا  امخوا ااات باارمإل ت اممختلاااة –متصاا اااأليرياار  ام ماقااة )ا – املبشااة( –امشاا اإلاة
 تصمام ئرمر  امخوا ات(. – امخوا ات امم  تة أل مر  جر باة –  ير  امهبوإل ممجموعة امخوا ات

Textbook: 
 ● "Foundation Analysis and Design", Joseph E. Bowles, McGraw-Hill, 2001. 

Reference: 
● "Principles of Foundation Engineering", Braja Das, CL Engineering; 7

th
 Edition, 2010. 

 

 

الرقم الكودي 

 مقررلل
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 3247 100( =0+30+70) (1+2) التشييد  إدارة مشروعا 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
امإلاا ت اممختلاااة اعااداد  – امتخإلاااإل ممشاا وا امتشااااد – ت ظااام مشاا وا امتشااااد ماا  جهااة اممرمااك وماا  جهااة اممقاارو  

 – تقدا  تكلاة مشا وا امتشاااد وإعاداد ام إلارا – امتشااد ر امتدفقر  ام قداة ممش وع –امب امج ام م اة ممش وا امتشااد
 مترب ة ت ااذ مش وا امتشااد. – امتغل  على امم رفيا  في امم راصر 

Textbook: 
●"Professional Construction Management." Donald S. Barrie and Boyd C. Paluson, Jr. McGraw-Hill, 
3

rd
 Edition 1991. 

Reference: 
●"Construction Management", Daniel W. HalpinJohn Wiley & Sons, New York, , 3

rd
 Edition, 2006, 

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 3248 ( 2التدريب الميدانى) 50 ( =25+25+0) تمرين 24 

 لمقرر: احملتوى العلمي ل
 امه ديااة بيجاد اممؤييار  اال تهرا م  امت ر ر  اماص  امد ايى ام ر ى برما ااة ام رم اةاقتى امإلرم  تد ابر  مادا ار  ب د 

 أ ب اااة أيااارباا وعلاااى أ  ا اااد تق اااا ا  فاااي  هرااااة امتاااد ا  موتااا ر  باااه وصاااا كرمااا  مل ملاااار  امتاااي تاااد   ممااادق

 اممقدم م ه.  ملاة امتي أكتيبهر خال  فت ق امتد ا  خال  م راشة امتق ا علاهر. وعلاه أ  اظه  اممهر ا  اممه اة وام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Joseph+E.+Bowles&search-alias=books&field-author=Joseph+E.+Bowles&sort=relevancerank
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

4028 CVE 200(=0+30+70(+)0+30+70) (2+2+ )(2+2) (3) مسلحة تصميم منشآ  خرسانية 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
مقدماة أل اواا وتارصاا  امكبار ى  –تصامام امبالإلار  اممإلوااة  –تصامام األياإل  امقشا اة  –يربقة االجهرد  امخ ير ة

 مقدمة متصمام امم شآ  ام رماة. –امخ ير اة امميل ة 
امخ ا اار  ام رماااة  –خ ا اار  اممااار  امتاا لة واممتويااإلة وام ماقااة  –امق ااوا  امماتو ااة  –تصاامام امم شااآ  اممرتاااة 

 امبالإلر  امدات اة. –تصمام امكم ا  امدات اة  –اممشادق ت   األ ض واأل تاة و

Textbook: 

●"Fundamentals of Reinforced and Prestressed Concrete" , Mohamed Hilal, J. .Marcou & co, Cairo, 1987 

Reference:  
● "Design of Reinforced Concrete Halls"  Mohamed Hilal, Zamzam press, Cairo, 1998. 

 

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

 CVE 4129  (  2هندسة األساسا )   (2+2) (0+30+70= )100 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
 تصمام اميدود علي األيرير . –   ا اممار  – امقايو ر  – مقدمة في األ ارت  -ي د جوا   ام ا  – اميترت  املو اة

Textbook: 
●"Geotechnical Practice Dam Rehabilitation": Loren  R. Anderson, ASCE, 1993. 

Reference:  

●"Geotechnical Engineering" Iqbal Hussain Khan, PHI Learning Pvt. Ltd, 3
rd

, 2012. 

 

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 4130  150( =0+40+110) (2+3) هندسة صحية 

 : احملتوى العلمي للمقرر

امد ايار  اممبدتااة ممشا وعر  امصا ا  – أعمر  امتغذاة برممار  و موا دئار – امإل ت اا صرتاة في امه دية امص اة
رمجاة و اماتخلص و أعمار  امم  – أعمار  ت قااة امماار  و تخ ا هار – وأعمار  امتجمااا مصارد  ماار  اممخلاار  – امص ى

تجماا اممخلار  امصلبة وفصلهر و ف  ئر وم رمجتهار  – أعمر  امتو اا وشبكر  اممار  –مار  اممخلار   إعردق االيتخدام
 وإعردق ايتخدامهر.

Textbooks: 
●" Sanitary Engineering, Cain, William, Raleigh : N.C. Board of Health, 1879. 

Reference:  
●"Water Supply and Sanitary Engineering, S.K. Husian, Oxford & IBH , 2006. . 

 

 
 

 الفرقة الرابعة

http://library.minia.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.2.&criteria1=9.&SearchText1=J.Marcou+%26+co+
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22IQBAL+HUSSAIN+KHAN%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Cain%2C+William%22
https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Raleigh+%3A+N.C.+Board+of+Health%22
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=S.K.+Husian&search-alias=books&field-author=S.K.+Husian&sort=relevancerank
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 4131 ( 2تصميم أعمال الري) (2+2) (0+30+70= )100 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
م شآ  امت كم  ر امتصمام امهاد وماكي أليري – ظ اة امتي   خال  األجيرم امميرماة وامتي   أيا  م شآ  امت كم 

 امتصمام امهاد وماكي واال شرتي مرئوية.   –امق رإل (  -امتصمام امهاد وماكي واال شرتي مم شآ  امت كم )امهد ا  –

Textbook: 
● "Design of Irrigation Structures –I" Mohamed El –Gamal and Adel El- Masry, Mansoura University Printer, 

2003. 
Reference: 
● "Novak, Moffat, Nalluki, and Nararyanan Hydraulic Structures, 2007, Taylor and Francis. (available at 

Alsheqri Book Store at Students' Affairs Building). 
 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 4132  100( =0+30+70) (1+2) كميا  ومواصفا 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
مااة وامخرصااة امشاا وإل ام ر – اممياات دا  وام يااومر  امت ااذاااة اممإللوبااة مت ااااذ اممشاا وعر واصاادا   مقدمااة ملت  اااا

مصارد  ام صاو  علاى مواصاار   – جداو  ب ود وكمار  االعمر  – تارصا  دفرت  امش وإل واممواصار  – برالعمر 
وتا مواصار  جدادق م  خال  مقدمة ع  امكود اممصا ى ملب ارا برج اتاه اممختلااة واممواصاار  امقاريااة  – االعمر 
امكماار  ممختلاا امب اود وإلا ت امقاار  اممتب اة وإلا ت االختبار   ايارما   صا  – االكاواد ام رممااة ملب ارا – اممص اة

تااد ا  امإلرماا  علااى اعااداد اممواصااار  و ياار  امكمااار   – وااليااتالم وكشااا ام اااو  واصااو  امواجبااة فااي امت ااااذ
 إل ت امم ريبة وت لا  االي ر . – ممش وا ت ااذى

Textbook: 
● "Construction Estimating Using Excel". Steven J. Peterson, Prentice Hall, 2007. 
Reference: 
● “Construction Planning, Equipment, and Methods", 7

th
 edition. By R.L. Peurify and C. J. 

Schexnayder. McGraw Hill, 2006. 
 

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 4237 125( =0+35+90) (2+3) معدنية تصميم كباري 

  احملتوى العلمي للمقرر:

تصامام امكما ا  امإلومااة وام  تااة  -وكبر   امإلا ت امشك  ام رم مكبر   اميكة ام داد -مقدمة ع  امكبر   امم د اة 
 رصا  تصمام اموصال  باا  ام  -تصمام امكم ا  ام تاياة كهارك  شبكاة -تصمام امكم ا  ام تاياة ككم ا  مو اة –

 تصمام ام كرت .         –تصمام امشكرال   -اممختلاة 

Textbook: 
●"Structural Steel Design LRED Method  " , Jack C. McCormac and Stephen F. Csernak, Pearson; 
5

th
 Edition, 2011. 

Reference: 
● Structural Steel Designers Handbook " Roger Brockenbrough, FredericK  S. Merrit, ASCE Press, 
5

th
 Edition, 2011. 
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 4238    75( =0+25+50) (1+2) هندسة الموانئ 

  احملتوى العلمي للمقرر:

امت باؤ  –أ اواا األماواج  –ختاار  امما ارا ام وام  امتاي تاؤ   علاى مكار  ا –امتار ا  امب  اة  –ام ارا  –اممد وامج   
 ج   -تخإلاإل وتصمام امما را )اممير ة اممرتاة –امقوى ام رتجة م  االمواج  –ا كير  األمواج  –بيمواج اممارق ام ماقة 

 امم ايي(. –اممم  اممال ي  –األمواج 

Textbook: 

●"Dock and Harbour Engineering", Hasmukh Pranshanker Oza, Charotar Book Stall, 1976.  
Reference: 
● "Port and Harbor Engineering: Geotechnical and Structural Aspects" Gregory Tsinker, Springer; 1997.  

 
 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 4239 125( =0+35+90) (2+3)  والمطارا  هندسة الطرق 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
 -امتخإلااإل األفقاي  -ع رصا  امقإلارا ام  تاي ملإل اات  -ميارفر  ام ؤااة  -امتصمام امه ديي ملإل ت  تص اا امإل ت 

 .امتخإلاإل ام أيي 
صامام و ت -خاواص ماواد إلبقار  ام صاا  -  خاواص واختبار ا  امت باة فاى مجار  امإلا ت امتصمام اا شرتي ملإل ت 

  ير  يمك إلبقر  ام صا. -خصرتص امخلإلر  االيالتاة 
تصامام  – تصامام إلا ت اال تبارإل – تصامام مما ا  امهباوإل وااااالا –أ اواا وخاواص امإلارت ا ئ دية اممإلار ا   

أ ظمااة امصاا ا وااتااراق وام الماار  امم و اااة فااى  – ملمإلاار ا امتصاامام اا شاارتي  – موااااا ا تظاار  امإلاارت ا 
 اممإلر ا .

Textbook: 
● "Highway Engineering": Paul H. Wright and Karen K. Dixon, 7

th
 Edition, John Wiley & Sons, Inc., 

2003. 
● "Airport Engineering": Norman J. Ashford, Paul H. Wrigh, John Wiley & Sons, Inc, 2011  
Reference: 
●Traffic and Highway Engineering, Nicholas Garber and Lester Hoel, 2

nd
 Edition, PWS Publishing 

Company, 1997. 

 

 
 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 4346 200= (100+50+0(+)0+50+0) (4+2(+)1+1) المشـــــروع  

 احملتوى العلمي للمقرر: 
ئ دياة مشار اا ئ دياة األشاغر  ام رماةل  مشار اا -تاة ه دية اا شارمشر اا امامخرصة بـ ايج  امإلرم  في أ د اممشر اا 

 ام   وامهاد وماكر.

 .اتم ام جوا ملم اجا اميربت ذك ئر  ي  ك  تخصص براترفة ملم اجا امتي ا ددئر اميردق اممش فو  على امإلال 

 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Hasmukh+Pranshanker+Oza&search-alias=books-uk&field-author=Hasmukh+Pranshanker+Oza&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Gregory+Tsinker&search-alias=books&field-author=Gregory+Tsinker&sort=relevancerank
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 (1مقرر تخصصي اختياري )

 املقرر  الكود
CVE 3224 التفتيش وضبط الجودة 

CVE 3225 فحص وصيانة املنشآت 

CVE 3226 تكنولوجيا التشييد 

CVE 3227 أنواع الخرسانة الخاصة 
 

 

 (2مقرر تخصصي اختياري)

 املقرر  الكود

CVE 4133 نظم ادارة وتشغيل املرور 

CVE 4134 شعار عن بعد وتطبيقاتهاالست 

CVE 4135 تحسين التربة 

CVE 4136 شبكات املياه والصرف الصحي 

 

 

 (3تخصصي اختياري) مقرر

 املقرر  الكود

CVE 4240 ديناميكا املنشآت 

CVE 4241  سحةةاملموضوعات خاصة في الخرسانة 

CVE 4242 تصميم املنشآت املعدنية الخاصة 

CVE 4243 رببةتصميم املنشآت امل 
 

 

 (4مقرر تخصصي اختياري)

 املقرر  الكود

CVE 4244 إدارة املوارد املائية 

CVE 4245 هندسة السدود 

 

 

 المقررا  االختيارية التخصصية 
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 (1مقرر تخصصي اختياري )
 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 3224  100(=0+30+70) (1+2) التفتيش وضبط الجودة 

 مي للمقرر: احملتوى العل
 الختبار  متلااة امغاا  األيارما  – امخ يار ة م وعااة اال صارتى امات كم – ام وعااة فاي امات كم خإلوا  – اما ي اما ص
 . امخ ير ة

Textbook: 
●"Materials for Civil and Construction Engineers", Mamlouk, Michael S. and Zaniewski John P. M, 
Pearson and Printice Hall, USA, 2

nd 
Edition, 2006. 

Reference: 
● “Concrete Practice” Volume 2, R. H. Elver, C.R. Books Ltd., London, UK, 1963. 

 

 

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 3225   100(=0+30+70) (1+2) فحص وصيانة المنشآ 

 قرر: احملتوى العلمي للم
 -اممختلااة اال شارا أيارما  – االصاالا ماواد -  امخ يار اة برمم شاآ  ام ااو  أ واا– امخ ير اة امم شآ  ا هار  أيبر 
 (.أعمدق -بالإلر  -كم ا ) امخ ير اة امم شآ  ع رص  ت مام – امم شآ  صار ة

Textbooks:  
●"Building failure and repair" S. Abu-el Magd, M. Kamal, A. Salama, S. El-ibiary, El-wafa Publisher, Cairo 
Reference: 
● "Materials for engineering" Kempter Edward Arnold. 

● "Civil engineering materials" Nell Jackson and Ravindra K. dhir, 5
th

 Edition, 1997, Palgrave Publisher. 

 

 

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

دد الساعات ع

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 3226 100(=0+30+70) (1+2) تكنولوجيا التشييد 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
 و قاا  وت بااا  دمااك و و دم  ااا  بيعماار  امخرصااة امتشااااد م اادا  مااب ض امو اادق تكلاااة و ياار  اختااار  وإلاا ت أ ااواا
 .برممش وا امت كم إل ت - ممد اةا مرعمر  امتاصالاة امتكرماا تقدا  - امشدا  تصمام. امت بة

Textbooks:  
edition. By R.L. Peurify and C. J. Schexnayder.  

th
“Construction Planning, Equipment, and Methods. 7 ●

McGraw Hill, 2006. 
Reference: 
● "Construction Estimating Using Excel. Steven J. Peterson, Prentice Hall, 2007.  
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 3227 100(=0+30+70) (1+2) أنواع الخرسانة الخاصة 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
 قةيارب امخ يار ة - االماارا خ يار ة -امادمك ذاتااة امخ يار ة – ام رمااة امك رفاة ذا   امخ ير ة - امو   خاااة امخ ير ة
 .امبومام اة امخ ير ة  - امكتلاة امخ ير ة  -اممقذوفة امخ ير ة – اممقرومة عرماة امخ ير ة - امتجها 

Reference: 
● Mamlouk, Michael S. and Zaniewski John P. M, "Materials for Civil and Construction Engineers", 2

nd 
edition, Pearson and 

Printice Hall, USA, 2006. 
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 (2مقرر تخصصي اختياري )
 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 4133 75(=0+25+50) (1+2) نظم إدارة وتشغيل المرور 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
 فاي امات كم – امتوتاة  ااشر ا – امم و  تشغا  مؤش ا  – امم و  تخإلاإل عملاة – امم و  وتشغا  إدا ق ت  اا
 .امبترتا  ق  خدمر  ت يا  – اال تظر 

Textbook: 
●"Traffic Engineering", 3

rd
 Edition, Roger P. Roess, Elena S. Prassas, and William R. McShane, 

Prentice Hall, 2004. 
Reference: 
● “Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis”: Mannering, F.L., 5

th
 Edition, John Wiley 

& sons, inc., 2012. 

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 4134 75(=0+25+50) (1+2) االستشعار عن بعد وتطبيقاته 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
 امموتا ي وامت قاات األ تاي امت كم – ب د ع  االيتش ر   وتإلباقر مما ا  – ب د ع  االيتش ر  ومبرد  أيريار 

   .امصو  وت لا  مق ااق امجرئ ق وامب امج واألجه ق ام ظم – امص رعاة األامر  ايتقبر   ظم –

Textbooks:  
● "Elementary Surveying" Charles D. Ghilani and Paul R. Wolf, Prrnticr Hall, 12

th
, 2008. 

Reference: 
●"Remote Sensing and Image Interpretation": lillesand and Keiffer, John Wiley & sons, 6

th
 Edition, 

2007.  

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 4135  75(=0+25+50) (1+2) تحسين التربة 

 : احملتوى العلمي للمقرر

 تقوااة - امشاقوت ياد - امتصا اا - امت باة دماك إلا ت -(امتك ااا) اآلماي امت باا  - امت بة ت يا  على اممؤ  ق ام وام 
 األم ا  األيالو  اختاار  في امم راا  - اممتغوإل امهواا ل امت بة  ق   ل األ ض تجماد   امجوفاة اممارق ت جام– امت بة
 . برمشبكر  امتدعام ل اممتإلرا  ام مرد ل ام ات جر  كر اميلا ل امجا  ل امبتاوما  ل األيم     بريتخدام امت بة مت يا 

Textbooks:    

●” Soil Stabilization”, Ingles and Metcalf, Butterworths Pty. Ltd., Sydney, 1972. 
Reference: 
Engineering Principles of Ground Modification”, Hausmann, Manfred R. , McGraw-Hill Publishing 
Company, N.Y., USA, 1990. 
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 4136 75(=0+25+50) (1+2) شبكا  المياه والصرف الصحي 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
 شابكر  إ شارا إلا ت – وامصا ا امتغذاة م  مك  امشبكر  ومل قر  امموايا  أ واا –امش   مار  شبكر  إ شرا إل ت

 .امص اة امه دية مجر  فى إ صرتاة تإلباقر  – امص ي امص ا

Textbooks: 
●" Sanitary Engineering, Cain, William, Raleigh : N.C. Board of Health, 1879. 

Reference:  
●"Water Supply and Sanitary Engineering, S.K. Husian, Oxford & IBH , 2006.  

 

 

 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Cain%2C+William%22
https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Raleigh+%3A+N.C.+Board+of+Health%22
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=S.K.+Husian&search-alias=books&field-author=S.K.+Husian&sort=relevancerank
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 (3مقرر تخصصي اختياري )
 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 4240  100(=0+30+70) (1+2) ديناميكا المنشآ 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
  – اممختلااة امدا رماكااة األ مار  و تي ا  ت   ويلوكهر  اموا دق ام  اة د جة ذو ام ظرم - امدا رماكي لا امت  ع  مقدمة
 .اممختلاة امدا رماكاة األ مر  تي ا  ت   ويلوكهر اممت ددق ام  ار  د جة ذو ام ظرم

Textbooks: 
● Anil K.Chopra "Dynamic of Structures", Prentice Hall, 4

th
 Edition, 1995. 

Reference: 
● James Ambrose and DimitryVergun " Design for Earthquakes " John Wiley & Sons; 1st edition (February 

8, 1999) 

 

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 4241 
موضوعا  خاصة في الخرسانة 

 مسلحةال
(2+1) (70+30+0=)100 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
   ايتى ممر أك   أو موتوا اختار  اتم
 خإلاوإل  ظ ااة برياتخدام امبالإلار  تصامام – امجارئ ق امو ادا  ذا  اممبار ى – ام رمااة اممبر ى – امخ ير اة امكبر ى 

 .امصواما تصمام – واألعمدق امكم ا  وصال  – امكي 

Textbook: 

Reference:  
● "Design of Reinforced Concrete Halls"  Mohamed Hilal, Zamzam press, Cairo, 1998. 

●"Fundamentals of Reinforced and Prestressed Concrete", Mohamed Hilal, J. Marcou & co, Cairo, 1987. 

 

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 4242 100(=0+30+70) (1+2)  تصميم المنشآ  المعدنية الخاصة 

  احملتوى العلمي للمقرر:

 وتصاامام ت لااا  -امصااواما – ام اارمي امجهااد أباا اج تصاامام - ا اغاايام امتصاامام - ام داداااة امخ ا اار  وتصاامام ت لااا 
 .امم د اة األيقا

Reference:   

● "Steel Designers' Manual - Buick Davion, Grahamw. W. Owens 6
th

 Edition ,2003. 

 

 

 

http://library.minia.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.2.&criteria1=9.&SearchText1=J.Marcou+%26+co+
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 4243 100(=0+30+70) (1+2) منشآ  المركبة تصميم ال 

  احملتوى العلمي للمقرر:

 .امم كبة امبالإلر  تصمام – امم كبة األعمدق تصمام – امم كبة امكم ا  تصمام – امم كبة امم شآ  متصمام مقدمة

Textbook: 
●"Structural Steel Design LRED Method  " , Jack C. McCormac and Stephen F. Csernak, Pearson; 
5

th
 Edition, 2011. 

Reference: 
● Structural Steel Designers Handbook " Roger Brockenbrough, FredericK  S. Merrit, ASCE Press, 
5

th
 Edition, 2011. 
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 (4مقرر تخصصي اختياري )
 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 4244 100(=0+30+70) (1+2) إدارة الموارد المائية 

  احملتوى العلمي للمقرر:

 – اممرتاااة ملمااوا د وام دا ااة ام مإلاااة االدا ق أياارما  – امإللاا  وادا ق اال تارجاار  ادا ق -اممرتاااة اممااوا د عاا  مقدمااة
 با امج تإلباقار  -مصا  فاي اممرتااة امماوا د ت مااة – ارقامم مشر اا ااتصردار  -اممرتاة امموا د مت ماة اممتكرملة االدا ق
   .اممارق الدا ق ام ري 

Textbooks:    

●" Water Resources Engineering", Linsely, R. K, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 4
th
 

Edition, 1991. 
Reference: 
●"Water Resources Management", Neil, S. Grigg., McGraw Hill, USA,1999. 

     

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

CVE 4245  100(=0+30+70) (1+2) هندسة السدود 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
 – ت ابااة -ت رالااة)  اميادود أ اواا - امياد وإلا ا  مكار  اختاار  -مليادود امال ماة وامهاد وموجاة امجاوموجاة امد اير 

 .وام كرماة امت اباة اميدود وغم  امتي   –  امت رالاة اميدود أت ا  –(   كرماة

Reference: 
● "Dams ( Design Text Book in Civil Enginerring", Serge Leliavsky,  Chapman and Hall, 1982. 

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Serge+Leliavsky&search-alias=books&field-author=Serge+Leliavsky&sort=relevancerank
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 (1) انسانيات اختياريمقرر 

 المقرر الكود
HUM 2213 التفكير العلمي 

HUM 2214 املهندس والبيئة 
 

 (2انسانيات اختياري) مقرر

 المقرر الكود
HUM 4117  التسويقاإلدارة و 

HUM 4118 أمن صناعي 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقررا  االنسانية االختيارية 
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 (1مقرر انسانيا  اختياري )
 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM 2213  100(=0+30+70) (1+2) التفكير العلمي 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
 امدااة – وامتب ااة امشاموماة – األيابر  عا  امب ث – امت ظام   وافقاي   عمودار وا  أيار امت اكماة   ام ملي امتاكا  يمر 

 – ام قلاي واايت برإل ملاك  ام رمة ام ظ اة – امج تاة وامقوا ا  وامتج ا  واافت اض واممال ظة امم هجاة – وامتج اد
   . ام ارد – ام  ائة – ام قداة ام وا   ام رمم شخصاة في األخالااة ام  رص 

Textbooks: 
●"Scientific Thinking", Zakaria, F. 

 
 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM 2214  100(=0+30+70) (1+2) المهندس والبيئة 

  احملتوى العلمي للمقرر:

 باا  ام الااة –امم افات أعمار  تإلاو  –ام قا  ويارت  تإلو  –اممار  مصرد  ايتخدام تإلو  –اا شرا ومواد أ مرإل تإلو 
 .امه ديى امتإلو   تاجة امإلبا اة امكوا ث آ ر  تقلا  –امه دية على ام تر ق ا   –وامباتة امه دية

Textbooks: 
●"Engineer and Environment", Rashwan, I. Faculty of Eng., Kafer Elshiekh University. 
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 (2انسانيا  اختياري )مقرر 
 

 

  

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM 4117  50(=0+15+35) (1+2) اإلدارة والتسويق 

 : احملتوى العلمي للمقرر

 اادا ق رتاوظا – اادا ق وأ اواا ميتوار  – وف  علم اادا ق – اادا ق ت  اا  اث م  اادا ق وات رو  األو  امقيم
 – ام ارباة أيا  – امت ظاماي امتصامام وأيا  امقا ا ا  إت ارذ – ام ارباة – امقااردق – ااش اا – وامت ظام امتخإلاإل –

 ئاكاا  – امتيااوات  ظاارم أئااداا – امتيااوات ت  اااا  اااث ماا  امتيااوات وات اارو  ام اار ي امقياام – امشاارملة امجااودق إدا ق
  ظاارم – امتيااواقاة وام ملاااة ااياات اتاجي امتخإلاااإل واتاام اااتصاارداة دقامو اا فااي امتيااوات دو  – امتيااواقاة األ ظمااة

 ااتصرال  ويرت  – امتيوات ا وا  – امتي ا  إيت اتاجاة – امش اا ويلوك امميتهلك أيوات -   امتيواقاة امم لومر 
 .وامدعراة وامت واج ااعال  وتتم امتيواقاة

Textbooks: 

● " Management and Marketing Abstracts" 

 

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM 4118 50(=0+15+35) (1+2) أمن صناعي 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 اممغلقاة األمارك  فاى اممخارإل  - ام اوااة اممخرإل  -   امكامارتاة اممخرإل  -   امكه برتاة اممخرإل  - امماكر اكاة اممخرإل 

 مختر ق أخ   موتوعر  -ام  ات م   مراةام –

Textbooks: 
● "Law of Professional Safety and Health" 
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 قسم 
 الكهربيةالهندسة 
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 الكهربيةهندسة ال قسم

 مقدمة

م( ليلبي متطلبات  2006عام ) معهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخأنشئ قسم الهندسة الكهربية بال

لتخصصات الهندسية االتنمية في جمهورية مصر العربية بصفة عامة، وفي محافظة كفرالشيخ خاصة، في 

 التطور والذي يَُعد أسرع فروع المعرفة نمواً خالل القرن الماضي. ةاألكثر حيوية واألشد تنوعاً والدائم

 يةبول الطالب بقسم الهندسة الكهربق

المتطلبات  حسب  يةمن الراغبين في االلتحاق بقسم الهندسة الكهرب عامل عدد محدد بكل فصل يتم قبو

من الفرقة الثالثة بإحدى  حسب القواعد المنظمة للقبول بالالمعمول بها ويمكن أن يلتحق الط والقواعد

 الشعب اآلتية إلى:

 (EECهندسة الحاسبات والتحكم ) -

    (EEE) الكهربية تصاالتلكترونيات واإلهندسة اإل  - 

 

 المعايير االكاديمية المتبناه -
 

لكترونيات هندسة اإل برنامج  - هندسة الحاسبات والتحكمبرنامج ) يتبنى قسم الهندسة الكهربية

لكلية الهندسة بجامعة طنطا المعتمدة من  (ARS) المعايير المرجعية األكاديمية الكهربية( تصاالتواإل

 .برنامجكل كحد أدنى لمتطلبات ضمان الجودة واعتماد التعليم  قبل الهيئة الوطنية ل

 

 متطلبات التخرج

بمعدل ساعة دراسية  280ية على الطالب أن يجتاز ت التخرج من قسم الهندسة الكهربلتحقيق متطلبا

 ساعة دراسية 15  ن المواد اإللزاميةساعة دراسية م 265تتضمن تلك الوحدات  لى أنع مقبول أو أعلى

 أسابيع 8إلى  باإلضافة خالل الصيف للفرق اإلعدادية واألولىوالتدريب الداخلي ،  ةيمن المواد االختيار

 ومشروع تخرج متكامل  للفرق الثانية والثالثة خالل الصيف مجال التخصصفي  الميداني من التدريب

 كما هو موضح بالخطة الدراسية.
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 فرص عمل الخريجين

التشغيل في حقول ية خريجاً واعداً ليكون أحد أعمدة التصميم والتطوير ويمثل خريج قسم الهندسة الكهرب

 ية في المجاالت الصناعية أو الخدمية بالمجتمع.الهندسة الكهرب

 

 يجد خريج القسم فرص عمل جيدة بالمجاالت التالية: 

 المعاهد البحثية  –جميع السنتراالت الحكومية  –)القرية الذكية  االتصاالت واإللكترونيات

شبكات  –هيئة الطاقة النووية  –كمعهد بحوث االلكترونيات ومعهد القياس والمعايرة 

 .محطات االقمار الصناعية ( –المواصالت كهيئة السكك الحديدية ومترو االنفاق 

  جميع المصانع بأكتوبر كمصانع الزيوت  -االلكترونيات ببنها )مصانع أنظمة التحكم

 .والمنسوجات(

 قطاع شبكات المحمول ( تقنية المعلومات واالتصاالت الالسلكية(. 

 شركات تحلية المياه بالجمهورية(. تحلية المياه( 

 شبكات توليد الكهرباء( يةطات وأنظمة توليد الطاقة الكهربمح(. 

  ( الحاسبات والبرمجيات)جميع شركات البرمجيات سواء تصميم أو توزيع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس  العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخالمعهد 

 قسم الهندسة الكهربية

- 152 - 
 

 برنامج هندسة الحاسبات والتحكم
 

 الرؤية

 برنامج متقدم ويواكب التقدم العلمى والتكنولوجى في مجال هندسة الحاسبات والتحكم

 الرسالة

لمواكبة في هندسة الحاسبات والتحكم بأخالق مهنية هل بالمعارف والمهارات الفنية إعداد خريج مؤ

 التنمية احتياجات سوق العمل وخطط 

 

 هداف البرنامجأ

 :على قادرا الحاسبات والتحكم  مهندس يكون أن يجب للمهندس، العامة الخصائص إلى باإلضافة

 تمكين الطالب من تحليل المشكلة ، وتحديد متطلبات الحوسبة المناسبة لحلها. 

 برنامج أو مكون أو عملية أو حاسوبي نظام وتقييم وتنفيذ تصميم في الطالب مهارات تطوير 

 .التصميم متطلبات لتلبية

 البرمجيات وأدوات والتحكم الحاسب الستخدام المطلوبة والمهارات الطالب معرفة تعزيز 

 .باحترافية

 المشاريع، على المفروضة والقيود المتطلبات وتحقيق العمليات تحليل على الطالب مساعدة 

 .المناسبة التكلفة حيث من مناسب تصميم إلى التوصل وبالتالي،

 والتحكم الحاسبات أنظمة في وإصالحها األخطاء استكشاف على قادرون الطالب جعل. 

 الحاسبات مجال في -ثانية كلغة - اإلنجليزية اللغة في كفاءتهم استغالل على الطالب تدريب 

 .والتحكم

 الخاصة واالستنتاج العامة القواعد وتحديد االستقرائي، التفكير قدرات إظهار من الطالب تمكين 

 .مترابطة غير تبدو التي باألحداث

 والتحكم البرمجيات ونظم الحاسبات، برمجة مع للتفاعل المطلوبة بالمعرفة الطالب تزويد 

 .التحكم عمليات نظم وأجهزة

 اإللكترونية المواقع وتصميم الحاسب شبكات مهارات اكتساب على الطالب مساعدة. 

