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والمحتــوي  المقــررات الـدراسیــة) ٣جــدول (

العلمــي لمقــررات الدراســات العلیــا بقســم 

   تكنــولــوجیــا السیــارات والجــرارات
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  رارات ـارات والجـم تكنولوجیا السیـقسالتخصصــي لدبلــوم ) المقــررات الدراسیــة للأ -٣جــدول (
  

 المقرر ودـــك القسم العلمي
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       ساعات معتمدة ٤ –مقررات أساسیة  –أوال 

  العلوم األساسیة
BSC501 كتابة تقاریر فنیة باللغة اإلنجلیزیة  

           Technical Report Writing in English                        
٢  -  ١٠٠  ٢ - ٢  

  ٣  -  ١٠٠  ٢  -  ٢   Applied Mathematicsالریاضیات التطبیقیة                      BSC502 العلوم األساسیة

              ساعات معتمدة علي األقـل ١٠ - مقررات تربویة  –ثانیا 

  501EDU الصحة النفسیة
         عـلـم النفــس االجتمــاعــي فـي الصناعــة                               

Social Pscychology in Industry                                    
1  ٢  2  ٣  -  ١٠٠  

علم النفس 
 التربوي

502EDU  
  الصنــاعــي  عـلــم النفــس

Industrial Pscychology    
٢  -  2  ٣  -  ١٠٠  

 إدارة تعلیمیة
EDU503 

 نظــم التعلیــم الصناعي فـي الـدول المتقــدمــة
Industrial Education Systems in Advanced  
Countries  

٢  -  2  ٣  -  ١٠٠  

تكنولوجیا 
 التعلیم

EDU504   تكنــولــوجیــا التعلیــم                     Education Technology        1  2  ٣  -  ١٠٠  ٢  

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU505    تطــویــر المنــاھــج                  Curriculum Development  2 - ٣  -  ١٠٠ ٢  

EDU506   استــراتیجیــات التــدریــس                   Teaching Strategies  2 ٣  -  ١٠٠ ٣ ٢  

 EDU507  أصول التربیة
                                                فلسفــة التعلیــم الصنــاعــي    

          Philosophy of Industrial Education  
2 - ٣  -  ١٠٠ ٢  

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU508 
 التعلیم والتدریب الصناعي

Industrial Education & Training 
٢  -  2  ٣  -  ١٠٠  

تكنولوجیا 
  التعلیم

EDU509 
          ١الوسائط المتعـددة 

                                    Multimedia 1        
2  2  3  ٣  ٥٠  ١٠٠  

       ساعة معتمدة ١١  -مقررات إجباریة تخصصیة  –ثالثا 

السیارات 
 والجرارات

AUT501 
  أنظمـة متقدمـة للسیـارات وجــرارات                    

Advanced Systems of Vehicles and Tractors       
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT502 
إلكترونیات السیـارات                  

Automotive Electronics      
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT503 
      عالمشرو

                                                        Project      
٣  ٥٠  ١٠٠  ٥  ٦  ٢  

       معتمدة علي األقـل ةساع ١٥  - مقررات اختیاریة تخصصیة  –رابعا 

السیارات 
 والجرارات

AUT504 
 محركات االحتراق الداخلي      

 Internal Combustion Engines                
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT505 
 تكنولوجیا السیارات

                  Automotive Technology                         
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT506 
  تكنولوجیا محركات الدیزل

  Technology of Diesel Engines  
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT507 
    تكنولوجیا بدائل الوقود

      Alternative Fuel Technology 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

  AUT508السیارات 
  محركات اإلشعال بالشرارة   تكنولوجیا التحكم في ملوثات

   
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  
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 .Pollution Control Technology in S.I. E  والجرارات

السیارات 
 والجرارات

AUT509 
 تكنولوجیا التحكم في ملوثات الدیزل

 Pollution Control Technology in Diesel 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT510  
 تكنولوجیا حقن وقود الدیزل               

Technology of Diesel Fuel Injection                      
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT511  
 تكنولوجیا حقن وقود الجازولین              

Technology of Gasoline Fuel Injection                 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT512 
 تكنولوجیا التصنیع 

Manufacturing Technology 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT513 إدارة الجودة 
Quality Management                                      

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT514   تكنولوجیا الشاسیھ 
Chassis Technology                                

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT515 دینامیكا ھواء المركبات              
Vehicle Aerodynamics     

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT516 تصمیم وتصنیع متقدم بواسطة الكمبیوتر  
Advanced CAD/CAM   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT517                             قیاسات متقدمة  
Advanced Measurements 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT518 تكنولوجیا الصیانة       
Maintenance Technology   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT519 تكییف ھواء السیارات 
Automotive Air-conditioning            

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

الساعات المعتمدةمن  الحد االدني المطلوب مجمل        ٤٠        
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  ب) المقــررات الدراسیــة لمرحلــة المـاجستیــر لقسـم تكنولوجیا السیارات والجرارات  -٣جــدول (
  ساعات معتمدة)* ١٢(باإلضافة لرسالة ماجستیر 

 المقرر كـــود  القسم العلمي

 ساعات
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       ساعات معتمدة ٤ –مقررات أساسیة  –أوال 
BSC601   متقدمةریاضیات                 Advanced Mathematics  ٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

BSC602                           التحلیل الرقمي Numerical Analysis   ٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

BSC603  تحلیل إحصائي                 Statistical Analysis           ٢ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

        ساعات معتمدة علي األقـل ٨ –مقررات تربویة  –ثانیا 

 EDU601 الصحة النفسیة
التربیـة الخاصـة في مجـاالت العمــل                          

Special Education in Work Fields                      
٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

علم النفس 
 التربوي

EDU602 
 الفــروق الفــردیــة والقیــاس النفســي فــي المجــال الصنــاعــي  
Individual Differences & Pscychology 
Measurement in Industrial Field      

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

 EDU603 إدارة تعلیمیة
  نظــم إعــداد معلــم التعلیــم الصنــاعـي 

 Teacher of Industrial Education Preparation 
Systems             

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

تكنولوجیا 
 التعلیم

EDU604 
  تــوظیــف االنتــرنـت فــي البحــث العلمــي 

Implementation of the Internet in Scientific 
Research                  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU605 
  إدارة الفصــول التعلیمیــة 

Classroom Management   
٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

 EDU606  أصول التربیة
 البحــوث فــي التعلیــم الصنــاعــي     

Research in Industrial Education 
٢ ١ 2 ٣ - ١٠٠ 

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU607  ٢تطویر مناھج التعلیم الصناعي                                          
Industrial  Education Curriculum Development  2     

٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

تكنولوجیا 
 التعلیم

EDU608  ٢تكنولوجیا التعلیم  Educational Technology 2         
       

٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

 إدارة تعلیمیة
EDU609 إدارة الجودة الشاملة في التعلیم الصناعي  

Total Quality Management in Industrial 
Education  

٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU6١0     تصمیم برامج التعلیم والتدریب في التعلیم الصناعي 
Design of Education and Training Programs in 
Industrial Education 

2 - 2 ٣ - ١٠٠ 

       ساعة معتمدة علي األقـل ١٢  - مقررات اختیاریة تخصصیة  –ثالثا 

السیارات 
 والجرارات

AUT601 
                                           محركات احتراق داخلي    

Internal Combustion Engines           
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT602 1  تكنولوجیا بدائل الوقود    
                   1  Alternative Fuel Technology 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT603  تكنولوجیا التحكم في ملوثات محركات اإلشعال بالشرارة  
       Technology of  Pollution Control  in S.I.E.   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT604 نظم حقن الوقود اإللكترونیة في محركات الجازولین                  
Technology of Gasoline Electronic Fuel 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  
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مباشر علي تطویر المناھج أو تكنولوجیا التعلیم في القسم * یجب أن یكون موضوع الرسالة لھ مردود تعلیمي 

  المعني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Injection  
  

السیارات 
 والجرارات

AUT605 كھرباء السیارات متقدمة  تكنولوجیا  
           Advanced Automotive Electrical system   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT606  ١تصمیم السیارات بمساعدة الحاسب  
                                ١ CAD in Automotive design  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT608      ٍ(ماتالب) تكنولوجیا المحاكاة والنمذجة 
Simulation and Modeling Technology (MATLAB)   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT609 تكنولوجیا التحكم اآللي  
 Automatic Control Technology                                 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT610  تكنولوجیا الشاسیھ  
                        Chassis Technology                            

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT611  دینامیكا ھواء المركبات  
Vehicle Aerodynamics             

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT612                                                          قیاسات متقدمة
Advanced Measurements                                  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT613                                                       نظریـة السیـارات              
Theory of Ground Vehicles                           

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

        ٣٦      مجمل الحد االدني المطلوب من الساعات المعتمدة  
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  ج) المقــررات الدراسیـة المرحلــة الدكتــوراه لقســم تكنـولـوجیـا السیـارات والجـرارات  -٣جــدول (
  ساعة معتمدة)* ٣٠باإلضافة لرسالة دكتوراه (

 المقرر كود  القسم العلمي
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        ساعات معتمدة علي األقـل ١٢ –مقررات تربویة  –أوال 

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU701  (متقــدم)  تطویر برامج التدریب في التعلیم الصناعي 
Developing of Training Programs in Industrial Education 
(Advanced) 

2 ٣ ٥٠ ١٠٠ ٣ ٢ 

 EDU702 الصحة النفسیة
 الصحــة النفسیــة فـي المجــال المھنــي (متقــدم)

           Mental Health in the Professional Field 
(Advanced)  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

علم النفس 
 التربوي

EDU703 
 القیــاس والتقــویــم فــي التعلیــم الصنــاعــي (متقــدم)            
Assessment & Evaluation in Industrial 
Education (Advanced)  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

 EDU704 إدارة تعلیمیة
  إتجــاھــات حــدیثــة فــي تطــویــر وإدارة التعلیــم الصنــاعــي  

 Modern Trends in Industrial Education 
Development & Management  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

تكنولوجیا 
 التعلیم

EDU705 
  التــدریــب االلكتــرونــي  (متقــدم)

E- Training   (Advanced)     
٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

  أصول التربیة

EDU706 
 المجتمــع وتحــدیــات التعلیــم الصنــاعــي (متقــدم)     

Community & Special Problems in Industrial 
Education (Advanced) 

٢ ١ 2 ٣ - ١٠٠ 

EDU707 
  البحــوث فــي التعلیــم الصنــاعــي (متقــدم)

Research in Industrial Education (Advanced)  
1 2 ٣ - ١٠٠ ٢ 

EDU708 
  البحــوث فــي المناھج وتدریس التعلیــم الصنــاعــي (متقــدم)

Research in Industrial Education Curricula 
and Teaching (Advanced)  

1 2 ٣ - ١٠٠ ٢ 

       ساعة معتمدة علي األقـل ٢٤  - مقررات اختیاریة تخصصیة  –ثانیـا 

السیارات 
 والجرارات

AUT701 
                 محركات احتراق داخلي متقدمة                    

Advanced Internal Combustion Engines                            
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT702 تكنولوجیا التحكم في ملوثات الدیزل  
  Technology of Pollution Control in Diesels

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT703  الكترونیات السیاراتAutomotive Electronics               
 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT704 تكنولوجیا المواد المركبة  
                           Technology of Composite Material   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT705 تكنولوجیا التصنیع                                                       
     Manufacturing Technology 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT706  ٢تصمیم السیارات بمساعدة الحاسب  
                                     ٢ CAD in Automotive design 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT707   تكنولوجیا خالیا الوقود  
                Technology of Fuel Cells  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT708 تكنولوجیا السیارات المھجنة  
                     Technology of Hybrid Vehicles 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

  ٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  تكنولوجیا التحكم في المحوالت الحفزیة  AUT709السیارات 
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    Control Technology of Catalytic Converters  والجرارات
السیارات 
 والجرارات

AUT710                نظم حقن الوقود الحدیثة  في محركات الدیزل 
Modern Diesel Fuel Injection systems            

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT711       تحلیـل العنـاصـر المحـدودة 
Finite Element Analysis    

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT712  دینامیكــا السیــارات  
 Vehicle Dynamics            

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT713   نظم التعلیق الحدیثةModern Chassis Technology         
      

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT714 نظم الفرامل الحدیثةModern Brake Systems             
    

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT715                                تصمیم وتصنیع متقدم بواسطة الكمبیوتر 
Advanced CAD/CAM   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT716  تطبیقات دینامیكا الموائع الحسابیة في السیارات  
             Application of Computational Fluid 

Dynamics (CFD) in Automotives   
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT717 نظریـة السیـارات متقدمة 
Advanced Theory of Ground Vehicle   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT718                                      ضوضـاء واھتزازات السیـارات  
Automotive Noise and Vibration                      

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

السیارات 
 والجرارات

AUT719                                       أقتصادیات النقل  
Economics of Transportations                       

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

        ٦٦      مجمل الحد االدني المطلوب من الساعات المعتمدة  
التعلیم في القسم  علي تطویر المناھج أو تكنولوجیامباشر * یجب أن یكون موضوع الرسالة لھ مردود تعلیمي 
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  المحتــوي العلمــي لمقــررات قســم تكنــولــوجیــا السیــارات والجــرارات 
 

AUT501    أنظمـة متقـدمـة للسیـارات والجـرارات     
Background on Advanced vehicles - Advanced Driver Information (ADl) Systems - 
Advanced Traffic Management Systems (Real-time traffic monitoring, Dynamic 
message sign monitoring and control, Incident monitoring, Traffic camera monitoring 
and control, Active Traffic Management (ATM), Chain control, Ramp 
meter monitoring and control, Arterial management, Traffic signal monitoring and 
control,Automated warning systems, Road Weather Information System (RWIS) 
monitoring, Highway advisory radio, Urban Traffic Management and Control) - 
Advanced Vehicle Control Systems (AVCS / AVEC), AVCS Space Utilization 
Advantage, AVCS Safety Advantage, AVCS Feasibility Considerations, AVCS 
Architecture Considerations, Liability Issues, Economic Considerations, Incremental 
Deployment. - Vehicle air conditioning system - Vehicle emissions control systems - 
Vehicle Noise control systems ( Active noise control system for automotive vehicle, 
Recent applications of viscoelastic damping for noise control in automobiles, EMI 
noise control methods suitable for electric vehicle drive systems - Energy 
management system for automotive vehicle 
 

AUT502    إلكترونیات السیارات    
Introduction, vehicle electronic systems:market overview, key vehicle electronic 
system descriptions, Powertrain and Transmission Controls, Vehicle 
Communications, Vehicle Safety Systems, Mobility Enhancement, Infotainment 
Systems, Risks to Development of Mobility and Infotainment Applications, 
Distracted Driving, Privacy Concerns, Cyber Security Concerns - Electronic 
components overview , Microcontrollers, Automotive Sensors, Actuators, 
Automotive Data Buses, Types of Automotive Buses - future activity, Vehicle 
Electronic Trends, Illustrative Case Study: Keyless Entry Systems, Electronic and 
Technological Applications - ENGINE MANAGEMENT, ecu control units,  closed 
loop systems, vehicle conditioning monitoring, Sensors and actuators of all types. 

 
AUT503    روع   ــالمش  

An independent study for each student to write an article or intensive study of the 
theory in the field or laboratory implementation experience and fully analyzed in the 
study of the diploma. 

 
AUT504    محركات االحتراق الداخلي     

New concept engines, Alternative fuels, New combustion techniques, Emission 
control technologies, Engine downsizing, Wate heat recovery, Soot formation 
mechanics, Engine testing, Heat release analysis, Zero emission vehicles. 
 

AUT505     تكنولوجیا السیــارات 
Part 1 : Power and energy requirements to cover traction resistance (rolling-, air-, 
acceleration- and gradient resistance).  Selection and rating of various drive systems 
concerning operating performance, efficiency and environmental impact.  Functional 
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description and rating of various longitudinal components such as clutch, gearbox 
differential and brake.  Driving performance of motor vehicles (e.g. power based 
acceleration capability, influence of the gear ratios on maximum speed and fuel 
consumption).  Driving limits (e.g. adherence based acceleration, gradient and 
braking capability). 
Part 2 :  Basic knowledge and analysis of suspension systems. During the first part of 
the lecture the main point of interest is in the subject "vertical dynamics" not only the 
different requirements regarding the suspension itself, but also various other 
components of the vibration-system car, especially the tires, springs, dampers and the 
car seats, are introduced to the student. With the help of several mathematical models 
the basic parameters of influence are discussed and the subject will be closed with an 
introduction of the various analysing methods. 
Part 3 :  The third part of the course discusses the subject "lateral dynamics". The 
basic structure of the tires, the suspension and steering system are explained. Simple 
simulation models allow basic examinations of the stability conditions of the vehicle. 
Examinations with consideration of the non-linear tire characteristics require a 
transition from the simple simulation model to a complex three dimensional four 
wheel vehicle model. 
 

AUT506     تكنولوجیا محــركــات الـدیــذل 
Familiarization with the type of engine, engine parts and components.  - Introduction 
to engine specific media systems, e.g. cooling water-, lubricatingoil-, fuel and air 
systems.  - Structure and contents of the manufacturer’s technical documentation.  - 
Explanation of maintenance job cards in order to conduct individualmaintenance 
tasks.  - Procedures to order spare parts. - Use of external manufacturer’s 
documentation. 
 

AUT507    تكنولوجیا بدائل الوقود 
Global Energy Overview, gasification of coal, clean liquid fuels from coal, coal slurry 
fuel, liquid fuels from natural gas, resids, liquid fuels from oil sand, whale oil from 
oil whale, Methanol synthesis from syngas, Ethanol from corn, Ethanol from 
Lignocellulosics, Energy from Biomass conversion, energy generation from waste 
sources, geothermal energy, nuclear energy, fuel cells.  