 الحاسب على القائمة التحكم أنظمة تصميم على الطالب قدرات تطوير. 

 الصناعي والتحكم والبرمجيات األجهزة صناعة مع للتفاعل الطالب مهارات تعزيز 

 التحكم وهندسة الحاسب وعلوم هندسة في التخصصات ومتعدد شامل بتدريب الطالب تزويد. 

 المصغرة المتحكمات على معتمدة وحلول( برمجيات) مبتكرة تطوير أنظمة على الطالب تحفيز. 

 مخرجات التعلم من البرنامج 

 لمعرفة والفهمأ. ا

 .والتحكم الحاسبات بهندسة الصلة ذات والعلوم الرياضيات لنظريات سرد مفاهيم 1.أ

 والمعلومات االتصال وتكنولوجيا التحكم أساسيات إدراك 2.أ

 .والتحكم الحاسبات بهندسة الصلة ذات خصائص المواد الهندسية انتاجإعادة  3.أ
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 بهندسة الصلة و)أو( األنظمة ذات العناصر والعملياتسرد مبادئ التصميم بما يشمل تصميم  4.أ

 .الحاسبات والتحكم

 تذكر منهجيات وطرق حل المسائل الهندسية وتجميع المعطيات والبيانات وتفسيرها.  5.أ

أكواد الممارسة العملية والمعايير، متطلبات الصحة والسالمة  ،توكيد الجودة أنظمةإدراك  6.أ

 والبيئة.

 .الحاسبات والتحكم بهندسة الصلة تذكر أساسيات اإلدارة واألعمال ذات 7.أ

 .الحاسبات والتحكم بهندسة الصلة إعادة انتاج التكنولوجيات الهندسية الحالية ذات 8.أ

 اإلنسانية والمواضيع  باالهتماماتالصلة  سرد وتعديد ذات 9.أ

 سرد قواعد اللغة األكاديمية و كتابة التقارير. 10.أ

 شرح أخالقيات )ميثاق شرف( المهنة وتأثيرات الحلول الهندسية على المجتمع والبيئة. 11.أ

 سرد المواضيع الهندسية العصرية. 12.أ

 الحاسبات نظم بهندسة الصلة ذات والنظريات والمفاهيم، المبادئ األساسية، الحقائق فهم 13.أ

 .والتحكم

 الصلة ذات اإللكترونية الهندسة علوم مبادئ ، الفيزيائية القوانين، الرياضية األساليب وصف 14.أ

 . والتحكم الحاسبات نظم هندسة على مطبق هو كما

 التجميع لغه ، الدوائر تحليل، المنطقي التصميم مجاالت في الهندسة مبادئ وفهم المعرفة إظهار 15.أ

 المدمجة النظم، للحاسب المتقدمة العمارة،  الذاكرة هرمية ، الحاسب وعماره نظم، واأللة

 .الموثوقية تحليل،  التحكم نظم ، الحقيقي الزمن نظم، التشغيل نظم،  اإلشارة تحليل،

 .والتحكم الحاسبات بهندسة الخاصة التصميم مبادئ توضيح 16.أ

في سياق عالمي  التعليم العام الواسع الضروري لفهم مردود الحلول الهندسية الحاسوبية شرح 17.أ

 .ومجتمعي

 .تقدما أكثر تحكم وتقنيات منتجات إلنشاء الصلة ذات والنهوج البحثية الطرق ذكر 18.أ

 .العمل سوق فى المعلومات لتكنولوجيا األساسي والدور الحديثة االتجاهات وذكر توضيح 19.أ
 

 المهارات الفكريةب. 

وتحليل مسائل التحكم  لنمزجهالرياضية المالئمة والمعتمدة على الحاسب  اختيار الطرق 1.ب

 والحاسب.

 اختيار الحلول المناسبة لمسائل هندسة الحاسبات والتحكم المعتمدة على التفكير التحليلي. 2.ب

 التفكير بطريقة ابداعية وابتكارية لتصميم وحل مسائل الحاسب والتحكم. 3.ب

فة ذات الصلة تجميع وتبادل وتقييم األفكار والرؤى والمعارف المتنوعة من المصادر المختل 4.ب

 بهندسة الحاسبات والتحكم.

 تقييم وتقويم الصفات المميزة واألداء لمكونات الحاسبات والتحكم واألنظمة والعمليات. 5.ب

 أنظمة الحاسبات والتحكم. فيفحص وتدارس أعطال المكونات واألنظمة والعمليات  6.ب

 ضئيلة وأحيانا متناقضة. بياناتحل مسائل هندسة الحاسبات والتحكم بعلومية  7.ب

 للمسائل الهندسية المتنوعة. (ICTوتقييم أدوات االتصاالت والمعلومات ) اختيار 8.ب
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االعتبار التكلفة، والفوائد،  فيمجال هندسة الحاسبات والتحكم آخذا  فيتحكيم القرارات المتخذة  9.ب

 السالمة، الجودة، الموثوقية، التأثير البيئي.

تصميم أنظمة الحاسبات  فيالقتصادية والبيئية وكذلك إدارة المخاطر دمج األبعاد المجتمعية وا 10.ب

 والتحكم.

 تحليل وتقييم نتائج نماذج الحاسبات والتحكم. 11.ب

 هندسة الحاسبات والتحكم. فيتقنيات متقدمة  مع عند التعامل مرتبةإنشاء منهجيات منظمة و 12.ب

 الحاسبات والتحكم . إظهار مستوى عال من الكفاءة في تحديد وتعريف وحل مسائل هندسة 13.ب

تحديد وتطبيق أدوات رياضية ، طرق حوسبة، تقنيات وأدوات تصميم مناسبة في تخصص  14.ب

 هندسه الحاسبات والتحكم لنمذجه وتحليل أنظمة الحاسبات والتحكم.

 تقيم وتقنيات واستراتيجيات متنوعة لحل مسائل هندسة الحاسبات والتحكم. 15.ب

 ل مع التكنولوجية الحديثة والمتقدمة.الحفاظ على نهج نظري سليم في التعام 16.ب

 اختيار وتطبيق أدوات تكنولوجيا معلومات مناسبة للعديد من مسائل هندسة الحاسبات والتحكم. 17.ب

 التعرف والتعامل مع تقنيات حديثة في تصميم وتقييم التحكم. 18.ب

 إظهار فهم متجدد للبنات إنشاء األنظمة المدمجة في التصنيع. 19.ب

 كل عمليه في الصناعة.تطوير حلول مبتكره لمشا 20.ب

 أحدث التقنيات. باستخدامإستنتاج حلول مبتكرة غير تقليدية  21.ب

 على الحاسب. عتمدةجميع أنظمة ذات أوجه عمل مختلفة مت 22.ب

 

 لمهارات العملية والمهنيةجـ. ا

تطبيق المعارف الرياضية والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والتصميم والدمج المتكامل لسياق  1.جـ

 .حل مشاكل هندسة الحاسبات والتحكمالممارسات الهندسية لاألعمال مع 

للمعارف الهندسية والفهم والتغذية الراجعة لتحسين التصميم و) أو(  المنتجات و  احترافيدمج  2.جـ

 .الخدمات ألنظمة الحاسبات والتحكم)أو( 

ت إنشاء و )أو ( تصميم عمليه أو مكون أو نظام وكذلك تنفيذ تصميمات هندسية متخصصة ذا 3.جـ

 .الحاسبات والتحكم بأنظمةالصلة 

 .الحاسبات والتحكم أنظمةممارسة االناقة والجمال في تصميم  4.جـ

مرافق وتسهيالت الحوسبة والتقنيات ، أجهزة القياس ، الورش ، ومعدات المعامل  استخدام 5.جـ

 لتصميم التجارب وجمع البيانات وتحليل وتفسير النتائج في مجال هندسة الحاسبات والحكم .

موسع ألدوات التحليل والتقنيات والمعدات وحزم البرمجيات ذات الصلة بالحاسبات  خداماست 6.جـ

 والتحكم وكذلك تطوير برامج الحاسب.

 تطبيق طرق النمذجة العددية في مسائل هندسة الحاسبات والتحكم . 7.جـ

 الخطوات الالزمة إلدارة المخاطر في اتخاذأنظمة السالمة في العمل وكذلك  واستخدامتطبيق  8.جـ

 أنظمة الحاسبات والتحكم.

 إظهار المهارات األساسية إلدارة المؤسسة ومشاريع الحاسبات والتحكم. 9.جـ

 تطبيق إجراءات ضمان الجودة وإتباع معايير وميثاق شرف الحاسبات والتحكم.  10.جـ
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مع الصناعة والمهندسين في مجال  –الخاصة بالحاسبات والتحكم  –تبادل المعرفة والمعلومات   11.جـ

 العمل.

 والتحكم.بهندسة الحاسبات  ةصل فنية ذاتإعداد وعرض تقارير   12.جـ

 معدات معامل الحاسبات والتحكم بكفاءة وسالمة. استخدام  13.جـ

 معامل الحاسبات والتحكم . فيمراقبة وتسجيل وتحليل البيانات   14.جـ

 برمجيات حاسوبية وأدوات وحزم حوسبة متخصصة مناسبة. استخدام  15.جـ

 ة للنظام.كتابة برامج الكمبيوتر المناسب  16.جـ

 مجال الحاسبات والتحكم مع المسئولية المجتمعية واألخالقية. في الفني االحترافدمج   17.جـ

 الحاسبات والمعدات ذات الصلة . باستخدامتنفيذ أنظمة الحاسبات التحكم   18.جـ

تطبيق تقنيات التصميم للتحكم في األجهزة التجريبية وتقييم أدائها في حالة وجود اضطراب و   19.جـ

 فة إلى أجهزة االستشعار.ضوضاء باإلضا

 األدوات القياسية. باستخداماستكشاف األخطاء وصيانة وتصليح األنظمة اإللكترونية   20.جـ

 تحديد ووضع المواصفات لألجهزة المطلوبة.  21.جـ

 أدوات مناسبة. باستخدامتقييم أداء أنظمة الحاسبات والتحكم   22.جـ

 جميع مراحل تطوير النظام. تطبيق برمجيات الحاسب وأدوات الحوسبة وحزم التصميمات خالل  23.جـ

 بالمعايير العالمية لجودة البرمجيات. االمتثالومع  باحترافيةتطوير تطبيقات برمجيات   24.جـ
 

 المهارات العامة والقابلة للنقلد.   

 : يكون الخريج قادر على

 .متعدد التخصصات الجماعيالتعاون المثمر والعمل  1.د

 .والقيود  العمل تحت الضغوط 2.د

 .مع األخرينالتواصل بكفاءة  3.د

  اظهار قدرات فعالة في مجال تكنولوجيا المعلومات. 4.د

 .قيادة وحث األفراد 5.د

 الوقت والموارد بكفاءة. المهام واستخدامإدارة  6.د

 .البحث عن المعلومات والمشاركة في أنظمة التعلم الذاتي على المدى البعيد 7.د

 .اكتساب المهارات التجارية 8.د

 الصلة.الرجوع الى الموضوعات والدراسات ذات  9.د
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 الكهربيةبرنامج هندسة االلكترونيات واالتصاالت 
 

 
 رؤيةال
 

 كهربية التصاالت االو اتكترونيلالهندسة امتقدم يواكب التقدم العلمى والتكنولوجى في مجال برنامج 

 
 رسالةال

 
لمواكبة  في االلكترونيات واالتصاالت بأخالقيات مهنية المهارات الفنيةوإعداد خريج مؤهل بالمعارف 

 سوق العمل وخطط التنمية حتياجاتا

 أهداف البرنامج

 قادراااللكترونيات واالتصاالت الكهربية  مهندس يكون أن يجب ، للمهندس العامة االهداف إلى باإلضافة

 :على

 الهندسية في  والمفاهيمالعلوم األساسية الرياضيات و  في أسس قوية أن يكون له الطالب تمكين
 مجال هندسة االلكترونيات واالتصاالت.

 الهندسية المختلفةمشاكل لل المختلفة أساليب التحليل على فهم الطالب مساعدة. 

 تفسير البيانات.التحليلي و و  التجريبيالطالب على اكتساب العمل  تشجيع 

 المطلوبة. االحتياجاتتلبية أو عملية ل نظام لتصميم تزويد الطالب باألساليب والطرق 

 متعدد التخصصات. العمل الجماعي تشجيع 

 المشاكل الهندسية. وحل على تحديد وصياغة الطالب مساعدة 

 المهنية واألخالقية. أفضل للمسؤوليات فهم للحصول على الطالب مساعدة 

 الطالب.عند  مهارات االتصال تنمية 

 المختلفة مثل: األنظمة الضوئية وأنظمة  االتصاالتظمة اكتساب المعرفة المطلوبة لبناء ان
 الرادار وأنظمة الهاتف وأنظمة الهوائيات وأنظمة الموجات الدقيقة وشبكات الحاسب. 

 .تشجيع الطالب لمعرفة أدوات التقنيات الهندسية الحديثة والهامة لممارسة الهندسة 

  في أنظمة االتصاالت  وتطبيقاتهااكتساب المعرفة في تقنيات معالجة اإلشارات والصور
 الحديثة.
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 مخرجات التعلم من البرنامج 

 لمعرفة والفهماأ. 

 : ن خاللمم ؛ يكون الخريج قادر على إثبات المعرفة والفه عند االنتهاء بنجاح من البرنامج

 .الكهربيةهندسة االلكترونيات واالتصاالت ب الصلة ذات والعلوم الرياضيات لنظريات سرد مفاهيم 1.أ

 والمعلومات االتصال وتكنولوجيا التحكم أساسيات إدراك 2.أ

 .الكهربيةهندسة االلكترونيات واالتصاالت ب الصلة خصائص المواد الهندسية ذات شرح وتوضيح 3.أ

هندسة ب الصلة سرد مبادئ التصميم بما يشمل تصميم العناصر والعمليات و)أو( األنظمة ذات 4.أ

 .الكهربيةااللكترونيات واالتصاالت 

 تذكر منهجيات وطرق حل المسائل الهندسية وتجميع المعطيات والبيانات وتفسيرها.  5.أ

 أكواد الممارسة العملية والمعايير، متطلبات الصحة والسالمة والبيئة. ،توكيد الجودة إدراك أنظمة 6.أ

 .الكهربيةهندسة االلكترونيات واالتصاالت ب الصلة تذكر أساسيات اإلدارة واألعمال ذات 7.أ

 .الكهربيةهندسة االلكترونيات واالتصاالت ب الصلة التكنولوجيات الهندسية الحالية ذات إدراك 8.أ

 الصلة باالهتمامات اإلنسانية والمواضيع  سرد وتعديد ذات 9.أ

 قواعد اللغة األكاديمية و كتابة التقارير. فهم 10.أ

  والبيئة. شرح أخالقيات )ميثاق شرف( المهنة وتأثيرات الحلول الهندسية على المجتمع 11.أ

 سرد المواضيع الهندسية العصرية. 12.أ

 الرياضيات ، اإللكترونية، الدوائر  ةيالهندس نظمةالمتعلقة باأل األولية العلوم مفاهيمو نظريات فهم 13.أ

 .بهندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةذات الصلة  المعلوماتو تكنولوجيا  والعلوم

بيانات الفضال عن ،  أنظمة االتصاالت التناظرية والرقمية تصميم وتحليل مناقشة أساسيات 14.أ

 .البصريةالخلوية و واالتصاالت

 الدقيقةشرح مبادئ تصميم وتحليل الهوائيات وانتشار الموجات وتطبيقات الموجات  15.أ

 .واإللكترونيات واأللياف الضوئية

 .تكنولوجيا المعلومات، و ، وأنظمة التشغيل ، والبرمجيات توضيح مبادئ أجهزة الكمبيوتر 16.أ

 ي.عالم اإللكترونيات المستقبل فيأساسيات التكنولوجيات الجديدة وتطبيقاتها المستقبلية  يناقش . 17.أ

 ، ونظم القياس واألجهزة الطبية الحيوية لتحويلالتحكم ة في مجاالت نظرية يمبادئ الهندسالفهم  18.أ

 . اإلشارات  ومعالجة

 .ومعالجة اإلشارات والصور التشفير وفك التشفير تقنيات ونظريات مبادئ شرح 19.أ

 .وتكنولوجيا النانو الميكروويف تطبيقات إظهار 20.أ

 .تقديم أمثلة الستخدام األلياف البصرية 21.أ

 .المتكاملة الدوائر تصنيع أساليب على التعرف 22.أ
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 المهارات الفكريةب. 

 :؛ يكون الخريج قادر على عند االنتهاء بنجاح من البرنامج

 .مسائلالاختيار الطرق الرياضية المالئمة والمعتمدة على الحاسب لنمزجه وتحليل  1.ب

المعتمدة على  الكهربيةااللكترونيات واالتصاالت اختيار الحلول المناسبة لمسائل هندسة  2.ب

 التفكير التحليلي.

  .مسائلاللتصميم وحل في االتفكير بطريقة ابداعية وابتكارية  3.ب

تجميع وتبادل وتقييم األفكار والرؤى والمعارف المتنوعة من المصادر المختلفة ذات الصلة  4.ب

 الكهربية.االلكترونيات واالتصاالت بهندسة 

 الكهربيةاالتصاالت مكونات منظومة و لإللكترونيات تقييم وتقويم الصفات المميزة واألداء 5.ب

 واألنظمة والعمليات.

االلكترونيات  مجال هندسة واألنظمة والعمليات فيفحص وتدارس أعطال المكونات  6.ب

 .الكهربيةواالتصاالت 

االلكترونيات هندسة  في مجال بيانات ضئيلة وأحيانا متناقضة بمعلومية هندسية حل مسائل 7.ب

 .الكهربيةواالتصاالت 

هندسة  في مجال( للمسائل الهندسية ICTاختيار وتقييم أدوات االتصاالت والمعلومات ) 8.ب

 .الكهربيةااللكترونيات واالتصاالت 

آخذا في  الكهربيةااللكترونيات واالتصاالت تحكيم القرارات المتخذة فى مجال هندسة  9.ب

 االعتبار التكلفة، والفوائد، السالمة، الجودة، الموثوقية، التأثير البيئي.

المتعلق  تصميمالعملية  فيدمج األبعاد المجتمعية واالقتصادية والبيئية وكذلك إدارة المخاطر  10.ب

 .الكهربيةااللكترونيات االتصاالت  بهندسة

االتصاالت  االلكترونيات و العددية وتقييم قيودها في مجال هندسة نماذجنتائج ال تحليل 11.ب

 .الكهربية

االلكترونيات تقنيات متقدمة في هندسة  مع عند التعامل مرتبةإنشاء منهجيات منظمة و 12.ب

 .الكهربيةواالتصاالت 

تطوير حلول مبتكرة للمشاكل الصناعية العملية في مجال االلكترونيات وهندسة االتصاالت  13.ب

 .تقليدي واستخدام أحدث التقنياتالغير على أساس التفكير 

، والترميز، وأنظمة فك  تحليل أداء االتصاالت الرقمية والتناظرية، واالتصاالت المتنقلة 14.ب

 .التشفير

 .باستخدام المعدات المناسبة ومخصصة  وظيفة محددةلتوليف ودمج األنظمة اإللكترونية  15.ب

االلكترونيات تحديد وتطبيق أدوات تكنولوجيا المعلومات المناسبة لمشاكل هندسة  16.ب

 .الكهربية االتصاالتو

لنمذجة وتحليل أنظمة هندسة  ، وأساليب الحوسبة األدوات الرياضية المناسبةتحديد   17.ب

 .االلكترونيات واالتصاالت الكهربية 

مشاكل ل -يةإللكترونيات واالتصاالت الكهربا معتمدة على هندسة -متنوعة حلول اقتراح  18.ب

 .تحليل التكلفة والفوائد اخذا في االعتبار االعمالنظمة ا
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 لمهارات العملية والمهنيةاجـ. 

 : يكون الخريج قادر علىباإلضافة الى المهارات العلمية والمهنية 

 

تطبيق المعارف الرياضية والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والتصميم والدمج المتكامل لسياق  1.جـ

 ة.يهندسالمشاكل الاألعمال مع الممارسات الهندسية لحل 

للمعارف الهندسية والفهم والتغذية الراجعة لتحسين التصميم و) أو(  المنتجات و  احترافيدمج  2.جـ

 )أو( الخدمات.

 إنشاء و )أو ( تصميم عمليه أو مكون أو نظام وكذلك تنفيذ تصميمات هندسية متخصصة. 3.جـ

 .والنهج التصميم في والجماليات األناقة ممارسة 4.جـ

 المختبرية والمعدات العمل وورش لقياس،ا وأدوات والتقنيات، الحسابية المرافق استخدام 5.جـ

 .النتائج وتفسير وتحليل وجمع التجارب لتصميم

ذات  البرمجيات وحزم والمعدات، والتقنيات، التحليلية، األدوات من واسعة مجموعة استخدام 6.جـ

 .المطلوبة الكمبيوتر برامج وتطوير الصلة بهندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

 .الهندسية للمشاكل العددية النمذجة أساليب تطبيق 7.جـ

في مجال  المخاطر إلدارة المناسبة اإلجراءات أخذو العمل مجال في سالمة أنظمة تطبيق 8.جـ

 .هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

 .األساسية المشاريع وإدارة التنظيمية المهارات إظهار 9.جـ

 .والمعايير القواعد واتباع الجودة ضمان إجراءات تطبيق 10.جـ

 .والصناعة الهندسي المجتمع مع والمهارات المعارف تبادل 11.جـ

 .الفنية التقارير وتقديم إعداد 12.جـ

وتقنيات ،  والرقمية التناظريةأنظمة االتصاالت  وتشخيص لتصميم برمجة الحاسب ممارسة 13.جـ

 .فك التشفيرو التشفير

  .قياسية أدوات باستخدام اإللكترونية األنظمة وإصالح صيانة وإصالحها و األخطاء استكشاف 14.جـ

 .المطلوبة لألجهزة المناسبة المواصفات تحديد 15.جـ

 . في مجال هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةالنظم  لقياس أداءمناسبة ستخدام ادوات ا 16.جـ

 .مخصصة مشاريع أي في مهنيا المعلومات تكنولوجيا وأدوات المناسبة الرياضية الطرق نشر 17.جـ
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 والقابلة للنقلالمهارات العامة د.   

 : يكون الخريج قادر على

 .متعدد التخصصات الجماعيالتعاون المثمر والعمل  1.د

 . العمل تحت الضغوط والقيود 2.د

 .التواصل بكفاءة مع األخرين 3.د

  نولوجيا المعلومات.كاظهار قدرات فعالة في مجال ت 4.د

 .قيادة وحث األفراد 5.د

 إدارة المهام  واستخدام الوقت والموارد بكفاءة. 6.د

 .عن المعلومات والمشاركة في أنظمة التعلم الذاتي على المدى البعيد البحث 7.د

 .اكتساب المهارات التجارية 8.د

 والدراسات ذات الصلة. الرجوع الى الموضوعات 9.د
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 قائمة بالمقررات األساسية

 هندسة القوى واآلالت الكهربية -
 

 المقرر الكود
عدد ساعات 

 المحاضرة

عدد ساعات 

 التمرين

EEP1001 4 4 دوائر كهربية 

EEP2002 4 4 مجاالت كهرومغناطيسية 

EEP2203 2 2 كهربية ومحوالت آالت 

EEP4104 2 2 وى الكترونيات الق 

 

  قائمة بالمقررات تدرس خارج القسم -

 

 المقرر الكود
عدد ساعات 

 المحاضرة

عدد ساعات 

 التمرين

EEP1105 2 2 هندسة آلية وكهربية 
 

 
 

 هندسة الحاسبات والتحكم  -
 

 المقرر الكود
عدد ساعات 

 المحاضرة

عدد ساعات 

 التمرين

EEC1202 2 3 تصميم منطقي 

EEC1003 4 4 برمجة الحاسبات 

EEC2104 2 3 هياكل البيانات والخوارزميات 

EEC2105 2 2 بنية الحاسب 

EEC2206 2 2 نظم ادارة قواعد البيانات 

EEC2207 1 2 نظم املشغالت الدقيقة 

EEC2208 ( 1هندسه التحكم اآللى) 2 2 
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EEC3109 2 3 هندسة البرمجيات 

EEC3110  2 3 تالخوارزمياتصميم وتحليل 

EEC3111 1 2 وسائط متعددة 

EEC3112 ( 2هندسه التحكم اآللى) 1 3 

EEC3113 2 3 املترجمات 

EEC3141  2 2 الذكاء االصطناعيمقدمة في 

EEC3217 2 2 النمذجة واملحاكاة 

EEC3218 1 3 نظم التشغيل 

EEC3219 2 3 الذكاء االصطناعي 

EEC3220 2 3 التحكم الرقمي 

EEC3221 2 3 أساليب البرمجة املتقدمة 

EEC4022 4 4 شبكات الحاسب 

EEC4123 2 2 نظم قواعد بيانات متقدمة 

EEC4124 2 2  الشبكات العصبية األصطناعيه 

EEC4125 
التحكم والقياس في العمليات 

 الصناعية
2 1 

EEC4232 2 2 نظم التحكم الذكية 

EEC4239 2 2 نظم الروبوتات 

EEC4340 5 3 شرو امل 

EEC4142  1 2 شبكات الحاسبأساسيات 

EEC4243 2 2 أمن الشبكات 
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  قائمة بالمقررات تدرس خارج القسم -
 

 المقرر الكود
عدد ساعات 

 ةالمحاضر

عدد ساعات 

 التمرين

EEC0101 2 2 الحاسبات والبرمجة فى مقدمة 
 

 

 

 الكهربيةصاالت تهندسة االلكترونيات واال -

 

 ررالمق الكود
عدد ساعات 

 ةالمحاضر

عدد ساعات 

 التمرين

EEE1201 2 2 قياسات وأجهزة قياس كهربية 

EEE1002 4 4 (1) اتهندسة الكتروني 

EEE2103 ( 2هندسة الكترونيات) 1 2 

EEE2104 1 3 معالجة اإلشارات 

EEE2205 2 2 الكهربية االتصاالت 

EEE3006 4 6 موجات كهرومغناطيسية 

EEE3107 2 3 (3الكترونيات ) هندسة 

EEE3108 2 3 دوائر االتصاالت 

EEE3109 1 2 الكترونيات بصرية 

EEE3210 2 2 صوتيات 

EEE3211 2 2 املدمجة األنظمة 

EEE3212 2 3 املتكامله تصميم الدوائر االلكترونية 

EEE3213 2 3 الرقمية االتصاالت نظم 

EEE4117 2 2 والترميز املعلومات نظرية 

EEE4118 2 2 االنتشار املوجى والهوائيات 
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EEE4225 2 2 املتحركة تصاالتاال 

EEE4226 2 2 أنظمة التليفونات 

EEE4233 2 2 الضوئية االتصاالت 

EEE4334 5 3 شرو امل 
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 قائمة بالمقررات االختيارية -

 اسبات والتحكم حتخصص هندسة ال
 

 المجال المقرر الكود
عدد ساعات 

 المحاضرة

عدد ساعات 

 التمرين

 (1) مقرراختياري  

EEC3214 حاكمات قابلة للبرمجة A 2 1 

EEC3215 الرسم بالحاسب B 2 1 

EEC3216 األنظمة ذات الوقت C 2 1 

 (2مقرراختياري ) 

EEC4126  التحكم الصناعينظم A 2 1 

EEC4127 نظم التحكم الطبية بالحاسب C 2 1 

EEC4128 ة الصور تمييز االنماط ومعالج B 2 1 

 (3مقرراختياري ) 

EEC4129 البرمجة بالجافا وتطبيقاتها B 2 1 

EEC4130 النظم الخبيرة A 2 1 

EEC4131 تأمين الحاسب C 2 1 

 (4مقرراختياري ) 

EEC4233 بالحاسب الرؤية B 2 1 

EEC4234 الزمن الحقيقي تحكم نظم A 2 1 

EEC4235  الشبكات الالسلكية C 2 1 

 (5راختياري )مقر  

EEC4236 نظم الحاسب املوزعة C 2 1 

EEC4237 موضوعات مختارة في هندسة النظم A 2 1 

EEC4238 موضوعات مختارة في هندسة الحاسبات B 2 1 
 

 حسب وروده بالالئحة الدراسية. أي مقرر من المقررات االختيارية السابقة للطالب الحق ان يختار* 

 االتية:سارات مال احدختار ي كما يجوز للطالب أن * 

A أنظمة التحكم بالحاسبات 

B الرؤية والرسم بالحاسب 

C شبكات الحاسب والنظم الموزعة 
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 قائمة بالمقررات االختيارية -

  الكهربية تخصص هندسة االلكترونيات واالتصاالت

 المجال المقرر الكود
عدد ساعات 

 المحاضرة

عدد ساعات 

 التمرين

 (1مقرراختياري ) 

EEE3214 وتطبيقاتها الدقيقة املتحكمات B 2 1 

EEE3215 الكثافة عالية املتكاملة الدوائر تكنولوجيا  A 2 1 

EEE3216 الشبكات العصبية C 2 1 

 (2مقرراختياري ) 

EEE4119 الهندسة الطبية الحيوية B 2 1 

EEE4120 االتصاالت باالقمار الصناعية A 2 1 

EEE4121 اقصوتيات األعم C 2 1 

 (3مقرراختياري ) 

EEE4122 الرادار نظم  A 2 1 

EEE4123 رقميةال معالجة االشارة B 2 1 

EEE4124 مكونات كهروصوتية C 2 1 

 (4مقرراختياري ) 

EEE4227 الشبكات الالسلكية واملتحركة A 2 1 

EEE4228 االتصاالت تخطيط شبكات C 2 1 

EEE4229 البصريات املتكاملة B 2 1 

 (5مقرراختياري ) 

EEE4230   موضوعات مختارة في االلكترونيات B 2 1 

EEE4231  املوجات الدقيقةهندسة موضوعات مختارة في A 2 1 

EEE4232    موضوعات مختارة فى نظم االتصاالت C 2 1 
 

 لدراسية.حسب وروده بالالئحة ا * للطالب الحق ان يختار أي مقرر من المقررات االختيارية السابقة

 كما يجوز للطالب أن يختار احد المسارات االتية: * 

A  أنظمة االتصاالت 

B انظمة االلكترونيات الطبية 

C تخطيط الشبكات واالنظمة الصوتية 
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 قسم الهندسة الكهربية 

 هندسة الحاسبات والتحكم(برنامج  متطلبات)
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 الهندسة الكهربية  قسم

  هندسة الحاسبات والتحكم(برنامج متطلبات )

 

 التقسيم النوعى لمتطلبات الدراسة

 

  البيان عدد الساعات النسبة المئوية )%( السماحية

 أ واإلنسانية االجتماعيةمتطلبات العلوم  31 11.1 12 - 9

 ب األساسية والعلوم الرياضيات متطلبات 56 20 26 - 20

 ج العلوم االساسية الهندسيةمتطلبات  61 21.8 23 - 20

 د التصميم والتطبيقات الهندسيةمتطلبات  66 23.6 22 - 20

 ه تطبيقات الحاسبمتطلبات  27 9.6 11 - 9

 و المشروع والتدريب متطلبات  39 13.9 10 - 8

 
  المجموع الكلى 280 100
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 التقسيم النوعى للمقررات االجبارية واالختيارية للبرنامج -
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L
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. 

L
ec

. 