  
AUT508    تكنولوجیا التحكم في ملوثات محركات اإلشعال بالشرارة 

Introduction, overview, Key potential benefits: GDI engine versus PFI engine, direct-
injection gasoline fuel system , fuel system requirements, Fuel injector 
considerations, fuel spray characteristics, atomization requirements, single-fluid high-
pressure swirl injector , effect of injector sac volume , air-assisted injection, best 
practice performance of current GDI injectors, future requirements of GDI fuel 
sprays, combustion chamber geometry and in-cylinder mixture dynamics, flow 
structure, fuel - air mixing , combustion process and control strategies, combustion 
chamber geometry, in-cylinder charge cooling. engine operating modes and fuel 
injection strategies.  

  
AUT509    تكنولوجیا التحكم في ملوثات الدیزل 

Introduction, approaches for Reducing Diesel Emissions, Engine Controls, Exhaust 
Controls, Flow-Through Diesel Oxidation Catalysts, Diesel Oxidation Catalyst, 
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Regeneration Catalysts, Particulate Filters, Operating Characteristics and 
Performance ( Closed Crankcase Filters, Flow-Through Partial Filters, High 
Efficiency Filters, Filter Regeneration (passive and active regeneration), fuel-borne 
Catalysts, Filter Maintenance.  
 

AUT510     تكنولوجیا حقــن وقــود الـدیــذل 
Diesel Basic (theory and Practical work), The history and basics of Diesel systems, 
supply pumps, injectors and test benches, Test bench maintenance and mounting of 
Bosch type pumps onto the test bench, Dismantling, assembling and testing of supply 
pumps and Bosch injectors. 
A-type Diesel Fuel Injection (Theory and Practical work), The Basics of in-line 
Diesel systems, supply pumps, injectors and trimming devices, Dismantling, 
assembling and calibration of Bosch “A” type pumps with governors RQ and RQV 
without Manifold Pressure Compensators, Use of Electrical Service Information and 
Service instruction system. 
Type Diesel Fuel Injection (Theory and Practical work), Dismantling, assembling and 
calibration of Bosch “P” type pumps with governors RQV and RSV with Manifold 
Pressure Compensators, Dismantling, assembling and calibration of Bosch “MW” 
type fuel injection pumps with pressure compensators and Altitude compensators, Use 
of Electrical Service Information and Service instruction system. 
Pump theory, Governor Theory (Theory and Practical work), Theory relating to 
camshafts’ profiles, plunger dimension, duel quantities etc…, Calculation and 
adjustment of speed droop (P-Grade), Testing and setting of RQV…K governors, Use 
of Electrical Service Information and Service instruction system. 
Vehicle Fuel type Diesel fuel Injection (Theory and Practical work), Dismantling, 
assembling and calibration of Bosch and Zexel VE…F type fuel injection pumps with 
or without Manifold Pressure Compensators and Altitude Compensators, Use of 
Electrical Service Information and Service instruction system. 
 

AUT511     تكنولوجیا حقــن وقــود الجــازولیــن 
Introduction ,Overview , Key potential benefits: GDI engine versus PFI engine - 
Direct-injection gasoline fuel system - Fuel system requirements , Fuel injector 
considerations, Fuel spray characteristics . Atomization requirements , Single-fluid 
high-pressure swirl injector . Effect of injector sac volume. Air-assisted injection . 
Best practice performance of current GDI injectors, Future requirements of GDI fuel 
sprays - Combustion chamber geometry and in-cylinder mixture dynamics, Flow 
structure , Fuel - air mixing . - Combustion process and control strategies,Combustion 
chamber geometry, In-cylinder charge cooling, Engine operating modes and fuel 
injection strategies, Combustion characteristics, Injector deposit issues. - Fuel 
economy and emissions,Fuel economy potential, Emissions versus fuel economy 
compromise,UBHC emissions,NOx emissions, Particulate emissions. - Specific 
combustion systems and control strategies, Early research engines. Mitsubishi 
combustion system. 
 

AUT512    تكنولوجیا التصنیع 
Introduction, competitiveness and product strategy , manufacturing plant 
performance,  product development performance,  cooperative research and the 
partnership for a new generation of vehicles, increasing use of electronic components.  
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Adoption and evolution of lean production humanresource practices, human resource 
management , key issues in labor relations, implications of the key issues in 
manufacturing, plants and human resource practices, experimentation case studies. 
Automotive components supply chains, supply chain policies, key issues in supply, 
chain relationships, supply chain management.  Distribution, retailing, and 
postmanufacturing industries , key issues in distribution, retailing, and 
postmanufacturing, automotive value chain, making distribution lean.  Regulation of 
automobiles to meet social objectives, mobility, economic development, and the 
automobile, safety concerns and the automobile, environmental concerns and the 
automobile, diverse approaches to the regulation of auto manufacture and use  
 

AUT513     إدارة الجودة 
Introduction to Quality Management  - Implementing a Quality Management System - 
ISO 9001 - Developing the Skills of the New Quality Manager - Creating a Customer 
Focused Organization - Supplier Relationship Management - Future Role of the 
Quality Manager. 

 
AUT514      تكنولوجیا الشــاسیــھ   

Function and history - Tyres - Geometric considerations - Balance and steering - 
Suspension principles - Front suspension - Rear suspension - Squat and dive - 
Structural considerations - Engine Mounting – Braking - Materials and properties - 
Stability & control - Performance measurement. 

 
AUT515       دینامیكا ھواء المركبات  

Overview and review of physical fundamentals of Fluid dynamics, boundary layers 
and vorticity, fluid mechanics of aerodynamic bodies, bluff body aerodynamics, 
aerodynamic forces on road vehicles; their evaluation and possible strategies for their 
control, design aspects of external and internal flows in vehicles, aerodynamics of 
high-performance cars, aerodynamics of commercial vehicles.  

  
AUT516     تصمیم وتصنیع متقدم بواسطة الكمبیوترCAD/CAM 

CAD introduction, technique description, design concepts, design Softwares, product 
design, part design, assembly design, 3-D drawing, tooling and processes, application, 
implementation procedure, Automotive and Tractor applications. 
 

AUT517         قیـاســات متقــدمــة  
Introduction to Advanced Measurements, definitions and concepts, classification and 
system components, error analysis, calibration techniques and error reduction, sensing 
elements, study the transformation of physical quantities to electrical signals, variable 
resistance sensors, strain gages, temperature sensors, induction sensors, photo 
sensors, etc., use of computers in measuring techniques, techniques of series and 
parallel transfer of information, signal conditioning, digital waves, inputs simulation, 
programming computers for control, study the series and parallel performance of 
measuring techniques, application of measuring some variables and engineering 
quantities, force, moment, pressure, temperature, displacement, velocity, acceleration. 
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AUT518          تكنــولــوجیــا الصیــانــة  
Safety and Shop Practice,  Common Automotive Tools, Engine Fundamentals, Engine 
Types and Alternative Power Systems, Conventional and Alternative Fuel Systems, 
Lubrications Systems and Fluid Types, Cooling Systems and Coolant Types, 
Electrical Fundamentals , Starting and Charging Systems, Ignition Systems, Emission 
Theory and Emission Systems, Manual and Automatic Transmissions, Drive Line and 
Drive Axles, Suspension Systems and Shock Absorbers, Foundation and Antilock 
Brake Systems, Air Conditioning and Accessories , Restraint Systems. 
 

AUT519        تكییــف ھــواء السیــارات  

Air Conditioning Principles, (Introduction, Principles of heat, Principles of 
temperature, Heat, energy and temperature, Heat transfer, Principles of pressure,Air 
conditioning system components).  - Air Conditioning System Components 
(Introduction, Air conditioning compressors, Single piston compressors, Axial plate 
compressors, Variable displacement compressors, Rotary vane compressors, Scroll 
type compressors, Radial compressors, Compressor clutches, Receiver dryers, 
Accumulators, Metering devices, Thermostatic expansion valves, Orifice tubes 
(expansion tubes),System protection devices). - Air Conditioning Controls 
(Introduction, Electrical controls, Compressor clutches, Thermostats, Pressure cycling 
switches). - High and low pressure switches, Compressor discharge pressure switches, 
Master control/instrument panel control head, Temperature control selector, Mode 
selector, Blower motor (fan speed) control, Vacuum mechanical air distribution 
systems, Automatic air conditioning systems, Automatic air conditioning operation 
outputs, Automatic air conditioning self diagnosis,Electronic engine control sensors. - 
Refrigeration and Troubleshooting ( Introduction, Refrigerants, Refrigerant recovery 
and recharging, Handling recovered refrigerant, A/c troubleshooting and diagnosis, 
Touch and feel test, Manifold gauge diagnosis, Component inspection and service, 
Leak detection, Operating systems and related controls diagnosis and repair). 
 

AUT601    راق داخلي محركات احت 
Modern IC engines, alternative fuel for IC engines, new concepts in the combustion 
processes (HCCI), emission control strategies, engine downsizing principals, Waste 
heat recovery applied to engines, soot formation in IC engines, engine testing and 
instrumentation, heat release analysis, zero emission energy production, exhaust gas 
modeling.   
 

AUT602     ١تكنولوجیا بدائل الوقود  
Global Energy Overview, gasification of coal, clean liquid fuels from coal, coal slurry 
fuel, liquid fuels from natural gas, resids, liquid fuels from oil sand, whale oil from 
oil whale, Methanol synthesis from syngas, Ethanol from corn, Ethanol from 
Lignocellulosics, Energy from Biomass conversion, energy generation from waste 
sources, geothermal energy, nuclear energy, fuel cells.  
 

AUT603    تكنولوجیا التحكم في ملوثات محركات اإلشعال بالشرارة 
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Introduction, Polutants types, Combustion characteristics , Injector deposit issues, fuel 
economy and emissions, fuel economy potential, emissions versus fuel economy 
compromise, UBHC emissions, NOx emissions  and particulate emissions.  Specific 
combustion systems and control strategies, Early research engines, different kind of 
combustion systems such as Mercedes, Toyota, AVL, FEX and orbital combustion 
systems . 
 

AUT604      حقن الوقود اإللكترونیة في محركات الجازولین  نظم  
Basic Ignition Advance Angle, ESA (Electronic Spark Advance) system - Various 
Corrections in Gasoline Engine Injection Control System - Gasoline Engine Fuel 
Injection Duration Control - Gasoline Engine EFI (Electronic Fuel Injection) Fuel 
System - Gasoline Engine Fuel Filter/Fuel Pump Filter - Gasoline Engine Fuel 
System/ Fuel Pump and Pressure regulator - Precautions for Turbocharger - Water-
cooled Type Intercooler - Variable Nozzle Vane. 
 

AUT605    المتقدمة  تكنولوجیا كھرباء السیارات  
Development of the automobile electrical system , Electrical and electronic principles, 
Tools and test equipment, Electrical systems and circuits, Batteries, Charging 
systems, Starting systems, Ignition systems, Electronic fuel control, Engine 
management, Lighting, Auxiliaries, Instrumentation, Air conditioning , Chassis 
electrical systems, Comfort and safety , Electric vehicles. 
 

AUT606    1السیارات بمساعدة الحاسب تصمیم CAD in Automotive design1 
Advanced CAD introduction, technique description, design concepts, product design, 
part design, assembly design, 3-D drawing, tooling and processes, application, 
implementation procedure, Automotive applications. 
 

AUT607     إدارة الجودة 
Introduction to Quality Management  - Implementing a Quality Management System - 
ISO 9001 - Developing the Skills of the New Quality Manager - Creating a Customer 
Focused Organization - Supplier Relationship Management - Future Role of the 
Quality Manager. 
 

AUT608     (ماتالب) تكنولوجیا المحاكاة والنمذجة 
Introduction - Differential Equations and ODE Solvers in MATLAB - Numerical 
Techniques ( Interpolation, Curve Fitting, Linear Regression, Polynomial Regression, 
Numerical Differentiation and Integration) – Optimization - Control System Toolbox 
-  Transfer Functions, Analysis of Standard Functions - State-space Models - Discrete 
systems  -  Frequency Response Analysis - Stability Analysis of Feedback Systems . 
 

AUT609    لــي تكنولوجیا التحكم اآل   
Automatic Control Systems - Open and closed-loop control definitions, block 
diagrams, Steady-state behaviour of transfer elements (controlled systems, measuring 
andactuating devices) and of control loops: Characteristics, linearization of non-
linearbehaviour, steady-state performance indices. Dynamic behaviour of transfer 
elements and of control loops: Description withdifferential equations, Laplace-
Transform, transfer function, frequency response, Nyquist plot, Bode plot.  Stability 
of dynamic systems and of control loops: Tuning of controllers, rules for tuning, 
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dynamic performance indices, algebraic and geometric stability criteria.  Control 
devices: Pneumatic, hydraulic and electronic controllers, measuring devices, 
transducers and actuators. Linear sampling control: Description of sampling control 
systems, continuous approximation of sample and hold elements and of sampling 
control systems. Control loops with non-linear elements: Non-linear follow-up 
control, control loops with switching controllers.  Complex control loop structures: 
Cascade controls, feed forward concepts, control concepts using auxiliary signals, 
reference signal filtering. Multivariable control: Coupling and de-coupling of control 
loops. 
 

AUT610      تكنولوجیا الشــاسیــھ   
Introduction to Chassis Technology, Tyres and Angles of Tyres – Vehicle Balance 
and Steering – Advanced Suspension Systems - Squat and dive - Structural and 
Thermal considerations – Different kinds of Engine Mountings – Advanced Braking 
Systems – Basics of  Materials Selections and Properties - Stability & control – Noise 
and Vibration Consideration. 

 
AUT611       دینامیكا ھواء المركبات  

Fundamentals of Fluid dynamics, boundary layers and vorticity, fluid mechanics of 
aerodynamic bodies.  Bluff body aerodynamics. Aerodynamic forces on road 
vehicles; their evaluation and possible strategies for their control. Design aspects of 
external and internal flows in vehicles, experimental and numerical methods in 
vehicle aerodynamics, aerodynamics of high-performance cars, aerodynamics of 
commercial vehicles. Case study.   

 
AUT612         قیـاســات متقــدمــة  

Introduction to Advanced Measurements, definitions and concepts, classification and 
system components, error analysis, calibration techniques and error reduction, sensing 
elements, study the transformation of physical quantities to electrical signals, variable 
resistance sensors, strain gages, temperature sensors, induction sensors, photo 
sensors, etc., use of computers in measuring techniques, techniques of series and 
parallel transfer of information, signal conditioning, digital waves, inputs simulation, 
programming computers for control, study the series and parallel performance of 
measuring techniques, application of measuring some variables and engineering 
quantities, force, moment, pressure, temperature, displacement, velocity, acceleration. 

  
AUT613       نظـریـة السیارات  

Mechanics of Pneumatic Tires, Tire Forces and Moments – Rolling Resistance of 
Tires, Tractive Effort and Longitudinal Slip, Cornering Properties of Tires –
Performance of Tires on Wet Surfaces – Mechanics of Vehicle Terrain Interaction-
Intermechanics, Performance Characteristics of Road Vehicles, Equation of Motion 
and Maximum Tractive Effort, Aerodynamic Forces and Moments, Vehicle Power 
Plant and Transmission Characteristics –Prediction of Vehicle Performance, 
Operating Fuel Economy. 

  
AUT701    محركات احتراق داخلي متقدمة  

Advanced Modern IC engines, alternative fuel for IC engines, new concepts in the 
combustion processes (HCCI), emission control strategies, engine downsizing 
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principals, Waste heat recovery applied to engines, soot formation in IC engines, 
engine testing and instrumentation, heat release analysis, zero emission energy 
production, exhaust gas modeling.   
 

AUT702    تكنولوجیا التحكم في ملوثات الدیزل 
Introduction, New approaches for reducing Diesel Emissions, New techniques of 
Engine and Exhaust Controls, NOx Reduction Technologies, Exhaust Gas 
Recirculation, Lean NOx Catalysts, NOxAdsorber Catalysts (Operating 
Characteristics and Performance, impact of fuel sulfur, application of NOx adsorber 
technology), Selective Catalytic Reduction, Operating Characteristics and 
Performance, Combined LNT/SCR NOx Reduction Technologies , On-Board 
Diagnostic Requirements. 

 
AUT703    إلكترونیات السیارات 

Introduction, vehicle electronic systems:market overview, key vehicle electronic 
system descriptions, Powertrain and Transmission Controls, Vehicle 
Communications, Vehicle Safety Systems, Mobility Enhancement, Infotainment 
Systems, Risks to Development of Mobility and Infotainment Applications, 
Distracted Driving, Privacy Concerns, Cyber Security Concerns. Electronic 
components overview , Microcontrollers, Automotive Sensors, Actuators, 
Automotive Data Buses, Types of Automotive Buses.  Future activity, Vehicle 
Electronic Trends, Illustrative Case Study: Keyless Entry Systems, Electronic and 
Technological Applications.  Engine Management, ecu control units,  closed loop 
systems, vehicle conditioning monitoring, Sensors and actuators of all types. 

 
AUT704    تكنولوجیا المواد المركبة 

Introduction, Definition of composite materials, classification of composite materials.  
Macromechanical behaviour of a lamina, Current and potential uses of composite 
materials, application of composite materials in automotive structures. 
Macromechanical behaviour of a lamina  (Composite Material Manufacturing 
Techniques and Processing).  Micromechanical Behaviour of a Lamina, Introduction, 
Mechanics of Materials Approach to Stiffness.  Introduction, Classical Lamination 
Theory.  ABD stiffness matrix of composite laminate, Transverse shear stiffness 
coefficients, Thermal and hydrothermal effects.  Finite element applications of 
composite structures. Strength of laminates and failure theories.  Failure theories, 
Strength of Laminates, Progressive failure analysis, Composite Plate Equilibrium 
Equations.  Rectangular solid beams, columns and rods of composite materials.  
Bending of Composite Material Plates, One Dimensional Analysis of Laminated 
Plates, Some Simplified Composite Beam Solutions.  Finite element applications of 
composite structures.  Rectangular solid beams, columns and rods of composite 
materials.  Thin walled open/closed section composite beams. 
 

AUT705    تكنولوجیا التصنیع 
Introduction, competitiveness and product strategy , manufacturing plant 
performance,  product development performance,  cooperative research and the 
partnership for a new generation of vehicles, increasing use of electronic components.  
Adoption and evolution of lean production humanresource practices, human resource 
management , key issues in labor relations, implications of the key issues in 
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manufacturing, plants and human resource practices, experimentation case studies. 
Automotive components supply chains, supply chain policies, key issues in supply, 
chain relationships, supply chain management.  Distribution, retailing, and 
postmanufacturing industries , key issues in distribution, retailing, and 
postmanufacturing, automotive value chain, making distribution lean.  Regulation of 
automobiles to meet social objectives, mobility, economic development, and the 
automobile, safety concerns and the automobile, environmental concerns and the 
automobile, diverse approaches to the regulation of auto manufacture and use.  

 
AUT706    2لحاسبتصمیم السیارات بمساعدة ا   

Advanced CAD introduction, technique description, design concepts, product design, 
part design, assembly design, 3-D drawing, tooling and processes, application, 
implementation procedure, Automotive applications. 

 
AUT707       تكنولوجیا خالیا الوقود  

Operating Principles of Fuel Cells - Electrode Potential and Current–Voltage Curve -  
Fuel and Oxidant Consumption - Fuel Cell System Characteristics - Fuel Cell 
Technologies - Fuel Supply - Non-Hydrogen Fuel Cells - Fuel Cell Hybrid Electric 
Drive Train Design - Parametric Design - Motor Power Design - Power Design of the 
Fuel Cell System - Design of the Power and Energy Capacity of the PPS - Energy 
Capacity of the PPS - Design Example. 

 
 AUT708       تكنولوجیا السیارات المھجنـة  

Environmental Impact and History of Modern Transportation, Fundamentals of 
Vehicle Propulsion and Brake, Electric Vehicles, Hybrid Electric Vehicles, Electric 
Propulsion Systems, Design Principle of Series (Electrical Coupling) Hybrid Electric 
Drive Train, Parallel (Mechanically Coupled) HybridElectric Drive Train Design, 
Design and Control Methodology of Series–Parallel(Torque and Speed Coupling) 
Hybrid Drive Train, Design and Control Principles of Plug-InHybrid Electric 
Vehicles , Mild Hybrid Electric Drive Train Design , Peaking Power Sources and 
Energy Storages, Fundamentals of Regenerative Breaking, Fuel Cells, Fuel Cell 
Hybrid Electric Drive Train Design, Design of Series Hybrid Drive Train for Off-
Road Vehicles.  

 
AUT709     ت الحفزیة تكنولوجیا التحكم في المحوال  

History - Construction – Types (Two-way, Three-way, Diesel engines and Lean burn 
spark-ignition engines) - Installation -  Damage - Regulations - Negative aspects 
(Warm-up period and Environmental impact) - Theft - Diagnostics - New catalytic 
converter technology 
 

AUT710        نظم حقن الوقود الحدیثة في محركات الدیزل  
Objectives - History and development ( Development in diesel engines, Development 
in gasoline/petrol engines, Mechanical injection and Electronic injection) - 
Supersession of carburetors - System components -  Target air/fuel ratios - Various 
injection schemes (Single-point injection,  Continuous injection, Central port 
injection, Multiport fuel injection, Direct injection, Diesel engines, Gasoline 
enginesand Swirl injection) - Maintenance hazards. 
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AUT711     تحلیــل العناصـر المحــدودة 
A Brief History of the Finite Element Methods, Numerical Methods, Engineering 
Problem, Basic Steps in the Finite Element Metho, Minimum Total Potential Energy 
Fo Residual Formulations, Verification of Results, Understanding the Problem, 
Analysis of One-Dimensional Problems, Analysis of Two-Dimentional Problems, 
Three Dimensional Elements, Design Optomization. 

  
AUT712       دینامیكا السیــارات 

System Definition and Modeling, Vehicle Models, Elements of Multibody Systems, 
Kinemtaics, Dynamics, Equations of Motion for Multibody Systems, Formalisms for 
Multibody Systems, Models for Support and Guidance Systems, Guideway Models, 
Models for Vehicle Guideway Systems, Assessment Criteria, Computational 
Methods, Lateral Motion, Vertical Motion, Optimal Control of Multivariable 
Systems.   

  
AUT713        نظم التعلیق الحدیثة  

Function and history, tyres, geometric considerations, balance and steering, 
Suspension principles, front suspension, rear suspension, squat and dive, structural 
considerations, engine mounting, braking, materials and properties, stability & 
control, performance measurement. 
 

AUT714         نظـم الفرامـل الحدیثـة  
Basics, drum brakes, disc brakes, friction material, hydraulic systems, brake pedals & 
linkages, power assist, other types of brakes, high-performance brakes, testing, 
maintenance, modifications ,  Trouble-Shooting Guide.  
 

AUT715       تصمیم وتصنیع متقدم بواسطة الكمبیوتر  
Role of interactive computer graphics in modern design and manufacturing - 
Introduction to 3D Modelling and integrated CAD/CAM/CAE system - Geometric 
modelling, solid modelling and feature based modeling - Commercial CAD/CAM 
systems - 3D Curves and surface representations, transformation systems. CAPP. 
Computer numerical control (CNC) systems and computer aided manufacturing 
(CAM) software systems - Modern developments in CNC – post-processing & 
complex surface machining - Rapid prototyping technologies – systems, materials 
and applications - Hands on exercises using modern CAD/CAM systems 
 

AUT716      تطبیقات دینامیكا الموائع الحسابیة في السیارات   
Introduction to Fluid Mechanics & Heat Transfer, Numerical Methods for PDEs - 
Numerical Modelling for Steady & Unsteady Incompressible Flows -Numerical 
Modelling for Steady & Unsteady Compressible Flows -Classical Turbulence 
Modelling - Advanced Turbulence Modelling and Simulation: LES & DNS - High 
Performance Computing for CFD - Managing Uncertainty in Simulations: Validation 
& Verification - Grid Generation / CAD - Data Analysis, Data Fusion & Post 
Processing - The Role of Experimental Data in CFD - CFD for Automotive Flows - 
CFD for Environmental Flows. 
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AUT717       نظــریــة السیــارات متقــدمــة   
Performance Characteristics of Road Vehicles, Equation of Motion and Maximum 
Tractive Effort, Aerodynamic Forces and Moments, Vehicle Power Plant and 
Transmission Characteristics,  Prediction of Vehicle Performance – Performance 
Characteristics of OFF-Road Vehicles – Handling Characteristics of Road Vehicles – 
Steering of Tracked Vehicles – Vehicle Ride Characteristics – Introduction to Air-
Cushion Vehicles.  

 
AUT718       ضوضاء واھتزازات السیارات  

Review of current methods for the noise, vibration and harshness (NVH) design of 
passenger vehicles. Load cases, analysis types and CAE (Computer Aided 
Engineering) optimization processes.  NVH analysis with relationship to other vehicle 
function CAE processes.Modeling, analysis procedures and accuracy of results in 
“virtual“ vehicle development process. Variability in actual vehicle 
structures.Materials, modeling and design, for NVH treatment.Sound quality.Source 
identification. 
 

AUT719        إقتصــادیــات النقــل  
Overview of Transportation Economics, Costs and Benefits of Transportations – 
Pricing of Transportation Ecenomics – Regulation and Competition – Movement, 
Transportation and location – Investment and Financing – Project Evaluation – 
Economic Impact Analysis of Transportaion Investments and Policies – Econometrics 
for Data Analysis – Data Sets – Case Studies. 
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) المقــررات الـدراسیــة والمحتــوي ٤جــدول (

العلمــي لمقــررات الدراســات العلیــا بقســم 

  تكنــولــوجیــا التبــریــد والتكییــف  
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  ا التبـریــد والتكییــف ـم تكنولوجیـقس) المقــررات الدراسیــة للدبلــوم التخصصــي لأ -٤(جــدول 
  (دبلوم تكنولوجیا التبرید والتجمید)

 المقرر كـــود القسم العلمي
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       ساعات معتمدة ٤ –مقررات أساسیة  –أوال 

  العلوم األساسیة
BSC501 كتابة تقاریر فنیة باللغة اإلنجلیزیة  

           Technical Report Writing in English                        
٢  -  ١٠٠  ٢ - ٢  

  ٣  -  ١٠٠  ٢  -  ٢   Applied Mathematicsالریاضیات التطبیقیة                      BSC502 العلوم األساسیة

              ساعات معتمدة علي األقـل ١٠ - مقررات تربویة  –ثانیا 

  501EDU الصحة النفسیة
         عـلـم النفــس االجتمــاعــي فـي الصناعــة                               

Social Pscychology in Industry                                    
1  ٢  2  ٣  -  ١٠٠  

علم النفس 
 التربوي

502EDU  
  الصنــاعــي  عـلــم النفــس

Industrial Pscychology    
٢  -  2  ٣  -  ١٠٠  

 إدارة تعلیمیة
EDU503 

 نظــم التعلیــم الصناعي فـي الـدول المتقــدمــة
Industrial Education Systems in Advanced 
Countries  

٢  -  2  ٣  -  ١٠٠  

تكنولوجیا 
 التعلیم

EDU504          تكنــولــوجیــا التعلیــم            Education Technology        1  2  ٣  -  ١٠٠  ٢  

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU505    تطــویــر المنــاھــج                Curriculum Development  2 - ٣  -  ١٠٠ ٢  

EDU506   استــراتیجیــات التــدریــس                 Teaching Strategies  2 ٣  -  ١٠٠ ٣ ٢  

 EDU507  أصول التربیة
                                              فلسفــة التعلیــم الصنــاعــي    

            Philosophy of Industrial Education  
2 - ٣  -  ١٠٠ ٢  

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU508 
 التعلیم والتدریب الصناعي

Industrial Education & Training 
٢  -  2  ٣  -  ١٠٠  

تكنولوجیا 
  التعلیم

EDU509 
          ١الوسائط المتعـددة 

                                    Multimedia 1        
2  2  3  ٣  ٥٠  ١٠٠  

       ساعة معتمدة ١١  -مقررات إجباریة تخصصیة  –ثالثا 

التبـریــد 
 REF501 والتكییــف

  موائع حراریةتكنولوجیا 
Thermofluid Technology                                    

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 REF502 والتكییــف

 أحمال حراریة فى التبرید 
Thermal Loads in Refrigeration  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
  REF503 والتكییــف

           عالمشرو
                                                                   Project      

٣  ٥٠  ١٠٠  ٥  ٦  ٢  

       ساعة معتمدة علي األقـل ١٥  - مقررات اختیاریة تخصصیة  –رابعا 

التبـریــد 
 REF504 والتكییــف

  اسالیب الحفظ والتجمید
Preservation and freezing methods 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 REF505 والتكییــف

 نظم التبرید والتجمید
    Refrigeration and Freezing Systems 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF506  التبریدأنظمـة تركیبات وصیانة  
  

 Installation and Maintenance of  Refrigeration 
Systems 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

  ٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢         ادارة مشروعات     REF507التبـریــد 
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 Projects Management           والتكییــف
التبـریــد 
 REF508 والتكییــف

  تشغیل وصیانة أنظمة التبرید  
Operation and maintenance of refrigeration 
Systems.  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF509  مخازن التبرید والتجمید  
Cold and freezing  stores 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
  REF510 والتكییــف

 التحكم واألمن الصناعي في التبرید
Control and industrial safety in refrigeration   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

        ٤٠     مجمل الحد االدني المطلوب من الساعات المعتمدة  
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  ب) المقــررات الدراسیــة للدبلــوم التخصصــي لقسـم تكنولوجیـا التبـریــد والتكییــف  -٤جــدول (
  )الھــواء والتھــویــةتكییــف (دبلوم تكنولوجیا 
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       ساعات معتمدة ٤ –مقررات أساسیة  –أوال 

  العلوم األساسیة
BSC501  اإلنجلیزیةكتابة تقاریر فنیة باللغة  

           Technical report writing in English                        
٢  -  ١٠٠  ٢ - ٢  

  ٣  -  ١٠٠  ٢  -  ٢   Applied Mathematicsالریاضیات التطبیقیة                      BSC502 العلوم األساسیة

              األقـلساعات معتمدة علي  ١٠ - مقررات تربویة  –ثانیا 

  501EDU الصحة النفسیة
         عـلـم النفــس االجتمــاعــي فـي الصناعــة                               

Social Pscychology in Industry                                   
1  ٢  2  ٣  -  ١٠٠  

علم النفس 
 التربوي

502EDU  
  الصنــاعــي  عـلــم النفــس

Industrial Pscychology    
٢  -  2  ٣  -  ١٠٠  

 إدارة تعلیمیة
EDU503 

 نظــم التعلیــم الصناعي فـي الـدول المتقــدمــة
Industrial Education Systems in Advanced 
Countries  

٢  -  2  ٣  -  ١٠٠  

تكنولوجیا 
 التعلیم

EDU504                 تكنــولــوجیــا التعلیــم     Education Technology        1  2  ٣  -  ١٠٠  ٢  

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU505    تطــویــر المنــاھــج                Curriculum Development  2 - ٣  -  ١٠٠ ٢  

EDU506      استــراتیجیــات التــدریــس              Teaching Strategies  2 ٣  -  ١٠٠ ٣ ٢  

 EDU507  أصول التربیة
                                              فلسفــة التعلیــم الصنــاعــي    

            Philosophy of Industrial Education  
2 - ٣  -  ١٠٠ ٢  

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU508 
 التعلیم والتدریب الصناعي

Industrial Education & Training 
٢  -  2  ٣  -  ١٠٠  

تكنولوجیا 
  التعلیم

EDU509 
          ١الوسائط المتعـددة 

                                    Multimedia 1        
2  2  3  ٣  ٥٠  ١٠٠  

       ساعة معتمدة ١١  -مقررات إجباریة تخصصیة  –ثالثا 

التبـریــد 
 REF501 والتكییــف

  موائع حراریةتكنــولــوجیــا 
Thermofluid Technology                                    

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 REF511 والتكییــف

 احمال حراریة فى التكییف 
Air Conditioning Thermal Loads  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
  REF503 والتكییــف

           عالمشرو
                                                                   Project      

٣  ٥٠  ١٠٠  ٥  ٦  ٢  

       ساعة معتمدة علي األقـل ١٥  - مقررات اختیاریة تخصصیة  –رابعا 

التبـریــد 
 REF512 والتكییــف

  نظم انابیب المیاه الباردة والساخنة
Cold and Hot Water Piping Systems 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 REF513 والتكییــف

  نظم توزیع ھواء التكییف
Air Conditioning Distribution Systems 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF514 التھویة                                                                   
Ventilation                              

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF515  اختبار وضبط توازن نظم التكییف والتھویة  
Testing and Adjusting of Air Conditioning and 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  
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Ventilation Systems 
 

التبـریــد 
 REF516 والتكییــف

  الوقایة والتحكم في التبرید والتكییفمعدات 
Protection and Control Equipment in 
Refrigeration and Air Conditioning 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF517 المضخات والضواغط       
 Pumps and Compressors 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
  REF518 والتكییــف

                انظمة التكییف
 Air Conditioning Systems 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

        ٤٠     مجمل الحد االدني المطلوب من الساعات المعتمدة  
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  قسم تكنولوجیا التبـریــد والتكییــف ) المقــررات الدراسیــة لمرحلــة المـاجستیــر لج -٤جــدول (
  ساعات معتمدة)* ١٢لرسالة ماجستیر ( باإلضافة
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       ساعات معتمدة ٤ –مقررات أساسیة  –أوال   
BSC601   متقدمةریاضیات               Advanced Mathematics  ٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

BSC602   التحلیل الرقمي                        Numerical Analysis   ٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

BSC603 تحلیل إحصائي                 Statistical Analysis         ٢ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

        ساعات معتمدة علي األقـل ٨ –مقررات تربویة  –ثانیا 

 EDU601 النفسیةالصحة 
التربیـة الخاصـة في مجـاالت العمــل                          

Special Education in Work Fields                    
٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

علم النفس 
 التربوي

EDU602 
الفــروق الفــردیــة والقیــاس النفســي فــي المجــال الصنــاعــي 
 Individual Differences & Pscychology 
Measurement in Industrial Field      

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

 EDU603 إدارة تعلیمیة
  نظــم إعــداد معلــم التعلیــم الصنــاعـي 

 Teacher of Industrial Education Preparation 
Systems                  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

تكنولوجیا 
 التعلیم

EDU604 
  تــوظیــف االنتــرنـت فــي البحــث العلمــي 

Implementation of the Internet in Scientific 
Research                  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU605 
  إدارة الفصــول التعلیمیــة 

Classroom Management   
٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

 EDU606  أصول التربیة
 البحــوث فــي التعلیــم الصنــاعــي     

Research in Industrial Education 
٢ ١ 2 ٣ - ١٠٠ 

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU607  ٢تطویر مناھج التعلیم الصناعي                               
Industrial  Education Curriculum Development  ٢   

٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

تكنولوجیا 
 التعلیم

EDU608 ٢ تكنولوجیا التعلیم  Educational Technology 2       
          

٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

 إدارة تعلیمیة
EDU609 إدارة الجودة الشاملة في التعلیم الصناعي  

Total Quality Manag. in Industrial Education  
٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU6١0     تصمیم برامج التعلیم والتدریب في التعلیم الصناعي 
Design of Education and Training Programs 
in Industrial Education 

2 - 2 ٣ - ١٠٠ 

       ساعة معتمدة علي األقـل ١٢  - مقررات اختیاریة تخصصیة  –ثالثا 

التبـریــد 
 REF601 والتكییــف

 حرارة بالحمل  انتقال
                          Convective Heat Transfer     

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF602 حرارة بالتوصیل انتقال     
          Conduction Heat Transfer      

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF603  دینامیكا الموائع 
                                Fluid Dynamics          

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF604  استخدامPLC  وتكنولوجیا المعلومات فى نظم التحكم األوتوماتیكى  