 BAS0001 ( 1رياضيات هندسية ) 8 4  12     12

 MEP0001 ميكانيكا هندسية 4 4  6 2    8

 BAS0002 ( 1فيزياء هندسية ) 8 4  10    2 12

 MEP0302 الرسم الهندسي واإلسقاط 4 8  2 8   2 12

4 1 3     2 2 
مقدمة في الحاسبات 

 والبرمجة
EEC0101 

 MEP0103 تكنولوجيا االنتاج  2 2 1  1 1  1 4

 HUM0201 لغة إنجليزية فنية  1 1 2      2

 BAS0203 كيمياء هندسية 2 2  2 1   1 4

 HUM0202 تاريخ العلوم الهندسية 2 0 2      2

 BAS1004 (2رياضيات هندسية ) 4 4  8     8

 EEP1001 دوائر كهربية 4 4    8   8

 HUM1103 اقتصاد هندسي 2 1 3      3

 EEC1003 برمجة الحاسبات 4 4   8    8

 BAS1105 (2فيزياء هندسية ) 2 2   4    4

 MEP1104 هندسة قوى ميكانيكية 2 1 1 2     3

 EEE1201 قياسات وأجهزة قياس كهربية 2 2   2 1  1 4

 EEC1202 تصميم منطقي 3 2   5    5

 EEE1002 (1هندسة الكترونيات ) 4 4    8   8

 HUM1204 تقارير فنية 2 1 3      3

 BAS2006 (3رياضيات هندسية ) 6 4  10     10

5   3 2   2 3 
هياكل البيانات 

 والخوارزميات
EEC2104 

 EEP2002 مجاالت كهرومغناطيسية 4 4   8    8

 EEE2103 (2هندسة الكترونيات ) 2 1    3   3

 EEE2104 معالجة اإلشارات 3 1   4    4

 HUM2105 أمن صناعي 2 1 3      3

 EEC2105 بنية الحاسب 2 2   4    4

 EEC2206 نظم ادارة قواعد البيانات 2 2 1   3   4

 EEC2207 نظم المشغالت الدقيقة 2 1   3    3

 EEP2203 كهربية ومحوالت آالت 2 2    4   4

 EEE2205 الكهربية االتصاالت 2 2    4   4

 EEC2208 (1هندسه التحكم اآللى ) 2 2 1  2  1  4
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 التقسيم النوعى للمقررات االجبارية واالختيارية للبرنامجتابع:  -
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 EEC3109 هندسة البرمجيات 3 2    1 3 1 5

 EEC3110 تصميم وتحليل الخوارزميات 3 2   2  1 2 5

 EEC3111 وسائط متعددة 2 1    2 1  3

 EEC3112 (2هندسه التحكم اآللى ) 3 1 1   3   4

 EEC3113 المترجمات 3 2   3 2   5

 HUM3106 إدارة المشروعات 2 0 2      2

 BAS3107 (4رياضيات هندسية ) 2 2  4     4

 EEC32xx (1مقرر اختياري ) 2 1    1  2 3

 EEC3217 النمذجة والمحاكاة 2 2    1 2 1 4

 EEC3218 نظم التشغيل 3 1   1  3  4

 EEC3219 الذكاء االصطناعي 3 2    2 1 2 5

 EEC3220 التحكم الرقمي 3 2   1 1 1 2 5

 EEC3221 أساليب البرمجة المتقدمة 3 2    3  2 5

 HUM3207 مهارات البحث والتحليل 2 0 2      2

 EEC4022 شبكات الحاسب 4 4    6 2  8

 EEC4123 نظم قواعد بيانات متقدمة 2 2     1 3 4

4 1 1 2    2 2 
الشبكات العصبية 

 األصطناعيه
EEC4124 

3 2     1 1 2 
التحكم والقياس في العمليات 

 الصناعية
EEC4125 

 EEC41XX (2مقرر اختياري ) 2 1    1  2 3

 EEC41XX (3مقرر اختياري ) 2 1    1  2 3

 HUM4108 مجتمع تكنولوجيا المعلومات 2 1 3      3

 EEC4232 نظم التحكم الذكية 2 2    2 1 1 4

 EEC42XX (4مقرر اختياري ) 2 1     1 2 3

 EEC42XX (5مقرر اختياري ) 2 1     1 2 3

 EEC4243 أمن الشبكات 2 2 2    1 1 4

 EEC4239 نظم الروبوتات 2 2 1   1 1 1 4

 EEC4340 المشروع 3 5 2   2 2 2 8

الساعات لكل فرعمجموع عدد  31 56 61 66 27 39 280  

% 100  13.9 9.6 23.6 21.7 20 11.4 
النسبة المئوية لكل فرع ) مجموع عدد ساعات كل فرع/ عدد 

 ساعات البرنامج(

 (ARSالسماحية مع المعايير االكاديمية المرجعية ) 9-12 20-26 20-23 20-22 9-11 8-10 

( % الخاصة بالسمات المميزة للمعهد لتغطية متطلبات المواد التطبيقية والتدريب والمشروع.8 – 6تم استخدام نسبة ) -  
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تغطى مخرجات تعليمية مستهدفة مشتركة لكل  ( مقررات تخصصية إختيارية5يقوم الطالب بدراسة )  -

 يختارها من قائمة المقررات التالية: % على االقل 60مقرر بنسبة 

 المقرر كود الماده المقرراسم  عدد الساعات

 (1) مقرر اختياري EEC3214 حاكمات قابلة للبرمجة 2+1  

 EEC3215 الرسم بالحاسب 2+1  

 EEC3216 األنظمة ذات الوقت 2+1  
 

 المقرر كود الماده اسم المقرر عدد الساعات

 (2) مقرر اختياري EEC4126 نظم التحكم الصناعي 2+1  

 EEC4127 الطبية بالحاسبنظم التحكم  2+1  

 EEC4128 تمييز االنماط ومعالجة الصور 2+1  
 

 المقرر كود الماده اسم المقرر عدد الساعات

 (3) مقرر اختياري EEC4129 البرمجة بالجافا وتطبيقاتها  2+1  

 EEC4130 النظم الخبيرة 2+1  

 EEC4131 تأمين الحاسب 2+1  
 

 

 المقرر كود الماده اسم المقرر عدد الساعات

 (4مقرر اختياري ) EEC4233 بالحاسب الرؤية 2+1  

 EEC4234 نظم تحكم الزمن الحقيقى 2+1  

 EEC4235 الشبكات الالسلكية 2+1  
 

 

 المقرر كود الماده اسم المقرر عدد الساعات

 (5) مقرر اختياري EEC4236 نظم الحاسب الموزعة 2+1  

 EEC4237 في هندسة النظمموضوعات مختارة  2+1  

 EEC4238 موضوعات مختارة في هندسة الحاسبات 2+1  
 

 

 متطلبات التدريب الميداني -

( بعةد الفرقةة الاالاةة 2( بعد الفرقةة الاانيةة وكةذلد تةدريب ميةداني )1يؤدي الطالب تدريب ميداني ) -

 . لمدة أربعة أسابيع لكل فرقة ساعة في األسبوع 24بواقع 

 
 كود المقرر اسم المقرر عدد الساعات 

 EE2233 (1ميداني )التدريب ال )لمدة أربعة أسابيع( /أسبوع24

 EEC3234 (2ميداني )التدريب ال )لمدة أربعة أسابيع( /أسبوع24
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 (الحاسبات والتحكمهندسة برنامج ) الكهربيةالهندسة قسم مقررات مخطط تفصيلي ل -
 

 

 المستوي األساسي

 (0) 

الفصل الدراسي 

 األول

BAS0001 

 (1رياضيات هندسية )

MEP0001 

 ميكانيكا هندسية

BAS0002 

 (1فيزياء هندسية )

MEP0302 

 رسم هندسي وإسقاط

EEC0101 

 مقدمة الحاسب وبرمجته

MEP0103 

 تكنولوجيا اإلنتاج
  

              

الفصل الدراسي 

 الثاني

BAS0001 

 (1رياضيات هندسية )

MEP0001 

 ميكانيكا هندسية

BAS0002 

 (1فيزياء هندسية )

MEP0302 

 رسم هندسي وإسقاط

BAS0203 

 هندسية كيمياء

HUM0201 

 ية فنيةلغة انجليز

HUM0202 

 تاريخ العلوم الهندسية
 

             

 المستوي األول 

(1) 

الفصل الدراسي 

 الثالث

BAS1004  

 (2رياضيات هندسية ) 

EEP1001  

 دوائر كهربية 

BAS1105 

 (2فيزياء هندسية )

EEC1003 

 برمجة الحاسبات

EEE1002 

 (1) اتهندسة الكتروني

MEP1104 

 هندسة قوى ميكانيكية

HUM1103 

 اقتصاد هندسي

 

        

الفصل الدراسي 

 رابعال

BAS1004 

 (2رياضيات هندسية ) 

EEP1001  

 دوائر كهربية 

EEC1202 

 تصميم منطقي

EEC1003 

 برمجة الحاسبات

EEE1002 

 (1) اتهندسة الكتروني

EEE1201 
 قياسات وأجهزة قياس كهربية

HUM1204 

 تقارير فنية
 

         

 

 المستوي الثاني 

(2) 

الفصل الدراسي 

 الخامس

BAS2006 

 (3ندسية )رياضيات ه

EEC2104 

 هياكل البيانات والخوارزميات

EEP2002 

 مجاالت كهرومغناطيسية

EEE2103 

 (2هندسة الكترونيات )

EEE2104 

 معالجة اإلشارات

EEC2105 

 بنية الحاسب

HUM2105 

 أمن صناعي
 

        

الفصل الدراسي 

 السادس

BAS2006 

 (3رياضيات هندسية )

EEC2206 

 ياناتنظم ادارة قواعد الب

EEP2002 

 مجاالت كهرومغناطيسية

EEC2207 

 نظم المشغالت الدقيقة

EEP2203  

 كهربية ومحوالت آالت

EEE2205  

 الكهربية االتصاالت

EEC2208  

 (1)هندسه التحكم اآللى 
 

          

 

 المستوي الثالث 

(3) 

الفصل الدراسي 

 السابع

EEC3109 

 البرمجيات ةهندس

EEC3110 

 تتصميم وتحليل الخوارزميا

EEC3111 

 وسائط متعددة

EEC3112 

 (2هندسه التحكم اآللى )

EEC3113 

 المترجمات

HUM3106 

 إدارة المشروعات

BAS3107 

 (4رياضيات هندسية )
 

              

الفصل الدراسي 

 الثامن

EEC32xx 

(1مقرر اختياري )  

EEC3217 

 النمذجة والمحاكاة

EEC3218 

 يلنظم التشغ

EEC3219 

 الذكاء االصطناعي

EEC3220 

 التحكم الرقمي

EEC3221 

 المتقدمةأساليب البرمجة 

HUM3207 

 مهارات البحث والتحليل

 

                 

 

 المستوي الرابع 

(4) 

الفصل الدراسي 

 التاسع

EEC4022 

 شبكات الحاسب 

EEC4123 

 نظم قواعد بيانات متقدمة

EEC4124  
 ةاألصطناعيالشبكات العصبية 

EEC4125  
 التحكم والقياس في العمليات الصناعية

EEC41XX 

(2مقرر اختياري )  

EEC41XX 

(3مقرر اختياري )  
HUM4108 

 مجتمع تكنولوجيا المعلومات
EEC4340  

مشروعال  

                  

الفصل الدراسي 

 العاشر

EEC4022 

 شبكات الحاسب 

EEC4232 

 نظم التحكم الذكية

EEC42XX 

(4مقرر اختياري )  

EEC42XX 

(5مقرر اختياري )  

EEC4243 

 أمن الشبكات

EEC4239 

 نظم الروبوتات

EEC4340  

 المشروع
 

                    

 

 

  واإلنسانية اإلجتماعية العلوم  الرياضيات والعلوم األساسية  العلوم االساسية الهندسية

  التصميم والتطبيقات الهندسية  تطبيقات الحاسب  التدريب المشروع و



12345678910111213141516171819123456789101112131415161718192021221234567891011121314151617181920212223242512345678

BAS0001 (1)رياضيات هندسية×××××××××

MEP0001ميكانيكا هندسية××××××××

BAS0002 (1)فيزياء هندسية×××××××××

MEP0302الرسم الهندسي واإلسقاط×××××××××

EEC0101مقدمة في الحاسبات والبرمجة××××××××

MEP0103تكنولوجيا االنتاج×××××××××

HUM0101لغة إنجليزية فنية××××××××

BAS0203كيمياء هندسية×××××××××

HUM0202تاريخ العلوم الهندسية××××××××

BAS1004 (2)رياضيات هندسية×××××××××××

EEP1001دوائر كهربية×××××××××××××××××××

EEC1202تصميم منطقي××××××××××××××××

EEC1003برمجة الحاسبات××××××××××××××××××××××

BAS1105 (2)فيزياء هندسية××××××××××××

MEP1104هندسة قوى ميكانيكية××××××××

HUM1103اقتصاد هندسي××××××××××××

EEE1201قياسات وأجهزة قياس كهربية××××××××××××××××××

EEE1002 (1)هندسة الكترونيات×××××××××××

HUM1204تقارير فنية××××××××××××××××

BAS2006 (3)رياضيات هندسية×××××××

EEC2104هياكل البيانات والخوارزميات×××××××××××××××××××××

EEP2002مجاالت كهرومغناطيسية×××××××××

EEE2103 (2)هندسة الكترونيات×××××××××××××

EEE2104معالجة اإلشارات×××××××××××××××××××××××××××

HUM2105أمن صناعي×××××××××××××××

EEC2105بنية الحاسب××××××××××××××××××××××××
EEC2206نظم ادارة قواعد البيانات×××××××××××××××××××××××××××

EEC2207نظم المشغالت الدقيقة××××××××××××××××××××××××××××

EEP2203آالت ومحوالت كهربية××××××××××××××

EEE2205االتصاالت الكهربية××××××××××××

EEC2208 (1)هندسه التحكم اآللى×××××××××××××××××××××××××

EE2233 (1)التدريب الميدانى××××××××××××××××××××

EEC3109هندسة البرمجيات××××××××××××××××××××××

EEC3110تصميم وتحليل الخوارزميات×××××××××××××××××××××

EEC3111وسائط متعددة××××××××××××

EEC3112 (2)هندسه التحكم اآللى×××××××××××××××××××××××

EEC3113المترجمات×××××××××××××××

HUM3106إدارة المشروعات×××××××××××××××××××××××

BAS3107 (4)رياضيات هندسية×××××××××××××

EEC32xx (1)مقرر اختياري×××××××××××××××××

EEC3217النمذجة والمحاكاة×××××××××××××××××××××

EEC3218نظم التشغيل×××××××××

EEC3219الذكاء االصطناعي×××××××××××××

EEC3220التحكم الرقمي××××××××××××××××××××××××

EEC3221أساليب البرمجة المتقدمة××××××××××××××××××××

HUM3207مهارات البحث والتحليل×××××××××××××××××××

EEC3234 (2)التدريب الميدانى×××××××××××××××××

EEC4022شبكات الحاسب×××××××××××××××

EEC4123نظم قواعد بيانات متقدمة××××××××××××××

EEC4124الشبكات العصبية األصطناعيه×××××××××××××

EEC4125التحكم والقياس في العمليات الصناعية××××××××××××××××××

EEC41XX (2)مقرر اختياري×××××××××××××××××××××

EEC41XX (3)مقرر اختياري×××××××××××××××××××××

HUM4108مجتمع تكنولوجيا المعلومات××××××××××××××

EEC4232نظم التحكم الذكية××××××××××××××××××

EEC42XX (4)مقرر اختياري×××××××××××××××

EEC42XX (5)مقرر اختياري×××××××××××××××××××××××

EEC4243أمن الشبكات×××××××××××××××××

EEC4239نظم الروبوتات×××××××××××××××××××

EEC4340المشروع×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

174

الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم  (ILO's)مخرجات التعلم المستهدفة  

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ

اسم المقرر

قسم الهندسة الكهربية

كود المقرر
المهارات العامة والقابلة للنقل. دالمهارات العملية والمهنية. جالمهارات الفكرية.  بالمعرفة والفهم. أ
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الهندسة الكهربية قسم   
 (الكهربية هندسة االلكترونيات واالتصاالت برنامجمتطلبات )
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 الهندسة الكهربية  قسم

 

 (الكهربية هندسة االلكترونيات واالتصاالت برنامج متطلبات)

 

 لمتطلبات الدراسة النوعيالتقسيم 

  البيان عدد الساعات النسبة المئوية السماحية

 أ واإلنسانية االجتماعيةمتطلبات العلوم  30 10.7 12 - 9

 ب األساسية والعلوم الرياضيات متطلبات 62 22.1 26 - 20

 ج العلوم االساسية الهندسيةمتطلبات  71 25.4 23 - 20

 د التصميم والتطبيقات الهندسيةمتطلبات  65 23.2 22 - 20

 ه تطبيقات الحاسبمتطلبات  24 8.6 11 - 9

 و المشروع والتدريبمتطلبات  28 10 10 - 8

 
  المجموع الكلى 280 100
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 BAS0001 ( 1رياضيات هندسية ) 8 4  12     12

 MEP0001 ميكانيكا هندسية 4 4  6 2    8

 BAS0002 ( 1فيزياء هندسية ) 8 4  10    2 12

 MEP0302 الهندسي واإلسقاطالرسم  4 8  2 8   2 12

 EEC0101 مقدمة في الحاسبات والبرمجة 2 2     3 1 4

 MEP0103 تكنولوجيا االنتاج  2 2 1  1 1  1 4

 HUM0201 لغة إنجليزية فنية  1 1 2      2

 BAS0203 كيمياء هندسية 2 2  2 1   1 4

 HUM0202 تاريخ العلوم الهندسية 2 0 2      2

 BAS1004 (2رياضيات هندسية ) 4 4  8     8

 EEP1001 دوائر كهربية 4 4    8   8

 HUM1103 اقتصاد هندسي 2 1 3      3

 EEC1003 برمجة الحاسبات 4 4   8    8

 BAS1105 (2فيزياء هندسية ) 2 2   4    4

 MEP1104 هندسة قوى ميكانيكية 2 1 1 2     3

 EEE1201 كهربيةقياسات وأجهزة قياس  2 2   2 1  1 4

 EEC1202 تصميم منطقي 3 2   5    5

 EEE1002 (1هندسة الكترونيات ) 4 4    8   8

 HUM1204 تقارير فنية 2 1 3      3

 BAS2006 (3رياضيات هندسية ) 6 4  10     10

 EEC2104 هياكل البيانات والخوارزميات 3 2   2 3   5

 EEP2002 مجاالت كهرومغناطيسية 4 4   8    8

 EEE2103 (2هندسة الكترونيات ) 2 1    3   3

 EEE2104 معالجة اإلشارات 3 1   4    4

 HUM2105 أمن صناعي 2 1 3      3

 EEC2105 بنية الحاسب 2 2   4    4

 EEC2206 نظم ادارة قواعد البيانات 2 2 1   3   4

 EEC2207 نظم المشغالت الدقيقة 2 1   3    3

 EEP2203 كهربية ومحوالت آالت 2 2    4   4

 EEE2205 الكهربية االتصاالت 2 2    4   4

 EEC2208 (1هندسه التحكم اآللى ) 2 2 1  2  1  4
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 تابع: التقسيم النوعى للمقررات االجبارية واالختيارية للبرنامج -
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 EEE3006 موجات كهرومغناطيسية 6 4 2 2 2 4   10

 EEC3141 مقدمة في الذكاء االصطناعي 2 2    2 1 1 4

 BAS3107 (4رياضيات هندسية ) 2 2  4     4

 EEE3107 (3الكترونيات ) هندسة 3 2    5   5

 EEE3108 دوائر االتصاالت 3 2   5    5

 EEE3109 الكترونيات بصرية 2 1   2 1   3

 HUM3106 إدارة المشروعات 2 0 2      2

 EEE3210 صوتيات 2 2   2 2   4

 EEE3211 المدمجة األنظمة 2 2    2 1 1 4

5  5     2 3 
اإللكترونية  الدوائر تصميم

 المتكاملة
EEE3212 

 EEE3213 الرقمية االتصاالت نظم 3 2   3 2   5

 EEE32xx (1مقرر اختياري ) 2 1    1  2 3

 HUM3207 مهارات البحث والتحليل 2 0 2      2

 EEP4104 الكترونيات القوى 2 2   4    4

 EEC4142 أساسيات شبكات الحاسب 2 1     2 1 3

 EEE4117 والترميز المعلومات نظرية 2 2   2 2   4

 EEE4118  االنتشار الموجي والهوائيات 2 2  2 2    4

 EEE41xx (2مقرر اختياري ) 2 1    1  2 3

 EEE41xx (3مقرر اختياري ) 2 1    1  2 3

 HUM4108 مجتمع تكنولوجيا المعلومات 2 1 3      3

 EEE4225 المتحركة االتصاالت 2 2    2  2 4

 EEE4226 أنظمة التليفونات 2 2   1 1  2 4

 EEE42xx (4مقرر اختياري ) 2 1     1 2 3

 EEE42xx (5مقرر اختياري ) 2 1     1 2 3

 EEE4233 الضوئية االتصاالت 2 2  2 1 1   4

 EEC4243 أمن الشبكات 2 2 2    1 1 4

 EEE4334 المشروع 3 5 2   2 2 2 8

 مجموع عدد الساعات لكل فرع( 30 62 71 63 26 28 280

100 % 10 9.3 22.5 25.4 22.1 10.7 
النسبة المئوية لكل فرع ) مجموع عدد ساعات كل فرع/ عدد 

 ساعات البرنامج(

 (ARSالسماحية مع المعايير االكاديمية المرجعية ) 9-12 20-26 20-23 20-22 9-11 8-10 

 ( % الخاصة بالسمات المميزة للمعهد لتغطية متطلبات المواد التطبيقية والحاسب.8 – 6تم استخدام نسبة ) -
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تغطى مخرجات تعليمية مستهدفة مشتركة لكل  ( مقررات تخصصية إختيارية5يقوم الطالب بدراسة ) -

 يختارها من قائمة المقررات التالية: % على االقل 60مقرر بنسبة 

 المقرر كود الماده اسم المقرر الساعاتعدد 

 EEE3214 وتطبيقاتها الدقيقة المتحكمات 2+1

 EEE3215 الكثافة  عالية المتكاملة الدوائر تكنولوجيا 1+2 (1) مقرر اختياري

 EEE3216 الشبكات العصبية  2+1

  

 المقرر كود الماده اسم المقرر عدد الساعات

 EEE4119 الهندسة الطبية الحيوية 2+1

 EEE4120 االتصاالت باالقمار الصناعية 1+2 (2) مقرر اختياري

 EEE4121 صوتيات األعماق 2+1

 المقرر كود الماده اسم المقرر عدد الساعات

 EEE4122 الرادار نظم 2+1

 EEE4123 رقميةة الشاراالمعالجة  1+2 (3)مقرر اختياري

 EEE4124 مكونات كهروصوتية 2+1
 

 

 المقرر كود الماده اسم المقرر الساعاتعدد 

 EEE4227 الشبكات الالسلكية والمتحركة 2+1
 (4)مقرر اختياري

 
 EEE4228 تاالتصاال تخطيط شبكات 2+1

 EEE4229 البصريات المتكاملة 2+1
 

 

 المقرر كود الماده اسم المقرر عدد الساعات

 EEE4230 موضوعات مختارة في االلكترونيات   2+1

 EEE4231 هندسة الموجات الدقيقةموضوعات مختارة في  1+2 (5)مقرر اختياري 

 EEE4232 موضوعات مختارة فى نظم االتصاالت    2+1

 متطلبات التدريب الميداني -

 24( بعد الفرقة الثالثة بواقع 2( بعد الفرقة الثانية وكذلك تدريب ميداني )1يؤدي الطالب تدريب ميداني ) -

 .لمدة أربعة أسابيع لكل فرقة األسبوعساعة في 

 

 كود المقرر اسم المقرر عدد الساعات 

 EE2233 (1ميداني )التدريب ال (لمدة أربعة أسابيع)  /أسبوع24

 EEE3234 (2ميداني )التدريب ال (لمدة أربعة أسابيع)  /أسبوع24
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 اللكترونيات واالتصاالت الكهربية( الكهربية )برنامج هندسة االهندسة  قسممقررات مخطط تفصيلي ل -
 

 

 المستوي األساسي

 (0) 

الفصل الدراسي 

 األول

BAS0001 

 (1رياضيات هندسية )

MEP0001 

 ميكانيكا هندسية

BAS0002 

 (1فيزياء هندسية )

MEP0302 

 رسم هندسي وإسقاط

EEC0101 

 ب وبرمجتهمقدمة الحاس

MEP0103 

 تكنولوجيا اإلنتاج
  

              

الفصل الدراسي 

 الثاني

BAS0001 

 (1رياضيات هندسية )

MEP0001 

 ميكانيكا هندسية

BAS0002 

 (1فيزياء هندسية )

MEP0302 

 رسم هندسي وإسقاط

BAS0203 

 هندسية كيمياء

HUM0201 

 ية فنيةلغة انجليز

HUM0202 

 سيةتاريخ العلوم الهند
 

             

 المستوي األول 

(1) 

الفصل الدراسي 

 الثالث

BAS1004  

 (2رياضيات هندسية ) 

EEP1001  

 دوائر كهربية 

BAS1105 

 (2فيزياء هندسية )

EEC1003 

 برمجة الحاسبات

EEE1002 

 (1) اتهندسة الكتروني

MEP1104 

 هندسة قوى ميكانيكية

HUM1103 

 اقتصاد هندسي

 

        

الفصل الدراسي 

 الرابع

BAS1004 

 (2رياضيات هندسية ) 

EEP1001  

 دوائر كهربية 

EEC1202 

 تصميم منطقي

EEC1003 

 برمجة الحاسبات

EEE1002 

 (1) اتهندسة الكتروني

EEE1201 
 قياسات وأجهزة قياس كهربية

HUM1204 

 تقارير فنية
 

         

 

 المستوي الثاني 

(2) 

الفصل الدراسي 

 الخامس

BAS2006 

 (3رياضيات هندسية )

EEC2104 

 هياكل البيانات والخوارزميات

EEP2002 

 مجاالت كهرومغناطيسية

EEE2103 

 (2هندسة الكترونيات )

EEE2104 

 معالجة اإلشارات

EEC2105 

 بنية الحاسب

HUM2105 

 أمن صناعي
 

        

الفصل الدراسي 

 السادس

BAS2006 

 (3رياضيات هندسية )

EEC2206 

 م ادارة قواعد البياناتنظ

EEP2002 

 مجاالت كهرومغناطيسية

EEC2207 

 نظم المشغالت الدقيقة

EEP2203  

 كهربية ومحوالت آالت

EEE2205  

 الكهربية االتصاالت

EEC2208  

 (1)هندسه التحكم اآللى 
 

          

 

 المستوي الثالث 

(3) 

الفصل الدراسي 

 السابع

EEE3006 

 موجات كهرومغناطيسية

EEC3141 

 مقدمة فى الذكاء االصطناعي

EEE3109 

 الكترونيات بصرية

EEE3107 

 (3الكترونيات ) هندسة

EEE3108 

 دوائر االتصاالت

HUM3106 

 إدارة المشروعات

BAS3107 

 (4رياضيات هندسية )

 

             

الفصل الدراسي 

 الثامن

EEE3006 

 موجات كهرومغناطيسية

EEE3210 

 صوتيات

EEE3211 

 المدمجة ألنظمةا

EEE3212 
 اإللكترونية المتكامله الدوائر تصميم

EEE3213 

 الرقمية االتصاالت نظم

EEE32xx 

 (1مقرر اختياري )

HUM3207 

 لمهارات البحث والتحلي

 

               

 

 المستوي الرابع 

(4) 

الفصل الدراسي 

 التاسع

EEP4104 

 الكترونيات القوى

EEC4142 

 حاسبأساسيات شبكات ال

EEE4117 

 والترميز المعلومات نظرية

EEE4118 

 هوائياتى والموجالنتشاراال

EEE41xx 

 (2مقرر اختياري )

EEE41xx 

 (3مقرر اختياري )
HUM4108 

 مجتمع تكنولوجيا المعلومات

EEE4334 

 مشروعال

                

الفصل الدراسي 

 العاشر

EEE4225 

 المتحركة تصاالتالا

EEE4226 

 لتليفوناتأنظمة ا

EEE42xx 

 (4مقرر اختياري )

EEE42xx 

 (5مقرر اختياري )

EEE4233 

 الضوئية االتصاالت

EEC4243 

 أمن الشبكات

EEE4334 

 مشروعال
 

                   

 

 

  اإلجتماعية واإلنسانية العلوم  الرياضيات والعلوم األساسية  العلوم االساسية الهندسية

  التصميم والتطبيقات الهندسية  تطبيقات الحاسب  التدريب المشروع و



123456789101112131415161718192021221234567891011121314151617181234567891011121314151617123456789

BAS0001 (1)رياضيات هندسية×××××××××

MEP0001ميكانيكا هندسية×××××××××

BAS0002 (1)فيزياء هندسية××xxxxxxxxx

MEP0302الرسم الهندسي واإلسقاط×xxxxxxx

EEC0101مقدمة في الحاسبات والبرمجة×xxxxxxxx

MEP0103تكنولوجيا االنتاج×xxxxxxxx

HUM0101لغة إنجليزية فنيةxxxxxxx

BAS0203كيمياء هندسيةxxxxxxxx

HUM0202تاريخ العلوم الهندسيةxxxxxxxxxx

BAS1004 (2)رياضيات هندسية×xxxxxxxx

EEP1001دوائر كهربية×××xxxxxxxx

EEC1202تصميم منطقي×××xxxxxxxxxxxxxx

EEC1003برمجة الحاسبات×xxxxxxxxxxxxx

BAS1105 (2)فيزياء هندسية××xxxxxxxxxx

MEP1104هندسة قوى ميكانيكيةxxxxxxxx

HUM1103اقتصاد هندسيxxxxxxxxx

EEE1201قياسات وأجهزة قياس كهربية××xxxxxxxxxxx

EEE1002 (1)هندسة الكترونيات×××xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HUM1204تقارير فنيةxxxxxxxxx

BAS2006 (3)رياضيات هندسية×xxxxxxxxx

EEC2104هياكل البيانات والخوارزمياتxxxxxxxxxxxxxxxxx

EEP2002مجاالت كهرومغناطيسية×××xxxxxxxxxx

EEE2103 (2)هندسة الكترونيات×××xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EEE2104معالجة اإلشارات×××xxxxxxxxxxxxx

HUM2105أمن صناعيxxxxxxxx

EEC2105بنية الحاسبxxxxxxxxxxx

EEC2206نظم ادارة قواعد البياناتxxxxxxxxxxxxxxxxx

EEC2207نظم المشغالت الدقيقةxxxxxxxxxxxxx

EEP2203آالت ومحوالت كهربيةxxxxxxxxxx

EEE2205االتصاالت الكهربيةxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EEC2208 (1)هندسه التحكم اآللىxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EE2233 (1)التدريب الميدانىxxxxxxxxxx

EEE3006موجات كهرومغناطيسيةxxxxxxx

EEC3141مقدمة فى الذكاء االصطناعيxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BAS3107 (4)رياضيات هندسيةxxxxx

EEE3107 (3)هندسة الكترونياتxxxxxxxxxxxxxxxxx

EEE3108دوائر االتصاالتxxxxxxxxxxxx

EEE3109الكترونيات بصريةxxxxxxxxxxxxxxxx

HUM3106إدارة المشروعاتxxxxxxxxx

EEE3210صوتياتxxxxxxx

EEE3211األنظمة المدمجةxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EEE3212تصميم الدوائر اإللكترونية المتكاملهxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EEE3213نظم االتصاالت الرقميةxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EEE32xx (1)مقرر اختياريxxxxxxxxxxxxxxx