                  Using PLC and IT in Automatic 
Control Systems  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  
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التبـریــد 
 REF605 والتكییــف

      قیاسات متقدمة
                 Advanced Measurements           

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF606  الطاقة الشمسیةمخـازن      
Solar Energy Storages                        

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF607 ھاوتطبیقات منظومات تكییف الھواء  
Air Conditioning Systems and its 
Applications  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 REF608 والتكییــف

            تنقیة الھواء
                                                  Air Dedusting                 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 REF609 والتكییــف

  تطبیقات التكییف والتھویة
Applications of Air Conditioning and Ventilation 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF610 السیكومترى المتقدم وتطبیقاتھ 
Advanced Psychometrics and Its 
Applications                     

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF611 تخزین واسترجاع الطاقھ 
          Energy Storage and Retrieval           

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF612 ١(موضوعات مختاره فى التبرید وتكییف الھواء(  
 Selected  Subjects in Refrigeration and A/C  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

        ٣٦      مجمل الحد االدني المطلوب من الساعات المعتمدة  

 
المناھج أو تكنولوجیا التعلیم في القسم * یجب أن یكون موضوع الرسالة لھ مردود تعلیمي مباشر علي تطویر 

 المعني
*ال تحتسب المواد التى یكون الطالب قد درسھا فى أیة مرحلة (بما فى ذلك الماجستیر) ضمن المواد المطلوب 

  دراستھا فى مرحلة الحقة (بما فى ذلك الدكتوراة).
  ن قد درسھا من قبل.*یجوز أن یدرس الطالب فى مراحل الحقة مقرر من مقررات سابقة إذا لم یك
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  التبـریــد والتكییــف ) المقــررات الدراسیــة المرحلــة الدكتــوراه لقســم تكنـولـوجیـا د -٤جــدول (
  ساعة معتمدة)* ٣٠لرسالة دكتوراه ( باإلضافة

 المقرر كود  القسم العلمي
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        ساعات معتمدة علي األقـل ١٢ –مقررات تربویة  –أوال 

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU701   (متقــدم)تطویر برامج التدریب في التعلیم الصناعي  
Developing of Training Programs in Industrial Education 
(Advanced) 

2 ٣ ٥٠ ١٠٠ ٣ ٢ 

 EDU702 الصحة النفسیة
 (متقــدم)الصحــة النفسیــة فـي المجــال المھنــي 

          Mental Health in the Professional Field 
(Advanced)  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

علم النفس 
 التربوي

EDU703 
 القیــاس والتقــویــم فــي التعلیــم الصنــاعــي (متقــدم)            
Assessment & Evaluation in Industrial 
Education (Advanced)  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

 EDU704 إدارة تعلیمیة
  إتجــاھــات حــدیثــة فــي تطــویــر وإدارة التعلیــم الصنــاعــي  

 Modern Trends in Industrial Education 
Development & Management  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

تكنولوجیا 
 التعلیم

EDU705 
  (متقــدم)التــدریــب االلكتــرونــي  

E- Training (Advanced)       
٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

  أصول التربیة

EDU706 
 المجتمــع وتحــدیــات التعلیــم الصنــاعــي  (متقــدم)    

Community & Special Problems in Industrial 
Education (Advanced) 

٢ ١ 2 ٣ - ١٠٠ 

EDU707 
  البحــوث فــي التعلیــم الصنــاعــي (متقــدم)

Research in Industrial Education (Advanced)  
1 2 ٣ - ١٠٠ ٢ 

EDU708 
  البحــوث فــي المناھج وتدریس التعلیــم الصنــاعــي (متقــدم)

Research in Industrial Education Curricula 
and Teaching (Advanced)  

1 2 ٣ - ١٠٠ ٢ 

       ساعة معتمدة علي األقـل ٢٤  - مقررات اختیاریة تخصصیة  –ثانیـا 
التبـریــد 
 REF701 والتكییــف

  نظم التھویة الصناعیة والطبیعیة
Natural and Industrial Ventilation Systems   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF702 أنظمة تبرید متقدم 
 Advanced Refrigeration Systems     

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF703                                                         دینامیكا الموائع العددیة
Computational Fluid Dynamics CFD                

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF704  السریان المضطرب                
                      Turbulent Flow             

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 REF705 والتكییــف

       فى التكییفالطاقة الشمسیة   تطبیقات
                                  Solar Energy in A/C  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF706       تطبیقات الطاقة الجدیدة                     
Practical Applications of Renewable Energy   ٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

  ٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  أداء واقتصادیات التبرید   REF707التبـریــد 
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   والتكییــف
Performance and Economics in Refrigeration          

التبـریــد 
 والتكییــف

REF708 تصمیم خطوط مواسیر وخزانات أنظمة التبرید  
Design of Piping Reservoirs of Ref. systems     

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF709 والتكییف تطبیق الحاسب االلي في التبرید 
Application of Computer in Ref. and A/C 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF710 تطبیقات التبرید والتجمید                                                          
Applications of Refrigeration and Freezing   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF711  تطبیقات متقدمة لتكنولوجیاPLC                                               
Advanced Applications of PLC Technology      

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF712 اقتصادیات تكییف الھواءاداء و 
Performance and Economics in A/C               

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF713  بالحمل ةحركالحرارة وكمیة الانتقال 
Heat and Momentum Transfer by Convection 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF714 انتقال الحرارة الغیر مستقر  
                                   Transient Heat Transfer  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF715 االشعاع الحرارى                            Thermal Radiation ٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

التبـریــد 
 والتكییــف

REF716 ٢( موضوعات مختاره فى التبرید وتكییف الھواء(  
 Selected  Subjects in Refrigeration and A/C  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

        ٦٦      مجمل الحد االدني المطلوب من الساعات المعتمدة  
  

علي تطویر المناھج أو تكنولوجیا التعلیم في القسم مباشر * یجب أن یكون موضوع الرسالة لھ مردود تعلیمي 
  المعني

قد درسھا فى أیة مرحلة (بما فى ذلك الماجستیر) ضمن المواد المطلوب  *ال تحتسب المواد التى یكون الطالب
  دراستھا فى مرحلة الحقة (بما فى ذلك الدكتوراة).

  *یجوز أن یدرس الطالب فى مراحل الحقة مقرر من مقررات سابقة إذا لم یكن قد درسھا من قبل.
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  تكنــولــوجیــا التبــریــد والتكییــفالمحتــوي العلمــي لمقــررات قســم 

  
REF501  موائع حراریةتكنولوجیا  

خصائص الموائع  -واالنتروبیا   -لمنظومات التبرید والتكییف  تطبیقات علي القانون االول والقانون الثاني
–وائع كینماتیكیة حركة الم -السریان مع انتقال الحرارة - السریان االدیباتي  بوجود االحتكاك  -المنضغطة

التشابھ  -نظریة الدفع وكمیة الحركة -سریان الموائع المثالیة المنضغطة–منضغطة سریان الموائع المثالیة ال
سریان الموائع حول االجسام المغمورة ودراسة مشاكل السریان  -ائع في االنابیبسریان المو -والتحلیل البعدي 

انتقال الحرارة المستقر في اتجاھین  -المعادلة العامة النتقال الحرارة بالتوصیل -قیاسات الموائع  - الغیر مستقر
عد في حالة التغیر الفجائي انتقال الحرارة احادي او متعدد الب - الطرق التحلیلیة العددیة  -او ثالثة اتجاھات

النظم ذات المقاومة  - طریقة الخرائط لھیزلر   -الطرق التحلیلیة  - لدرجة حرارة السطح او المائع المحیط  
  الداخلیة المھملة.

  
REF502 احمال حراریة في التبرید  

بالحمل والتوصیل  ظروف التشغیل الداخلیة والخارجیة،  ظروف التصمیم، انتقال الحرارة في الحوائط المركبة
واالشعاع ، االشعاع من الشمس،  الحمل الحراري من الجدران الخارجیة واالسقف واالرضیات، حمل تغیر 
الھواء ، احمال اضافیة :  المحركات الكھربائیة  ،االضاءة  ، االشخاص  ، حمل المنتج المخزون 

  .المحسوس،التنفس ، اختیار المعدات
 

REF503 المشروع  

  تجھیز عمل نظري أو عملي بتحلیل كامل لموضوع مرتبط بموضوع الدبلوم. –مستقلة عمل مقالة 
  

REF504 اسالیب الحفظ والتجمید  
اسالیب التجمید التجاریة ، التبرید االبتدائي للفاكھة والخضروات ، تجمید االسماك ولحوم الدواجن  واللحوم 

وتجمبد منتجات العجائن ، تبرید وتجمید الماكوالت سابقة الحمراء ،  تبرید وتجمید منتجات االلبان ، تبرید 
  الطھي،  تبرید وتجمید المشروبات وعصیر الفاكھة المركز ، متطلبات التخزین لالطعمة المبردة والمجمدة.

  
REF505 نظم التبرید والتجمید   

م المطبقة مع سوائل نظم التبرید الھندسیة للتطبیقات الصناعیة والتجاریة،  نظم االتخام بالسائل ،النظ
التبریدالھالوكربونیة (الفریونات) ، النظم المطبقة مع سائل االمونیا ، النظم المطبقة مع سوائل التبرید الثانویة 
(الحالیل الملحیة ) ،النظم المطبقة مع طریقة االنضغاط ذات المراحل المتعددة ، التحكم في كمیة بخار الماء 

  التبرید. والزیوت والشوائب في داخل نظم
  

REF506  التبریدأنظمــة تركیبات وصیانة  
المستخدمة في عملیات التركیب وصیانة االجزاء الرئیسیة لمعدات التبرید دوات المواد واأل -مقدمة عامة 

وحدات ترطیب  -مضخات  -وحدات دفع الھواء  -ابراج التبرید  -مكثفات  -مبخرات  –ضاغطات ( والتكییف
ادوات التحكم واالمان) تركیب وصیانة وحدات التبرید وتكییف الھواء ذات  - ات المیاهمبرد -وحدات تسخین -

تركیب وصیانة وحدات التبرید والتكییف ذات  -الضاغطات من النوع المحكم القفل ذات السعات المحدودة
ماء ،   :مختلفةارشادات تركیب خطوط االنابیب بانواعھا ال  -السعات الكبیرة التي تستخدم في المجال الصناعي

طرق العزل  -طرق العزل الحراري في مخازن التبرید المنشاة بالطرق التقلیدیة  -بخار، ھواء ،وسائط التبرید
  في مخازن التبرید سابقة التجھیز.

  
REF507 ادارة مشروعات   

الھندسیة علي الجودة ، اساسیات االدارة ، وظائف المشروع  ،االنتاج،  االفراد، المحاسبة،  التسویق ، الرقابة 
المشاكل التي تواجھ ادرة المشروعات،  التنبؤ بالطلب علي منتجات المشروع ، العوامل المحددة النتاجیة 
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المشروع، التكالیف في مجال ادراة المشروعات،  السیاسات السعریة للمشروعات،  متابعة المشروع وكتابة 
في ادارة المشروعات الحدیثة ، الھندسة االداریة كمدخل لتحسین  التقریر النھائي ، الجودة الشاملة وتطبیقاتھا

  اداء المشروع  حاالت عملیة.
  

REF508  تشغیل وصیانة أنظمة التبرید  

تركیب وخدمات األجزاء األساس�یة ل�دورات التبری�د  –المعدات واألدوات المستخدمة في مجال التبرید  –مقدمة 
تفاص�یل تركی�ب خ�ط  –تركی�ب وص�یانة األنظم�ة الص�ناعیة  –تركیب وخدمات األنظمة الص�غیرة  –والتكییف 

  طرق عزل مبني تخزین بارد.  –طرق إنشاء مبني تخزین بارد  –أنابیب 
  

REF509   مخازن التبرید و التجمید  

  محطة تصنیع الثلج .  –أنواع مخازن التجمید  –أنواع مخازن التبرید و إنشائھا وعزلھا 
 

REF510  التحكم و األمن الصناعي في التبرید  

نظ�ام ال�تحكم اإللكترون�ي  –نظام ال�تحكم الكل�ى  –أنظمة تحكم السریان   -أنواع أجھزة التحكم   –نظریة التحكم 
  نظام التحكم الخاص .  –نظام التحكم المتقدم  –
  

REF511 فـییاحمال حراریة في التك   
الظروف -االحمال المحسوسة  والكامنة  -السعة الحراریة للمباني ومحتویاتھا   -المقدمة  التخزین الحراري 

فرق درجة حرارة  -االحمال الخارجیة -معامالت انتقال الحرارة -شروط التصمیم الداخلیة والخارجیة -الجویة 
طرق حساب الحمل الحراري بالتوصیل خالل الجدران الخارجیة واالسقف واالرضیات  -حمل التبرید

تاثیر التظلیل علي -الحمل بالتوصیل الحراري  والحمل الشمسي من النوافذ -والجدران الداخلیة  والسطوح 
لغیر مستمر وتأثیر مدة التشغیل وتوقیت بدء التشغیل علي الحمل الحمل الحراري  الحمل الحراري في التشغیل ا

القاطنون  -االحمال الداخلیة  -الحراري من الجدران الداخلیة والخارجیة ومن السطوح في التشغیل الغیر مستمر
واء ھواء التھویة والھ-حمل التبرید -االضاءة  -االجھزة المنزلیة -المحركات الكھربائیة-االالت والمعدات -

االحمال  -اسالیب معالجة الھواء الرطب -ھواء رفع الضغط داخل المبني لمنع التسرب للداخل-المتسرب 
  الحراریة للمباني السكنیة .

 
REF512 نظم انابیب المیاه الباردة والساخنة  

ة وانابیب تقدیر مقاسات انابیب المیاة الساخنة والبارد -مقیدات معدل السریان   -معدالت فقد الضغط وحسابھ
اسس تصمیم نظم توزیع  - تبرید وتدفئة المناطق مركزیا بالمیاه الساخنة والباردة  -البخار والغاز وانابیب الوقود 

 -االعتبارات الحراریة  -حسابات ابعاد االنابیب  - الطرق المائي وفقدالضغط  -االعتبارات الھیدرولیكیة  - المیاه
  بناء نظم التوزیع . - حماالت ورباط االنابیب  -لحراري اسس تحلیل انتقال الحرارة في العزل ا

   
REF513  نظم توزیع ھواء التكییف  

- معادلة دارسي  - الفاقد في الضغط باالحتكاك -تغیر الضعط في مجاري الھواء  -االنسیاب في مجاري الھواء 
 -الطول المكافئ االضافي - معامالت الفاقد الدینامیكي  -الفاقد الدینامیكي  -معامالت التصحیح  -خریطة االحتاك

طریقة االحتكاك   -یقة خفض السرعةطر -طرق التصمیم  - اعتبارات التصمیم -تصمیم مجاري الھواء 
الحرارة المكتسبة  والمفقودة والعزل الحراري  لمجاري  - طریقة استرجاع الضغط االستاتیكي  -المتساوي 

نظام نشر  - تخفیض الضوضاء  - مصادر الضوضاء  - معیار الضوضاء ومعدالتھ -تخفیض الضوضاء -الھواء
 -نظام تنقیة الھواء  - مواضع مخارج الھواء واختیارھا   -لھواء انواع مخارج ا -مبادئ نشر الھواء  - الھواء 

 -قوانین المراوح  - مراوح الھواء: انواعھا - اختبار مرشحات الھواء  وتطبیقاتھا  - انواع مرشحات الھواء 
  تركیب المراوح. -اختیار المراوح  - العالقة بین المروحة ومجري الھواء  - منحنیات االداء 

  
REF514   التھویة  

 –التكییف  -النظم المركبة)  –أنظمة الضغط  –نظم االنتزاع  –المیكانیكیة  –التھویة (أنظمة التھویة الطبیعیة 
حمل  –الحرارة المحسوسة  –الخلط  –اإلجراءات على خرائط الھواء  –خرائط الھواء ( أسس خرائط الھواء 
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  التسخین والترطیب).  –التسخین والتجفیف  –رطیب التبرید والت –معامل التمریر  –الحرارة المحسوسة 
  

REF515 اختبار وضبط توازن نظم التكییف والتھویة   
نظم - اجراءات( نھج ) توازن توزیع الھواء  -طرق قیاس معدالت سریان الھواء -معاییر عامة-مصطلحات 

طرق التوازن  -ن بجھة المیاةالتواز -االسس واالجراءات  - توازن النظم الھیدرونیة  -حجم الھواء المتغیر 
تحقیق التحكم في درجات   - ابراج التبرید -سبل توزیع البخار -قیاس معدالت السریان للموائع  - الھیدرونیة 

  المسح المیداني لتدقیق استھالك الطاقة. -الحرارة 
  

REF516 معدات الوقایة والتحكم في التبرید والتكییف   
انظمة التحكم - اجھزة التحكم في السریان- ھوائیة وكھربائیة وھیدرولیكیة انواع انظمة التحكم-نظریة التحكم

  تطبیقات خاصة النظمة التحكم. -اجھزة تحكم السیطرة  -انظمة التحكم الكھربي - انظمة التحكم الكامل -الجزئي
  

REF517  المضخات والضواغط   
القوي واالجھادات  -  الطرق المائي - التكھف –السرعة النوعیة  -  الفواقد – مثلث السرعات -اداء المضخة 

 -تصمیم الغالف الحلزوني  -تصمیم الناشر -  تصمیم المروحة - تصمیم المضخة الطاردة المركزیة  - حوریةمال
الدینامیكا  -الضاغط المحوري  - تحلیالت الموائع المنضغطة -االداء  -  الضواغط واختبار المضخات 

تصمیم مرحلة  -  درجة رد الفعل -ومعامل السریان  -ل التحمیل معام - الحراریة لمرحلة ضاغط محوري
  اختبارات الضاغط. - خطوات ضاغط محوري -نظریة الجسم االنسیابي  - ضاغط محوري 