HUM3207مهارات البحث والتحليلxxxxxxxxxxxxxxxxx

EEE3234 (2)التدريب الميدانىxxxxxxx

EEP4104الكترونيات القوىxxxxxxxxxxxxxxx

EEC4142أساسيات شبكات الحاسبxxxxxxxxxxxxxxx

EEE4117نظرية المعلومات والترميزxxxxxxxxxxx

EEE4118االنتشار الموجى والهوائياتxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EEE41xx (2)مقرر اختياريxxxxxxxxxxxx

EEE41xx (3)مقرر اختياريxxxxxxxxxx

HUM4108مجتمع تكنولوجيا المعلوماتxxxxxxx

EEE4225االتصاالت المتحركةxxxxxxxxxxxxxxxx

EEE4226أنظمة التليفوناتxxxxxxxxxxxxxx

EEE42xx (4)مقرر اختياريxxxxxxxxxxxxx

EEE42xx (5)مقرر اختياريxxxxxxxxxxxxxxxx

EEE4233االتصاالت الضوئيةxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EEC4243أمن الشبكاتxxxxxxxxxxxxxxx

EEE4334المشروعxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

181

كود المقرر
المهارات العامة والقابلة للنقل. دالمهارات العملية والمهنية. جالمهارات الفكرية.  بالمعرفة والفهم. أ

برنامج هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية (ILO's)مخرجات التعلم المستهدفة  

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ

اسم المقرر
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 الشعبة : عامة الهندسة الكهربيةالتخصص:  الفرقة : األولى

 المقرر كود المادة

مجموع  الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
درجات 
 المادة

عدد الساعات في 
 النهايات العظمى للدرجات األسبوع

مدة 
 االمتحان
 )ساعة(

عدد الساعات في 
 النهايات العظمى للدرجات األسبوع

مدة 
 االمتحان
 شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة )ساعة(

BAS1004 ( 2رياضيات هندسية) 200 3 -- 30 70 2 2 3 -- 30 70 2 2 

EEP1001 200 3 20 20 60 2 2 3 20 20 60 2 2 دوائر كهربية 

HUM1103  75 -- -- -- -- -- -- 2 --  25 50 1 2 ندس يهاقتصاد 

EEC1003  200 3 20 20 60 2 2 3 20 20 60 2 2 حاسباتالبرمجة 

BAS1105 ( 2فيزياء هندسية) 150 -- -- -- -- -- -- 3 30 20 100 2 2 

MEP1104 100 -- -- -- -- -- -- 3 -- 30 70 1 2 هندسة قوى ميكانيكية 

EEE1201 150 3  30 30 90 2 2 -- -- -- -- -- -- قياسات وأجهزة قياس كهربية 

EEC1202 150 3 25 25 100 2 3 - - - - - - تصميم منطقي 

EEE1002 200 3  20 20 60 2 2 3  20 20 60 2 2 (1) اتهندسة الكتروني 

HUM1204 75 2  -- 25 50 1 2 -- -- -- -- -- -- تقارير فنية 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 12 14
 الفصل الدراسي الثاني 

15 13 
 28 26 1500 المجموع الكلي للدرجات
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  الشعبة : عامة الهندسة الكهربيةالتخصص:  الثانيةالفرقة : 

 المقرر كود المادة

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
ع مجمو 

درجات 
 المادة

عدد الساعات في 
 األسبوع

مدة  النهايات العظمى للدرجات
 االمتحان
 )ساعة(

عدد الساعات في 
 األسبوع

مدة  النهايات العظمى للدرجات
 االمتحان
محاضر  )ساعة(

 ة
 شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس

BAS2006  200 3 -- 30 70 2 3 3 -- 30 70 2 3 (3هندسية )رياضيات 

EEC2104 150 -- -- -- -- -- -- 3 25 25 100 2 3 هياكل البيانات والخوارزميات 

EEP2002 200 3 - 30 70 2 2 3 - 30 70 2 2 مجاالت كهرومغناطيسية 

EEE2103 ( 2هندسة الكترونيات) 100 -- -- -- -- -- -- 3 20 20 60 1 2 

EEE2104 125 -- -- -- -- -- -- 3 -- 35 90 1 3 معالجة اإلشارات 

HUM2105 75 -- -- -- -- -- -- 2 -- 25 50 1 2 أمن صناعي 

EEC2105 100 -- -- -- -- -- -- 3 20 20 60 2 2 بنية الحاسب 

EEC2206 100 3 20 20 60 2 2 -- -- -- -- -- -- نظم ادارة قواعد البيانات 

EEC2207 100 3 20 20 60 1 2 -- -- -- -- -- -- غالت الدقيقةنظم املش 

EEP2203 100 3 -- 30 70 2 2 -- -- -- -- -- -- كهربية ومحوالت آالت 

EEE2205 100 3 20 20 60 2 2 -- -- -- -- -- -- الكهربية االتصاالت 

EEC2208 ( 1هندسه التحكم اآللى) -- -- -- -- -- -- 100 3 20 20 60 2 2 

 ي عدد ساعاتإجمال
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 11 17
 الفصل الدراسي الثاني 

15 13 
 28 28 1450 المجموع الكلي للدرجات

EE2233 
 50 -- 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- ( 1التدريب امليدانى ) *

 

 
 
 
 
 

*
 وتضاف درجته للمجموع التراكمى للطالب صل الدراسى الثانى لمدة ال تقل عن أربعة أسابيعب تدريبا ميدانيا بعد االنتهاء من امتحانات اليؤدى الطال 
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 التخصص: الهندسة الكهربية الفرقة : الثالثة
الشعبة : هندسة الحاسبات 

  والتحكم 

 المقرر كود المادة

مجموع  الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
درجات 

 لمادةا

عدد الساعات في 
 األسبوع

 النهايات العظمى للدرجات
مدة 

 االمتحان
 )ساعة(

عدد الساعات في 
 األسبوع

 النهايات العظمى للدرجات
مدة 

 االمتحان
 شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة )ساعة(

EEC3109 125 -- -- -- -- -- -- 3 25 25 75 2 3 هندسة البرمجيات 

EEC3110 125 -- -- -- -- -- -- 3 25 25 75 2 3 تتصميم وتحليل الخوارزميا 

EEC3111 100 -- -- -- -- -- -- 3 -- 30 70 1 2 وسائط متعددة 

EEC3112 ( 2هندسه التحكم اآللى) 100 -- -- -- -- -- -- 3 20 20 60 1 3 

EEC3113 125 -- -- -- -- -- -- 3 -- 35 90 2 3 املترجمات 

HUM3106 50 -- -- -- -- -- -- 2 -- 10 40 -- 2 إدارة املشروعات 

BAS3107 ( 4رياضيات هندسية) 100 -- -- -- -- -- -- 3 -- 30 70 2 2 

EEC32xx ( 1مقرر اختياري) -- -- -- -- -- -- 100 3 -- 30 70 1 2 

EEC3217 100 3 20 20 60 2 2 -- -- -- -- -- -- النمذجة واملحاكاة 

EEC3218 100 3 -- 30 70 1 3 -- -- -- -- -- -- نظم التشغيل 

EEC3219 125 3 25 25 75 2 3 -- -- -- -- -- -- الذكاء االصطناعي 

EEC3220 125 3 25 25 75 2 3 -- -- -- -- -- -- التحكم الرقمي 

EEC3221 125 3 25 25 75 2 3 -- -- -- -- -- -- أساليب البرمجة املتقدمة 

HUM3207 50 2 -- 10 40 - 2 -- -- -- -- -- -- مهارات البحث والتحليل 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 10 18
 الفصل الدراسي الثاني 

18 10 
 28 28 1450 المجموع الكلي للدرجات

EEC3234 
 50 -- 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- (2التدريب امليدانى ) *

 
 

 

*
 صل الدراسى الثانى لمدة ال تقل عن أربعة أسابيع وتضاف درجته للمجموع التراكمى للطالبفيؤدى الطالب تدريبا ميدانيا بعد االنتهاء من امتحانات ال 

      (1مقرر اختياري )

EEC3214 حاكمات قابلة للبرمجة EEC3215 الرسم بالحاسب EEC3216  األنظمة ذات الوقت 
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 التخصص: الهندسة الكهربية قة : الرابعةرالف
الشعبة : هندسة الحاسبات 

  والتحكم 

 المقرر كود المادة
مجموع  الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

درجات 
 المادة

 مدة االمتحان النهايات العظمى للدرجات عدد الساعات في األسبوع
 ساعة()

 مدة االمتحان النهايات العظمى للدرجات عدد الساعات في األسبوع
 شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة )ساعة(

EEC4022 200 3 20 20 60 2 2 3 20 20 60 2 2 شبكات الحاسب 

EEC4123 125 -- -- -- -- -- -- 3 25 25 75 2 2 نظم قواعد بيانات متقدمة 

EEC4124 
الشبكات العصبية 

 األصطناعيه
2 2 60 20 20 3 -- -- -- -- -- -- 100 

EEC4125 
التحكم والقياس في 

 العمليات الصناعية
2 1 60 20 20 3 -- -- -- -- -- -- 100 

EEC41XX ( 2مقرر اختياري) 100 -- -- -- -- -- -- 3 -- 30 70 1 2 

EEC41XX ( 3مقرر اختياري) 100 -- -- -- -- -- -- 3 -- 30 70 1 2 

HUM4108 75 -- -- -- -- -- -- 2 -- 25 50 1 2 مجتمع تكنولوجيا املعلومات 

EEC4232  100 3 20 20 60 2 2 -- -- -- -- -- -- الذكيةنظم التحكم 

EEC42XX ( 4مقرر اختياري) -- -- -- -- -- -- 100 3 -- 30 70 1 2 

EEC42XX ( 5مقرر اختياري) -- -- -- -- -- -- 100 3 -- 30 70 1 2 

EEC4243 100 2 -- 30 70 2 2 -- -- -- -- -- -- ن الشبكاتأم 

EEC4239 100 3 -- 30 70 2 2 -- -- -- -- -- -- نظم الروبوتات 

EEC4340 200 مناقشة 100 50 -- 4 2 -- -- 50 -- 1 1 شرو امل 

 إجمالي عدد ساعات
 لفصل الدراسي األولا 

 إجمالي عدد ساعات 11 15
 الفصل الدراسي الثاني 

14 14 
 28 26 1500 المجموع الكلي للدرجات

     قائمة المقرراات االختيارية

 (5مقرر اختياري ) (4مقرر اختياري ) (3مقرر اختياري ) (2مقرر اختياري )

EEC4126  التحكم الصناعينظم EEC4129 جافا وتطبيقاتهاالبرمجة بال  EEC4233 بالحاسب الرؤية  EEC4236 نظم الحاسب املوزعة 

EEC4127 نظم التحكم الطبية بالحاسب EEC4130 النظم الخبيرة EEC4234 نظم تحكم الزمن الحقيقى  EEC4237 موضوعات مختارة في هندسة النظم 

EEC4128  تمييز االنماط ومعالجة الصور EEC4131 تأمين الحاسب EEC4235 الشبكات الالسلكية EEC4238 موضوعات مختارة في هندسة الحاسبات 
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 التخصص: الهندسة الكهربية الفرقة : الثالثة\
الشعبة : هندسة االلكترونيات 

  الكهربية واالتصاالت

 المقرر كود المادة

مجموع  الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
درجات 
 المادة

في  عدد الساعات
 النهايات العظمى للدرجات األسبوع

مدة 
 االمتحان
 )ساعة(

عدد الساعات في 
 النهايات العظمى للدرجات األسبوع

مدة 
 االمتحان
 شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة )ساعة(

EEE3006 200 3 -- 30 70 2 3 3 -- 30 70 2 3 موجات كهرومغناطيسية 

EEC3141  100 -- -- -- -- -- -- 3 20 20 60 2 2 الذكاء االصطناعيفى مقدمة 

BAS3107 ( 4رياضيات هندسية) 100 -- -- -- -- -- -- 3 -- 30 70 2 2 

EEE3107 150 -- -- -- -- -- -- 3 25 25 100 2 3 (3الكترونيات ) هندسة 

EEE3108 150 -- -- -- -- -- -- 3 -- 50 100 2 3 دوائر االتصاالت 

EEE3109 100 -- -- -- -- -- -- 3 20 20 60 1 2 الكترونيات بصرية 

HUM3106 50 -- -- -- -- -- -- 2 -- 10 40 -- 2 إدارة املشروعات 

EEE3210 100 3 20 20 60 2 2 -- -- -- -- -- -- صوتيات 

EEE3211 100 3 20 20 60 2 2 -- -- -- -- -- -- املدمجة األنظمة 

EEE3212 
 اإللكترونية الدوائر تصميم

 املتكامله
-- -- -- -- -- -- 3 2 90 35 -- 3 125 

EEE3213 125 3 25 25 75 2 3 -- -- -- -- -- -- الرقمية االتصاالت نظم 

EEE32xx ( 1مقرر اختياري) -- -- -- -- -- -- 100 3 -- 30 70 1 2 

HUM3207 50 2 -- 10 40 - 2 -- -- -- -- -- -- مهارات البحث والتحليل 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 11 17
 الفصل الدراسي الثاني 

17 11 
 28 28 1450 المجموع الكلي للدرجات

 

EEE3234 
 50 -- 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- (2التدريب امليدانى ) *

 

*
 التراكمى للطالب ربعة أسابيع وتضاف درجته للمجموعيبا ميدانيا بعد االنتهاء من امتحانات الصل الدراسى الثانى لمدة ال تقل عن أيؤدى الطالب تدر 

 (1مقرر اختياري )

  

EEE3214 وتطبيقاتها الدقيقة املتحكمات EEE3215 الكثافة عالية املتكاملة الدوائر تكنولوجيا  EEE3216 الشبكات العصبية  
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 التخصص: الهندسة الكهربية الفرقة : الرابعة
الشعبة : هندسة االلكترونيات 

   الكهربية واالتصاالت

 المقرر كود المادة

مجموع  الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
درجات 
 المادة

عدد الساعات في 
 األسبوع

مدة  النهايات العظمى للدرجات
 االمتحان
 )ساعة(

في  عدد الساعات
 األسبوع

مدة  النهايات العظمى للدرجات
 االمتحان
 شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة شفوي/عملي أعمال السنة تحريري درس محاضرة )ساعة(

EEP4104 125 -- -- -- -- -- -- 3 25 25 75 2 2 وى الكترونيات الق 

EEC4142  100 -- -- -- -- -- -- 3 20 20 60 1 2 شبكات الحاسبأساسيات 

EEE4117 100 -- -- -- -- -- -- 3 -- 30 70 2 2 والترميز املعلومات نظرية 

EEE4118 100 -- -- -- -- -- -- 3 20 20 60 2 2  هوائياتاالنتشار املوجى وال 

EEE41xx ( 2مقرر اختياري) 100 -- -- -- -- -- -- 3 -- 30 70 1 2 

EEE41xx ( 3مقرر اختياري) 100 -- -- -- -- -- -- 3 -- 30 70 1 2 

HUM4108 75 -- -- -- -- -- -- 2 -- 25 50 1 2 مجتمع تكنولوجيا املعلومات 

EEE4225 100 3 -- 30 70 2 2 -- -- -- -- -- -- املتحركة تصاالتالا 

EEE4226 100 3 -- 30 70 2 2 -- -- -- -- -- -- أنظمة التليفونات 

EEE42xx ( 4مقرر اختياري) -- -- -- -- -- -- 100 3 -- 30 70 1 2 

EEE42xx ( 5مقرر اختياري) -- -- -- -- -- -- 100 3 -- 30 70 1 2 

EEE4233 100 3 20 20 60 2 2 -- -- -- -- -- -- الضوئية االتصاالت 

EEC4243 100 2 -- 30 70 2 2 -- -- -- -- -- -- ن الشبكاتأم 

EEE4334 200 مناقشة 100 50 -- 4 2 -- -- 50 -- 1 1 شرو امل 

 إجمالي عدد ساعات
 الفصل الدراسي األول 

 إجمالي عدد ساعات 11 15
 الفصل الدراسي الثاني 

14 14 
 28 26 1500 المجموع الكلي للدرجات

     قائمة المقرراات االختيارية -

 (5مقرر اختياري ) (4مقرر اختياري ) (3مقرر اختياري ) (2مقرر اختياري )

EEE4119 الهندسة الطبية الحيوية EEE4122 الرادار نظم EEE4227 الشبكات الالسلكية واملتحركة EEE4230   موضوعات مختارة في االلكترونيات 

EEE4120 االتصاالت باالقمار الصناعية EEE4123  رقميةال االشارةمعالجة EEE4228 االتصاالت تخطيط شبكات EEE4231  املوجات الدقيقةسة هندموضوعات مختارة في 

EEE4121 صوتيات األعماق EEE4124 مكونات كهروصوتية EEE4229 البصريات املتكاملة EEE4232    موضوعات مختارة فى نظم االتصاالت 
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

BAS1004  200( =0+30+70 (+)0+30+70) (2+2(+)2+2) (2)رياضيات هندسية 

  :احملتوى العلمي للمقرر
ظيددنيلاال صدد فيلاليشدد ا  يالة و ددديلا ىدداةيالل لدد ديلالادد  يال يل شدد يفيى ددنيالات  دد  الددالافي ددثي منددتييدد يي   ددتي

لالص تى،ي طب ا  يى ني ف ضفيالالافي دثي مندتييد يي   دتتيال م يدفكيال م يدفيالناد ونيلالنىندنيلى دنييا ادنيلى دني
لدط،،ياظت دديةدت  تيالي ل لدى يالىات و دديلاا بد تا ي ا تبتد تيالي د اال يال ف ضد  ديال  ا دديل شد يفيى دنياليفدد    ي

افصد ديلالي ة الدديلال  يدديلالاط ددييد يالت بددياألللدن،يالي د اال ياألل ل ديلطتقي فيالي  اال يذا يالي   دتا يالي
ي ل لى ي لت  تيل طب ا  تد تي  ل دفيالبدىايلالد اااي   ي  ل ى يلال ف ض  ديال  ا ديي يالت بيال    يلطتقي  ت تي

  ني فيالي  اال يال ف ض  ديلال م ي  دتيال    فياإل ة  نت
Textbook: 

Peter V.O.Neil, Advanced Engineering Mathematics, Chirrs Carson Publishing, UK, 2007. 
References: 

 Dennis G. Zill and Warren S. Wright, Advanced Engineering Mathematics, Jones & Bartlett 
Learning, 2012 

 K. A. Stroud and Dexter J. Booth, Engineering Mathematics, Industrial Press, Inc., 2013 

 John Bird, {Engineering Mathematics, Routledge, 2017 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEP1001 200= (20+20+60) +(20+20+60) (2+2(+)2+2) ةدوائر كهربي 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ب دي،الاوتياليا ليديالبلد طدي،ي    دفيالدالاوتيالمتتب ددي،ياظت دديال  ل دفيبد  ياليصد اتينلاب يلي   تا يالالاوتيالمتت

المتتب دددي،ي لصدد  ديالاةيددديلالين ددييلال  ل ددفيب اتيدد ي،يالاوددتيال  دد تيالي ددتاايالة ب دددييالشددبم  المتتب دددي،ياظت دد  ي
ى دنيالدالاوتيذا يال  د تيالي دتااي،يالاداتةياليلد اتةي،يال ين دفيب لي ةتد  يال يا ددي،ي طب دقياظت د  يالشدبم  يالمتتب ددي

المتتب دي ثيالاوتيال   تيالي تااي،يالااتةياليتمبدي،يي  يفيالااتةي،يالالاوتيالمتتب ديذا ياليا ليديالىاط دي،يال د ال ي
ي ب الددي،يالدتا  يال  بتةي ثيالالاوتيالمتتب دي،يالالاوتيالمتتب ديي  ااةيالطلتي،يالالاوتياليت بطديي ا ط ل  يلالي  نديال

،يالشدبم  ينا و ددياليافدذي،يالي دفيالتاالدثيل ي ةتد  يال يا دديىاداييال ي ن  دد  ثيالالاوتيالمتتب دي،ياليتش   يالمتتب دد
ي   تيال تااي،ي    فيالالاوتيالمتتب ديذا يال   تيالي تاايغ تيالة بني،ي لا ا   يال تااي،يي لال   ي لت تيت

Textbook: 

 James W. Nilsson, Electric Circuits, Pearson, 2014. 

A. Sedra, K. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford Press, 5th. Ed., 2004. 
References: 

D.A. Neaman, Semiconductor Physics and Devices, McGraw Hill, 4th. Ed., 2011. 

B. Streetmann & S. Banerjee, Solid State Electronic Devices, Prentice Hall, 6th. Ed., 2005. 
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC1202 150( =25+25+100)  (2+3) تصميم منطقي 

 احملتوى العلمي للمقرر:
الاظدد  يي–الاظدد  يالنيدد اثيي–لالددبديلالدد ايال  ل ددفيب ي–الاظدد  يالنادد وثيي– يالتاي ددديكياأللدد لبياللضدد ثييتاة دديالدداظ

الافييي-اليلدةى يي–ال داااا يي–البلابد  يالياطا دديي–اظد ي شدف تياألتاد  يي–األتاد  ياللد لبدي ين فيي–اللاالثيىشتي
ال صي  يي–الالافيا اصديال  ا ايي–    فيل تم بيالافيال  ل فيي–ال  ل فيكيبا ت   يلاظت   يلالي  يى يالتو ل دي

يي-يjkادىبيي–يSRادىبيي–اب وطيال ا   يكي ا   يبد يلا داةيي–(يNOR(يليالتي)يNANDااا يبلاب  يا ااي)ب ل 
 صددي  يي–ةدداالفياإلندد تةيتيالاودتيال  دد بويكيةدداالفيال د ال يلاالا ادد فيي–يtادىبيي–يdاددىبيي–يjkادىبياللدد اعال بايي

ي– مد يالشدفتةيي–اليشدفتيي–الطد ت يي–كيالةد يوييلةى ياإل ا دديتييلضدلى  يي الىدديي–ال  اا يي–الاظ يالتاي دي
الصددفلايالياطا ددديي–ذامددتةياللصددلفيال شددلاوثيي–امتي)يذامددتةيالاددتاقةي اددطيلالددذي–اليا ا دد  يلاليا ا دد  يال ملدد دي

يدياايديل ي  لجيالاا قيتي     يالطىبيال ل   ياألةت هياأللم تلا  يالتاي د يلالياتة د  ياليلد اايي–يPLAاليبتيةدي
يدتيل ال يالطىبيب    فيل صي  يالبلاب  يالياطا  يلال  تايى دنييشد مفيال صدي  يالا صديدي  يالالاوتيالتاي  ني ص

يلالاوتيال با فيلالاوتيال  م يةب لبلاب  يلال اااا يلاللةى يلل اا يالذامت

 : التجارب )معمل الالكرتونيات(
يلددةى يي-الددالاوتيال   ب  دد ي-الي أتة دد  ي-ي ANDلبلابدد يي NOR صددي  يبلابدد يي-البلابدد  يالياطا دد ياألل لدد  

 تال شف تيل  يال شف تي-الة يويلالط ت ي-األ ا  

Textbook: 

Digital Electronics, A. D. Godse, D. A. Godse, Technical Publication Pune, 2nd. Ed., 2008. 
References: 

 Charles H. Roth Jr. and Larry L Kinney, Fundamentals of Logic Design, Cengage Learning, 2013. 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC1003 200( =20+20+60(+)20+20+60) (2+2(+)2+2) برمجه الحاسبات 

 احملتوى العلمي للمقرر:
يي-الي   تا ي–تيةديب ل ااا يل ديالب لم في ليل ديشب ت يليف    يالبي ياايدي ثي    فياليشمى يلال اب طيالالات ي  

ي–    ددفياألاطدد قي ددثيال لدد ب  يال اا ددديي–ال ين ددفيالددااا ثيل ب  ادد  يال اا ددديي–  ت ددايل اصدد بيالب  ادد  يال اا دددي
ي  يال صددي–البددتايجيالفتى ددديلالددالافيالتة  دددي–الت  مددفيال متات ددديي–   مددفيالدد  م يالشددتط ديي–اإلاادد فيلاإلاددتا ي
م  بدديبدتايجيل دفييلد وفيي–ال تلايلاللىلدفيل ادلاايالب  اد  ياألادتىيي–ي  لةدياليصفل   يي–ال ة  وثيل بتا يجي

يتيي صي  ياليملا  ي–اى اهيال ااا يالبتايجيي–اليؤاوي  يي–البتية يالش و  يي–ي اال د

 :)معمل احلاسب(  التجارب
يتالالتا ي  يال اا  ي-الالافي-اليصفل   ي-الةيفيال متات  ي-  الةيفيالشتطي-ال ل ب  يال اا  ي- الاايالب  ا  

Textbook: 

Peter Van-Roy, Seif Haridi, Concepts, techniques, and models of computer programming, MIT 
Press USA, 2004. 
References: 

 Cory Althoff, The Self-Taught Programmer: The Definitive Guide to Programming Professionally, 
independently published, 2017. 
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

BAS1105 150( =30+20+100) (2+2) (2) فيزياء هندسيه 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ددي ملي دل ،ييظد  تة،ياشد ديكمدايليالا صد ديالمتتلضدلو د  ، دىط اددياإلشد  اليبىاد يل ميد  الف   د قيال ا نددكياظت  

ياليلةال اتالدديالظد  تةيليالدذتى،يال  تم دبيلي  الدديشدتلااةتيلةد،ييب ائيي م ا مد يالمد  يليالاال دي ليل ي اةيد الاب 
ةي ثيالي  ا ،إللم تلا  يل،ياظت  ديالم يالافا د دبم  ي ال ت  ،يا  د ا يالش  دداللييدالاا  يال  ل  دوياإل صد وث  يال تات   يادلاب 

يل تمدياليلة  ديا ،ياال   ا ا يالبل طديلاليضي  ديلاليالاةتياال   ا ا يلياليلة  كييالف وقال  لص في ،ل يلاايالص بد
   ااافيل  لايلال اط بيالضلقت،يلالصل    

 :)معمل الفزيايء احلديثة(  التجارب
   د  يي-   د  يال دتاايلشدمديتا ادديب لد ااا ي ةتبدديي  دايي-ي   ا اييصاتيضلونييغ تيي  ل يب ل ااا يي  ل يال  لا

   د  يي-الي دلال يي– ةتبدديطليلدل يلا د ايشد اديااللم دتل يالالى دديي-ن ب يبىا يب لد ااا يال دأن تيالمتتلضدلوني
يال  اددقييدد ي-   دد  ياصدد وبيالا  ددديالشيلدد ديي-ي  يددفياالاملدد تيل دد  يب لدد ااا ييا دد ايال ددااافيالضددلونيلي م لددل ي

 ت     يالطلفياليلةنيلضلقيا  اىيال ل يب ل ااا ي  ا  يا ل  ي-ال  لايب ل ااا يالشقياليفتايلالي ال ي
References: 

 Raymond A. Serway, Chris Vuille and John Hughes “College Physics”, 10th edition, Cengage 
Learning, USA, 2015ت 

 Jearl Walker “Fundamentals of Physics”, 10th edition, Wiley, USA, 2014. 

 Hugh D. Young, Roger A. Freedman, and A. Lewis Ford “University Physics with Modern 
Physics”, 13th edition, Addison-Wesley,2012. 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

MEP1104 100( =0+30+70) (1+2) ةوى ميكانيكيق ةهندس   

 احملتوى العلمي للمقرر:
 لي طد البا   يلالا  ف( األلل د الي تم   -الط اد كا    التا  -الط اد   ل ى ي-ال تات د ل ا ا ي م  األلف الا ال 

 ال بت دا-  ت ددالبا  لل دايالمتتبد ق ي طد  - ال دتاتة اا اد ف يبد ائ -لال لتب اد   اليضدا  - )البلد طد الباد ت
 .لالنىة  

Textbook: 

B.R. Munson, D.F. Young, T.H. Okiishi, and W.W. Huebsch, Fundamentals of Fluid Mechanics, 
John Wiley and sons Inc., 6th. Ed., 2010. 

Jonathan Wickert and Kemper Lewis, An Introduction to Mechanical Engineering (Activate 
Learning with these NEW titles from Engineering, Cengage Learning, 2016. 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM1103 75( = 0+25+50)  (1+2) اقتصاد هندسى 

  احملتوى العلمي للمقرر:
    دفيي– تشد ايالد ااا يت اياليد في–اد  ياالا صد ا ديبد  يالبدااوفالطتقياليا  فديإلةدتاقياليا تي– ل ب  ياالل ني ت

  طب ا  تي–  ن تيال ضا ي–ال ل ل د
Textbook: 

Leland T Blank Professor Emeritus and Anthony Tarquin, Engineering Economy, McGraw-Hill 

Education, 2011. 
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
المقرر عنوان  

 عدد الساعات

 االسبوعية
 الدرجات

EEE1201 ةقياس كهربي ةجهزأقياسات و  (2+2)  (90+30+30= )150 

 احملتوى العلمي للمقرر:
  ت ف  ي ل ل دي،يالااددي،ي ادلااياألاطد ق،يالطدتقياإل صد و دي،ي صدا ايلادلابي ةتد ةيالا د اي،ي دأن تيال  ي دفي،ي لا دقي

لمتتلي م ا م ددديكي ةتدد ةيالي ددايالي  ددت ي،ي ةتدد ةيال ا ددايالي  ددت ي،يالي لادد  ي،يااللدد ة بديالا ا ي م ددديتي ةتدد ةيالا دد ايا
األةت ةيالمتتلا ا ي م دي،ياألةت ةيالمتتلل    م دي،ياألةت ةيال ن دي،يا  ايالةتايلال   تيالمتتبدثي،يا د ايالاداتةيالمتتب ددي

تيالدددالاوتيالمتتب ددددي،يةتددد  ي،يا ددد ايالط ادددديلالشددد اديالمتتب ددددي،يا ددد ايال دددتاايلي  يدددفيالاددداتةي،يا ددد اينلابددد يىا صددد
االلل  للملبيلال اااي   ي،ياا طتيال   تياليل يتيلال اااي  ت ي،ياا طتيال   تيالي تاايلال اااي  ت ي،ييةد قيالةتدايل   د تي
الي تاايلال اااي   ي،يا  اييا ليدديال لصد ى ياألتضد دي،ي  ا داي يد م ياألاطد قي دثيالمد بى يالمتتب دديتيا د ايالمي د  ي

  تيمتتب دي،يا  اياالل ط لدي،يا  اياتةديال تاتةي،يا  اياإل ا دي،يا  ايالالةيلالض طي،يالا  ل  يلالمتتب ديلا ب   دالط
  الضلو ديتيي لال يالي  لي  ي)يي يتايثيكلني ي ن ثيلال ما(ي،يالي لفيي يةتايكلني تااياألةت ةيالتاي ديت

 :)معمل الالكرتونيات(  التجارب
ي-ااد طتيال  د تياليلد يتيلالي دتااي-ةتد  يالا د اياألللللللدملبي-ا د ايالاداتهيلالط اد ي-الااد طتي-لالةتدلاا  ايال  د تا ي

 . ال  تيمتتب  يا  ايالمي   
References: 

A. V. Baksh, U. A. Baksh, Electronic Instrumentation, Technical Publications, 2009. 

 The Institution of Engineering and Technology, Microwave Measurements (Iet Electrical 
Measurement), The Institution of Engineering and Technology, 2007. 

M. M. S. Anand, Electronic Instruments and Instrumentation technology, PHI Learning Pvt. Ltd, 2004. 
 

 قررالم عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE1002 200 (=20+20+60(+)20+20+60) (2+2+ )(2+2) (1) اتدسة الكترونيهن  

 احملتوى العلمي للمقرر:
ا دتا يال ل    ددي،ي شدب هياليلصدى ياليط يددي،يطدتقيي–يتاة ديى نياشب هياليلصى يكيي  الديشتلاياةدتي،ياالددي  تيدني

لد ديي–  د تيال شدبويال ملدنيي– دديكيادلابيال  د تييدويالةتدايو اااللد يتات دي)االا اد في(يتاللصد ديالني  الدديي–يتلتيال  د تي
ي–شد   يالبط ت د  يي–يل داياليلةد يالم ي دديي–ل دياالا شد تيت طب اد  يالناد ونيكييل داياصداياليلةدديي–الياطادياليفتغدي

الاى د يي–ناد ونيب ىدييالضدلقيي–نا ونيشدل منيي–ونيال  اتييض ىف  يالةتايتي الااي اتىيي يالنا و   يكينا ي–يل ايالايدي
طدتقي  ا داي تيالالابياإلل    م ديلالا ا ي م ددي–يلفيي–ايل  ي بتيي–الشيل ديتيالاب وطينا و ديالاطب ديكيىيفيال تاا ل لتي

ديبلالدطديال  د تي ليالةتداي لي  ذ ددييت ة دي-ال اتاتيةتداياالا  د  يي– ش  فيال تاا ل لتا يينا و ديالاطب ديل   ا ديالاطب دي
الياد طقيالاط دديلالىاط دديي–األةتد ةي   ا دديالاطب دديكي تاا لد لتي دأن تياليةد فيي  يدفيااللد اتاتيتيي–ال   تيلالةتايي د ي

تيددل يلايدد   يلطددتقياالا  دد  يتيالابدد وطي   ا ددديالاطب ددديي  للددديالبلابددديكي الاىتدد يلالاصددت يل    ددفييادد طقيي–لال شددبوي
يصداتيي–التيل يلاي   يلطدتقياالا  د  يتي طب اد  يى دنيالابد وطي   ا دديالاطب دديكيالد ااايت يميا ليدديي–النىن ديال ش  في

  مالللة  يالالاوتيال م ي ديتي– ين دي طب ا دييا  تةيي–   تين ب ي
 :)معمل الالكرتونيات(  التجارب

الاط ددد يلال  دددتياط ددد ييال ي  ددد  ي-  يال تاا لددد لتا ددد ا ياا  دددي-ال تاا لددد لتيناددد ونياللصددد  ياصددد وبي- طب اددد  يالددداا لا

 .ل  تاا ل لت
Textbook: 

J. W. Nilsson and S. A. Riedel, Electric Circuits, Prentice - Hall, 8th. Ed., 2008. 
References: 

 Mitchel E Schultz, Grob's Basic Electronics (Engineering Technologies \& the Trades), McGraw-Hill 
Education, 2015.

D.A. Neaman, Semiconductor Physics and Devices, McGraw Hill, 4th. Ed., 2011. 
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM1204 75( =0+25+50) (1+2) ةتقارير فني 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 األشدم ف، ال ات دتيشد ي د  ف صد ف -األ دااا -الي  ل د  ي-الي ادبي-اليلد ا ب :الفادث  ات دتل  األل لد د ال ا صدت
اليا  فددتي اإللم تلا دد لاليصد ات ل ال قيالا  لدثا ب ل ااا  اليتاةو -ال لص   ي–االل ا  ة  ي كلخ ..الف ا ل الصلت،

 لاإلااتة ال ش  ف ليل ل    كاات دي)يلةتد  ذ(ال صي  ،يال اف ال    ف، اليط لبد، اليلاصف  (ي  ا د :ال ا ت ت  صا ا
   ي دد . ة اود  بد   لال الد ق ل  ات دت الياطادث ال ادا   :ص  غديال ات دت .اليا  فد ل  ا ت ت اللت د يل لى. (اليا  فد

 :تال ات د  اف دذ .اليا  فدد الللد وط الد ااا  طت دق ىد  اال صد ف    ل د    اةي.ال اا ط لمذل  الص  ، الا ل ال ااا 
 .الي  ااة لاللل وط التللي   بتية   ياليا لبديش ي د البتية    ال ااا 

References: 

D. Riordan and S.E. Pauley, Technical Report Writing Today, Wadsworth Publishing, 2004. 
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

BAS2006 200( =0+30+70(+)0+30+70) (2+3(+)2+3) (3اضيات هندسية )ري 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
ت يدد  ي،ي-شددتلطيملشددنالافيالي   ددتياليتمددبكي ف ضددفيالددالافياليتمبددد،يالات  دد  ياليتمبددد،يياايددديىدد ياألىدداااياليتمبدددتي

ال مد يى يال ا ا ددتي دفيالي د اال يال ف ضد  دييالي ل لى ياليتمبد،يال م يفياليتمب،يال م يدفيب لد ااا يالبدلاانيل طب اد يى دن
الي د اال يال ف ضد  ديالة و دديل شد يفيى دنياليفد    يب لي ل لى تيالالافيالا صدكيل شديفيالافية يد يلب  د يلب لدفيللةاداتيتي

 دفيالي د اال ييال    دفيال دااىكياألل ل ديلطتقيال فياليا  فدديلي  الدديلدت   يال دتاتةيلالي  الددياليلة دديلي  الدديالبدىات
 ل  دقييتاال يال ف ضد  ديال  ا دديلالة و ددالةبت ديغ تيالاط دد،يليةيلىدديالي د اال يالاط دديلغ تالاط دد،يلطدتقي دفيالي د 

يال لبلللةنيال   يل طب ا   ياليا  فدتياظت دياليةيلى  يالف   دكياليف    ياألل ل ديلية ال ي طب ات ياليا  فدتيياليا ا   ت

References: 

K. A. Stroud and Dexter J. Booth, Engineering Mathematics, Industrial Press, Inc., 2013 

John Bird, {Engineering Mathematics, Routledge, 2017 

Dennis G. Zill and Warren S. Wright, Advanced Engineering Mathematics, Jones & Bartlett Learning, 2012 

  

 كوديالالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC2104 150( =25+25+100) (2+3) هياكل البيانات والخوارزميات 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ي–الادلاو يالاط د يي– ين في   مفيالب  ا  ي نيلل وفيال ا   يل  ا دايالدذامتهيي–  يي ف   مفيالي–االاايالب  ا  يلطتقي ين  ت ي

لطدتقيي–الات ي د  ي دنيالب دييلال ت  دبي–الشدةتا يي–ال  ا دايالاطدنيي–الطلاب تينا و د ياأل ةد هيي–الطلاب تيي–التص  ي
 الالات ي   ت لال ااا  الب  ا      مف ية ف يشتلاي ثي–ال  ل تيل     ت ي

 :)معمل احلاسب ( التجارب
الات ي  يي-الات ي  يالب ييلطلاب تيل شة تيالب  ا  ي-ا    ا قي شة تيالب  ي-  ا قيطلاب تيالب  ا  ي-  ا قيالالاو 

 تال ت  ب
Textbook: 

 Thomas H. Cormen and Charles E. Leiserson and Ronald L. Rivest and Clifford Stein, {Introduction to 
Algorithms, 3rd Edition (MIT Press), The MIT Press, 2009. 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEP2002 200( =0+30+70(+)0+30+70) (2+2(+)2+2) مجاالت كهرومغناطيسية 

 احملتوى العلمي للمقرر:
    فيالي ةت  ي،يا ال يمللل ي،يشاةيالية فيالمتتبني،يال دييالمتتبدني،ياد ال يةد لاي،يال فدتقي،يالط ادديلالةتدايالمتتبدني،ي

اال يبلالدل ي لمتتبدني،ياليا ليدديالمتتب ددي،يال د  فيالمتتبدني،ياللد ديالمتتب ددي،ي اطد طياليةد ال يالمتتب ددي،يي داليلصفيا
لالبىايتيالية ال يالمتتلي ا ط ل ديالن ب دي،ياد ال ي يب دتي،يالادلةيالي اط لد دي،ياليدلاايالي ا ط لد دي،يالدالاوتيالي ا ط لد دي،ي

الي ا ط ل ديالي   تةي نيال ي ي،يي  اال ييملدل في،ياليلةد  يالمتتي ا ط لد دياليلد ل دي دنيالي  نديالي ا ط ل دي،يالية ال ي
 الفتاغي،ياا ش تياليلة  يالمتتي ا ط ل دياليل ل دي نيالي اةي،ياالا م ايلاالامل تيتي

References: 

W. Hayt and J. Buck, Engineering Electromagnetics, McGraw - Hill, 7th. Ed., 2006. 

 Roald K. Wangsness, Electromagnetic Fields, 2nd Edition, Wiley, 2007. 
 

 الفرقة الثانية
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE2103 100( = 20+20+60) (1+2) (2) هندسة إلكترونيات 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
تي    دفييHبتاي دتا يي-يYبتاي دتا يي–يZايدلذ يبتاي دتا يي– Tتةيكيايدلذ يايد ذ يال تاا لد لتيلإلشد تا يالصد  

يمبدتا يالادداتةيلإلشد تا يالصدل  ديكيي ط بدد  يي–الدتبطيبد لي لفيي–يRCيمبدتا ياإلشد تا يالصدل  ديكيذا يالددتبطيي
اتييمبددتا يىي  دد  يالددا ويلالشددي–يمبددتا ي ت  ددبي ي)ذا يالددتبطياليب شددتيلالددتبطيبدد لي لفي(يي– تاا لدد لتا يالادداتةي

االل ة بديل  تاايتي طب اد  يي الىدديليمبدتا يال ي  د  يكيالةيدويي–يلاصف  ييمبتيال ي    يي–ال ي    يكييمبتيالفتقي
ي–ي ددلال يالةتدايل   دد تيي–ي دلال يال  دد تيل ةتدايي–ال لدد ب  يااللم تلا دديال ي ن  ددديي–ال ف ضدفيي–الطدت يال م يددفيي–

ك ا دددي ال ددديي–يVienااطددتةي دد  يي–اليلدد ط  ديي–يذبددذب  ي)يالة ب ددديالي–يschmittالاوددتيشددي يي–اليا تادد  ي
يتياللةد(

 :)معمل الالكرتونيات(  التجارب
الاودتيي-يمبدتيال ي  د  ي- تاا لد لتياشد تا يالادلىيالمتتب د ي-بأل ااا يال تاا لد لتي  لة ياألش تا يص  تهياليااات

 تاليذبذب  يلالي ن  ي-الةيويلالطت 
Textbook: 

A. Sedra, K. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford Press, 5th. Ed., 2004. 
References: 

 Mitchel E Schultz, Grob's Basic Electronics (Engineering Technologies \& the Trades), McGraw-
Hill Education, 2015. 

P. Grey, P. Hurst, S. Lewis, R. Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, J. Wiley 
and Sons, 5th. Ed., 2009. 

B. Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, McGraw Hill, 1st. Ed., 2000. 

  

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE2104 125( = 0+35+90) (1+3) معالجة اإلشارات 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ي–االلد ة بديالا   دديي–الدالافياأللد ديلالة ب دديي–اإلش تا يلاألاظيدديكياالشد تا ياليلد يتةيلاليداىيال يادثيالي اطدوي

الاصدد وبياألل لدد ديل اظدد  يتياألاظيددديالاط ددديغ ددتيالي   ددتةيكياألاظيدددي ددثيالدد ي يي–االلدد ة بديلاالددديالددات يالل  دداي
ةيوياالل ف ايتياألاظيدي ثيالد ي ياليلد يتيكياص وصدت ي،األاظيدديال ا ا ددييلصدفديب لي د اال يال ف ضد  ديي–طويالي ا

لي دد اال يالفددتقي،ي  ل ددفي ددلت  تيلإلشدد تا يالالت دددي ددثياليدداىيال ياددثياليلدد يتيل ددالافيالىالت دددي،  ل ددفي ددلت  تي
الي  اال يال ف ض  ديليي  اال يالفتقتيالابي  ل في لت  تييتالي لاويديلالف  لديلالتاي ديل الافيالالت ديتياليتش   

اصد وبي  ل دفي دلت  تي دثيي– نيالياىيال ياثياليل يتي،ي  ل في لت  تي ثيالياىيال ياثيالي اطويل الافيالالت دي
 شدا بي–اصد وبي  ل دفي ايي–ىمداي  ل دفي ايي–  ل دفي اييداىيال ادتبيل  ل دفي ايي–الياىيال ياثيالي اطوي

  ل دفي دلت  تياأل د ا يي–االديالاظ  يل  ل دفي دلت  تيي–ديالاط ديال  تيي   تةي ثيال ي يب ل ااا ي  ل في اياألاظي
 الة ابيت

References: 

 Mark Owen, Practical Signal Processing, Cambridge University Press, 2012. 

John R. Buck, Computer Explorations in Signals and Systems Using MATLAB, Prentice Hall, 2nd. 
Ed., 2002. 
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM2105 75( = 0+25+50) (1+2) صناعي نأم 

 احملتوى العلمي للمقرر:
الياد طتي دنياأليد م يالي  ادديي-طتيال  ل ددياليا ي-اليا طتيالم ي  و ديييي-اليا طتيالمتتب و ديييي-اليا طتيالي م ا م دي

         يلضلى  ي ات ييا  تةيتي-ال ي  ديي يال ت قي–
References: 

Managing Electrical Risks in the Workplace, Code of Practice, December 2012 

Managing Risks of Hazardous Chemicals in the Workplace Code of Practice, July 2012. 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC2105  100( = 20+20+60) (2+2) حاسبالبنية 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 ال صدي   ذل لاليشد ف ال لد بيلالياطدق ل داة  صدي   ال لد ب د، ال ي  د    د ت تا، با د ا لي ،  ل   ل ل   يبا د

،ي اليا ط دد الاودت اللدت  د،ي الدذامتة يدو (ي،يال   يدفRISC, CICSاأللايدتي) ،ييةيلى   ال  م  ل اة األابلبث،
 الدذامتةي، ،يبا دد ب ل  لدب اال صد ف اادلا  لاإلادتا ي،  ةتد ةياإلااد ف يملاد   ل اللصفي،ي تم دب اطلط   اي 

اليصفل دي،يي تةي  يال ش  فياليصفل ثيب ل  لبي،يبا دياليش ى يالي لا  دي،ييش ى ي الطت  د الل اا   لص ى 
،ياليشدد ى ياليصددفل دي،ياليشدد ى يالي تابطددديبدداتة  ييا  فدددي،ييال ي ددا قيالب  ادد  ي،يالشددبم  يالب ا دددي،يال م ددفي،ي

يالبتيةديالي لا  دي،يا  اياألااقي،ي ين دي طب ا دت

 :( املعاجلات ادلقيقة والأنظمة املدجمة)معمل  التجارب
يتا  اياألااقي-يالياية يالاظ ي-يالاوتياليا ط  ي- لص ى يالات ي- لص ى يالااف

Textbook: 

V. Rajarman and T. Radhakrishnan, Computer Organization & Architecture, PHI LearningيPrivate 
Limited, New Delhi, 2007. 

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 جاتالدر

EEC2206 100( = 20+20+60) (2+2) نظم ادارة قواعد البيانات 

 احملتوى العلمي للمقرر:
،ي لص اي   مفيالب  ا  ي،يبا ديالاىايالب  ا  ي،يالاىايالب  ا  يال ىا دي،يل   يياايديلاظ يالاىايالب  ا  يليل ااي ت 

لالاىايالب  اد  يال ىا ددي،ي صدي  يالاىدايالب  اد  يال ىا ددييال لص ايلالاالديلالاىايالب  ا  يال ىا دي،يل   ياالل فل ت
لالاىددايال ايدد طي،ياين ددديى ددني صددي  يالاىددايالب  ادد  يال ىا دددي،ييا تاددديالاىددايالب  ادد  يال ىا ددديب لشددةت ديلالشددبم دي،ي

 يشتلايت
 :)معمل احلاسب(  التجارب

 .اليشتلاي-ب  ا  يالطلاب تي-لب  ا  ااتا يل  ا فياي-الشتلطياةب ت  ي طب قي- لل ايا ىاهيب  ا  
Textbook: 

 Carlos Coronel and Steven Morris, Database Systems: Design, Implementation, & Management, 
Cengage Learning, 2016. 
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC2207 100( = 20+20+60) (1+2) نظم المشغالت الدقيقة 

 احملتوى العلمي للمقرر:
با ددديال  لددبي،يالبا ددديالااا  ددديلل دداةيال شدد  فياليتم  دددي،يالتةيالب ددييلال اف ددذي،يااددلااياأللايددتي،يالددذامتةي،ي لصدد في

 ل ددياليلد لىيالذامتةي،يال د اي ي،ل دديال ةي دوي،ي   مدفياأللايدتي،ي ين دفيالب  اد  ي،يال ي  د  يال لد ب دي،ي اف دذي   مدفيى
لاليدد متلي،ياالاادد فيلاالاددتا ي  دد ي  مدد يالبتادد يجيب لدد ااا يااليا ط دددي،يالددالاوتيالب ا دددي،ي لصدد فيلل دد  ياليفدد   ،ي

 لاالاتابيالي ا ط ل ديلاطتااياالاا فيلاالاتا ي،يالبتيةديب ل  م يل ا طوياالاا فيلاالاتا ت
 : (املعاجلات ادلقيقة والأنظمة املدجمة)معمل  التجارب

يتال لص في-ىي    يالاافيلالات ي-ال ي    يالياطا  ي-ال ي    يال ل ب  ي-م  ب يبتايجيب   يال ةي و

Textbook: 

Renu Singh, B. P. Singh, Microprocessors Interfacing and Application, New Age International 
Publishers, 2002. 

Jon Stokes, Inside the Machine: An Illustrated Introduction to Microprocessors and Computer 
Architecture, No Starch Press, 2015 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEP2203 100( = 0+30+70) (2+2) كهربية ومحوالت آالت 

 احملتوى العلمي للمقرر:
  لل دا طدتق،ياإلا د   ىضدل   د ت  ل  دا ىي  د ،اإلا    ىضل    ت  أن ت ،االا    ىضل ف  ي  :اليل يت ال   ت يال 
 ي تمد   لدتىد  دث ال  م ،ياليل يت ال   ت ي تم     ي ف الاب ،اليل يت ال   ت يللاا  الاب ،األن تة ية ف
 ااودتة نلابد  الد ا    ، ي دلفل اليم  ودديالدااوتة ،اللا دا اللةد  ي دلال   تم دب :المتتبدث الي دلف ،اليلد يت ال   ت

 .ل طب ا  ت  الي  ااة األلة  ي لال  ،اللا ايالي ا ي لف ،المف قة ،المتتبث الةتا    ت البد ،الي لف

Textbook: 

 E. Fitzgerald, C. Kingsley and S. Umans, Electric Machinery, McGraw - Hill, 6th. Ed., 2003. 
References: 

 Jacek F. Gieras, Electrical Machines: Fundamentals of Electromechanical Energy Conversion, 
CRC Press, 2016 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE2205 100( =20+20+60) (2+2) الكهربية االتصاالت 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 اال صد ال   ل لد    .اال صد ف ااد ة ادلاب .الي  صدتة اال صد ال  اظد  ى  يدى  اظتة اال ص ال ، اظ  ىا صت

الطددلتتيالضلضدد قي ددثياظدد ياال صدد ال يال ي ن  دددتياليدد  يب ل الدد  يال ددتاا تيل لال ددتاا ا لدد اال   ددا ف :ال ا ظت ددد

اليد  ي ال د ، ا ف  د ال ف ضد ث، الابضدث المدلا   دا ف،يالابضدث المدلا   دا ف لالمي دد، ال  اد   اال صد ال يالابضد دكي
 تال ياث  ل ال  ب

 :)معمل االتصاالت(  التجارب

 .الياية  ي-  ا في ال  يالطلتي-  ا فيال تااي-  ا فياليااات
Textbook: 

Simon Haykin, Communication Systems, John Wiley & Sons, Inc., 5th. Ed., 2009. 
References: 

 B. P. Lathi, Zhi Ding, Modern Digital and Analog Communication Systems, OXFORD, 2008. 
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الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC2208  100( = 20+20+60) (2+2) (1التحكم اآللى )هندسه 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 يالدد  م ي،ي ددفيالي دد اال يال ف ضدد  دي،ييشدد اديياايدددكي  ت فدد  يليصددط    يى دد يالدد  م يافلددني،ي صددا ف  يياظليدد 

البددىاي،يالاىدداياا صدد تيال ين ددفيالصدداالانيل اظدد  ي،يا ةدد اياالدددياالا ادد فيب لدد ااا يال ين ددفيالب دد انيإلشدد تةيال ددا قي،ي
 ددي،يالايذةديالت  ض ديلاظ يال  م يلاش ا قيالي د اال يال  ميدديل ياظليد  يب الاىتد يكيي م ا م ددي،يمتتب ددي،ي  اتلل م

 لاو دي،ي تات دي،ي     يال اتاتي اظيدديالد  م يب لد ااا يطدتقي  ت د يلتليي،ي   د  ياطد قيالد اتاتيااظيدديالد  م ي
،ي     ياالل ة بديال يا ديلال تاا ديلياظليد  يالد  م ي،ي    دفيالد ة بدياالاظيدديماالددييRoot Locusب ل ااا يافي

يلاتالدي ااقياألاظيدي نيال ا ايي يالية ال ي)ال ي ي،يال تااي،تتتي(ت نيال ي ي،ياتالديطتقي    فيالاطأي،ي طب ا  ي

آىل(  التجارب  :)معمل التحمك ال
ي  م هيال د م يي-ي  م هيال  م ياليف ضفيال ا لبنيب ل ااا يالي  ىبي-ي  م هيال  م ياليم يفيال ا لبنيب ل ااا يالي  ىب

يتال ي  ل اتي-اليم يفيال ا لبنياليف ضفيب ل ااا يالي  ىب

Textbook: 

 Norman S. Nise, Control Systems Engineering, Wiley, 2015. 

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EE2233 ( 1التدريب الميدانى) 50 ( =25+25+0) تمرين 24 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
بأ داياليؤللد  يالتاالد ديلليداةي تب دديياالا ت قيي ياي   اد  يالفصدفيالاتالدنيالند ان اي اضنيالط لبي ات ب ًيي ااا  ًيب

 دنيال ات دتياليا اشدديي ناد قال دات بيي ل ب وتيلى ثيالطىبياظت تياليت تا ياليتا دديلال ي  دديال دثيام لدبت يادىفي  دتة
 يالياا ييي يالط لبت
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عات عدد السا

 االسبوعية
 الدرجات

EEC3109 125( =25+25+75)  (2+3) هندسة البرمجيات 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ياايديتي االديالاظ  ياليبا ديى نيال  لبيتيىي    يالبتيةديتيكااتةياليشتلايتيي ط بد  يالبتية د  يتيىي  ددي االددي

االلدد ااا يتيايذةددديالبتية دد  يتياليلاصددف  يتيال صددي  ييالي ط بدد  يتيايدد ذ يالاظدد  ييددويال تم دد يى ددنيالايدد ذ يالشدد و د
البا ونيتيبا ديالاظ ياليل ىديتيال صي  ياليبانيى نياألش  قيتي صي  يبتية   ياالل ة بديال  ظ دديتيال صدي  ييدويكىد اةي

ياا االل ااا يتي صي  ياللاةتديل يل اا يتيطتقيال اا تيالا  ل دياليل اايدي ثي االديالبتية   يليالي ا

Textbook: 

Ian Sommerville, Software Engineering, Addison Wesly,8
th
 edition, 2007. 

K.K. Aggarwal and Yogesh Singh, Software Engineering, New Age International Publishers, India, 
2006. 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 تالدرجا

EEC3110 125( =25+25+75) (2+3) تتصميم وتحليل الخوارزميا 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 صدددي  يل    دددفيالالات ي ددد  ،يطدددتقي صدددي  يالالات ي ددد  يبمفددد قةي،ي    دددفياتةدددديال  ا ددداي،ي دددالاياتةددددي  ا ددداي

نا و دديالي لا  دد،يالبتيةدديالالات ي   ي ثياليل وفياألل ل ديليل وفيالبا د  يليلد وفيال لا دق،يالب ديي دثيشدةتا يال
الا ا ي م د،يال ال  يلالاتت،يالب ي،يال ش  بيلال دا،ي ل لد   يالالات ي د  يالي لا  دد،ي طب اد  ي)ال ات دبي دثي طد بقي

يال تلا،يض طيالب  ا  ،يالتاالديال ل ب د(،ي م يفيالات ي   يغ تيمن تةيال الايلص لب ت ،ييشتلات

 :)معمل احلاسب(  التجارب
ياتال ي  ل يمين فتي-ض طيالب  ا  يل ا  في ةيت ي-البتية يالا ا ي م  ي-الات ي  يال ت  بي- يالب يالات ي 

References: 

 Robert Sedgewick and Kevin Wayne, Algorithms (4th Edition), Addison-Wesley 
Professional, 2011. 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 ةاالسبوعي
 الدرجات

EEC3111 100( =0+30+70)  (1+2) وسائط متعددة 

 احملتوى العلمي للمقرر:
  ت اياللل وطيالي  ااةيلي ا    يل ن ت  ي ثيال   ةيال لي د،يىا صتياللل وطيالي  ااةي)ال تمددي،يالصدل ،يالصدلتة،ي

ايجيضد طياال دى يلالصدلت،يم ف دديىيدفيالاب،ي  ى يالف ا ل(،يبتية   ياللل وطيالي  ااةكيبتايجي دأل ايالللد وط،يبدت
بددتايجيالللدد وطيالي  ددااةيلال  ل ددفيبدد  يالب  ادد  يكلددنيي فدد  ي  لددلب د،يى دد ايلي ط بدد  يل ةت دد ا ي شدد  فيالللدد وطي

(،يHard Disks, CD-ROM, DVD, CD-R/Wالي  دااةكيال  ت دايبللد وفي اد   يالللد وطيالي  دااةي)
 يي فدد  يالللدد وطيالي  ددااةي الاىتدد يلم ف ددديىي تدد ،يالدد ااا يلبتيةددديكاادد فيلكاددتالم ف ددديىي تدد ،ي ةتدد ةيلللدد وفي

ال  ت دايببدتايجيي،يHTMLاليملا  يال ثي اى ياللل وطيالي  دااةييد يادىفيل د  يالبتيةددياليتو دديليد يادىفيل ددي
ياااي  ت تلال يVirtual Realityال ا ادياال  تاض دي

References: 

 Digital Multimedia 3rd edition, John Wiley & Sons, Ltd., 2009 

 Brian P. Hogan, HTML5 and CSS3, 2
nd

 edition, 2013. 

 الفرقة الثالثة شعبة: هندسة الحاسبات والتحكم



 لمرحلة البكالوريوس الداخليةالالئحة   المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ

 قسم الهندسة الكهربية

- 201 - 

 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC3112 ( 2هندسه التحكم اآللى) (1+3)  (20+20+60= )100 

 احملتوى العلمي للمقرر:
الف ف،يةذلتياليلضو،يالاطب د،يياطط  يا مل ل يلالا،ي صي  يل اةيتالايالف فييالايذةد،ي    فياظ ييتاابديتالا

ال ثي ل تياص وبيا ا ي م ديى ني ل ايال  ل ضي ثيية فيال تاايلال ال بيلتالايالف ف،يال  ميد  يالاط ددي) د م ي
 دد(،ي صدي  يل  دل ضياظد يال د م ياليميدفيل   ذ دديالا في-PID  م يال ف ضدفيلال م يدفيالالدبثيي–يPIاليم يفيالالبثي

بدتايجيال    دفي فيالتاالث،يب لد ااا يتلدل يبدلا،يب لد ااا يطت ادديا مدلل ،يب لد ااا ي د  ييال  م كيب ل ااا يتل يال
لال صي  يب ل ااا يال  لب  ،ياتالدي اا   ي صي  ياللد طتة،يب الضد  ديالدني دفيىدااييد ياليشد مفيل لضد ،ياليفد    ي

 بشمفييةيفت
آىل( )معمل ا التجارب  :لتحمك ال

 اتال ي  ل يمين فتي-الايذة يب ل ااا يالي  ىبي-الي  م هيب ل ااا يالي  ىبي-يااي يلبتا يجيالي  ىب
Textbook: 

K. Ogata, Modern Control Engineering, Pearson, 5th. Ed., 2009. 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC3113 125( =0+35+90)  (2+3) المترجمات 

 احملتوى العلمي للمقرر:
  ت اييتا فيال تةيد،يالف  ب،يالي  فيالاد الاث،يالي  دفيالي ادل ،ي لا دقياللىلدف،يالد ا   يالمدلا،ي  لد  يمفد قةي

 الملا،يي طب ا  ت
References: 

 Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi , Jeffrey D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques, 
and Tools, 2nd Edition, pearson 2014 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM3106 50( =0+10+40)  (0+2) إدارة المشروعات 

 احملتوى العلمي للمقرر:
الاات ددد،ياالااتةيالم ف ددديلالمي ددد،ي لدداياااتةياليشددتلى  ،ياااتةياااتةياليشددتلى  كييبدد ائيى دد ياالااتة،ياليددااتايا

اليشتلى  ي ثياط تيااليم ا   يالي   د،يي ااا ياللا يلال م فد،يشدبم  يال  د بويالياطادثيلىاشدطد،ياليلد تيال دت ،ي
  يالبدتايجياليلد اايديةاالفيالاطديال يا د،ي ل  وياليلولل   يى نياأل تاا،ياااتةي ىي فيال اف دذيلالصد  اد،ي ين دديل د

  ثياااتةيلي  ب دياليشتلى  ت
References: 

 Juana Clark Craig, Project Management Lite: Just Enough to Get the Job Done...Nothing More}, 
CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.

Rory Burke, Project Management: Planning & Control Techniques, Wiley India Pvt. Ltd, 2009. 

Harold Kerzner, Project Management : A Systems Approach to Planning, Scheduling & 
Controlling, Project Management (Workbook), John Wiley & Sons, 2000. 
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

BAS3107 ( 4رياضيات هندسية) (2+2)  (0+30+70= )100 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ياايديل   ياال  ي ف،يالفض قياال  ي لث،ياالدياال  ي ف،يالي   تا يال شدلاو دياليافصد ديلالي صد د،ييا  ي ال يلك ص قك

ايالا ىدددياليتم  ددديل ب  ادد  ياليبلبددديلال  ددتي،ييادد   اإل صدد قال ل   دد  ياال  ي ل دددياليافصدد ديلالي صدد دتيياايددديىدد ي
اليبلبد،ييا   ايال ش  يل ب  ا  ياليبلبدديلال  دتياليبلبددتياظت دديالي   اددتيال ل   ىد  ياليا  فددييندفيال ل  دويالطب  دثي

االلد اتاقياال صد ونيلاا بد تيالفدتلضياإل صد و دتييتSPSSل ل  دويبلالدل تي    دفيالي ل لدى يال يا ددتيبتاد يجي
 دياليةيلى  ياإللد اتاب دكياليفد    ياألل لد ديليةد ال يال طب دقي دثياظد يالي  ليد  ياليا  فددييد ي  ديي صدا اياظت

 .الي  لي  ،ياا  افيالي  لي  ،يلصاويالاتات
References: 

John Bird, {Engineering Mathematics, Routledge, 2017 

K. A. Stroud and Dexter J. Booth, Engineering Mathematics, Industrial Press, Inc., 2013 

Dennis G. Zill and Warren S. Wright, Advanced Engineering Mathematics, Jones & Bartlett 
Learning, 2012 

Kevin R. Murphy, Brett Myors, Statistical Power Analysis, A Simple and General Model for 
Traditional and Modern Hypothesis Tests, Lawrence Erlbaum Associates, 2nd. Ed., 2004. 