  
REF518 انظمة التكییف  

نظم  -نظم دفع الھواء  - نظم الطاقة الكلیة  - نظم الوحدات - نظم الھواء والماء -اسس تصمیم نظام تكییف الھواء
  .نظام الماء ثنائي درجة الحرارة ونظم التھویة الصناعیة -الماء المبرد

  
REF601     انتقال الحرارة بالحمل  

العالق�ة ب�ین  –الطبق�ة الجداری�ة الحراری�ة  –معادل�ة الطاق�ة للطبق�ة الجداری�ة  –الطبقة الجداریة لس�طح مس�توى 
الس�ریان  –انتقال الحرارة لسریان عالي السرعة  –احتكاك المائع و انتقال الحرارة للسریان المضطرب بأنبوبة 

انتق�ال الح�رارة  –انتق�ال الح�رارة ب�ین س�ائل ومع�دن  –السریان خالل أنابی�ب مص�فوفة  –حول اسطوانة و كرة 
انتق�ال الح�رارة بالحم�ل لس�طح اس�طوانة  –العالقة العملیة النتق�ال الح�رارة بالحم�ل  –بالحمل على سطح رأسي 

انتقال الحرارة بالحمل الحر و  –المعادلة البسیطة للھواء  –لحرارة بالحمل لسطح اسطوانة مائلة انتقال ا –أفقیھ 
  العالقة البسیطة لغلیان الماء .  –مفھوم انتقال حرارة التكثیف  –الموجھ 

 
REF602      انتقال الحرارة بالتوصیل  

مفھ�وم  –الح�راري المن�تظم ف�ي اتج�اه و اح�د التوصیل  –عامل الموصلیة  –المعادلة العامة للتوصیل الحراري 
انتق�ال  –التوص�یل الح�راري المن�تظم ف�ي اتج�اھین و ث�الث اتجاھ�ات  –األسطح المزعنفة  –المقاومة الحراریة 

تغی�ر الحال�ة بحرك�ة  –اخ�تالف ال�زمن لظ�روف الوس�ط  –الحرارة الغیر منتظم بالتوصیل في اتجاھ�ات مختلف�ة 
  و الطرق العددیة . طرق الحلول بالبالس –الوسط 

  
REF603  دینامیكا الموائع المتقدمة  

معادلة البخ�ار للس�ریان  –معادلة البالس  –سرعة الوضع  –معادلة السریان المضطرب  -معادلة أویلر للحركة
معادل��ة  –الس��ریان المس��تقر ح��ول اس��طوانة دائری��ة  –المتغی��رات المركب��ة  –الس��ریان المرك��ب  –ف��ي اتج��اھین 

  نظریة التزییت . –السریان بین اسطوانات مركزیھ  –السریان بین طبقات متوازیة  –زج السریان الل
  

REF604   استخدامPLC  وتكنولوجیا المعلومات فى نظم التحكم األوتوماتیكى   

 plc-programmableیھدف المقرر إلى التعرف على كافة تفاصیل ووظائف وتطبیقات اجھزة ووحدات 
Logic Controller    الحاكم المنطقى القابل للبرمجة : مقدمة ضروریة حول المكونات الكھربیة األساسیة

التى تدخل فى دوائر التحكم األوتوماتیكى االلكترونى ( المجسات والحساسات ، المفاتیح والمرحالت 



  
 2013     الئحـة الدراسـات العلیـا                  ة حلـوان ـجامع      

48 
 

 Process –فى نظم التحكم االوتوماتیكى فى العملیات  PLCوظائف وانواع أجھزة  -والكونتكتورز )
 –الثنائیة )  –الرقمیة  –أنواع االشارات ( التناظریة  PLC–االجزاء الرئیسیة والھیكل البنائى لوحدات 

طرق   ..…ROM. RAM.EPROM.EEPROM –انواع الذاكرات  –العناصر النیوماتیة المنطقیة 
 Function –مخطط الوظیفة  Ladder Diagram –المخطط السلمى او الدرجى  PLC –برمجة أجھزة 

 Chart  قائمة االوامر– Statement  List  برمجة  –طرق تخصیص االطراف للمدخالت والمخرجات
  .  PLCوسائل توسیع وزیادة وظائف ومدخالت ومخرجات اجھزة  –المؤقتات والعدادات 

REF605   قیاسات متقدمة 

لساخن وبأنظمة جمع البیانات قیاس سرعة التدفق باستخدام السلك ا –تطبیقات اللیزر في قیاسات سرعة المائع 
الحساسات والمجسات الخاصة بقیاس درجة الحرارة والضغط وتحلیل الغاز  –آالت التصویر فائقة السرعة  –

 وكسر الجفاف.
 

REF606   الطاقھ الشمسیھ مخـازن  

قیاسھ، مقدمھ، ھندسة الزوایا الشمسیھ، اإلشعاع الشمسى خارج األرض وعلى سطحھا، طبیعتھ ، كمیاتھ، طرق 
مرور األشعھ الشمسیھ خالل األوساط المنفذه، خصائص األسطح ، حسابات األظالل، تجمیع الطاقھ الشمسیھ، 

  المجمعات المستویھ، المجمعات المركزه، تخزین الطاقھ االشمسیھ.

REF607   منظومات وتطبیقات تكییف الھواء  

أنظم�ة الطاق�ة  –األنظم�ة الوحدوی�ة  –م�اء والھ�واء نظ�م ال –النظام الھوائي  –التصمیم األساسي لتكییف الھواء 
 –وس��ائل البی��ع  –المس��اكن  –أنظم��ة الع��ادم الص��ناعیة  –نظ��م الم��اء ذات درج��ات الح��رارة الثنائی��ة  –الكلی��ة 

النقل الجوي  –النقل السطحي  –وسائل صحیة  –وسائل تجاریة  –أماكن التجمعات  –المساكن العامة التجاریة 
التحری��ر  –الطباع��ة  –وس��ائل اختب��ار المحرك��ات  –المعام��ل  –ف الص��ناعي ووس��ائل النق��ل التكیی�� –الس��فن  –

 –تكییف الھواء في صناعة الخشب وال�ورق  –تجفیف وتخزین المنتجات النباتیة  –معالجة المواد الفوتوغرافیة 
  المناجم وتكییف الھواء والبیئة الصناعیة. 

  
REF608     تنقیة الھواء  

تطبیق�ات  –حجم الغب�ار  –حسابات الھبوط في الضغط داخل المرشحات  –أنواع المرشحات  –أنظمة التسریب 
  تنقیة الغبار في نظم التكییف.

 
REF609 تطبیقات التكییف والتھویة   

المباني االداریة والعامة ومقار التجمعات العامة -المحالت التجاریة بانواعھا - المساكن بانواعھا  - مقدمة
التكییف  -الطائرات–السفن - محطات النقل العام  -المستشفیات بانواعھا- یة والفنادق بأنواعھا والمباني المنزل

مصنع  -مصانع النسیج - مصانع الطباعة-غرف االختبار للمحركات-تكییف المعامل  - انفاق المرور-الصناعي 
 - كییف وتھویة المناجم ت  - تكییف مصانع الصناعات الخشبیة والورقیة  -تجفیف وتخزین المحاصیل الزراعیة 

 التھویة في المصانع.
 

REF610 السیكومترى المتقدم وتطبیقاتھ  
السیكومترى، الخرائط، العملیات، عملیات التالمس المباشر بین الھواء والماء، فرق اإلنثالبى، غساالت الھواء، 

  الماصھ.ابراج التبرید، مزیالت الرطوبھ بالرش، ملفات التبرید، ازالة الرطوبھ بالمواد 
  

REF611 تخزین واسترجاع الطاقھ  
صور الطاقھ، الحاجھ الى تخزین الطاقھ، تحدید سعة التخزین، حصر طرق تخزین الطاقھ، التخزین المیكانیكى 
للطاقھ، ضخ المیا، الھواء المضغوط، تخزین الطاقھ الحراریھ، تخزین الحراره المحسوسھ، التخزین فى 

صلبھ، التخزین فى مواد تغیر الطور، المبادالت الحراریھ لتخزین الطاقھ، تخزین السوائل، التخزین فى المواد ال
  الطاقھ فى نظم التبرید، تخزین الثلج، تخزین الماء المثلج، التخزین الكیمیائى.
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REF612 ) ١موضوعات مختاره فى التبرید وتكییف الھواء(  

یھ العلم واألسالیب التكنولوجیھ الحدیثھ فى مقرر خاص: موضوعات مختاره ومتقدمھ تتناول اخر ما وصل ال
  تطبیقات تكنولوجیا التبرید وتكییف الھواء.

REF701  نظم التھویة الطبیعیة والصناعیة  

درجات الحرارة  - الغبار –خطر الصناعة علي الصحة  - الھدف من التھویة -االعتبارات الصحیة للتھویة 
تاثیر  - تاثیر الریاح -التھویة الطبیعیة  - طرق التھویة  -رة الغازات والسوائل الضا  - والرطوبة المرتفعة 

كمیة ھواء التھویة ودرجة   - العزل –تھویة المناطق  -مبادئ تصمیم نظم التھویة - التھویة المیكانیكیة -االرتفاع 
لتھویة ا -ستائر الھواء  - تطبیقات خاصة علي التھویة  -احتیاطات الحریق في نظم التھویة  -حرارتھ ورطوبتھ 

التھویة  - التحكم في المصادر الحراریة  -نظم التھویة في الصناعة  - الغرف النقیة -المستشفیات  -ضد الحریق 
تحدید حجم  -انظمة الطرد الموضعیة  -التھویة بتخفیف التركیز  - التخفیف الموضعي للحمل الحراري  -الشاملة 

تصمیم  -تصمیم واختیار براقع التھویة  - راقع التھویة تطبیقات انواع ب  - سرعة االمساك  - الھواء المطرود 
 .تخفیض الضوضاء - مراوح الطرد  -مجمعات البخار  -التفاصیل االنشائیة  - نظم التھویة 

  

REF702  أنظمة تبرید متقدم   
مكونات نظم التبرید بضغط البخار، األنواع ، اآلداء، موالفة مكونات الدائره، التبرید باإلمتصاص، التبرید 

التبرید المغناطیسى، التبرید الفائق  –التبرید الصوت حرارى  –االنبوب الحرارى  –الحرارى الكھربى، 
نظم التبرید، ترشید الطاقھ فى نظم الترید، ... ) ، التصمیم األمثل ل-فصل الغازات -اسالة الغازات –(التبرید 

  انواع وسائط التبرید ومقارنتھا. 
  

  REF603دینامیكا الموائع العددیة CFD 
معادالت نافیر ستوكس للسوائل الغیر قابلة لالنضغاط  -طرق الفروق المحددة للمعادالت التفاضلیة الجزئیة  

الطرق  - الشبكات المتغیرة  - االحداثبات المثبتة في المحیط تحویالت محاور  - وللسوائل القابلة لالنضغاط 
  العددیة وبرامج الحاسب اآللي الخاصة بمسائل میكانیكا الموائع وانتقال الحرارة.

  

REF704   السریان المضطرب    

مقدمھ لدراسة السریان المضطرب، طبیعة ومنشأ السریان المضطرب وطرق التحلیل المختلفھ واإلنتشاریھ 
ییس األبعاد للسریان المضطرب، نظریات اللزوجھ الدوامیھ وطول اإلندماج، المعادالت العامھ التى تحكم ومقا

بقاء الكتلھ وقوة الدفع والطاقھ والحركھ الدوامیھ، انماط مختلفھ للسریان المضطرب مثل اآلثار المختلفھ 
یل اإلحصائى لقیاسات السریان المضطرب، والنافورات المنبثقھ والطبقھ الجداریھ، الدینامیكا الطیفیھ والتحل

  الطرق العملیھ لقیاسات السریان المضطرب.

REF705  تطبیقات الطاقة الشمسیة فى التكییف  
ـــد، ی، التبرانىالمبـــة ـــفئدت، عـــئن المواخیـــتس، هت الحـــراراـــجوى درتلمســـا ـــتبعت اـــبیقم التطیـــتقس
       ، النظم السلبیھ.الیجابیھ ظم اـــف الھـــواء، النتكیی

  
REF706   تطبیقات الطاقة الجدیدة والمتجددة  

التحلیة باستخدام  –الغالیات الشمسیة  –تولید الكھرباء بالطاقة الشمسیة  –المجففات الشمسیة  –التدفئة الشمسیة 
  الضخ بالریاح. –ة طاقة الریاح الكھربائی  –الضخ  –التبرید والتكییف  –الطھي  –الطاقة الشمسیة 

  
REF707   أداء و اقتصادیات التبرید  

 –تحلیل النظم الفرعیة  –معادالت التكالیف  –الخلفیة الھندسیة االقتصادیة  –تحلیل طاقة النظم الحراریة 
  طرق تحقیق المثالیة. –المقارنة بین النظم باستخدام معادالت التكالیف 
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REF708 تصمیم خطوط مواسیر وخزانات أنظمة التبرید  
خط  - خط السائل–خط الطرد  –تقدیر مقاسات خطوط التبرید (خط السحب  -معدالت فقد الضغط وحسابھ

- فاصل وسیط التبرید –تقدیر ابعاد الخزانات (خزان السائل –...) -خط الغاز الساخن إلزابة الصقیع -الراجع
 لخطوط التبرید والخزانات .مجمع السائل ) العزل الحرارى 

  

REF709 تطبیق الحاسب االلي في التبرید والتكییف  
حساب الحمل  -تطبیقات عملیة في التبرید والتجمید  -استخدام التحلیل العددي للبرمجة  - لغات البرمجة  -مقدمة 

التھویة نظم  -واء تصمیم مسالك الھ -معدات التبرید والتجمید - نظم التبرید والتجمید المختلفة  -الحراري
 .التكییف

 

REF710 تطبیقات التبرید والتجمید  
 -انواع انفاق التجمید وتصمیماتھا وتطبیقاتھا - التطبیقات المختلفة لمخازن التبرید  -تصمیمات مخازن التبرید

 تطبیقات التبرید والتجمید في السدود الخرسانیة وطبقات االرض الجوفیة وفي االساسات وصناعة الثلج.
  

REF711  تطبیقات متقدمة لتكنولوجیاPLC.  

 –فى دوائر التحكم فى نظم التبرید والتكییف  PLCتطبیقات وامثلھ عملیھ على استخدامات اجھزة ووحدات 
تطبیقات على الحاسب  -  Ladder Diagramتطبیقلت متنوعھ وامثلھ على المخطط السلمى أو الدرجى 

  )قبل دراسة ھذا المقرر REF604یجب اجتیاز اآللى بإستخدام برنامج للمحاكاه وبرامج على الحاسب اآللى. (
  

REF712 اداء واقتصادیات التكییف   
تحلیل اداء االنظمة الحراریة االقتصادیات الھندسیة معادالت التكلفة تحلیل االنظمة الفرعیة اختیار الوحدات 

 .ستخدام معادالت التكلفة طرق التحدید االمثل لمكونات الوحداتبا
  

REF713  بالحمل ـةحركانتقال الحرارة وكمیة ال   

القوانین االساسیة، معادلة االستمراریة وصورھا ، المعادلة العامة لحركة الموانع بداللة االجھادات العمودیة 
واجھادات القص ، فروض ستوكس ومعادالت نافییر ستوكس ، السریان الصفیحى والسریان المضطرب 

المعادلة العامة للطاقة ، المعامالت  ومستوى االضطراب ، الطبقة الجداریة الدینامیكیة والحراریة ومعادالتھما ،
الالبعدیة فى سریان الموانع وانتقال الحرارة ودالالتھا ، سریان الموانع والحرارة كامل التطور ومعادالت فون 
كارمن للسریان المضطرب ، سریان الموانع والحرارة واالحتكاك اللزج فى منطقة التطور الصفیحى 

لحلول التكاملیة لسریان المائع وانتقال الحرارة فى السریان الصفیحى والمضطرب ، الحلول المتماثلة وا
والمضطرب ، تناظر انتقال الحرارة وسریان الموانع ، معدالت انتقال الحرارة التجریبیة للسریان الجبرى 
الصفیحى والمضطرب كامل التطور وفى منطقة التطور ، الحمل الحر ، التكتف بالغشاء الصفیحى ، التحول 

ى التكتف بالغشاء المتموج او المضطرب والمعادالت التجریبیة لھا ، تأثیر التبرید الدونى للغشاء وتحمیص ال
البخار ، حل معادالت التدویم ودالة السریان والسرعة ومعادلة الطاقة فى السریان الصفیحى الجبرى والحر 

  بط اتزان الحلول العددیة . بالفروق المحدودة للسریان ثنائى البعد وامثلة لھذه الحلول ، ضوا

REF714   انتقال الحرارة غیر المستقر  

الطرق  –انتقال الحرارة الثابت خالل بعد ثنائي أو ثالثي  –المعادلة التفاضلیة النتقال الحرارة بالتوصیل 
البعد الواحد أو انتقال الحرارة بتغیر الزمن خالل  –الزعانف ذات مساحة المقطع المتغیرة  –العددیة والتحلیلیة 

  نظام المبد التحلیلي. –المتعدد خالل التغییر المفاجئ في درجات الحرارة 
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REF715 اإلشعاع الحرارى   
اساسیات، األجسام تامة السواد، خواصاألسطح المتعلقھ باإلشعاع، اإلشعاع من األجسام الحقیقیھ والشفافھ، تبادل 

ضع النسبى، تبادل اإلشعاع فى الحاویات السوداء.اإلشعاع فى الغازات اإلشعاع فى األشكال البسیطھ، معامل الو
وفى المواد الماصھ والمشعھ والمبعثره، طرق تحدید معامل الوضع النسبى، تبادل اإلشعاع فى الحاویات غیر 

  السوداء، طریقة مونت كارلو.
  