Mendenhall, W., Introduction to Probability and Statistics, Boston: Duxbury Press, 10th. Ed., 1999. 

Terrell, G., Mathematical Statistics: A Unified Introduction, New York: Springer - Verlag, 1999. 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC3217 100( =20+20+60)  (2+2) النمذجة والمحاكاة 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 المتتب ددل الي م ا م د الاظ  ايذةد ي-الابضد ال ة بد لاالد االا ا ف االدي- الا ا ي م د الاط د ل اظ  الت  ض د الايذةد
 -األ  ا دد ال ف ضد  د الي د اال  ال  لديلاظ   ض ق  ث ال ين في- ال  لد  ض ق  ث الايذةدي- لاليلاوو ال تات د لالاظ 
 .االا ا ف باالد اليلصل د ل اظ  ال  لد  ض ق  ث ال ين ف

Textbook: 

K. Ogata, Modern Control Engineering, Pearson, 5th. Ed., 2009. 

 

 الكودي الرقم

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC3218 100( =0+30+70)  (1+3) نظم التشغيل 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 -الذامتةيال اا ت د– الذامتة كااتة- ل يش ى  اليا  فد ال  ال - ال ش  ف لاظ  األل ل د اللظ وا- ال ش  ف اظ   الاا
 االشد ب   يادوي-الل داا يالطت  ددي اااتة- الي  دااة اليشد ى  اظ - اليش ى  ةاللد- ليتم  دا ال ش  ف ل اة كااتة

 اظد  ي-اليل ىدد ال ش  ف اظ  ل شبم  يل ال ش  ف اظ ي- الاظ    ي  د لل وفي- الي ف   اظ ي- ال اااف ا  ةد لال لاا
 .ي ااة يشم د ى ث ال ش  ف اظ   ل طب ق بتيةد يشتلا ي-ال ا اث ال ي 

Textbook: 

Thomas Anderson and Michael Dahlin, Operating Systems: Principles and Practice, Recursive 

Books, 2014

I. A. Dhotre, Operating Systems, Technical Publications Pune, India, 2008. 
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 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 اتالدرج

EEC3219 125( =25+25+75)  (2+3) الذكاء االصطناعي 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ياايدي ثيالذم قياإلصطا ىني،يياايدي ثيل   يالدذم قياإلصدطا ىني دفياليشدمى ي،ي ين دفيال د ال ي دثيالفدتاغي،يالب دييلالب ديي

   ي لني،ياإلط تا ي،ي طب ا  يتاليلةدي،ياألل  بي،ي ين فيالي ت دي،ياظ ياإلا   ي،يالياطقي،يال فم تياإل
Textbook: 

Russell / Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3/E, Pearson Education, 2013

Stuart and Peter Norving, Artificial Intelligence: a modern approach Russel, Prentice Hall, 2nd. Ed., 2003. 

 

 المقرر عنوان للمقرر وديالكالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC3220 125( =25+25+75)  (2+3) التحكم الرقمي 

 احملتوى العلمي للمقرر:
،يالافياالا اد فيالابضد دي دثيZياايدي ثيال  م يالتايث،ي ين فياظ  ياللا يالي اطو،يالايذةديالت  ض ديل   ا  يالي اط دد،ي  دل ى 

التاي ديالي  اد،يكش تا يال ا قيالتاي د،ي    فيال اتاتياألاظيديالتاي دد،ي    دفيااللد ة بديال يا دديلااظيدديالتاي دد،ييااظيديال  م 
 صي  ي اظيديال  م يالتايثيب ل ااا يطتقيتل يال فيالتاالثيلتلل يبلا،يال  مي  يالىاط د)ي  م ياال اد ايلال شد  ف،ييفتدل ي

الدد  م يالي لدد ييدد ياددىفياليلدد تا يالي  فددديالي  ددااةيلال ددثيالىاطددث(،ييPIDفيلال م يددفيالالددبثيالايددلذ يالنادد وث،ي دد م يال ف ضدد
   دل يى دني  مد يي  د بو،ياظدد ي  مد يذا يادت يي  داا،ييلدد تا ي  مد يي  ادد،ياا ا و دديلاظدد ي  مد يي لاويدد،يالد  م يذا يال  ذ دددي

 ىددف،يالفصددف،يال  ميدد  يالصددا ى ديالايلذة ددد،يال  ميدد  يالياطا ددد،ياالي ي ددد،يالدد  م يالالددبث،يال  ددل ضيالددا ا ي مث،ي ددأن تا يال ف
،يال  ميد  يالي  يدداةيى دنيالايدد ذ ،يPumplessال  ميد  يذا يالددنىيي لضد ا،يال  ميدد  يالي ف ى دديلال  ددتيي ف ى دد،ي  ميدد  ي

   تا ،يال  مي  يالي م فدتضبطيالي  يى ،يال  مي  يالي ل ل د،يال  مي  يذا يال  ذ دياألي ي د،يال  مي  يي  ااةيالي 
 :)معمل احلاسب(  التجارب

ي-ي  مد هياليد  م ياليبادنيى دنيالطتا د يلال ف ضدفيلال م يدفيب لد ااا ياليد  ىبي-ي  م هياألاظي يي اط  يالد ي يب لد ااا ياليد  ىب
 اتال ي  ل يمين فت

References: 

 Charles L. Phillips and Troy Nagle and Aranya Chakrabortty, Digital Control System Analysis & Design (4th 
Edition), Pearson, 2014. 

 

 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC3221 125( =25+25+75)  (2+3) المتقدمة البرمجة أساليب 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 د(،الياية لاألاظيد االا تا يلشبمد  ين د( ال ا ند البتيةد ألالا  اليا  فد األاي ط ،يا  فد للل وط شبم    ث البتيةد  ل ل ب

 األشم ف، الةاالف، اللاةتد،  صي   لال ااف، التابط ا تا ،اإليى ث الصف د يملا  كيالب  ا   لااف االا تا  ى ث البتيةد ل   
 .ال لاا اش تا  ،ال ا اث ال ي   ث الذامتة اااتة،يالبا ق دىي   :اليايةد األاظيد،يب لي صف، الا صد ال ىي   ال الا،

 :)معمل احلاسب(  التجارب
اتالد ي  لدد يي-ااظيدد يالد ي يال ا ادني-الدط،يال صدي  ي-اادفيالب  اد  يل لصدد فيالشدبم  ي-بتيةد ياألاظيدد ياليايةد ي-بتيةد يالل دب

يمين فت

Textbook: 

 W. Richard Stevens and Stephen A. Rago, Advanced Programming in the UNIX Environment, 3rd Edition, 
Addison-Wesley Professional, 2013. 

Jon Duckett, Beginning Web Programming with HTML, XHTML, and CSS, Wrox, 2011. 
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM3207 50( =0+10+40) (0+2) حث والتحليلمهارات الب 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 .لاألاىا دد الب و دد،ياالا صد ا د، الفا دد، الادلا ث االى بد ت  دث األادذ يدو التاال د ل يل وف ال    ف كط ت :ال    ف يت تا 

     فت(يال    ف  ث اإلبااا لتا .لاليتاة ديال ا   ، الاطد،  اف ذ ال ف، اطد لص  غ ت ، اليلألد  ت )ياليل وف  ف  طلات

SWOT ( لاليا طت الفتب، الض ا،  لة  الالة،  لة) 
     دف  دث الفت دقيلىيدف ال   ل  الت .اليا طت     ف لمذل  الف واة، - ل  م فد ال فص  ث ال    فاليا  فدكي ل بااوف ب لالبد

  دث ل ب ي األل ل د الطتق كيت تا يالب ييتياليا لبد لالي  تا لالي  لي   الب  ا   ى ن ال نلت   ي د .المب تة اليل وف
الياطا ددي الدتلابط ب لد ااا  الب دي لي تمد   اليلةتددياالل فلد تا  صد  غد لم ف دد(يWeb)ال  لي دد الي ت  دد الشدبمد

يURLيالدتلابط لمذل ،ياليض ا ال  لب الية ف، ال ا ل  ، ال ب تا ، الب ييب ل ااا  م ف د(يNOT, OR, AND)ينف

 .ال  لي د الي ت  د الشبمد ى ن الي   د األي م  يصااا د  ا      ي د .الب يياليا لب ي ت  اا   تيتالب ي ا  وج   ا  

References: 

D. Newnan, T. Eshenbach, and J. Lavelle, Engineering Economic Analysis, Oxford University Press, 
2011. 

 G. R. Notess, Teaching Web Search Skills, Information Today Inc., 2004. 

 

 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC3234 ( 2التدريب الميدانى) 50 ( =25+25+0) تمرين 24 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
يليداةيالتاالد ديبأةداياليؤللد  يالند انيب لفتادديالن لندداالا ت قيي ياي   اد  يالفصدفيالاتالدني اضنيالط لبي ات ب ًيي ااا  ًيب اي

  تب ددددددي لددددد ب ويلى دددددني  ي  ددددداي ات دددددتاًي دددددثيات  دددددديال دددددات بييلضددددد  ًيبددددد يلصدددددايم يدددددفيل  ي  ددددد  يال دددددثي ددددداتب

 الياا ييا تيى  ت تيلى   ي  ي ظتتياليت تا ياليتا ديلال ي  ديال ثي م لبت ياىفي  تةيال ات بياىفييا اشديال ات ت
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 الكوديلرقم ا

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4022 200( =20+20+60(+)20+20+60) (2+2(+ )2+2) شبكات الحاسب 

 احملتوى العلمي للمقرر:
،يISPيعOSIياايديى يشبم  يال  لب  ي،يال اااي  يشبم  يال  لب  ي،ي  مفيالشدبمدي،يبا دديالشدبمدي،يالايدلذ يالا  لدثيل شدبمدي

،ي ين ديى نيالشبم  ي،يشمفي لص فيالشبمدي،ي    فيال لص في،ي    فيال أا تي،ي صي  يال يلايالفات ي،ي صدي  يي IPعTCPايلذ ي
شبمديذا يالللل يالي  ني،يشبم  ي لص فيالب  ا  ي،ياظ  يالت  اي،يالشبمديالتاي ديل ااي  يالي م ي دي،يشدبمديالاادفيغ دتيالي د اي ي

ال  م ي ثياالا ى   ي،يال لصد فيبد  يالشدبم  ي،يبتل لمدلال يي ال لة  ي،يالات ي  ي طباديالشبمدي،يالات ي  ياى ب تا ي صي  
لااي  يطباديالاافي،ي ين ديى نيبتل لملال يطباديالاافي،يبتل لملال يلااي  يطباديال   لتي،ي ي  يلاصلص ديالشبمدي،يالبت داي

 بمديال امبل  دي،يكااتةيالشبم  يتاأللم تلاني،يبتل لملفياافيالي ف  ي،يالش
 :)معمل احلاسب(  التجارب

 .بتية ي طب ا  يال ااا يالشبم  ي-اا   تياليل تيل ب  ا  ي- ة  ئيالشبم  ي-ااظي ي ش  فياةت هيالشبم  ي-ي  م هيالشبم  
References: 

 Kurose, James F., and Keith W. Ross. Computer networking: a top-down approach. 7
th
 edition. Boston: Addison 

Wesley, 2009.ي  

 Andrew S. Tanenbaum and David J. Wetherall, {Computer Networks (5th Edition), Pearson, 2010. 
 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4123 125( =25+25+75) (2+2) نظم قواعد بيانات متقدمة 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ل   يال تة ايالب  ا  يي اايد،يالاىايالب  ا  ياليل ىد،يالاىايالب  اد  يذا يالالدخيالي مدتتة،ياااتةيالاىدايالب  اد  ،ي دأي  يالاىداي

اىدايالب  اد  يال يا دد،يالب  ا  ،ييش مفيال لصفيالي  اي ،ي ا   ياااقيالاىايالب  ا  ،يالد ل بيضد طيالب  اد  ،يال  ةد  يلال لا د ،يال
اظ ياى يا ا ذيالاتات،ييل لاى  يالب  ا  ،يال اة  ي ثيالاىايالب  ا  ،ي صدي  يىي دثيى دنياظد يالاىدايالب  اد  ،ي طب اد  ي دثياظد ي

 الاىايالب  ا  ت
 :)معمل احلاسب(  التجارب

 مين فتاتال ي  ل يي-بتية يال اب طيالب  ا  ي-ا  اياألااقي-الات ي   يال تة ايالب  ا  
References: 

 Carlos Coronel and Steven Morris, Database Systems: Design, Implementation & Management, Cengage 
Learning, 2016.   

 Database Systems the Complete Book, 2nd edition, Pearson Education Inc., 2009. 
 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

اعات عدد الس

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4124 100( =20+20+60) (2+2) االصطناعية الشبكات العصبية 

 احملتوى العلمي للمقرر:
الاا  يال    يكيي  اال يال  ا فيالدذا ثي،يال   د  يي0يااي يل  ل ب  يال صب ديليب ائيالشبم  يال صب دكي  ت ف  ي،ييملا  يالي  لةدي

،يال     ي ل تش  ثي،يال     ي ل ي اثيلاليم اثي،ي  مفي  ل فيالب  ا  ي،يالشبم  يالي تابطديالاط دي،ي    ييال ط باني،يال     يال ا  لث
الشددبمدياليصددفل دي،يالشددبم  يالي تابطددديالي مددتتةي،يشددبم  ياالا شدد تيالا فددثي،يشددبم  ياالا شدد تيال ملددثي،ييلددديبلل  يدد  ي،يشددبم  ي

  يالتاال دياليا  فديل شبم  يال صب دتاالا ش تيالا فثيالا ا ي مثي،يال طب ا 
 Martin T Hagan and Howard B Demuth and Mark H Beale and Orlando De Jesús, {Neural Network Design (2nd 

Edition), Martin Hagan, 2014. 

 Hagan, Martin T. , Neural network design, Boston, PWS publishing company, 1996.ي 

 الفرقة الرابعة شعبة: هندسة الحاسبات والتحكم
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4125 100( =20+20+60)  (1+2) التحكم والقياس في العمليات الصناعية 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 ت ودددياالشدد تا ي اددلاايال ي  دد  يالصددا ى د،يالايذةددديلالي  مدد ةيل  ي  دد  يالصددا ى د،ياظدد يالا دد ايالتاي ددد،يال ل لدد  يالذم ددد،ي

التاي د،ييلاويديال  لبيلىل  لاذيى نيالب  ا  ،ياظ يال  م يالتاي دياليل ىد،ي طب ا  يال  مي  يالاا اد،ياظ  ي  مد ياليتاابددي
 ،ي ين ديى ني صي  ياظ يال  م يب ل  لب  ي ثيال ي    يالصا ى دت(SCADAلاالل  لاذيى نيالب  ا  ي)

آىل  التجارب  :( املعاجلات ادلقيقة والأنظمة املدجمةمعمل  –)معمل التحمك ال
 اتال ي  ل يمين فتي-األل  لا يى نيالب  ا  ي- طب ا  يال ل ل  ي-يؤاوي يال ل ل  

References: 

 Franklyn W. Kirk, Instrumentation and Process Control, Amer Technical Pub, 2014. 

 Tatjewski, Piotr. Advanced control of industrial processes: structures and algorithms. Springer Science & 
Business Media, 2007.ي 

 Fortuna, Luigi, et al. Soft sensors for monitoring and control of industrial processes. Springer Science & 
Business Media, 2007.ي 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

الساعات عدد 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM4108 75( =0+25+50)  (1+2) مجتمع تكنولوجيا المعلومات 

 احملتوى العلمي للمقرر:
  تلايال  لبيي–اض   ياألي يلالاصلص ديلاألاىا   يي–اإلال  يلال  لبيي– مالللة  يالي  لي  يللي  يية يويةا اي

ااي  يشبمديي–الاا  يل شت    يال  لبيي– تا بيالبتايجيي–جيلالب  ا  يال تا  ة   ي ي  دياألةت ةيلالشبم  يلالبتايي–
 يشتلى  يالبتية   ي–ال طب ا  يغ تيالتاال ديل   لب  يي–ي ماديال يفياإلااتىيي–اإلا تا يل بشت دي

References: 

 Kollock, Peter, and Marc Smith, eds. Communities in cyberspace. Routledge, 2002.ي 

 Servon, Lisa J. Bridging the digital divide: Technology, community and public policy. John Wiley & Sons, 2008.ي 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4232 100( =20+20+60) (2+2) نظم التحكم الذكية 

 احملتوى العلمي للمقرر:
اظ يال  م يالذم د،يالياطقياليبت ،يال اظ  يالذا ن،يكل ااا يالشبم  يال صب دي نيال  م يلالايذةد،ي ل ل   يالشدبم  ييياايديى 

 0ال صب د،ي اظيديال  م يبإل ااا يالشبم  يال صب د،يلالياطقياليبت 
آىل  (التجارب  :معمل احلاسب(  –معمل التحمك ال

ي  م هيالشبم  يال صدب  يي-ي  م هيااظي يال  م ياليبتي يب ل ااا يالي  ىبي-الي  ىبي  ا قيالافياليةيلى  ياليبتي يب ل ااا 
 األصطا ى  يب ل ااا يالي  ىبت

References: 

 Pedro Ponce-Cruz and Fernando D. Ramírez-Figueroa, Intelligent Control Systems with LabVIEW, Springer, 
 ي.2009

 Zilouchian, Ali, and Mohammad Jamshidi. Intelligent control systems using soft computing methodologies. 
CRC Press, Inc., 2000. 

 HARRIS, Christopher John, Advances in intelligent control. CRC Press, 1994.ي 
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4243 100( =0+30+70) (2+2) الشبكاتن أم 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ىددتضيىدد  يأليدد يال  لددب  يكي اددلاايال  ددا يى ددنيال  لددب  ي،ي يدد يال  لددب  يلالشددبم  ي،يطددتقيالددا  ايتيياظليدد  ي

لمدلال يتيبتل يRSAال شف تيافياديكيطتقيال شف تيالي ي ن دديلال دثي   يدايى دنياليف د  يال د  ي،ياظد يال شدف تيالا  لدثي
كيال ي  دددييدد ييالبتية دد  التايددثيتي يدد ييطددتقيال لا ددواأليدد يكيىي  دددي ل  ددوياليفدد   ،ي،يطددتقيال أمدداييدد يالتل دددي،ي

ياددي،ي يد يالاىدايالب  اد  يتي يد يالشدبم  يكيالف تلل  يلالبتايجياألاتىياليش بتدي،ي صي  ياظد ي شد  فيال  لدب  ياف
،ييWeb،ياظد يال دلاوطيالا ت ددي، يد يالشدبمديال  لي ددييIpsecا  لدثيلالبتل لمدلفياليIP ي يبتل لملال ياالا تاد ي

  ي يالبت اياأللم تلاني،ي لة ي أي  ياظ يكااتةيالشبم  ت
References: 

 James F. Kurose and Keith W. Ross, "Computer Networking: A Top-Down Approach," 
6

th
 Ed., Pearson 2012. 

 A. S. Tanenbaum and David J. Wetherall, 'Computer Networks', 5
th

 Ed., Prentice-Hall, 
2010. 
 Kaveh Pahlavan and Prashant Krishnamurthy, "Networking Fundamentals: Wide, Local 
and Personal Area Communications," Wiley, 2009. 
 Joseph MiggaKizza, Computer Network Security, Springer Science & Business Media, 2005. 

 
 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4239 100( =0+30+70) (2+2) نظم الروبوتات 

 احملتوى العلمي للمقرر:
صد وبياألل لدد ديياايددي،ي تمدديالتلبدل ي،ييشدد مفيال تمددي،يال دفيال ملدثيل  تمدددي،يا ا ي م دديذتاايالتلبدل يالا

ل    يالبتيةديى نييل لىياللظ فثيتيذم قيالتلبل يل اط طياللظ وايتيالاظ يالاب تةيل االديالي ت دي دثي طب اد  ي
 التلبل يت

References: 

 Morgan Quigley and Brian Gerkey and William D. Smart, Programming Robots with ROS: A 
Practical Introduction to the Robot Operating System, O'Reilly Media, 2015. 

 NIKU, Saeed B. Introduction to robotics: analysis, systems, applications. New Jersey: Prentice 

Hall, 2001. 

 يNof, Shimon Y. Handbook of industrial robotics. Vol. 1. John Wiley & Sons, 1999.يي 

 
 

 الكوديالرقم 

 قررللم
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4340 200( =100+50+0(+ )0+50+0) (4+2(+ )1+1) المشروع 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 ال يالط لبيب    فيل صي  ياظ  ي االثيي م يفييل ااي ي ثيذل ياأللايلالبتايجيالتاال ديال ثيا  يب م لد بت يادىفي

ل  ضددي ي ات ددتياليشددتلايالياددا ييدد يالط لددبي ف صدد فياطددلا يال    ددفيلال صددي  يالي اادددييلددالا يالاتالدددياليا  فددد
الشدد تاط  ي صددلفيال يددفيالي ا ددديلشدد ي دي طب ادد  يال  لددبيافلددثيل ي  مدد ةيالت  ضدد ديل اظدد  ياليلددببيلاالا بدد تا ي

    بياأللدايلال ا صدتيالي ي  ديك يل  ياأليدتيل ةدبيا ي بدت  يالط لدبي دثييشدتلىديلىاداييا اشد  يى دني فتد يلالد
 التاال ديالا و يى  ت ييشتلىديلاات  يى ني طب ات ي ثيية فيىي  ييل ابىت

 

http://www.amazon.com/James-F.-Kurose/e/B001IGQHKM/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Keith+W.+Ross&search-alias=books&text=Keith+W.+Ross&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/David-J.-Wetherall/e/B0046BU0EU/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1421329559&sr=1-1
http://www.amazon.com/Networking-Fundamentals-Local-Personal-Communications/dp/0470992891/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1421333236&sr=1-18&keywords=Stallings%2C+Local+and+Metropolitan+Area+Networks%27%2C
http://www.amazon.com/Networking-Fundamentals-Local-Personal-Communications/dp/0470992891/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1421333236&sr=1-18&keywords=Stallings%2C+Local+and+Metropolitan+Area+Networks%27%2C
http://www.amazon.com/Networking-Fundamentals-Local-Personal-Communications/dp/0470992891/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1421333236&sr=1-18&keywords=Stallings%2C+Local+and+Metropolitan+Area+Networks%27%2C
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 (1) اختياري مقرر

 المجال المقرر الكود

EEC3214 حاكمات قابلة للبرمجة A 
EEC3215 الرسم بالحاسب B 
EEC3216 األنظمة ذات الوقت C 

 

 (2اختياري) مقرر

 جالالم المقرر الكود

EEC4126  التحكم الصناعينظم A 
EEC4127 نظم التحكم الطبية بالحاسب C 
EEC4128  تمييز االنماط ومعالجة الصور B 

 

 (3اختياري) مقرر

 المجال المقرر الكود

EEC4129 البرمجة بالجافا وتطبيقاتها  B 
EEC4130 النظم الخبيرة  A 
EEC4131 تأمين الحاسب C 

 

 (4اختياري) مقرر

 المجال المقرر لكودا

EEC4233 بالحاسب الرؤية  B 
EEC4234 الزمن الحقيقي  تحكم نظم A 
EEC4235 الشبكات الالسلكية C 

 

 (5اختياري) مقرر

 المجال المقرر الكود

EEC4236 نظم الحاسب املوزعة C 
EEC4237 موضوعات مختارة في هندسة النظم A 
EEC4238 سباتموضوعات مختارة في هندسة الحا B 

 

 حسب وروده ابلالحئة ادلراس ية. * للطالب احلق ان خيتار أأي مقرر من املقررات الاختيارية السابقة

 كام جيوز للطالب أأن خيتار احد املسارات االتية: * 

A أأنظمة التحمك ابحلاس بات 

B الرؤية والرمس ابحلاسب 

C ش باكت احلاسب والنظم املوزعة 

 

 والتحكم المقررات االختيارية شعبة هندسة الحاسبات 
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر نوانع

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC3214 100( =0+30+70) (1+2) حاكمات قابلة للبرمجة 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ي–بتيةدديال د م يالياطادنياليبدتيجيي–ىيد تةيال د م يالياطادنياليبدتيجيي–ال  م يالياطانياليبتيجيلال  م يالصدا ىني

ي–الد  م يال دااىيي–اادفيالب  اد  يي– ا لفيالب  ا  يي–الالافيال ل ب ديي– ااا يالي– ةت ةيال لا  يي–األشم فيالل ي دي
   الص  اديلام ش اياألاط قي–كةتاقا ياألي  ي

آىل(   :التجارب )معمل التحمك ال
  طب ا  يى نيال  مي  يالا ب ديل بتيةد

References: 

 W. Bolton, Programmable Logic Controllers, Newnes; fifth edition, 2009. 

 K. T. Erickson, Programmable Logic Controllers: An Emphasis on Design and Application, 

Dogwood Vally Press, LLC; third edition, 2006. 

 E. Mandado, J. Marcos, and S.A. Perez, ‘Programmable Logic Devices and Logic    
Controllers’, Prentice-Hall, 2012. 

 G. Michel, ‘Programmable Logic Controllers: Architecture and Application’, John Wiley, 
2013. 

Frank Petruzella, "Programmable Logic Controllers," 4
th

 Ed., McGraw-Hill 
Science/Engineering/Math; 2010. William Bolton, "Programmable Logic Controllers," 5

th
 

Ed., Newnes; 2009. 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC3215 100( =0+30+70) (1+2) الرسم بالحاسب 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ي  لةدديي– ادا تيال تمدديي– ت يالصدلتيي– ال  يالصلتيي–ايذةديل    فيالصلتيي–ي  لةديالصلتيلالتؤ ديب ل  لبي

 .يلة  يالص  تةيلالي  لةديي  ااةياتة  ياإل ض  الي–الصلتيي  ااةياألشم في

References: 

 John F. Hughes, Andries V. Dam, Computer Graphics Principles and Practice, Addison-Wesley; 
third edition, 2014. 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC3216 100= (0+30+70) (1+2) ات الوقتاألنظمة ذ 

 احملتوى العلمي للمقرر:
  ا ددايي– الدد  يالبتية دد  يي–ىي  دد  ياال صدد فيالي   ب ددديي–ي(ب ددتى)شددبم  يي–اللدد ى  يي– لصدد ايالدد ي يال ا اددني

  طب ا  ي اال دي–طتقي ا   ياالى ي ا ديي–لي   ديالاطأيي–الةاللديي–اليت  ي
References: 

 G. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg, Distributed Systems Concepts and Design, Addison-
Wesley; third edition, 2012. 

 Q. Li, C. Yao, Real-Time Concepts for Embedded Systems, CMP Books, CMP Media LLC; 2003. 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Frank+Petruzella&search-alias=books&text=Frank+Petruzella&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Programmable-Logic-Controllers-William-Bolton/dp/1856177513/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1421327549&sr=1-1&keywords=Programmable+Logic+Devices+and+Logic+Controllers
http://www.amazon.com/Programmable-Logic-Controllers-William-Bolton/dp/1856177513/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1421327549&sr=1-1&keywords=Programmable+Logic+Devices+and+Logic+Controllers
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 اتالدرج

EEC4126 100( =0+30+70) (1+2) نظم التحكم الصناعي 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 ل ل   يايذةديالاظ ي) تات د،يم ي  و د،يي م ا م د(،ييملا  يال  م يالصا ى دي)اليف   ،يال ال د،يي م ا م د،ييا تا دد(،ي

لدد  م يب ل  لددب،ياظدد يالدد  م ياالشددتا ثيالالاطددو،يب اودد  يال تمددد،يىا صددتيالدد  م يالاتدد وث،يالي ددت يالاطددل ،ياظدد يا
،ياظدد يالدد  م ياليددل ا،ي طب ادد  ياظدد يالدد  م يالصددا ى دي)االلدديا ،يي طدد  يالاددلى،يSCADAل  صدد فيالب  ادد  ي

  ييي ط  يي  لةديالي  ه،ياظ يالت (ت
References: 

 P. Zhang, Advanced Industrial Control Technology, William Andrew, Applied Science; first edition 
2010. 

 F. Greg Shinskey, Process Control Systems: Application, Design, and Adjustment, Mcgraw-Hill 
(Tx); third edition, 1998. 

 Michael J. Grimble, Industrial Control Systems Design, Jhon-Wiley & Sons LTD; 2001. 

 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4127 100( =0+30+70) (1+2) نظم التحكم الطبية بالحاسب 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ياايديل ايذةديالت  ض ديل اظ يال  ل ديلالفل لللة دي،يال ات بيالاطدنيل داظ ي،يالايذةدديال شدلاو دي،يايد ذ ياظد يالتاددي

 م يىض ديالا بي،يط ادياظ  يالا بي،يايذةديالةت  يالتضيثي،يايذةديالةت  يال افلدثي،يالد  م يلالالتةيالايل دي،يي م ا
 الم ي  وثي ثيال افات

References: 

 Karl J. Astrom, Computer-Controlled Systems Theory and Design, Dover Publications, 2011 

 P. Zhang, Advanced Industrial Control Technology, William Andrew, Applied Science; first edition 2010. 

 Michael J. Grimble, Industrial Control Systems Design, Jhon-Wiley & Sons LTD; 2001. 

 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4128 100( =0+30+70) (1+2) تمييز األنماط ومعالجة الصور 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 لايي–الطتقياال ص و ديل   تايى نياألاي طيي–ال اااةيي–ال اىبيل    فياللي  يي–ية فيال  تايى نياألاي طي

 ي  لةديالصلتيالي لادي–ال تة ايالصلتيي–  ل  يالصلتيي– ين فيل  ل فيالصلتيي–ي  لةديالصلتي
References: 

Frank Y. Shih, Image Processing and Pattern Recognition, John-Wiley-IEEE Press; 2010. 

Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Digital Image Processing, Printice-Hall; 2002. 
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4129 100( =0+30+70) (1+2) هاالبرمجة بالجافا وتطبيقات 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ياايددديىدد ي طب ادد  يالة  دد ،يبادد قا يالدد  م ،يالددالاف،ياليصددفل   ي،ياألب دد ا،ييملادد  يلاةتدددياليلدد اا ،يال   يددفييددوي

 األاط قيل لا وي النت ،ي  اايال ت اا،ياليل ف  ،يال   يفييويالاىايالب  ا  ت

References: 

 I. Sommerville, 'Software Engineering', 9
th

 Ed., Addison-Wesley, 2015. 

 Grady Booch, Robert A. Maksimchu and Michael W. Engle, "Object-Oriented Analysis 
and Design with Applicatins," 4

th
 Ed., Addison-Wesley Professional, 2010. 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4130 100( =0+30+70) (1+2) النظم الخبيرة 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ال يالي   اددياالى بد تا يالاظت دديل تلد يلاال  يد يتبا ديالاظ يالاب تةيليملا  ت ياالل ل دتيي ين دفيالي ت دديلااللد ا   ي

ب لاظ يالاب تةتيالاظ يالاب تةياليبا ديى نيالالاىاي) ين فيىا يالااديلشبم  ياالل ا   (تياين دييشدتلتةتيشدبم  ياللدببي
لاالى ا ايل اظ يالاب دتةتيالد ااا يل دديالبتللدل ي دثيالداظ يالاب دتةي)ي دت يااللد ا   ،يال ل لدفياأليد يثيلالا فدثييدوي

 ا  (تال فم تيغ تيالاا ق،ي طب 
References: 

 Russell Stuart, J. and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, new Ed., 
Prentice Hall, 2009ت 

  Peter N. , Stuart R. , Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hal, 2002. 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

د الساعات عد

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4131 100( =0+30+70) (1+2) تأمين الحاسب 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ةتد ةيال  لدب  ي ي يد لاإلا دتاق،يياألي )البصي  يالتاي د(،يياايدي ثيال شف ت،يالات ي   يال شف ت،ييدلبلال  أي  ي

تللد  يال  لدب  ،ي دأي  يالاىدايالب  اد  يلشددبم  يل د  يالبدتايج،ي ي  ددي د  يالبدتايجييد يالالدخيبدال ي صدت ،،ي  
 ال  لب  ت

References: 

 Radia Perlman, “Network Security: Private Communication in a Public World,” 2
nd

 Ed., 
Series in Computer Networking and Security, 2008.  