REF716 ) ٢موضوعات مختاره فى التبرید وتكییف الھواء(  

موضوعات مختاره ومتقدمھ تتناول اخر ما وصل الیھ العلم واألسالیب التكنولوجیھ الحدیثھ فى مقرر خاص: 
 تطبیقات تكنولوجیا التبرید وتكییف الھواء.
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) المقــررات الـدراسیــة والمحتــوي ٥جــدول (

بقســم العلمــي لمقــررات الدراســات العلیــا 

  تكنــولــوجیــا اإلنتــاج
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   أ) المقــررات الدراسیــة للدبلـوم التخصصــي لقسـم تكنولوجیــا اإلنتــاج  -٥جــدول (

 المقرر كـــود القسم العلمي

 ساعات
 الدرجات

ن
حا

مت
ال
ة ا

مد
  

عة
سا

 

 فعلیة

 
دة

تم
مع

رة 
ض

حا
م

 

 /
ي 

مل
ع

ت
یقا

صب
ت

  

ي
یر

حر
ت

نة 
س

ل 
ما

ع
أ

  
 

ي
فو

ش
 /

 

       ساعات معتمدة ٤ –مقررات أساسیة  –أوال 

  العلوم األساسیة
BSC501 كتابة تقاریر فنیة باللغة اإلنجلیزیة  

           Technical Report Writing in English                        
٢  -  ١٠٠  ٢ - ٢  

  ٣  -  ١٠٠  ٢  -  ٢   Applied Mathematicsالریاضیات التطبیقیة                      BSC502 العلوم األساسیة

              ساعات معتمدة علي األقـل ١٠ - مقررات تربویة  –ثانیا 

  501EDU الصحة النفسیة
       عـلـم النفــس االجتمــاعــي فـي الصناعــة                                    
Social Pscychology in Industry                                   

1  ٢  2  ٣  -  ١٠٠  

علم النفس 
 التربوي

502EDU  
  الصنــاعــي  عـلــم النفــس

Industrial Pscychology    
٢  -  2  ٣  -  ١٠٠  

 إدارة تعلیمیة
EDU503 

 نظــم التعلیــم الصناعي فـي الـدول المتقــدمــة
Industrial Education Systems in Advanced 
Countries  

٢  -  2  ٣  -  ١٠٠  

تكنولوجیا 
 التعلیم

EDU504            تكنــولــوجیــا التعلیــم            Education Technology        1  2  ٣  -  ١٠٠  ٢  

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU505    تطــویــر المنــاھــج                  Curriculum Development  2 - ٣  -  ١٠٠ ٢  

EDU506   استــراتیجیــات التــدریــس                   Teaching Strategies  2 ٣  -  ١٠٠ ٣ ٢  

 EDU507  أصول التربیة
                                                فلسفــة التعلیــم الصنــاعــي    

          Philosophy of Industrial Education  
2 - ٣  -  ١٠٠ ٢  

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU508 
 التعلیم والتدریب الصناعي

Industrial Education & Training 
٢  -  2  ٣  -  ١٠٠  

تكنولوجیا 
  التعلیم

EDU509 
          ١الوسائط المتعـددة 

                                    Multimedia 1        
2  2  3  ٣  ٥٠  ١٠٠  

       ساعة معتمدة ١١  -مقررات إجباریة تخصصیة  –ثالثا 

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD501 Equipment and Production Tools  
إنتاج      معدات وأدوات 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD502  تكنولوجیا المواد  
Material Technology  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD503  المشروعProject                                                            
     

٣ ٥٠ ١٠٠ ٥ ٦ ٢ 

       ساعة معتمدة علي األقـل ١٥  - مقررات اختیاریة تخصصیة  –رابعا 

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD504                    صیانة ماكینات القطع  
Maintenance of Cutting Machines                

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD505  نظریة القطع  
Theory of Cutting  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD506    تصمیم ماكینات التشغیل  
Machin Tool Design  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD507  ماكینات اإلنتاج ذات التحكم الرقمي    
Numerical Control Machines (NC) 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD508     نظریة الماكینات  
Theory of Machines 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  
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تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD509  اختبار المواد 
Testing of Materials                                          

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD510 ماكینات التشكیل 
Metal Forming Machines                                   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD511  ضبط الجودة  
Quality Control                  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD512   تشكیــل المعــادن    
Metal Forming   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD513 كیل عملیات ومستلزمات التش           

Metal Forming and Accessories 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD514   قیاسات میكانیكیة                               
Mechanical Measurement      

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

        ٤٠     مجمل الحد االدني المطلوب من الساعات المعتمدة  
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   ب) المقــررات الدراسیــة لمرحلــة المـاجستیــر لقسـم تكنـولـوجیـا اإلنتــاج  -٥جــدول (
  ساعات معتمدة)* ١٢باإلضافة لرسالة ماجستیر (

 المقرر كود  القسم العلمي
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       ساعات معتمدة ٤ –مقررات أساسیة  –أوال 
BSC601   متقدمةریاضیات                Advanced Mathematics  ٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

BSC602  التحلیل الرقمي                        Numerical Analysis   ٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

BSC603 تحلیل إحصائي                 Statistical Analysis          ٢ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

        ساعات معتمدة علي األقـل ٨ –مقررات تربویة  –ثانیا 

 EDU601 الصحة النفسیة
التربیـة الخاصـة في مجـاالت العمــل                          

Special Education in Work Fields                     
٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

النفس علم 
 التربوي

EDU602 
 الفــروق الفــردیــة والقیــاس النفســي فــي المجــال الصنــاعــي 
Individual Differences & Pscychology 
Measurement in Industrial Field      

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

 EDU603 إدارة تعلیمیة
  نظــم إعــداد معلــم التعلیــم الصنــاعـي 

 Teacher of Industrial Education Preparation 
Systems                  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

تكنولوجیا 
 التعلیم

EDU604 
  تــوظیــف االنتــرنـت فــي البحــث العلمــي 

Implementation of the Internet in Scientific 
Research                  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU605 
  إدارة الفصــول التعلیمیــة 

Classroom Management   
٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

 EDU606  أصول التربیة
 البحــوث فــي التعلیــم الصنــاعــي     

Research in Industrial Education 
٢ ١ 2 ٣ - ١٠٠ 

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU607  ٢تطویر مناھج التعلیم الصناعي                                          
Industrial  Education Curriculum Development  2     

٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

تكنولوجیا 
 التعلیم

EDU608  ٢تكنولوجیا التعلیم  Educational Technology 2        
         

٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

 إدارة تعلیمیة
EDU609 إدارة الجودة الشاملة في التعلیم الصناعي  

Total Quality Management in Industrial 
Education  

٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU6١0     تصمیم برامج التعلیم والتدریب في التعلیم الصناعي 
Design of Education and Training Programs 
in Industrial Education 

2 - 2 ٣ - ١٠٠ 

       ساعة معتمدة علي األقـل ١٢  - مقررات اختیاریة تخصصیة  –ثالثا 

تكنولوجیــا 
 PRD601 اإلنتــاج  

           Advanced Measurements تقـدمــة قیاسات م
                     

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD602  نظریة قطعTheory of Cutting                               
   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD603   1تخطیط ومراقبة انتاج 
                1 Production Planning and Control                 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD604  تكنولوجیا اللحامWelding Technology                     ٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  
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تكنولوجیــا 

 اإلنتــاج  
PRD605   عملیات تشكیل المعادن  

                                Metal Forming Processes  
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD606    أسالیب ومعدات السباكةMetal Casting and Equipment   

      
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD607 1التصمیم بمساعدة الحاسب Computer Aided Design1 
             

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD608  برمجة ماكینات التحكم الرقمٍى  
                                          CNC Programming   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD609                                  تطبیقات الحاسب اآللي في الصناعة
Computer Applications in Industry                    

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD610    دراسة عمل 
Work Study                                                      

     
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

        ٣٦      مجمل الحد االدني المطلوب من الساعات المعتمدة  

  
* یجب أن یكون موضوع الرسالة لھ مردود تعلیمي مباشر علي تطویر المناھج أو تكنولوجیا التعلیم في القسم 

  المعني
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   اإلنتــاج ) المقــررات الدراسیــة المرحلــة الدكتــوراه لقســم تكنـولـوجیـا ج -٥جــدول (
  ساعة معتمدة)* ٣٠لرسالة دكتوراه ( باإلضافة

 المقرر كود  القسم العلمي
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              ساعات معتمدة علي األقـل ١٢ –مقررات تربویة  –أوال 

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU701   (متقــدم)تطویر برامج التدریب في التعلیم الصناعي  
Developing of Training Programs in Industrial Education 
(Advanced) 

2 ٣ ٥٠ ١٠٠ ٣ ٢ 

 EDU702 الصحة النفسیة
 (متقــدم)الصحــة النفسیــة فـي المجــال المھنــي 

         Mental Health in the Professional Field 
(Advanced)  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

علم النفس 
 التربوي

EDU703 
 القیــاس والتقــویــم فــي التعلیــم الصنــاعــي (متقــدم)            
Assessment & Evaluation in Industrial 
Education (Advanced)  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

 EDU704 إدارة تعلیمیة
  إتجــاھــات حــدیثــة فــي تطــویــر وإدارة التعلیــم الصنــاعــي  

 Modern Trends in Industrial Education 
Development & Management  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

تكنولوجیا 
 التعلیم

EDU705 
  (متقــدم)التــدریــب االلكتــرونــي  

E- Training  (Advanced)      
٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

  أصول التربیة

EDU706 
 (متقــدم)       المجتمــع وتحــدیــات التعلیــم الصنــاعــي

Community & Special Problems in Industrial 
Education (Advanced) 

٢ ١ 2 ٣ - ١٠٠ 

EDU707 
  البحــوث فــي التعلیــم الصنــاعــي (متقــدم)

Research in Industrial Education (Advanced)  
1 2 ٣ - ١٠٠ ٢ 

EDU708 
  البحــوث فــي المناھج وتدریس التعلیــم الصنــاعــي (متقــدم)

Research in Industrial Education Curricula 
and Teaching (Advanced)  

1 2 ٣ - ١٠٠ ٢ 

       ساعة معتمدة علي األقـل ٢٤  - مقررات اختیاریة تخصصیة  –ثانیـا 

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD701    قوالب تشكیل المعادن 
                        Metal Forming Dies   

2 ٣ - ١٠٠ ٣ ٢ 

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD702  تحلیل عیوب المنتجات بالتشكیل  
Defect Analysis of Forming Products 

٣ - ١٠٠ ٣ - ٣ 

 اختیار المواد  PRD703تكنولوجیــا اإلنتــاج  
Material Selection                                        

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD704  2التصمیم بمساعدة الحاسب 
Computer Aided Design 2              

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD705 المحاكاة والنمذجة بالحاسب  
Computer Simulation and Modeling                 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD706   عملیات التشغیل غیر التقلیدیة  
              Non- Conventional Machining Processes 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  
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تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD707 2تخطیط ومراقبة انتاج     
Production Planning and Control 2   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD708   االھتزازات المیكانیكیةMechanical Vibration                
                          

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD709  المعالجات الحراریةHeat Treatment                              
              

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD710 Advanced Metal Forming          تشكیل معادن متقدمة
            

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD711                     Advanced Welding Processes 
 عملیات اللحام المتقدمة

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD712  دراسات بیئیــة 
Environmental Studies    

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD713   دراسات العوامل البشریة 
Human Resources Studies    

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD714 بحوث العملیات  
Operation Researches                                      

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولوجیــا 
 اإلنتــاج  

PRD715  تصمیم مسبوكات 
Casting Design 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

        ٦٦      االدني المطلوب من الساعات المعتمدةمجمل الحد   
  

علي تطویر المناھج أو تكنولوجیا التعلیم في القسم مباشر * یجب أن یكون موضوع الرسالة لھ مردود تعلیمي 
  المعني
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  المحتــوي العلمــي لمقــررات قســم تكنــولــوجیــا اإلنتــاج 
  

PRD501 معدات و أدوات اإلنتاج  

حسابات قوالب القص –السحب العمیق)  -الثنى -تصمیم قوالب (القص - انواع المكابس -تصمیم قوالب التشكیل
اساسیات  - تصنیع قوالب تشكیل اللدائن –أختیار مواد تصنیع ادوات السحب العمیق  -والثنى والسحب العمیق

أساسیات مثبتات  - التصمیم بمساعدة الحاسوب االلى -غیل الخاصةالتصمیم الیدوى الدوات التش -عملیات التشغیل
  التشغیل.

  
PRD502  تكنولوجیا المواد  

الكرب�ون ) ، منحنی�ات االط�وار  –منحنیات االطوار الثنائیة التفاعل ( ایوتیكتك وبریتیكتیك ....)، منحنى ( الحدی�د 
المعقده، منحنیات االطوار الثالثیھ ، عملیات االنتش�ار، مع�دالت التنوی�ھ والنم�و، التح�والت الیوتیكتی�ھ ، التح�والت 

  ب بالترسیب ، اعدة التلبور والنمو الحبیبى، تفاعالت الصلب مع الغاز.لالمارتنزتیھ، التص
 

PRD503  مشروع  

عملیة او كالھما معا مع التحلیل الكامل للنتائج الخاصة بالدراسة مع تقدیم تقریر دقیق لھذه اعداد دراسة نظریة او 
  قبل دراسة ھذا المقرر). PRDF501( یجب أجتیاز مقرر معدات وأدوات انتاج   .الدراسة

  
PRD504    صیانة ماكینات القطع  

 - تخطیط برامج الصیانة -انة الوقائیة والفعلیةبرامج الصی - أقتصادیات عملیات الصیانة - أنواع الصیانة الرئیسیة
  .مج الصیانة الوقائیة لماكینات القطـعاعداد برا

 
PRD505   نظریة القطع  

عملیات التشغیل ، القطع المتعامد، القطع المائل ، الدینامومترات، االحتكاك وحرارة القطع ، التشغیلیھ ، تشطیب 
قوى القطع والطاقة المستھلكة فى  -المثلي للقطع ، ھندسیة العدة القاطعة السطح ، اقتصادیات التشغیل والظروف 

تلف وانھیار وفترة  -اتجة اثناء عملیة القطعالحرارة الن - توصیف الخراطة - ریزالخراطة والثقب والتجلیخ والتف
  یل المثالیة.عناصر التشغ -حساب تكالیف التشغیل -عملیات تشطیب االسطح - سوائل التبرید -حیاة اداة القطع

  
PRD506   كیـل تصمیم ماكینات التش   

تصمیم قائم الماكینة  -تصمیم العمود الرئیسى -تصمیم صنادیق السرعة والتغذیة -تصنیف ماكینات التشغیل
(یجب اجتیاز مقرر معدات -تحدید مواصفات ماكینات التشغیل لمشغوالت محددة - قابلیة االختبار -والفرش

  قبل دراسة ھذا المقرر).  PRD501وأدوات انتاج 
  

PRD507     ) مكنات اإلنتاج ذات التحكم الرقميNC   (    

 - نقل المعلومات والذاكرة –نظم المعلومات  -األجزاء الرئیسیة لماكینات التحكم الرقمى -أنواع ماكینات االنتاج
المسارات المغلقة (یجب اجتیاز مقرر نظریة القطع  -الوضع الدائرى -الوضع الخطى -البرمجة الیدویة

PRD504 .(قبل دراسة ھذا المقرر  
 

PRD508    نظریة الماكینات  

ریة تصمیم الكامة نظ –الكامات  –الشروط الواجب توافرھا في ماكینات التشغیل  –نظریـة الماكینات مقدمة عن 
تقنیات  –تطبیقات میكانیزمات التروس  –میكانیزمات التروس  –تعشیق التروس  –التروس ونظریتھا  –
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األجزاء المستخدمة  –ھیاكل ماكینات التشغیل  -اتزان األقراص  –اتزان الماكینات  –تقنیات أخري  –مشتركة 
األداء الدینامیكي للماكینات  –أختبار التحمیل لماكینات التشغیل  –تطبیقات نظـریة الماكینات  –في أجزاء الھیاكل 

شخیص اعطال الماكینات.( یجب اجتیاز ت - االجھاد الدینامیكى - حمال المتنوعةاختبار التحمیل الدینامیكي .األ
  قبل دراسة ھذا المقرر). PRD501مقرر معدات وادوات انتاج 

  
PRD509    اختبار المواد  

عند معدل انفعال عالى، البنیھ المجھریھ للمواد وعالقتھا بمتانة الكسر، مبادىء میكانیكا الكسر،  اختبار المواد
ظروف البیئھ على االنھیار ، الكلل، الزحف، دراسة حاالت تحلیل االنھیار ، أثیر مقدمھ للمواد المركبھ واللدائن، ت

   .صدم، االختبارات االتالفیھ اختبار ال
 

PRD510     التشكیل ماكینات  

تص��میم العناص��ر الرئیس��یة مث��ل الجس��م و الف��رش و اإلط��ار و  –ط��رق العم��ل  –األن��واع الرئیس��یة و الس��مات 
أدوات األمان في المطارق و المكابس و الدرافیل و ماكین�ات  –القدرة و التحكم   -األجناب و المكابس .... الخ  

  )قبل دراسة ھذا المقرر  PRD512 یجب اجتیاز(الماكینات الغیر تقلیدیھ .  –سحب األسالك و المواسیر 
 

PRD511  ضبط الجودة  

 –تكنولوجیا التفتیش على نظ�م مراقب�ة اإلنت�اج و التفت�یش  –تكنولوجیا مراقبة اإلنتاج  –أساسیات مراقبة اإلنتاج 
  قیاس مراقبة اإلنتاج .  –نظم محاكاة المراقبة و التفتیش 

 
PRD512     تشكیل المعادن  

عوام�ل ت�ؤثر   –حساب األحمال والق�درة  –تحلیل طرق العمل  –عملیات تشكیل جدیده  –تطور تشكیل المعادن 
  .ممیزات و عیوب طرق التشكیل  –سماحات وحدود طرق التشكیل  –في عملیات التشكیل 

 
PRD513   عملیات و مستلزمات التشكیل  

أدوات  -القدرة والتحكم -عناصر الرئیسیة للماكیناتتصمیم ل - طرق العمل -انواع ماكینات التشكیل الرئیسیة
( یجب  -الماكینات الغیر تقلیدیة -االمان فى المطارق والمكابس والدرافیل وماكینات سحب االسالك والمواسیر