 Mark Ciampa, “Comp TIA Security+ Guide to Network Security Fundamentals,” 5
th

 Ed., 
Cengage Learning, 2014.  

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Grady+Booch&search-alias=books&text=Grady+Booch&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Robert+A.+Maksimchuk&search-alias=books&text=Robert+A.+Maksimchuk&sort=relevancerank
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4233 100( =0+30+70) (1+2) بالحاسب ةالرؤي 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 ،ل صلت ال تلا   ا ا ،الصلت   ل   ،اليتش    ،لصلتا ي  لةد كالصلت ي  لةد الات ي   ل طتق ل يب ائ
 ،االضد ود،يب ل  لدب التؤ دد طدتق ل يبد ائ ،الصلت     ف ،اليىي، ال اتا  ،اإللا ط ي  ال مل   ،الب  ا   ضبط

 ،ل اادف الا  لد د اليلاصدف   ل مد ي تاياليةلد  الاظد   ،االلدط،  مدل   ل المد ي تا يلاويدد ،الم ي تا  ين ف ،البصت   
 اليلد، ،األشدم ف ى دث ال  دتا ،مدلا البد ت يلد، ،ل يلاادو الااا  دد اليتاابدد : طب اد   ،اليةلديد  دالتؤ ل األت ب ط

 .األب  ا نىنث ال  بو ،األب  ا نىنث

References: 

 Pedram Azad, Tilo Gockle , R. Dillmann, Computer Vision: Principles and Practice, Elektor 
Electronics Publishing, 2008. 

 D. Forsyth and J. Ponce, "Computer Vision: A Modern Approach", 2nd Ed., Prentice Hall, 
Englewood Cliffs, NY, 2011. 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4234 100( =0+30+70) (1+2) نظم تحكم الزمن الحقيقى 

 للمقرر: احملتوى العلمي
،ي الااياظ يال ي يال ا اث،يال  م يال  د ب ث،يالد  م ياليتشدا،يالي ط بد  يالي ا دديلالبتية د  ،ي ادلاايال  ميد  يياايدي

 اليب شتة،يايذةدياظ ي  م يال ي يال ا اث،ي صي  يالياظي  ،ياظ ي ش  فيال ي يال ا اثيلالبتية   ،ي طب ا  ت
Textbooks 

 Rob Williams, “Real Time Systems Developments“, Prentice Hall, 2006. 

 Hermann Kopetz, “Real Time Systems Design Principles for Distributed Embedded Applications”, Prentice 

Hall, 2006. 
References: 

 S. Varada Rajan, Embedded Real Time Systems, Modern Media 2014. 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4235  100( =0+30+70) (1+2) الشبكات الالسلكية 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ا صدد ال يالب  ادد  يالىلدد م د،يشددبم  يال  لددب  يالىلدد م د،يالشددبم  يال شددلاو د،يشددبم  يبتل لمددلفي  يبددثيلالشددبم  ي

  تمددد،يالااددفيالى  اياددثيالي  ددت يلالىلدد مث،ي صددي  يشددبم  يااددفيالب  ادد  يالتاي دددياللددت  ديالىلدد م د،يالشددبم  يالي
يالي يللديلالن ب د،يالاظ )ةثياايا ،يةثيبثياتياا،يشبم  يالة فيالن لييلغ ت  يي يشبم  يالي يلف(

References: 

 Himanshu Dwivedi, Chris Clark and David Thiel, “Mobile Application Security,” 1
st

 Ed., 
McGraw-Hill Osborne Media, 2010.  

 William Stallings , "Network Security Essentials Applications and Standards," 5th 
Edition, Prentice Hal, 2013. 

 

http://www.amazon.com/Himanshu-Dwivedi/e/B001IXO8N8/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Chris%20Clark
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=David%20Thiel
http://www.amazon.com/Network-Security-Essentials-Applications-Standards/dp/0133370437/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1421329651&sr=1-2&keywords=stalling%2C+%27Computer+Networks%27
http://www.amazon.com/Network-Security-Essentials-Applications-Standards/dp/0133370437/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1421329651&sr=1-2&keywords=stalling%2C+%27Computer+Networks%27
http://www.amazon.com/William-Stallings/e/B000APXR9Q/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1421329651&sr=1-2
http://www.amazon.com/Network-Security-Essentials-Applications-Standards/dp/0133370437/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1421329651&sr=1-2&keywords=stalling%2C+%27Computer+Networks%27
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 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4236 100( =0+30+70) (1+2) الموزعة نظم الحاسب 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ياايديلاظ يال  لب  ياليل ىدي،يبا ديالاظ ياليل ىدي،ياظ يال ش  فياليل ىدديلشدبم  يال  لدب  ي،يالاىدايالب  اد  ياليل ىددي،ي

،ي فياليش مفيب ل   ت يتي ل ل  ياي ذ يال لد ب  يكي ا لد يالي   دتا ي،يالافيال بد افي،يال ي  د  يال دثي  يدفي دثيافداياللاد ي
يOCCAM،ييADAلت   يالب  ا  ي،يا ص فيال ي    يالي   ب دي،يكااتةياليش في،يطتقيالةاللدي،يل   يال لد ب  ياليل ىددي

  لي  يل   يي   دت
References: 

 Sanjay Razdan, "Fundamentals of Parallel Computing,"  Alpha Science International Ltd, 
2014 . 

 Maarten Van Steen Andrew S. Tanenbaum, "Distributed systems", Pearson Education 
Limited; International ed of 2nd revised ed edition, 2013. 

 George Coulouris, Jean Dollimore and Tim Kindberg, "Distributed systems: conce pts and 
design", Addison Wesley, 5

th
 Edition, 2011. 

Andrew S. Tanenbaum , "Distributed Operating systems", Prentice Hall, 5th Ed., 2010. 

 

 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4237 100( =0+30+70) (1+2) موضوعات مختارة فى هندسة النظم 

 احملتوى العلمي للمقرر:
في االدديالداظ ،يالد  م يالصد ا،ياليتشد   يالين ل دد،يطدتقيال ابدؤيال شدلاو د،يالد  م يالي دأا  ،ياظد ييلضلى  ييا  تةي نيية 

 0ال  م يالذم د
References:  

 J.T. MacClave and T. Sincich, “Statistics," 12th Ed., Pearson,2014.

 D. Wackerly, W. Mendenhall and R.L. Schraffer, "Mathematical Sta tistics with Applications", 
8

th
 Ed., Duxbury, 2012.  

 W. Mendenhall, R.J. Beaver and B. Beaver, "Introduction to Probability and Statistics", 1
4th

 
Ed., Duxbury Press: Belmont, CA, 2012.  

 B.P. Lathi, “Linear Systems and Signals,” 2
nd

 Ed., 2007.  

 Simon Haykin and Barry Van Veen,”Signals and Systems”, 2
nd

 Ed., Wiley, 2003. 

 

 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4238 100( =0+30+70) (1+2) موضوعات مختارة فى هندسة الحاسبات 

 احملتوى العلمي للمقرر:
  ،يبا ديال  لب  ،ياظت   ي االديالبتيةدد،يالللد وطيالي  دااة،يال ا ا دديالا  ل دد،ييلضلى  ييا  تةي نيية في االديال  لب

 اظ يال    يالطب   دي-ال  لب  يالضلو د،ياظ يالي  لي  يالة تا  د،ياظ يالي  لي  يالذم د،يال اا بيى يالب  ا 
References:  
 William Stallings, "Network Security Essentials Applications and Standards," 5th Edition, 

Prentice Hal, 2013 

 D. Forsyth and J. Ponce, "Computer Vision: A Modern Approach", 2
nd

 Ed., Prentice Hall, 

Englewood Cliffs, NY, 2011.

 H.M. Deitel, P.J. Deitel and D.R. Choffnes, “Operating systems,” Pearson Prentice Hall, 
2006.  

http://www.amazon.com/Fundamentals-Parallel-Computing-Sanjay-Razdan/dp/1842658808/ref=sr_1_fkmr0_1?s=books&ie=UTF8&qid=1421355341&sr=1-1-fkmr0&keywords=%22Fundamentals+of+parallel+processing%22
http://www.amazon.com/Fundamentals-Parallel-Computing-Sanjay-Razdan/dp/1842658808/ref=sr_1_fkmr0_1?s=books&ie=UTF8&qid=1421355341&sr=1-1-fkmr0&keywords=%22Fundamentals+of+parallel+processing%22
http://www.amazon.com/Sanjay-Razdan/e/B00QW733QI/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1421355341&sr=1-1-fkmr0
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Maarten+Van+Steen+Andrew+S.+Tanenbaum&search-alias=books&text=Maarten+Van+Steen+Andrew+S.+Tanenbaum&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Maarten+Van+Steen+Andrew+S.+Tanenbaum&search-alias=books&text=Maarten+Van+Steen+Andrew+S.+Tanenbaum&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Network-Security-Essentials-Applications-Standards/dp/0133370437/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1421329651&sr=1-2&keywords=stalling%2C+%27Computer+Networks%27
http://www.amazon.com/Network-Security-Essentials-Applications-Standards/dp/0133370437/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1421329651&sr=1-2&keywords=stalling%2C+%27Computer+Networks%27
http://www.amazon.com/Network-Security-Essentials-Applications-Standards/dp/0133370437/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1421329651&sr=1-2&keywords=stalling%2C+%27Computer+Networks%27


 لمرحلة البكالوريوس الداخليةالالئحة   المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ

 قسم الهندسة الكهربية

- 214 - 

 

 

 

 

 

 

 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE3006 200( =0+30+70(+)0+30+70) (2+3(+ )2+3) موجات كهرومغناطيسية 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ابد وطياليلةد  يالاا ادديغ دتيي-الفةلا يالتا ادي–  ل   ياليلة  يياف ديال الايي-اليلة  ي ثياأللل طياليبااةيالى ة   د

 ياا شدد تييلةدد ي–اظت ددديل صددي  ياليشدد ت وي اإلشدد  ايتي–اطددلطيالااددفيي–يادد بوياليلةدد  يالاا اددديل مب ت دد يي–الف  لدددي
ي لل طياا ا فياليلة  ييمشل ديال الايلاظ ياليلة  يالاا اديلالضلو ديتي–التاا لي

References: 

Sophocles J. Orfanidis, Electromagnetic Waves and Antennas, Rutgers University, 1999–2014 

David H. Staelin, Electromagnetics and Applications, MIT, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC3141 100( =20+20+60)  (2+2) مقدمة في الذكاء االصطناعي 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ياايدي ثيالذم قياإلصطا ىني،يياايدي ثيل   يالذم قياإلصدطا ىني دفياليشدمى ي،ي ين دفيال د ال ي دثيالفدتاغي،يالب ديي

ي يياليلةدي،ياألل  بي،ي ين فيالي ت دي،ياظ ياإلا   ي،يالياطقي،يال فم تياإل  ي لني،ياإلط تا ي،ي طب ا  يتلالب

Textbook: 

 Stuart and Peter Norving, Artificial Intelligence: a modern approach Russel, Prentice Hall, 2nd. Ed., 
2003. 
References: 
 Keith Frankish and William M. Ramsey, "The Cambridge Handbook of Artificial 

Intelligence," Cambridge University Press, 2014.
 Kevin Warwick, "Artificial Intelligence: The Basics," 1st Ed., Routledge, 2011.  

 DتيWتيPatterson, 'Introduction to Artificial Intelligence and Expert Systems', Phi 
Learning, 2009ت 

RتيStuart and PتNorving, ‘Artificial Intelligence A Modern Approach’, 2nd Edكي -Prentice ,ت
Hall, 2002ت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 الفرقة الثالثة شعبة: هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

http://www.amazon.com/Cambridge-Handbook-Artificial-Intelligence/dp/0521691915/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1421185564&sr=1-7&keywords=Artificial+Intelligence%3A+A+Modern+Approach%E2%80%99
http://www.amazon.com/Cambridge-Handbook-Artificial-Intelligence/dp/0521691915/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1421185564&sr=1-7&keywords=Artificial+Intelligence%3A+A+Modern+Approach%E2%80%99
http://www.amazon.com/Cambridge-Handbook-Artificial-Intelligence/dp/0521691915/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1421185564&sr=1-7&keywords=Artificial+Intelligence%3A+A+Modern+Approach%E2%80%99
http://www.amazon.com/Artificial-Intelligence-Basics-Kevin-Warwick/dp/0415564832/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1421185501&sr=1-6&keywords=Artificial+Intelligence%3A+A+Modern+Approach%E2%80%99
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

BAS3107 ( 4رياضيات هندسية) (2+2)  (0+30+70= )100 

 احملتوى العلمي للمقرر:
فصد ديلالي صد د،يياايديل   ياال  ي ف،يالفض قياال  ي لث،ياالدياال  يد ف،يالي   دتا يال شدلاو دياليايا  ي ال يلك ص قك

،ييادد   ايالا ىدددياليتم  ددديل ب  ادد  ياليبلبددديلال  ددتياإل صدد قال ل   دد  ياال  ي ل دددياليافصدد ديلالي صدد دتيياايددديىدد ي
اليبلبد،يياد   ايال شد  يل ب  اد  ياليبلبدديلال  دتياليبلبددتياظت دديالي   اددتيال ل   ىد  ياليا  فددييندفيال ل  دويالطب  دثي

االلدد اتاقياال صدد ونيلاا بدد تيالفددتلضياإل صدد و دتييتSPSS ل لددى يال يا دددتيبتادد يجيل ل  ددويبلالددل تي    ددفيالي
اظت ددياليةيلىد  ياإللدد اتاب دكياليفد    ياألل لدد ديليةد ال يال طب ددقي دثياظد يالي  ليدد  ياليا  فددييدد ي  ديي صددا اي

ي.الي  لي  ،ياا  افيالي  لي  ،يلصاويالاتات

References: 

 Mendenhall, W., Introduction to Probability and Statistics, Boston: Duxbury Press, 14th Ed., 2014. 

Kevin R. Murphy, Brett Myors, Statistical Power Analysis, A Simple and General Model for 
Traditional and Modern Hypothesis Tests, Lawrence Erlbaum Associates, 2nd. Ed., 2004. 

Terrell, G., Mathematical Statistics: A Unified Introduction, New York: Springer - Verlag, 1999. 

Rosenkrantz, W., Introduction to Probability and Statistics for Scientists and Engineers, New York: 
McGraw - Hill, 1997. 

 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 رالمقر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE3107 150( =25+25+100) (2+3) (3) الكترونيات هندسة 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 اليذبدذب   تال ا ظت دد الضدتب الاودت .BJT,MOS,MOSFET ادلا يد  ل  تاا لد لت الصد  تة األب د ا  ند ت

يC-MOSيادلا يد  اليتشد   ي.الي  دااة اليذبذب   لالاوت اط د لالى الاط د اليذبذب   اإلش تا ،  شم ف لالاوت
 . اليتة دث الةتدا الاودت ل   د ت اليت ة دد ال  ذ دديالاودت ال   ت، ااف الاوت ، C-switchedيالا ي  اليتش   ل

 .الطلت  نب     ا   . الب  ا   ي لال 
 :)معمل الالكرتونيات(  التجارب

اصد وبي ةدبياليلد تيي-اليذبدذب  ي-اليتشد   يالف  لد يلالت يداهي-ااهاليمبتا يذا ياليت   ياللا اهيلاليتا فيالي  د
 الااوتىيب ال  يالطلتت

References: 

 A. Sedra, K. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford Press, 5th. Ed., 2004. 

 Helf r ick  & Cooper,  “Modern Electronics  Instrumentat ion and Measurement 
techniques”,  Prent ice Hal l ,  2008  
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 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE3108 150( =0+50+100) (2+3) دوائر االتصاالت 

 احملتوى العلمي للمقرر:
اا دلييداافضييمبدتي دتااا يالتي–االا  د  يي–االلد اتاتيي–)ملدبيالاداتةي صي  ييمبدتيالاداتةيل دتااا يالتاا دليكالاط ددي

ىدا يالاط دديي-)األالاايذا يالااتةيال  ل ديي-ييمبتا يالاط قيال تاا يال ت ض(ي–اليمبتا يي  ااةياليتا فيي–الضلض قي
ضد تبيال دتاايي–ياليذبذبيالي مدل يب لةتدا(ي-الب لت ي–)ي ايليمناييتلفي تااا يالتاا لكياليذبذب  يتي ا  فيال شله(ي-
الي  م ي دثيال دتاايا لي   م د تييلد ابفي دتااا يي–ي ااياال ل ايي–الي   يي–  ا  يلال فظيالاوتياليي-ي اال ياال ل ايي–

ي–ضد بطيالملدبي  لي   م د ييي-م شف  ي  ا فياال ل ايي– صي  ياليل ابفيالت تلاا اثيي-التاا لكي صي  ياليل ابفياالل لثي
 .الم شف  يالي  ايادي–م شاي  ا فيال تاايي– ثييمبتي تاايالاط قيالليي–الاوتياللة يالي  ادي)ال ي ن ثيلالتايث(ي

References: 

Rowan Gilmore, Les Besser, "Practical RF Circuit Design for Modern Wireless Systems," Volume II, Artech 
House, Inc., 2003. 

Steve C. Cripps, "Advanced Techniques in RF Power Amplifier Design," Artech House, Inc., 2002. 

Donald R. Stephens, "Phase-Locked Loops for Wireless Communications-Digital, Analog and Optical 
Implementations," 2nd Edition, Kluwer Academic Publisher, 2002. 

Joseph J. Carr. "RF Components and Circuits," 1st edition Elsevier Science Ltd 2002.

 

 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE3109 100( =20+20+60)  (1+2) الكترونيات بصرية 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 ت،يال شدم فيال أن تيالي ب افيلاش ديالضلو دييوياليلاا،يل  ي  بت يبتل،يال ذبدذب،يال دتاا،ياداتةيالادت ،يب دضي ادلاايال  د

المتتلضلوثيل   ت،ياب وطيضلو د،يالم تلا دديشدب ييلصد د،ي لصد ايال  د تياليلد يتيلالي   دت،ياللصد ديالنا و دديالضدلو دي
 ت ددديللصدد ديبدد ي،ي طب ادد  كي اددلاايال دد  فيالضددلوث،يالي دد يى يلالاددلاب،ي طب ادد  يالددالاوت،يالاى دد يالشيلدد د،ي االات

 ش ش  يال تضيالب لت ديالل و دت
 :)معمل االتصاالت(  تجاربال 

 يشتلاتي-األ ص ال ياليبا  يى نيالضلقي-اص وبياألل  ايالضلو  ي-اص وبياليل اا ياليش  يلاض قه
References: 

Govind P. Agrawal,"Fiber-Optic Communications Systems", 3rd  Edition. John Wiley & Sons, Inc, 2012. 

Amnon Yariv, Optical Electronics, Holt McDougal; 3rd edition (December 1984). 

 

 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM3106 50( =0+10+40)  (0+2) إدارة المشروعات 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ديلالمي دددد،ي لددداياااتةياليشدددتلى  ،ياااتةياااتةياليشدددتلى  كييبددد ائيى ددد ياالااتة،ياليدددااتاياالاات دددد،ياالااتةيالم ف ددد

اليشتلى  ي ثياط تيااليم ا   يالي   د،يي ااا ياللا يلال م فد،يشبم  يال   بويالياطاثيلىاشطد،ياليل تيال ت ،يةاالفي
اااتةييالاطديال يا دد،ي ل  دوياليلدولل   يى دنياأل دتاا،ياااتةي ىيد فيال اف دذيلالصد  اد،ي ين دديل د  يالبدتايجياليلد اايدي دث

يلي  ب دياليشتلى  ت

Rory Burke, Project Management: Planning & Control Techniques, Wiley India Pvt. Ltd, 2009. 

Harold Kerzner, Project Management : A Systems Approach to Planning, Scheduling & Controlling, Project 
Management (Workbook), John Wiley & Sons, 2000. 

Shtub, Avraham;Bard, Jonathan F.;Globerson, Shlomo, Project Management: Engineering, Technology & 
Implementation, Prentice Hall, 1994. 
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 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE3210 100( =20+20+60) (2+2) صوتيات 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 لاالي صد ب لاالا مد اي اإلتلد ف ،اللا دا الب دا  دث لااللدطلاا د لالمتل دد اليلد ل د اليلةد    ،الصدل     ل لد    ىد  ياايدد

 لاليذبدذب   األابلب دد اليلة دد اليتشداا  ،التا ادد لاألغشد د األلدط، ،لاألىيداة األل د ت ا  د ا ا ،ياليلد ل د الصدل  د ل يلةد  
 ،الصدل ث الا د ا  ةتد ة ،لاإلايد ا الصدل ث االي صد ب ،لاليتشد    الصدل  دياألا ب دب ،الصدل  د ال ةدتا   ل لد    ، دالصدل 
 شد  ى داإليالايد ذ  ،الي متل لاد   ،اليد ق   د  الصدل     ،الصدل  د لال دلاة  ال دلاوط ،الي ي ت دد الصدل    ،ياللديو  شدت ،

 .اللي ى   ،ل ي متل لا  
 :تصاالت( )معمل اال التجارب

 تيشتلاي- اتىي لال يالط ا يي يصلتهيالنيي-اا ش تييلة  يالصل ي-اص وبيالي متل لا  
Textbook: 

Daniel R. Raichel, The science and application of acoustics, Springer, 2000. 
References: 

Floyd Toole, Sound reproduction, Loudspeakers, and rooms, Focal Press, 2008. 

Michael Moser, Engineering acoustics: an introduction to noise control, Springer, 2004. 
 

 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE3211 100( =20+20+60) (2+2) المدمجة األنظمة 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 الب  اد   لاادف ال تم دب  لصد ا اليلدةى ، اادف ل دد لالبا د، الم الا   :ال   ا  صي   ل د ى  ياايد .اليايةد األاظيد ى  ياايد

 الدذامتة الد ف ب، ةداالف ال لصد ف، ال شدم ف، ا ب دد الياطا دديالالالدب البا دد، : ا  د  اليبتيةدد البلابد   يصدفل د  تم دب .لالل ل 
 .الي دالاة ال د ال  ذا  لالي م ادد الي   ل دد ال ي  د   . ا  د  اليبتيةدد البلابد   يصدفل دليال صدي    ل لدف .لالادت  الااف لالالب

 .لبتية ت  اليايج ال صي    ااة  تم ب .الي  ط د لالل اا  الا اى  اليتاد،يالي  لة  
آىل(  التجارب  :)معمل التحمك ال

يل ي  ل يمين فتاتاي-ال  مي  يالاا ا يلالص  تهي-الي  م يالياطانيالييم يبتية  

Textbook: 

Wayne Wolf, FPGA - Based System Design, Prentice Hall, 2004. 
References: 

Peter Ashenden, Digital Design: An Embedded Systems Approach Using VHDL, Morgan Kaufmann, 2007. 

Vahid and Givargis, Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction, J. Wiley & Sons, 2002 
 

 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE3212 125( =0+35+90)  (2+3) المتكاملة اإللكترونية الدوائر تصميم 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 يلصدف شدب  ،املد ا  ،ي دا ادلا يد  ال  ملدد الدالاوت .الي م ي دد التاي دد الدالاوت  اف دذ لطدتق الي م ي دد ل الاوت ال ا ند اال ة    

 الالاوت  ث الااتة  با ا ال لص ف، يش مف ال لا  ، يش مف يلصف،يشب  ،امل ا ،ي ا  الا ي  الياطا د البلاب   الاوت لاص وصت ،
 ال صدي   اليصدفل   ، لالاودت الدذامتة الاودت .يلصدف شدب  ،املد ا ،ي دا  ادلا يد  لال ل لد  ديال لا ا دد الياطا دد الدالاوت .التاي د

 ااودتة  صي   يشتلاي.االا ب ت اةف ي  لال صي   االا ب ت لاالا  طتق .لالات  لالااف الااتة يش مف المبل د، الااتة،يياافض
 ي م ي د

Textbook: 

J. Plummer, M. Deal, P. Griffin, Silicon VLSI Technology: Fundamentals, Practice and Modeling, Prentice Hall, 2004. 
References: 

D. Widemann, H. Mader, H. Friedrich, Technology of Integrated Circuits, Springer, 1st. Ed., 2010. 
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE3213 125( =25+25+75) (2+3) الرقمية االتصاالت نظم 

 احملتوى العلمي للمقرر:
،يPSK،ي  دا فيالطدلتيFSK،ي  دا فيال دتاايASK اط دوياال لد ايي-كييي  ا  يلى لب دلتاي  ص ال ياياايديلاظ ياال

ي،،يالضلض قي ثياظ يال  دا فيالتايدثGMSK،يMSK،يOQPSK،يQPSK،يM-aryال  ا فيي  ااياليل ل   ي

 ال  ي دد اليلةد  ي  دا ف .اليا شدت الط دا   دا ف .ال  ي دد اليلةد   ى ن التايث ل  ا فا اظ   ااق .الاطأ ا  ي ال 
 البلد ط ال مل دا .الااد ة لد د اليصدات،ي مل دا :الي  ليد   اظت دد  ل لد    .الي   يداة ال تااا   ال     اا :الي  ااة
 تيال اا   ياليا  فديل  شف تتاألاط ق  ث ل   م 

 :)معمل االتصاالت(  التجارب
ي-  دا فياألشد تا يب دتضياادفيالب  اد  يبطت اد يتاي د ي-  ا فيالابض  يب تضياافيالب  ا  يلاى اهيال تة ايالب  اد  

يت تي  يالاا هي-  ا فياألش تا يبطت ا يا ياتى

Textbook: 

Simon Haykin, Communication Systems, John Wiley & Sons, Inc., 5th. Ed., 2009. 
References: 

Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications, Prentice Hall, 2nd. Ed., 2001. 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM3207 50( =0+10+40) (0+2) مهارات البحث والتحليل 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 الب و دد،ياالا صد ا د، الفا دد، الادلا ث االى بد ت  دث األادذ يدو التاالد د ل يلد وف    دفال  كطد ت :ال    دف يتد تا 

 اإلبدااا الت .لاليتاة دديال ا د  ، الاطدد،  اف ذ ال ف، اطد لص  غ ت ، اليلألد  ت )ياليل وف  ف  طلات .لاألاىا د

 (لاليا طت الفتب، الض ا،  لة  الالة،  لة ) SWOT     فت(يال    ف  ث
  دث الفت دقيلىيدف ال  د ل  الت .الياد طت     دف لمذل  الف واة، - ل  م فد ال فص  ث ال    فاليا  فدكي ل بااوف البدب ل

 األل ل د الطتق كيت تا يالب ييتياليا لبد لالي  تا لالي  لي   الب  ا   ى ن ال نلت   ي د .المب تة اليل وف     ف
 التلابط ب ل ااا  الب ي لي تم   اليلةتدياالل فل تا  ص  غد م ف دل(يWeb)ال  لي د الي ت  د الشبمد  ث ل ب ي

 لمدذل ،ياليضد ا ال  لب الية ف، ال ا ل  ، ال ب تا ، الب ييب ل ااا  م ف د(يNOT, OR, AND)الياطا ديينف

 الشدبمد نى د الي   د األي م  يصااا د  ا      ي د .الب يياليا لب ي ت  اا   تيتالب ي ا  وج  ا   يURLيالتلابط
 .ال  لي د الي ت  د

References:  

G. R. Notess, Teaching Web Search Skills, Information Today Inc., 2004. 

D. Newnan, T. Eshenbach, and J. Lavelle, Engineering Economic Analysis, Oxford University 
Press, 2011. 

 

الرقم الكودي 

 للمقرر
 عنوان المقرر

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE3234 ( 2التدريب الميدانى) 50 ( =25+25+0) تمرين 24 

 احملتوى العلمي للمقرر: 
يالتاالد ديبأةداياليؤللد  ياالا ت قيي ياي   ا  يالفصفيالاتالنيالن انيب لفتادديالن لندد اضنيالط لبي ات ب ًيي ااا  ًيب اي

  دددتاًي دددثيات  دددديال دددات بييلضددد  ًيبددد يلصدددايم يدددفيل  ي  ددد  يال دددثي ددداتب تب ددددي لددد ب ويلى دددني  ي  ددداي اتيليددداة

 الياا ييا تيى  ت تيلى   ي  ي ظتتياليت تا ياليتا ديلال ي  ديال ثي م لبت ياىفي  تةيال ات بياىفييا اشديال ات ت
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEP4104 125( =25+25+75) (2+2) وىالق ياتالكترون 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 لال ي  دد لاإلشد  فياإلطفد ق الاودت ،اليل داا  الاودت ،بأالاىتد  لالن  تلد لت لال تاا لد لت الادلى ليل داا  ياايد

  دث الةتدا ي  ميد   ،  تد  اليد  م ياليل داا  ،الالى  تااللل لتا  ،البلابد ي   ط ن ن  لل لتا  ،ل ن  تل لت 
 .االل    م د اليف   ، ،ي لافد ال  تيالااتة يا بو ،الا لب   ،اليل يت ال   ت ياط    ،الي   ت ال   ت

Textbook: 

M. M. Rashid, Power Electronics, Circuits, Devices and Applications, Prentice - Hall, 2nd. Ed., 
1993. 
References: 

Daniel W. Hart, Power Electronics, by The McGraw-Hill Companies, 2011

S. B. Dewan and A. Straughen, Power Semiconductor Circuits, J. Wiley & Sons, 1975 

 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4142  100( =20+20+60) (1+2) شبكات الحاسبأساسيات 

 ى العلمي للمقرر:احملتو 
ياايديى يشبم  يال  لدب  ي،يالد اااي  يشدبم  يال  لدب  ي،ي  مدفيالشدبمدي،يبا دديالشدبمدي،يالايدلذ يالا  لدثيل شدبمدي

OSIعيISPيايدلذ ي،TCPعIP ي ين دديى دنيالشدبم  ي،يشدمفي لصد فيالشدبمدي،ي    دفيال لصد في،ي    دفيال دأا تي،يي،
لللل يالي  دني،يشدبم  ي لصد فيالب  اد  ي،ياظد  يالتد  اي،يالشدبمديالتاي ددي صي  يال يلايالفات ي،ي صي  يشبمديذا يا

ي ال لة د ي،يالات ي د ي ل ااي  يالي م ي دي،يشدبمديالاادفيغ دتيالي د اي ياى بد تا ي صدي  يطبادديالشدبمدي،يالات ي د 
بتل لمدلال يطبادديال  م ي ثياالا ى د  ي،يال لصد فيبد  يالشدبم  ي،يبتل لمدلال يلاداي  يطبادديالاادفي،ي ين دديى دني

الاافي،يبتل لملال يلااي  يطباديال   لتي،ي ي  يلاصلص ديالشبمدي،يالبت اياأللم تلاني،يبتل لملفياادفيالي فد  ي،ي
 الشبمديال امبل  دي،يكااتةيالشبم  يت

 :)معمل احلاسب(  التجارب
بتيةد ي طب اد  يالد ااا يي-ب  اد  اا  د تياليلد تيل ي- ة  دئيالشدبم  ي-ااظي ي ش  فياةتد هيالشدبم  ي-ي  م هيالشبم  

 .الشبم  
References: 

 James F. Kurose and Keith W. Ross, "Computer Networking: A Top-Down 
Approach," 6th Ed., Pearson 2012.  

  William Stallings, "Data and Computer Communications," 9th Ed. , Prentice Hall, 
2010. 