 قبل دراسة ھذا المقرر). PRD510دراسة مقرر 
  

PRD514     قیاسات میكانیكیة  

قیاس�ات  – هالمح�ا زا –الموضع  –التعامد  –التوازي  –االستواء  –االستقامة  –القیاسات الھندسیة ( التشطیب 
قی��اس  –قی��اس الض��غوط  –القیاس�ات الھندس��یة القیاس��یة ( قی��اس الح�رارة  –اس��تخدام القیاس��ات  -خش�ونة الس��طح

  .قیاس االنسیاب ) –قیاس اإلجھاد و االنفعال  –القوى 
  

PRD601   تقــدمــة قیاسات م  

مصادر الخطأ ،  المعایرة ، دوائ�ر مق�اییس الجھ�د ، قی�اس ال�زمن والع�دادات ، قی�اس الق�وة ، الع�زم ، الض�غط ، 
الت��ردد ، الس��رعة ، االنس��یاب ، اللزوج��ة ، الق��درة والكف��اءة وقی��اس مس��توي الس��وائل ، قی��اس االزاح��ة الحطی��ة ، 

 –المح�اذاة  –الموضع  –التعامد  –التوازي  –ء االستوا –االستقامة  –(التشطیب الھندسیة القیاسات المساحة ، 
قی�اس  –قی�اس الق�وى  –قی�اس الض�غوط  –خشونة السطح ) القیاسات الھندسیة و استخداماتھا  ( قیاس الح�رارة 

  قیاس االنسیاب) –اإلجھاد و االنفعال 
  

PRD602    نظریة قطع  

تكون الرایش، العدد المركبھ، الحراره المتولده عملیات التشغیل ، التصرف المرن واللدن ، الكسر ، میكانیكا 
عمر الحد القاطع ، تقدیر تاكل عدد القطع، الشكل  ءوقیاس درجات الحراره، قیاس قوى القطع، ظواھر انتھا

  الھندسى للسطح، اقتصادیات التشغیل ، طرق التشغیل الغیر تقلیدیھ.
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PRD603    1تخطیط و مراقبة اإلنتاج  

الجدول�ة  -الجدول�ة   –التخطیط  –الدراسة و التنبؤ المستقبلي  -الھدف من متابعة اإلنتاج  –فائدة مراقبة اإلنتاج 
فئ�ات اإلنت�اج و اتخ�اذ  -الم�واد و متابعتھ�ا –اإلنج�ازات  –توزیع و تحمی�ل األعم�ال  –خط االتزان  –التسلسلیة 

  ضبط الجودة  –أسباب إعادة التحمیل  –متابعة اإلنتاج  –جدولة اإلنتاج  –تحلیل العملیات و النظم  –القرار 
  

PRD604   تكنولوجیا اللحام  

عملیات اللحام بالكترود تنجستن وغاز خامل ، اللحام بالكترود مستھلك وغاز خامل او نشط، اللحام بالبالزما، 
یھ، عملیات اللحام االخرى، اللحام الیدوى باسالك مغطاه، اللحام بالقوس المغمور ، اللحام بالمقاومھ الكھرب

  المنطقھ التاثره بالحراره، قابلیة اللحام، الكشف على اللحام.
  

PRD605   عملیات تشكیل المعادن  

معدات الرفلھ ، اسس الدرفلھ، تصمیم مراحل الدرفلھ، درفلة حدید التسلیح، درفلة المسطحات،  -التشكیل بالدرفلھ 
العرض، ثنى وازاحة وتقاطع الدرافیل ،المعالجھ الحراریھ المیكانكیھ  طرق التحكم فى سمك الشریحھ على امتداد

على ماكینات الدرفلھ، ، التشكیل بالحداده والكبس، التشكیل بالسحب، السحب العمیق، المعالجات الحراریھ على 
  خط االنتاج.

  
PRD606    أسالیب ومعدات السباكة  

ص��ب و اس��تخالص الخ��ام  –تعری��ف التجم��د  –دینامیك��ا الس��ائل  –ص��ھر المع��ادن  –عملی��ة التجم��د  –مقدم��ھ 
أسالیب و دینامیكا الصب  –النماذج  –إنتاج المسبوكات  –إنتاج المعادن الخام   -المعادن و السبائك  –الحدیدي 

قبل  PRD601 یجب اجتیاز(عیوب المسبوكات .  –اعتبارات تصمیم المسبوكات  –معدات و أسالیب الصھر  –
  )ھذا المقرردراسة 

  
PRD607     1التصمیم بمساعدة الحاسب  

استخدام البرامج الجاھزه فى تصمیم الوصالت الملحومھ واالعمده والیایات والمسننات والمحامل والقوابض 
  والمكابح واجزاء الماكنات .

  
PRD608     ) برمجة ماكینات التحكم الرقميCNC     (     

و   Gكتالوج��ات برمج��ة ماكین��ات ال��تحكم الرقم��ي باس��تخدام أك��واد  -م��ي  ش��روط القط��ع بماكین��ات ال��تحكم الرق
 –برمجة الموضع و عملی�ات التش�غیل الخط�ى و المنحن�ى  -نظم المعلومات و أكواد الصیاغة –أسالیب التحویل 

قب��ل دراس��ة ھ��ذا   PRD610 یج��ب اجتی��از(تط��ویر كت��الوج البرمج��ة  ب��التكرار و الب��رامج الص��غیرة الفرعی��ة . 
 )المقرر

  
PRD609       تطبیقات الحاسب اآللي في الصناعة  

 -لغ�ات البرمج�ة-استخدام الحاسوب والبرامج فى حل المشاكل الص�ناعیة -الشبكات -البرمجة باستخدام الحاسوب
 كیفیة صیانة بعض االجزاء فى الحاسوب.  -التكوید–كیفیة كتابة خرائط التدفق والبرامج 

  
PRD610    دراسة عمل  

قی�اس –ط�رق دراس�ة العم�ل   -أسالیب دراس�ة العم�ل الفنی�ة  –تعریف العمل و محتویاتھ  –مقدمھ عن اإلنتاجیة 
   –تصمیم مكان العمل و دراسة العامل البشرى  –تصمیم الخطط –دراسة الوقت و تطبیقاتھ في العمل  –العمل 
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PRD611   المحاكاة والنمذجة  

الس�ماحیة و  -لغ�ة المحاك�اة –تص�میم تج�ارب  المحاك�اة  –تحدی�د النم�وذج  –تحدی�د النظ�ام  –أساسیات النمذجة 
  شروط المثالیة –أساسیات المثالیة  –إدارة النمذجة  –التحلیل 

  
PRD701   قوالب تشكیل المعادن  

قوال��ب س��حب  –قوال��ب الح��دادة المقی��دة و المفتوح��ة  –قوال��ب البث��ق  –الدرفل��ة عل��ى الب��ارد –تص��میم ال��درافیل 
قوال��ب  –قوال��ب التش��كیل الرخ��وي  –قوال��ب التش��كیل ب��المط  –قوال��ب الس��حب العمی��ق  –األس��الك و المواس��یر 

قوال����ب  –قوال����ب التش����كیل ب����الكبس الھی����درولیكي  –قوال����ب التش����كیل ب����النفخ  –مع����دالت التش����كیل العالی����ة 
  )قبل دراسة ھذا المقرر  PRD601 یجب اجتیاز(الكھرومغناطیسیھ . 

  
PRD702     تحلیل عیوب المنتجات بالتشكیل  

یج�ب (ع�الج العی�وب . .  –الدرفل�ة ) أس�باب العی�وب  –الس�حب  –البث�ق  –أنواع العیوب المنتجة ب�ـ ( الح�دادة 
 )قبل دراسة ھذا المقرر PRD605 اجتیاز

 
PRD703    اختیار المواد  

اقتص��ادیات الم��واد  –انھی��ار األج��زاء خ��الل العم��ل   -ط��رق التص��نیع و التص��میم  –خ��واص الم��واد و التص��میم 
  دراسة حالھ .  –تصمیم و اختیار العملیة  –وطرق التصنیع 

 
PRD704     2التصمیم بمساعدة الحاسب  

عوائ�د  –الرؤی�ة و الوض�وح للتص�میم  –التحلی�ل  –ط�رق التص�میم  –مبادئ التص�میم بمس�اعدة الحاس�ب اآلل�ي 
 –مساع�ـدة الحاس�ـب اآلل�ي لتصمی�ـم األس�طح  –الرسـم باستخـدام الحاسب  –مفھوم برامج التصمیم  –تصمیم ال

 –إج��راءات التص���میم بمس��اعدة الحاس��ب اآلل���ي  –المتع���دد ) متغی��رات المثالی��ة  –التص��میم األمث��ل ( الف��ردي 
   .تطبیقات

 
PRD706    عملیات التشغیل غیر التقلیدیة  

التش�غیل  –عملی�ات التش�غیل المیك�انیكي  –دق�ة األبع�اد  -معدل إزالة ال�رایش –مقدمھ عن التشغیل غیر التقلیدي 
إزال�ة ال�رایش   -التجل�یخ الكھروكیم�ائي  –التشغیل الكھربي  –التشغیل بضغط الماء  –بالموجات فوق الصوتیة 
 –االعتب��ارات االقتص��ادیة  –ح المیكانیكی��ھ خ��واص االس��ط –التش��غیل االلیكترون��ى  –ب��الطرق الكھروكیمیائی��ھ 

 –التش�غیل الح�راري  –التش�غیل بق�وس البالزم�ا  –التجل�یخ الكھرب�ي  –التشغیل ب�اللیزر  –المعالجات الحراریة 
  عملیات التشغیل غیر التقلیدیة المركبة  –القص الكیمائي  –العملیات الكیمائیة 

  
PRD707   ) ٢تخطیط و مراقبة اإلنتاج (  

 –نظ�م المعلوم�ات  –مفھ�وم اتخ�اذ الق�رار  –الجودة و التك�الیف  –مقدمھ عن اإلنتاج و إدارة العملیات اإلنتاجیة 
مص�ادر و  –تص�میم و تط�ویر المن�تج  –تخط�یط المش�روعات و اإلدارة  –التنب�ؤ المس�تقبلي و التسلس�ل الزمن�ي 

  -تصمیم العملیة و إتاح�ة التوزی�ع  –تحلیل العملیات  –تصمیم نظم التوزیع و إتاحة األماكن  -متطلبات التخطیط
تخطیط المتطلب�ات م�ن الم�واد  –خطط اإلنتاج و الجدولة الرئیسیة  –السیاسة المخزون  –تصمیم و إدارة العمل 

  مراقبة الجودة –إدارة المواد  –جدولة العملیات و متابعة اإلنتاج  –
  

PRD615708     االھتزازات المیكانیكیة  

ال���تحكم ف���ي  –أدوات قی���اس االھت���زازات  –تحلی���ل اھت���زاز اآلالت  –وم المص���در الرئیس���ي لالھت���زازات مفھ���
  دراسة حالة لالھتزازات المیكانیكیة   -اإلھتزازت العشوائیة  –االھتزاز الخطى وغیر الخطي  –االھتزازات 
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PRD709    المعالجات الحراریة  

التبرید المستمر، قابلیة التقسیة، التبرید السریع، التخمیر ، المراجعة، منحنیات التحول الثابتھ الحراره وذات 
اوساط التبرید، المعالجات الحراریة، المعالجات الحرارة المیكانیكھ، التقسیة السطحیة، التشوھات، المعالجھ 

  الحراریة النواع الصلب ویعض السبائك االخرى.
  

PRD710     تشكیل معادن متقدمھ  

تحلی�ل ط�رق التش�كیل و حس�اب الق�وه و الق�درة الالزم�ة  –عملی�ات تش�كیل حدیث�ھ  –كیل المع�ادن التطور في تش
ممی�زات و عی�وب ط�رق التش�كیل  –ط�رق التط�ویر و ح�دودھا  –عوامل تؤثر ف�ي عملی�ات التش�كیل  –للتشكیل 

  الحدیثة و تطبیقاتھا .
  

PRD711   عملیات اللحام المتقدمة  

لح�ام الق�وس  –لحام بالزما الغاز الخامل و التنجستین )  –( بالزما الغاز الخامل  لحام البالزما بالقوس الكھربي
نظام اللحام  –اللحام بالموجات فوق الصوتیة   -اللحام الكھربي بالغاز  –المغمور ( أحادي و متعدد اإللكترود ) 

أف�ران  –القط�ع بض�غط الم�اء  –لح�ام بالزم�ا الق�وس الكھرب�ي و القط�ع  –اللح�ام ب�اللیزر  –بالحزم اإللكترونی�ة 
 .تطبیقات حدیثھ لطرق اللحام   -الحث الكھربي 

 
PRD712    دراسات بیئیة  

الملوث��ات  -تل��وث الھ��واء -معالج��ة المی��اه الملوث��ة -البیئ��ة الص��ناعیة والنظ��ام البیئ��ى -اساس��یات ع��ن النظ��ام البیئ��ى
  ت الحیاة.تحلیل دورا -معالجة الملوثات الضارة -التلوث باالشعاع -الصلبة

  
PRD713    دراسات العوامل البشریة  

النظ��ام المیك��انیكى  -كیفی��ة التعام��ل م��ع العم��ل الب��دنى الثقی��ل -العم��ل الب��دنى -أساس��یات ھندس��ة العوام��ل البش��ریة
  االخطاء البشریة. -االجھاد واالنفعال -الكلل -البشرى

  
PRD714     بحــوث العملیــات  

النمذجة الریاضیة وتطبقاتھا فى الصناعة، نماذج تخصیص الموارد، نماذج شبكات النقل، التدفق والمسارات، 
 نماذج البرمجھ الریاضیة، نماذج البرمجة الغیر خطیة، نماذج اتخاذ القرارات، دراسات حالة تطبیقیة. 

  
PRD715    تصمیم المسبوكات  

الھندسة العكسیة والمسبوكات  –االعتبارات الفنیة للتصمیم  -ذیة  تصمیم أنظمة الصب والتغ –تصمیم النماذج 
  ضبط جودة وتوكید ضبط جودة المسبوكات .  –
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) المقــررات الـدراسیــة والمحتــوي ٦جــدول (

العلمــي لمقــررات الدراســات العلیــا بقســم 

  تكنــولــوجیــا الكھــربــاء
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   أ) المقــررات الدراسیــة للدبلــوم التخصصــي لقسـم تكنولـوجیــا الكھــربــاء  -٦جــدول (

 المقرر كـــود القسم العلمي
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       ساعات معتمدة ٤ –مقررات أساسیة  –أوال 

 BSC501  العلوم األساسیة
  كتابة تقاریر فنیة باللغة اإلنجلیزیة

           Technical Report Writing in English                        
٢  -  ١٠٠  ٢ - ٢  

  ٣  -  ١٠٠  ٢  -  ٢   Applied Mathematicsالریاضیات التطبیقیة                      BSC502 العلوم األساسیة

              ساعات معتمدة علي األقـل ١٠ - مقررات تربویة  –ثانیا 

  501EDU الصحة النفسیة
       عـلـم النفــس االجتمــاعــي فـي الصناعــة                               

Social Pscychology in Industry                                   
1  ٢  2  ٣  -  ١٠٠  

علم النفس 
 التربوي

502EDU  
  الصنــاعــي  عـلــم النفــس

 Industrial Pscychology     
٢  -  2  ٣  -  ١٠٠  

 إدارة تعلیمیة
EDU503 

 نظــم التعلیــم الصناعي فـي الـدول المتقــدمــة
Industrial Education Systems in Advanced 
Countries  

٢  -  2  ٣  -  ١٠٠  

تكنولوجیا 
 التعلیم

EDU504  تكنــولــوجیــا التعلیــم                      Education Technology        1  2  ٣  -  ١٠٠  ٢  

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU505    تطــویــر المنــاھــج                  Curriculum Development  2 - ٣  -  ١٠٠ ٢  

EDU506   استــراتیجیــات التــدریــس                   Teaching Strategies  2 ٣  -  ١٠٠ ٣ ٢  

 EDU507  أصول التربیة
                                                فلسفــة التعلیــم الصنــاعــي    

          Philosophy of Industrial Education  
2 - ٣  -  ١٠٠ ٢  

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU508 
 التعلیم والتدریب الصناعي

Industrial Education & Training 
٢  -  2  ٣  -  ١٠٠  

تكنولوجیا 
  التعلیم

EDU509 
          ١الوسائط المتعـددة 

                                    Multimedia 1        
2  2  3  ٣  ٥٠  ١٠٠  

       ساعة معتمدة ١١  -مقررات إجباریة تخصصیة  –ثالثا 

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE501 ١( موضوعات مختارة في القوي الكھربیة(  
 

 Machines and special Topics in Electrical Power )١(       
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE502 والحدیثة النمطیة التشغیل دوائر  
Standard and Modern Operating Circuits         

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE503  عالمشرو                   
                                                                        Project  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٥  ٦  ٢  

       ساعة معتمدة علي األقـل ١٥  - مقررات اختیاریة تخصصیة  –رابعا 

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE504  المعدات الكھربیة في محطات القوي 
Electrical Equipments in Power Stations 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE505 الكھربیة القوى نظم أداء راسة د  
Performance of Electric Power Systems Study 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE506 القیاسات الكھربیة المتقدمة  
Advanced Electrical Measurements 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  
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تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE507 التحكم االلكترونى والرقمى فى االالت الكھربیة                   
Digital and Electronic Control of Electrical 
Machines                

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE508  الكترونیات القدرةPower Electronics                          
    

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE509 الرقمیة المتقدمة الوقایة  
Advanced Digital Protection            

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE510  أنظمة التوزیع الكھربیةElectrical Distribution Systems 
   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE511  آالت كھربیة خاصةSpecial Electrical Machines        
     