  Kaveh Pahlavan and Prashant Krishnamurthy, "Networking Fundamentals: Wide, 
Local and Personal Area Communications,"  Wiley, 2009Andrew S. Tanenbaum, 
Computer Networks, Prentice Hall, 4th. Ed, 2003. 

 

 الكهربية  الفرقة الرابعة شعبة: هندسة االلكترونيات واالتصاالت

http://www.amazon.com/James-F.-Kurose/e/B001IGQHKM/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Keith+W.+Ross&search-alias=books&text=Keith+W.+Ross&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Data-Computer-Communications-William-Stallings/dp/0131392050/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1421329772&sr=1-5&keywords=stalling%2C+%27Computer+Networks%27
http://www.amazon.com/Networking-Fundamentals-Local-Personal-Communications/dp/0470992891/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1421333236&sr=1-18&keywords=Stallings%2C+Local+and+Metropolitan+Area+Networks%27%2C
http://www.amazon.com/Networking-Fundamentals-Local-Personal-Communications/dp/0470992891/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1421333236&sr=1-18&keywords=Stallings%2C+Local+and+Metropolitan+Area+Networks%27%2C
http://www.amazon.com/Networking-Fundamentals-Local-Personal-Communications/dp/0470992891/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1421333236&sr=1-18&keywords=Stallings%2C+Local+and+Metropolitan+Area+Networks%27%2C
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE4117 100( =0+30+70) (2+2) والترميز المعلومات نظرية 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 .   ي    تي   ل يصات،ياألينف ال تي   :اليصات  تي   .لي ب الدا لالي  لي   اإلا تلبث :ل ي  لي   الت  ضث الايلذ 

 ىد  شد ال  اظت دد .الي ي ن دد النا و دد الاا ةيايلذ  :الي  لي   اا ة ايذةد .ال شله ي اف لاالد ال ا ظت  اليصات  تي  

 ط دب ب ل ااا  الاطأ ل ص  ، ام ش ا .الالات ال   اة   بيل تي   ال م  ؤ   ب  تي   :الاطأ ام ش ا .الاا ة ل د
 االل فد  ث ال تي دد تيBCHيل تي د  الياللدب الاطدث ال تي د  :األيد يثيالاطدأ  صد  ،  تي د  .افلدث اإلىد اة

 .لفم     تبث دلالات ي
References: 

Simon Haykin, COMMUNICATIN SYSTEMS, John Wiley & Sons, Inc, 5th. Ed., 2009. 

Coover, Elements of Information Theory, John Wiley & Sons, Inc, 2nd. Ed., 2006. 

 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE4118 100( =20+20+60) (2+2) االنتشار الموجى والهوائيات 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 ال للب دد، التلاو د   ال  ا دد، التلاو د   التلاو د  ، يصفل     د،النا وياألاط ب التلاو   ، ب تاي تا  التلاو   ،  ل ل   
 الافدل  .اللصد د يلا ادد اليلد ل د، األتض  اا ال ت، الفض ق  اا اليل ت،  اا :اليلة  ياا ش ت اي ذ  .التا د  لاو   
 .لال ظ  ف
 :)معمل االتصاالت(  التجارب

 اتال ي  ل يمين فت-التلاو   يالي ص  يل م  ي-و   اص وبياشتياألش تا يى يطت قياالااييا  ف يي يالتلا
References: 

Simon Saunders, Alejandro Aragón - Zavala, Antennas and Propagation for Wireless Communication 
Systems, John Wiley & Sons, Inc, 2nd. Ed., 2007. 

C. Balanis, Antenna Theory: Analysis & Design, John Wiley & Sons, Inc, 4th. Ed. 2016. 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

HUM4108 75( =0+25+50)  (1+2) مجتمع تكنولوجيا المعلومات 

 احملتوى العلمي للمقرر:
  تلايي–لالاصلص ديلاألاىا   ياض   ياألي يي–اإلال  يلال  لبيي– مالللة  يالي  لي  يللي  يية يويةا اي

ي–الاا  يل شت    يال  لبيي– تا بيالبتايجيي–ال تا  ة   ي ي  دياألةت ةيلالشبم  يلالبتايجيلالب  ا  يي–ال  لبي
 يشتلى  يالبتية   ي–ال طب ا  يغ تيالتاال ديل   لب  يي–ي ماديال يفياإلااتىيي–ااي  يشبمدياإلا تا يل بشت دي

References: 

 Kollock, Peter, and Marc Smith, eds. Communities in cyberspace. Routledge, 2002.يي 

 Servon, Lisa J. Bridging the digital divide: Technology, community and public policy. John Wiley & 
Sons, 2008.يي 
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الرقم 

 الكودي

 للمقرر

 المقرر عنوان
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE4225 100( =0+30+70) (2+2) المتحركة تصاالتاال 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 ال اااف :ل ي  تم   اليلة   اا ش ت .اال ص ف اظ   ل د .الا ل د لى ص ال  التو ل د اليب ائ :الىل م د اال ص ال   ل ل   

 .اليلد ت لفادا ال ي  دد الايد ذ  الط فدث، لاا شد ت   الب دت  ا ددك لالمب ت، الص  ت اليل لى ى ن الافل  اليل تا ،   اا ا  ةد

 اظد   .لاا تد  اإلش تا  ي  لةد التلاق، ى ن ل  تالف الب ا د اليلاصف   الاظ  ،كيبا قيGSMيل ي  تم   الا ل  الاللث الاظ  
ياألمدلاا  ادلاا اللصد د، ل لمدلفبت ل اظد  ، التلاو دد اللصد د ال  دا ف، لك الدد ال  دا فيكCDMAيالمدلايب الد   اإل   دد   داا

 .ل اظ   اليتاد الل د الاى  ، ب   ال ااف الااتة،  ث ال  م  الاظ  ،  ث اليل اايد

Textbook: 

Theodore Rappaport, Wireless Communications: Principles and Practice, Prentice Hall, 2nd. Ed., 2002. 
References: 

William Stallings, Wireless Communications and Networks, Prentice Hall, 2005. 
 

 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE4226 100( =0+30+70) (2+2) أنظمة التليفونات 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 لالاظ  التايث ال  ل في طب ا   .اليش تم   تبط يل تا  ت دال ا  ا الت  ا لي اا  األتض د الت  ا لشبم   التو ل د اليف    
 الب  اد   اادف .اللا تاال  ب   لإلش تا  الل بويالبتل لملف .اإللم تلا د اللا تاال   اظيد .التاي د ال تالف للصى  الا  ل د

    فلاد   ىد  ياايدد .الي م ي دد التاي دد الاداي   شدبمد .التايدث اليشد ت ييلد ت  اا د   :ال  يدد التد  ا شدبم   ى ن التاي د
 ل طب اد   اليم ليد    تمدد  ل   د   .الت  ف دد الاايدد ةدلاة .التد  ا شدبم   ى دن اليم ليد  ي تمد     فتيVoIPياإلا تا 

 اظ يالطلاب تيلال أا تتي. تل اجيةاالف
Textbook: 

P. Gnanasivam, Traffic System Design Handbook, New Age International Publishers, 1st. Ed., 2005 
References: 

James R. Boucher, Traffic System Design Handbook, Telecommunications Handbook Series, IEEE Press, 
New York, 1993. 

 

 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE4233 100( =20+20+60) (2+2) الضوئية االتصاالت 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 اا اد ف لاصد وبي الاىتد  الضدلو د، األل د ا ملابدف .لالاصدت  الضدلو د األل د ا ملابدف ب لد ااا  اال صد ال  اظد  يملاد  

 الضدلو د األل  ا ملابف اىف اإلش تة  ش  ي.اللص د  ث الضلو د الااتة يلا اد ل ل ب   اإلش تة اضي ىف .اىلت  الضلق
 .الضدلو د األشد د ملاشدا .ال  د ت لنا و د   ل ضلق الب ىند النا و   ي:الضلو د األش د يص ات .اإلتل ف ي اال  ى ن  أن تهل

 التايدث الاظد   :الضدلو د األل د ا بملابدف لى صد ال  الا  لد د الداظ  .ب لضلضد ق ل أنت د ياص وصدت  ل    دف اليلد ابى 
 .اليلة   ب ال   ال  ااياظ  .الي  اي 
 :)معمل االتصاالت(  التجارب

ي-اضدي ىفياألشد تا يل شد  ت ي دنيمد بى ياألل د ايالضدلو  ي-اص وبييل  ن  ياألضد قه-اص وبياليل اا ياليش  يل ضلق
 ااظي ياأل ص ال يالضلو  يال ةي ويالضلونيلاش تا ت

References: 

John Senior, Optical Fiber Communications: Principles and Practice, Prentice Hall, 3rd. Ed., 2009. 

Joseph C. Palais, Fiber Optic Communications, Prentice Hall, 5th. Ed., 2005. 
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEC4243 100( =0+30+70) (2+2) أمن الشبكات 

 احملتوى العلمي للمقرر:
يدد يال  لددب  يكي اددلاايال  ددا يى ددنيال  لددب  ي،ي يدد يال  لددب  يلالشددبم  ي،يطددتقيالددا  ايتيياظليدد  يىددتضيىدد  يأل

تيبتل لمدلال ييRSAال شف تيافياديكيطتقيال شف تيالي ي ن دديلال دثي   يدايى دنياليف د  يال د  ي،ياظد يال شدف تيالا  لدثي
ل ل  دويالتايدثيتي يد  ياليملاد  يال  ادديكيال ي  ددييد ياألي يكيىي  دي ل  وياليف   ،ي،يطدتقيال أمداييد يال تل ددي،ياظد يا

ياددي،ي يد يالاىدايالب  اد  يتي يد يالشدبم  يكيالف تلل  يلالبتايجياألاتىياليش بتدي،ي صي  ياظد ي شد  فيال  لدب  ياف
،ييWeb،ياظد يال دلاوطيالا ت ددي، يد يالشدبمديال  لي ددييIpsecلالبتل لملفيالا  لدثييIP ي يبتل لملال ياالا تا  ي

  ي يالبت اياأللم تلاني،ي لة ي أي  ياظ يكااتةيالشبم  ت
References: 

 Ciampa, Mark. Security+ guide to network security fundamentals, 4
th
 . Cengage Learning, 2012. 

 A. S. Tanenbaum and David J. Wetherall, 'Computer Networks', 5th Ed., Prentice-Hall, 
2010. 

 Kaveh Pahlavan and Prashant Krishnamurthy, "Networking Fundamentals: Wide, Local 
and Personal Area Communications,"  Wiley, 2009 

 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE4334 200( =100+50+0(+ )0+50+0) (4+2(+ )1+1) المشروع 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 ال يالط لبيب    فيل صي  ياظ  ي االثيي م يفييل ااي ي ثيذل ياأللدايلالبدتايجيالتاالد ديال دثياد  يب م لد بت يادىفي
لددالا يالاتالدددياليا  فددديل  ضددي ي ات ددتياليشددتلايالياددا ييدد يالط لددبي ف صدد فياطددلا يال    ددفيلال صددي  يالي اادددي

ال يفيالي ا ديلش ي دي طب ا  يال  لبيافلثيل ي  م ةيالت  ض ديل اظ  ياليلببيلاالا ب تا يالي ي  دديالش تاط  ي صلفي
ك يل  ياأليتيل ةبيا ي بت  يالط لبي ثييشتلىديلىااييا اش  يى ني فت يلال    بياأللايلال ا صدتيالتاالد ديالاد و ي

يى  ت ييشتلىديلاات  يى ني طب ات ي ثيية فيىي  ييل ابىت

 

http://www.amazon.com/David-J.-Wetherall/e/B0046BU0EU/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1421329559&sr=1-1
http://www.amazon.com/Networking-Fundamentals-Local-Personal-Communications/dp/0470992891/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1421333236&sr=1-18&keywords=Stallings%2C+Local+and+Metropolitan+Area+Networks%27%2C
http://www.amazon.com/Networking-Fundamentals-Local-Personal-Communications/dp/0470992891/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1421333236&sr=1-18&keywords=Stallings%2C+Local+and+Metropolitan+Area+Networks%27%2C
http://www.amazon.com/Networking-Fundamentals-Local-Personal-Communications/dp/0470992891/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1421333236&sr=1-18&keywords=Stallings%2C+Local+and+Metropolitan+Area+Networks%27%2C
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 (1) اختياري مقرر

 المجال المقرر الكود

EEE3214 وتطبيقاتها الدقيقة املتحكمات B 
EEE3215 الكثافة عالية املتكاملة الدوائر تكنولوجيا  A 
EEE3216 الشبكات العصبية  C 

 

 (2اختياري) مقرر

 المجال المقرر الكود

EEE4119 الهندسة الطبية الحيوية B 
EEE4120  ت باالقمار الصناعيةاالتصاال A 
EEE4121 صوتيات األعماق C 

 

 (3اختياري) مقرر

 المجال المقرر الكود

EEE4122 الرادار نظم  A 
EEE4123  رقميةال االشارةمعالجة B 
EEE4124 مكونات كهروصوتية C 

 

 (4اختياري) مقرر

 المجال المقرر الكود

EEE4227 الشبكات الالسلكية واملتحركة A 
EEE4228 األتصاالت تخطيط شبكات C 
EEE4229 البصريات املتكاملة B 

 

 (5اختياري) مقرر

 المجال المقرر الكود

EEE4230   موضوعات مختارة في االلكترونيات B 
EEE4231  املوجات هندسة موضوعات مختارة في

 الدقيقة

A 
EEE4232    موضوعات مختارة فى نظم االتصاالت C 

 

 حسب وروده ابلالحئة ادلراس ية. تار أأي مقرر من املقررات الاختيارية السابقة* للطالب احلق ان خي 

 كام جيوز للطالب أأن خيتار احد املسارات االتية: * 

A  أأنظمة االتصاالت 

B انظمة الالكرتونيات الطبية 

C ختطيط الش باكت والانظمة الصوتية 

 الكهربية  المقررات االختيارية شعبة هندسة االلكترونيات واالتصاالت
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 وعيةاالسب
 الدرجات

EEE3214 100( =0+30+70) (1+2) وتطبيقاتها الدقيقة المتحكمات 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 ،الاا ادد ل ي  ميد  ياليا  فدد ال الد ي   ،الاا ادد ل ي  ميد   ال د   الت مف ،الاا ق لالي  م  الاا ق الي  لج ب   الفتق
 ،لد  ال ةي دو ل د ،ال طب ا  يالطب د  ث ال ااايت يل    لال ث للقال  ث الي   د ملا تللت الي متل أل ا ال    الت مف
 ال لا د  ،اليا ط دد ،مدلا تللت الي مدتل  دث لاإلادتا  اإلااد فاللثياليالب ل  ،يي ب  د بتية   م ف د ،ال الاد طتق

 ل يد ن ثا التايدث الي دلف يدو ال   يدف ،األةد اق  دذه يد  ةد ق مدف ى دن  طب اد  ي اد    مدل      ةدب،يلال داااا 
 الي  م ي     ل اا  يشتلا ب يف الط لب  ال  ،ا تة    لص    ل     ل )الي  م  اااف م   للاق(يالتايث لال ي ن ث

 لدتىد  دث الد  م   ل ب د  ، لل دد ى دنالياتةد  ي ىدتض يدو ا ايال طب ا  يالطب دي ثالا   يل اةيي ااةي ل اا ي
 .ب    لل د ى نياللتىد ىتض يو يل لت

Textbook: 

 Daniel Tobak, Kenneth J. Hintz, Microcontrollers: Architecture, Implementation and Programming, 
McGraw Hill, 1992. 
References: 

 G. H. Miller and James S. McDonald, "Microcomputer Engineering,"4
th

 Ed., Prentice 
Hall, 2014. 

 Chuck Hellebuyck , “Programming PICs in BASIC: 8-Pin Projects,” - Volume 
1CreateSpace, 2009. 

 Jonathan W. Valvano, "Introduction to Embedded Microcomputer Systems: Motorola 
6811 and 6812 Simulation," Thomson, 2009.  

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE3215 
 عالية المتكاملة الدوائر تكنولوجيا

  الكثافة
(2+1) (70+30+0= )100 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 ،املد ا  ،ي دا ادلا يد  ال  ملدد الالاوت .دالي م ي  التاي د الالاوت  اف ذ لطتق الي م ي د ل الاوت ال ا ند اال ة    

 يشد مف ال لا د ، يشد مف يلصدف،يشدب  ،املد ا ،ي دا  ادلا يد  الياطا دد البلابد   الاوت لاص وصت ، يلصف شب 
 .يلصف شب  ،امل ا ،ي ا  الا ي  لال ل ل  ديال لا ا د الياطا د الالاوت .التاي د الالاوت  ث الااتة  با ا ال لص ف،

 لاالا  طدتق .لالات  لالااف الااتة يش مف المبل د، الااتة،يياافض ال صي   اليصفل   ، لالاوت الذامتة الاوت

 .ي م ي د ااوتة  صي   يشتلاي.االا ب ت اةف ي  لال صي   االا ب ت
Textbook: 

S. Kang, Y. Leblebici, CMOS Digital Integrated Circuits: Analysis and Design, McGraw Hill, 3rd. 
Ed. 
References: 

N. H. E. Weste and D. Harris, CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective, Addison - 
Wesley, 3rd. Ed., 2004. 

J.M. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolic, Digital Integrated Circuits, Prentice hall, 2nd. Ed., 
2003. 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/Chuck-Hellebuyck/e/B001K8ICGU/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE3216 100( =0+30+70) (1+2) الشبكات العصبية 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ادلاا  يالد    يكيي د اال يال  دا فيي0يااي يل  ل ب  يال صب ديليب ائيالشبم  يال صب دكي  ت فد  ي،ييملاد  يالي  لةددي

باني،يال   د  يال ا  لددثي،يال   د  ي ل تشدد  ثي،يال   د  ي ل يدد اثيلاليمد اثي،ي  مددفي  ل دفيالب  ادد  ي،يالدذا ثي،يال   د  يال طدد 
الشبم  يالي تابطديالاط دي،ي    يالشبمدياليصفل دي،يالشبم  يالي تابطديالي متتةي،يشبم  ياالا شد تيالا فدثي،يشدبم  ي

 الا ا ي مثي،يال طب ا  يالتاال دياليا  فديل شبم  يال صب دتياالا ش تيال ملثي،ييلديبلل  ي  ي،يشبم  ياالا ش تيالا فث
References: 

 Martin T Hagan, Howard B Demuth, Mark H Beale and Orlando De Jesús, "Neural 
Network Design," 2nd Ed., Martin Hagan, 2014. 

 Jeff Heaton, "Introduction to the Math of Neural Networks,"  Heaton Research, Inc., 
2012. 

Simon Haykin, “Neural networks and learning machines,” Pearson, N.J., 2009. 

 B. Yegnanarayana, Artificial Neural Networks, Prentice-Hall of India Pvt.Ltd, first edition, 2004  

 

 
 

 المقرر عنوان للمقرر الكوديالرقم 
عدد الساعات 

 السبوعيةا
 الدرجات

EEE4119 100( =0+30+70) (1+2) الهندسة الطبية الحيوية 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ياايديل ايذةديالت  ض ديل اظ يال  ل ديلالفل لللة دي،يال ات بيالاطدنيل داظ ي،يالايذةدديال شدلاو دي،يايد ذ ياظد يالتاددي

ا بي،يايذةديالةت  يالتضيثي،يايذةديالةت  يال افلدثي،يالد  م يلالالتةيالايل دي،يي م ا م يىض ديالا بي،يط ادياظ  يال
يالم ي  وثي ثيال افات

References:  

 Northrop, R. B., Signal and Systems Analysis in Biomedical Engineering, CRC Press, 2003. 

 Bronzino, J. D., The Biomedical Engineering Handbook, 2nd Ed., CRC Press, 1999. 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE4120 100( =0+30+70) (1+2) الصناعية باألقمار االتصاالت 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 بد تاي تا ي:الصدا ى د األايد ت بيدااتا  الا صدد اليفد     .الصدا ى د ب ألايد ت اال صد ال  اظد  ى دن شد ي د اظدتة

 الفضد وث الاطد ا :الاظد  ييملاد   .االت فد ا لي للدطد ياافضد اليااتا  لاتض، ب لالبد الن ب  اليااتا  ياات،ال
 ال ال  ( الي  ااة اإل   د  اا    .لالت بطديالص ىاة الفض و د اللصى      ف .األتض د الي ط    اا    .لاألتضث

 الداظ  ى دن  ين دد .االصدطا ى د األايد ت  دث ال  يدنيال بدا ف تقط ) ب لتيل  ال ال   ال ي ،  ث ال ال   ال تاا،  ث
 .الصا ى د ب ألاي ت لى ص ف اليا  فد

Textbook: 

Dennis Roddy, Satellite Communications, Barnes and Noble, 4th. Ed., 2006. 
References: 

Maral and Bousquet, Satellite Communication Systems, John Wiley & Sons, Inc, 3rd. Ed., 1998. 

 

http://www.amazon.com/Neural-Network-Design-Martin-Hagan/dp/0971732116/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1421340893&sr=1-2&keywords=%27Neural+Networks
http://www.amazon.com/Neural-Network-Design-Martin-Hagan/dp/0971732116/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1421340893&sr=1-2&keywords=%27Neural+Networks
http://www.amazon.com/Martin-T-Hagan/e/B001KE7YAO/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Howard+B+Demuth&search-alias=books&text=Howard+B+Demuth&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Mark+H+Beale&search-alias=books&text=Mark+H+Beale&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Orlando+De+Jes%C3%BAs&search-alias=books&text=Orlando+De+Jes%C3%BAs&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Neural-Network-Design-Martin-Hagan/dp/0971732116/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1421340893&sr=1-2&keywords=%27Neural+Networks
http://www.amazon.com/Introduction-Math-Neural-Networks-Heaton-ebook/dp/B00845UQL6/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1421340850&sr=1-1&keywords=%27Neural+Networks
http://www.amazon.com/Introduction-Math-Neural-Networks-Heaton-ebook/dp/B00845UQL6/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1421340850&sr=1-1&keywords=%27Neural+Networks
http://www.amazon.com/Jeff-Heaton/e/B001IZRB9E/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1421340850&sr=1-1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=B.+Yegnanarayana&search-alias=books&field-author=B.+Yegnanarayana&sort=relevancerank
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE4121 100( =0+30+70) (1+2) صوتيات األعماق 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ظيدديالصدل  دياألاي– لدة فياإلشد تا يالصدل  ديي–ي دلال يالط ادديالصدل  ديي–اا ش تياليلة  يالصل  دي  د ياليد قي

األةتد ةيالصدل  دي  د يي–مشاياليلة  يالصل  دي  د ياليد قيي–الضلض قيلا  لت يي–ال  فيالصل نيي–ى ل ديالاادي
 ال اب في(يتيي–الي قي)كتل في

References 

 Maral and Bousquet, Satellite Communication Systems, John Wiley & Sons, Inc, 3rd. Ed., 1998. 

 

 

 

 الكوديم الرق

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE4122 100( =0+30+70) (1+2) الرادار نظم 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 .ل ذبذبد يالدتااات  الياطدو بيلد  د ال ابدؤ .ل دتااات اليداى ي  الدد .ل طب ا  د  الدتااات لداظ  األل لد د اليملاد  

 التااات اظ  .اليل يتةياليلةد لذا  الابض د التااات اظ  .الم ذب لاإلاذات م ش ااال ا  ي ال  .لالتم   الضلض ق

 .اليت  دد اليصدفل    .الدتاااتي لاو د   .الالب ت دد الدتااات اظد  .الي  تمدد األ دااا تااات .ال دتاا  ال  دا ف ذا 
 .األل ل د التااات د الا  ل  

References

M. Skolnik, Introduction to Radar Systems, McGraw - Hill, 3rd. Ed., 2001. 

Bassem Mahafza, Radar Signal Analysis & Processing Using Matlab, Chapman & Hall/CRC, 
2008. 

 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE4123 100( =0+30+70) (1+2) الرقمية االشارة معالجة 

 احملتوى العلمي للمقرر:
 الط ف دد، لااللد ة بديالاظد   االدد : يا د  الن ب دد الاط د ل اظ  ال  ل  ث ال    ف .لالالاب ال ا تب ياطادكيZي  ل ف
 ذا  األل لد د الت  مدف :الي اطدويالد ي  ذا  الداظ     مدف .الم دث لاإليدتات طدلت  ادف الاطدث، الطدلت ذا  الداظ 

 االلد ة بد ذا  اليتشد     صدي   اليتشد،،ي لصد ا :اليتشد     صدي    اا د   .الي دالاةل الىات و دد االلد ة بد
 االل ف   دد الي اطدو،  دلت ت   ل دف ادلاب  دلت ت،ي  ل دف ى اد   :الي اطدو  دلت ت   ل دف .لالي دالاة الىات و دد

   ل دف ب لد ااا  الط فدث   دفال   .اللدت و  دلت ت   ل ف الي اطو،ي لت ت   ل ف ب ل ااا  الاط د االل ف   د الالاتة،
 .الي اطو  لت ت

References: 

A. Oppenheim and R. Schafer, Discrete - Time Signal Processing, Pearson, 3rd. Ed., 2010. 

John R. Buck, Computer Explorations in Signals and Systems Using MATLAB, Prentice Hall, 2nd. 
Ed., 2002. 
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 الكوديرقم ال

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE4124 100( =0+30+70) (1+2) مكونات كهروصوتية 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ي–    فيل صي  يل ي لال يالي اط ديالب ا ديي–اا ش تياليلة  يالصل  دياللط  ديي–ياايديل يلة  يالصل  ديل ةلاياي

يذبددذب  يي–يتشدد   ياأليددتاتيالب اددنيل يلةدد  يالصددل  دياللددط  ديي–  يالصددل  دياللددط  دياطددلطيال ددأا تيل يلةدد
ىا صدتياليلةد  يالصدل  ديي–ىا صدتياليلةد  يالصدل  دياللدط  ديل ضد طيالدتاات يي–اليلة  يالصدل  دياللدط  دي

 اللط  ديلى ص ال يلال دياألا ش تيت
References: 

Bassem Mahafza, Radar Signal Analysis & Processing Using Matlab, Chapman & Hall/CRC, 
2008. 

Maral and Bousquet, Satellite Communication Systems, John Wiley & Sons, Inc, 3rd. Ed., 1998. 

 

 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE4227 100( =0+30+70) (1+2) الشبكات الالسلكية والمتحركة 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ا صدد ال يالب  ادد  يالىلدد م د،يشددبم  يال  لددب  يالىلدد م د،يالشددبم  يال شددلاو د،يشددبم  يبتل لمددلفي  يبددثيلالشددبم  ي
اللددت  ديالىلدد م د،يالشددبم  يالي  تمددد،يالااددفيالى  اياددثيالي  ددت يلالىلدد مث،ي صددي  يشددبم  يااددفيالب  ادد  يالتاي دددي

يي يللديلالن ب د،يالاظ )ةثياايا ،يةثيبثياتياا،يشبم  يالة فيالن لييلغ ت  يي يشبم  يالي يلف(ال

References: 

Simon Haykin, Communication Systems, John Wiley & Sons, Inc., 5th. Ed., 2009. 

Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice Hall, 4th. Ed, 2003. 

B. P. Lathi, Modern Digital and Analog Communication Systems, Oxford University Press, 3rd. 
Ed., 1998. 

 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE4228 100( =0+30+70) (1+2) األتصاالت تخطيط شبكات 

 احملتوى العلمي للمقرر:
ي–ال ددتا  يي–ال لصدد فيي–الاطددطيال ي  دددي)ال ابددؤيي-الاطددطيالاتالدد دي)االا صدد ا ديال يا دددي(ي–الشددبم  يي ددااي اطدد ط

 لد بييلد لىيالاايددي(يي– ل بيمفد قةيالاايدديي–اططيال طل تي)ياططيالاافيي– اا تيالم  دي(يي–ال  م يي–ال يت تي
 الصا ى ديتياألاي تشبم  يي–شبم  ياال ص ال يالي  تمديي–

References: 

Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice Hall, 4th. Ed, 2003. 

B. P. Lathi, Modern Digital and Analog Communication Systems, Oxford University Press, 3rd. 
Ed., 1998. 
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE4229 100( =0+30+70) (1+2) البصريات المتكاملة 

 احملتوى العلمي للمقرر:
اتالدديي–اتالديالات دبيالط فدنيالا شد تياليلةد  يي–ياألل  ايالضلو داىفيالبصت دياا ش تياليلة  ييف    يل    في

اطدنيلال  دتياطدنياتالدديطدتقيال ةي دويل دالاوتيالي م ي دديل اظد  يالبصدتىيالي–ال ات بيالبصتىيالا ش تياليلةد  ي
ي–البد تاي تا يال  ميدديالياد بويالضدلو ديالي م ي دديالشدتاو  ديي دثاتالديي    تيالالابيماالدديي–ى نيشت  ديلا اةي

  الملاشايالضلو ديالي م ي ديت
References: 

 Hunsperger, Robert, Integrated Optics Theory and Technology, ISBN 978-0-387-89775-2, 
Springer-Verlag New York, 2009 

 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE4230 100( =0+30+70) (1+2) موضوعات مختارة في االلكترونيات 

 احملتوى العلمي للمقرر:
الي مدددتليلالاددد اليي  مالللة ددد ي-يلضدددلى  ييا ددد تةي دددلفيال طدددلتا يال ا نددددي دددثيالي مدددتليليالاددد اليالم تلا ددد  ي

 ال صي ي  يااللم تلا ديلطتقيال ااا يال  لبي نيال صي  يتي– صي  يالالاوتيالي م ي ديي–متتلي م ا م   ي
References:  

D. A. Neaman, Semiconductor Physics and Devices, McGraw Hill, 4th. Ed., 2011. 

P. Grey, P. Hurst, S. Lewis, R. Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, J. Wiley   
and Sons, 5th. Ed., 2009. 

B. Streetmann & S. Banerjee, Solid State Electronic Devices, Prentice Hall, 6th. Ed., 2005. 

 

 

 

 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE4231 
هندسة الموجات ات مختارة في موضوع

 الدقيقة
(2+1) (70+30+0= )100 

 احملتوى العلمي للمقرر:
   لىي ذايالياتتيى نيب ضياليلضلى  ياليا  تةيال دثيلتد يىىادديبد ل طلتيال د لثي دثياإللم تلا د  يالي متلل ددي،ي

 . اظ ياال ص ال ياليمتلل دي،يالتلاو   
References:  

 Robert E. Collin, Foundations for Microwave Engineering, John Wiley & Sons, Inc.; second 
edition, 2001. 
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 الكوديالرقم 

 للمقرر
 المقرر عنوان

عدد الساعات 

 االسبوعية
 الدرجات

EEE4232    100( =0+30+70) (1+2) موضوعات مختارة فى نظم االتصاالت 

 احملتوى العلمي للمقرر:
تيى دنيب دضياليلضدلى  ياليا د تةيال دثيلتد يىىادديبد ل طلتيال د لثي دثياظد ياال صد ال ي،ي اظيددي   لىي ذاياليادت

  ا ت ص ال يالب  ا  ي،يي  لةدياإلش التاااتي،يا
References:  

 Himanshu Dwivedi, Chris Clark and David Thiel, “Mobile Application Security,” 1st Ed., McGraw-
Hill Osborne Media, 2010. 

 F. Adelstein, S.K.S. Gupta, G.G. Richard III and L. Schwiebert, Fundamentals of Mobile and 
Pervasive Computing, McGraw Hill, 2005. 

 Jochen Schiller, “Mobile Communications,” 2nd Ed., Pearson Education, 2003. 

 Govind E. Agrawal, Fiber-Optic Communication Systems, John Wiley & Sons, Inc.; third edition, 
2002. 
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