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE512 ) ١تخطیط نظم القوي الكھربیة(  
                        Planning of Elec. Power Systems (1) 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE513 ١( التحكم في اآلالت الكھربیة(  
                    )١( Control of Electrical Machines 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE514 تطبیقات المعالج الدقیق في القوي الكھربیة  
         Application of Microprocessors in Power System  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE515 ١( التحكم في نظم القوي الكھربیة(  
 Control of Power Systems (1)                            

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

        ٤٠     مجمل الحد االدني المطلوب من الساعات المعتمدة  
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   ب) المقــررات الدراسیــة لمرحلــة المـاجستیــر لقسـم تكنـولـوجیـا الكھــربــاء  -٦جــدول (
  ساعات معتمدة)* ١٢باإلضافة لرسالة ماجستیر (
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       ساعات معتمدة ٤ –مقررات أساسیة  –أوال 
BSC601   متقدمةریاضیات                Advanced Mathematics  ٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

BSC602                         التحلیل الرقمي Numerical Analysis   ٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

BSC603 تحلیل إحصائي                 Statistical Analysis          ٢ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

        ساعات معتمدة علي األقـل ٨ –مقررات تربویة  –ثانیا 

 EDU601 الصحة النفسیة
التربیـة الخاصـة في مجـاالت العمــل                          

Special Education in Work Fields                     
٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

النفس علم 
 التربوي

EDU602 
 الفــروق الفــردیــة والقیــاس النفســي فــي المجــال الصنــاعــي 
Individual Differences & Pscychology 
Measurement in Industrial Field      

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

 EDU603 إدارة تعلیمیة
  نظــم إعــداد معلــم التعلیــم الصنــاعـي 

 Teacher of Industrial Education Preparation 
Systems                  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

تكنولوجیا 
 التعلیم

EDU604 
  تــوظیــف االنتــرنـت فــي البحــث العلمــي 

Implementation of the Internet in Scientific 
Research                  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU605 
  إدارة الفصــول التعلیمیــة 

Classroom Management   
٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

 EDU606  أصول التربیة
 البحــوث فــي التعلیــم الصنــاعــي     

Research in Industrial Education 
٢ ١ 2 ٣ - ١٠٠ 

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU607  ٢تطویر مناھج التعلیم الصناعي                                          
Industrial  Education Curriculum Development  2     

٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

تكنولوجیا 
 التعلیم

EDU608  ٢تكنولوجیا التعلیم  Educational Technology 2        
         

٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

 إدارة تعلیمیة
EDU609 إدارة الجودة الشاملة في التعلیم الصناعي  

Total Quality Management in Industrial 
Education  

٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU6١0     تصمیم برامج التعلیم والتدریب في التعلیم الصناعي 
Design of Education and Training Programs 
in Industrial Education 

2 - 2 ٣ - ١٠٠ 

       ساعة معتمدة علي األقـل ١٢  - مقررات اختیاریة تخصصیة  –ثالثا 

تكنولـوجیــا 
 ELE601 الكھــربــاء  

)                  ٢(موضوعات مختارة فى القوى واالالت الكھربیة 
Selected Topics in Electric Power and 
Electric Machines (2) 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE602  الطرق العددیة فى تحیل نظم القوى واآلالت الكھربیة   
       Numerical methods for analysis of power 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  
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systems 
تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE603   الذكاء االصطناعي في التحكم في نظم القوى الكھربیة 
       Artificial Intillegence in Control of Electrical 

Power Systems 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE604  ٢(التحكم فى اآلالت الكھربیة(  
 Control of electrical machines (2) 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE605  ١( المصادر المتجددةتولید الطاقة الكھرة من(  
Generation of elec. Energy from renewable 
sources (1)              

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE606 التحكم  الرقمي في اآلالت الكھربیة 
               Digital control of electrical machines 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE607 التحكم  الرقمي في القوى  الكھربیة  
                    Digital control of power systems 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE608 تطبیقات المعالج الدقیق فى نظم القوى واالالت الكھربیة 
 Application of microprocessor in power system 
and elec.machines   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE609 1( وقایة نظم القوى الكھربیة(  
             Protection of elec . power system (1)  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE610  ١الجر الكھربى (تقنیات(  
 Electric Drives techniques (1) 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

        ٣٦      مجمل الحد االدني المطلوب من الساعات المعتمدة  

  
* یجب أن یكون موضوع الرسالة لھ مردود تعلیمي مباشر علي تطویر المناھج أو تكنولوجیا التعلیم في القسم 

  المعني
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   الكھــربــاء ) المقــررات الدراسیــة المرحلــة الدكتــوراه لقســم تكنـولـوجیـا ج -٦( جــدول
  ساعة معتمدة)* ٣٠لرسالة دكتوراه ( باإلضافة

 المقرر كود  القسم العلمي

 ساعات
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              ساعات معتمدة علي األقـل ١٢ –مقررات تربویة  –أوال 

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU701  (متقــدم)تطویر برامج التدریب في التعلیم الصناعي   
Developing of Training Programs in Industrial Education 
(Advanced) 

2 ٣ ٥٠ ١٠٠ ٣ ٢ 

 EDU702 الصحة النفسیة
 (متقــدم)الصحــة النفسیــة فـي المجــال المھنــي 

          Mental Health in the Professional Field 
(Advanced) 

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

علم النفس 
 التربوي

EDU703 
 القیــاس والتقــویــم فــي التعلیــم الصنــاعــي (متقــدم)            
Assessment & Evaluation in Industrial 
Education (Advanced)  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

 EDU704 إدارة تعلیمیة
  إتجــاھــات حــدیثــة فــي تطــویــر وإدارة التعلیــم الصنــاعــي  

 Modern Trends in Industrial Education 
Development & Management  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

 EDU705 تكنولوجیا التعلیم
  (متقــدم)التــدریــب االلكتــرونــي  

E- Training   (Advanced)     
٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

  أصول التربیة

EDU706 
 المجتمــع وتحــدیــات التعلیــم الصنــاعــي  (متقــدم)    

Community & Special Problems in Industrial 
Education (Advanced) 

٢ ١ 2 ٣ - ١٠٠ 

EDU707 
  فــي التعلیــم الصنــاعــي (متقــدم) البحــوث

Research in Industrial Education (Advanced)  
1 2 ٣ - ١٠٠ ٢ 

EDU708 
  البحــوث فــي المناھج وتدریس التعلیــم الصنــاعــي (متقــدم)

Research in Industrial Education Curricula and 
Teaching (Advanced)  

1 2 ٣ - ١٠٠ ٢ 

       ساعة معتمدة علي األقـل ٢٤  - مقررات اختیاریة تخصصیة  –ثانیـا 

تكنولـوجیــا 
 ELE701 الكھــربــاء  

  فى القوى واالالت الكھربیة          تقدمة موضوعات م
     Advanced topics in Elec power and Elec . 

machines  
٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE702  التحكم فى االالت الكھربیة باستخدام الدوائر المنطقیة المبرمجة 
Control of electrical machines using 
programmable logic circuits 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE703  القوى إلكترونیات في متقدمة دراسة  
Advanced Study of Power Electronics 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE704 تكنولوجیا الجھد العالى والفائق 
High voltage technology         

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 ELE705 الكھــربــاء  

 تشغیل نظم القوى الكھربیة 
Operation of Elec. Power system 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

  ٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  نقل الطاقة بالجھد العالى المستمر   ELE706تكنولـوجیــا 
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  High voltage D.C transmission الكھــربــاء  
تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE707  ٢(تحلیل نظم القوى الكھربیة(  
Power system analysis (2) 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE708 ٢( ةتولید الطاقة الكھربیة من المصادر المتجدد(    
Generation of Elec. Energy from renewable 
sources (2)  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE709  اآللى التحكم نظم فى متقدمة دراسات  
Advanced Studies of Automatic Control Systems 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE710 
  التغیرات االنتقالیة في النظم الكھربیة 

Transients in linear power systems 
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE711  (2)التحكم فى نظم القوى الكھربیة  
Control of elec. Power systems (2) 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE712  نظریات وتحلیل اآلالت الكھربیة  
Theory and analysis of elec. Machines 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیــا 
 الكھــربــاء  

ELE713  ٢(وقایة نظم القوى الكھربیة ( 
Protection of elec. Power system (2) 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

        ٦٦     المطلوب من الساعات المعتمدة مجمل الحد االدني  
  

علي تطویر المناھج أو تكنولوجیا التعلیم في القسم مباشر * یجب أن یكون موضوع الرسالة لھ مردود تعلیمي 
  المعني
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  المحتــوي العلمــي لمقــررات قســم تكنــولــوجیــا الكھــربــاء 
  

ELE501   ١( موضوعات مختارة في القوى واآلالت الكھربیة(  

ھذه الموض�وعات یمك�ن أن تن�درج  -یمكن لقسم الكھرباء أن یطرح موضوعات مختلفة للتدریس في ھذا المقرر 
 -تحلیل نظم القوى الكھربی�ة -التحكم في اآلالت الكھربیة  -اآلالت الكھربیة   -تحت أي من التخصصات اآلتیة :

تطبیق�ات الحاس�ب  -وقایة نظم الق�وى الكھربی�ة  -الجھد العالي   -نقل وتوزیع القوى الكھربیة -لقوىإلكترونیات ا
ن یكل�ف ایمك�ن  –أو آي موض�وع أخ�ر ض�من تخصص�ات القس�م  –الطاقات المتج�ددة  -في نظم القوى الكھربیة

  .الطالب في ھذا المقرر بعمل مشروع معین أو تقدیم ندوة 
 

ELE502   والحدیثة النمطیة التشغیل دوائر 

الح�اكم  للمحرك�ات، ال�تحكم دوائ�ر الحثی�ة، الملفات الریلیھات، االختیار، ومفاتیح التالمس مفاتیح الكونتاكتوارت،
  العدد. في التحكم الحرارة، درجة في الضغط،التحكم في التحكم المبرمج، المنطقي

 
ELE503       المشروع  

دراسة مستقلة لكل طالب لكتابة مقالة مكثفة أو دراسة نظریة في المجال أو تنفیذ تجربة معملیة وتحلیلھا بالكام�ل 
  .في مجال دراسة الدبلوم 

  
ELE504         المعدات الكھربیة في محطات القوى    

–وص��الت الكھربی��ة أجھ��زة الم–المول��دات وأجھ��زة التنبی��ھ -عل��ى مع��دات المحط��ات الكھربی��ة والفرعی��ة  مقدم��ة
–مع�دات اختب�ار المول�دات والمحرك�ات الكھربی�ة –معدات غرفة ال�تحكم –المصھرات  -معدات القطع الكھربیة

  معدات اختبار الكابالت الكھربیة.
  

ELE505  الكھربیة القوى نظم أداء راسة د 

  .األداء لتحسین المختلفة الطرق القصر، حسابات الكھربیة، القدرة سریان الكھربیة، القوى نظم نمذجة
  

ELE506    المتقدمةالقیاسات الكھربیة   

أجراء  مجموعة من التجارب في مجاالت نظم القوى واآلالت الكھربیة ومعدات القطع والوقایة والطرق الحسابیة في 
أجرائھا عند تحلیل نظم القوى الكھربیة ویسبق أجراء التجارب شرح للنظریات التي تقوم علیھ التجارب وكذلك طرق 

 في ةلصغیرا راتلتیاا سقیا رة،بلعاا راتلتیاا سقیا ،لجھدا زئمج قةد ،لجھد العالىا تقیاسا  استخدام وسائل غیر قیاسیة.
 خلیةالدا تیغالتفرا صتشخی ري،متلیبسوإلا تبیقاطت ل،لعزا واصخ سقیا،  بيلمجا الكھرا سقیا ،لعالیةا راتلتیاا رئدوا
  یثة.دح تتجاھاا ،لجھدا تمثبتا ر،خیلتأا رئدوا د،نازلا رئدوا ات،لمكبرا ،لجھد العالىا زةجھأ في
  

ELE507    التحكم االلكترونى والرقمى فى االالت الكھربیة 

،  المنفصلة رةإلثاذو ا لمستمرا رلتیاا ركمح ر،یولتدا ظمن رعناص رختیاا ر،یولتدا لسائوو نیكیةلنظم المیكاا واصخ
 لحثیةا تكالمحرا ،فعلدا ماظن رختیاا ،فعلدا مةظومنو نیكيلمیكاا ملمستمر لنظاا رلتیاا تكارمح ریدوت لتحكم المقفل لنظما

  لعكسیة.ا یةلتغذا ظمن ل،لمجاا ریوتح ظمن لنبضةا لیدتع ماظبن المتردد رلتیاذات ا كیلتحرا ظمن ر،لطوا ثالثیة
  

ELE508             إلكترونیات القدرة 

–طرق تحسین معامل القدرة –طرق الوقایة وحساب المقننات لكل من الموحدات األحادیة والثالثیة األوجھ – مقدمة
 -دراسة المقطعات للتیار المتردد ذات التحكم في الوجھ–مقطعات التیار المستمر بأنواعھا المختلفة ألحمال استاتیكیة 
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نواع المختلفة للمحوالت العكسیة أحادیة وثالثیة األوجھ لألحمال األ–التحكم في الدورات الكاملة أحادیة وثالثیة األوجھ 
  الكھربیة االستاتیكیة.

  
  

ELE509   الرقمیة المتقدمة الوقایة  

الح�االت  –طبیع�ة الق�وس الكھرب�ي وتطبیقات�ھ (للتی�ار المس�تمر والتی�ار المت�ردد) –فصل الدوائر وقواط�ع التی�ار 
الوقای�ة ف�ي –أنواع ومواص�فات قواط�ع التی�ار واختب�اره –التوصیل والفصل العابرة في الشبكات الكھربیة بتأثیر 

األداء ف��ي –نظ��م الق��وى الكھربی��ة ومخططات��ھ األن��واع األساس��یة للم��رحالت ومح��والت التی��ار ومح��والت الجھ��د 
 ھ�ذا دراس�ة قب�ل  (ELE504)اجتی�از تنس�یق الع�وازل. یج�ب–الوقایة ضد الجھود الزائ�دة –الحاالت االنتقالیة 

  رلمقرا
  

ELE510      أنظمة التوزیع الكھربیة  

تخط�یط وتص�میم وتش�غیل نظ�م  –وأزمن�ة التحمی�ل التنب�ؤ بمس�تقبل األحم�ال والطاق�ة  –أنواع األحمال  –مقدمة  
دراس�ة االعتمادی�ة ف�ي نظ�م  –صیانة نظم التوزی�ع  –أنظمة التأریض  –الخطوط الھوائیة واألرضیة  –التوزیع 
  التوزیع.

  
ELE511      آالت كھربیة خاصة   

حرك��ات الس��رفو، السالس��ن ، محرك��ات التوحی��د للتی��ار المت��ردد ، المحرك��ات الخطوی��ة ، المحرك��ات التخلفی��ة ، م
  محركات الممانعة ، مولدات التاكو ، األالت ذات المغناطیس الدائم. 

 
   ELE512) ١تخطیط نظم القوي الكھربیة (  

خواص وحدات تولید القوي ، التنبؤ بقدرات األحمال ، تحلیل سریان القدرة ، جدول األحمال ، ضمان تشغیل 
ظم القوي : بعض العوامل التي تؤثر علي ضمان التشغیل ، تحلیل تشغیل النظام في حالة حدوث أعطال ، ن

 –رق الحمل ، تحلیل تكلفة نظم التولید إعادة جدول التولید ، اختیار وجدولة وحدات التولید : دراسة القیود ، ط
  تخطیط التوسع في نظم القوي.

  
   ELE513١( التحكم في اآلالت الكھربیة(  

التحكم  –التحكم في سرعة محركات التیار المستمر  –التحكم في تیار التنبیھ في اآلالت المتزامنة  –تمھید 
  المتجھ في المحركات الحثیة.

  
ELE514      تطبیقات المعالج الدقیق في القوي الكھربیة  

البرامج الفرعیة  –أوامر التحكم  –العملیات المنطقیة  –العملیات الحسابیة  –برمجة المعالج الدقیق  –تمھیــد 
تطبیقات علي التحكم  –مھیئ المقابالت الطرفي للمدخالت والمخرجات  –مقابالت المعالج الدقیق وطرقھا  –

  التحكم الرقمي في محركات التیار المستمر. –النظم الكھربیة  الرقمي في
 

ELE515   ) ١التحكم في نظم القوي الكھربیة(   

 –استقرار النظم  –تمثیل النظم بطریقة الحالة والفراغ  – Zتحویل  –كتابة النماذج للنظم المنفصلة في الزمن 
  تطبیقات الحاسب باستخدام الماتالب. –تطبیقات في نظم القوي الكھربیة  –تصمیم المتحكم 

  
   ELE601 (2)موضوعات مختارة في القوي واآلالت الكھربیة   

یمكن لقسم تكنولوجیا الكھرباء أن یطرح  موضوعات مختلفة للتدریس في ھذا المقرر . ھذه الموضوعات یمك�ن 
تحلی�ل نظ�م الق�وى  -ت الكھربی�ة ال�تحكم ف�ي اآلال -أن تندرج تحت أي من التخصصات اآلتیة : اآلالت الكھربیة 

تطبیق�ات الحاس�ب  -وقایة نظ�م الق�وى الكھربی�ة  -الجھد العالي  -القوى الكھربیة  -إلكترونیات القوى  -الكھربیة 
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الطاقات المتجددة أو أي موضوع أخر ضمن تخصصات القسم یمكن أن یكلف الطالب  -في نظم القوى الكھربیة 
  ین أو تقدیم ندوة .في ھذا المقرر بعمل مشروع  مع

 
 
  

ELE602   واآلالت الكھربیة   الطرق العددیة في تحلیل نظم القوى  

خصائص واعتبارات –حسابات قصر الدائرة –حسابات سریان التیار –الطرق العددیة في نظم القوى الكھربیة 
في نظم القوى الكھربي تطبیقات الحاسب باستخدام المتالب الذكاء االصطناعي في التحكم –التقنیة االقتصادیة 
تطبیقات في نظم القوى - نظم المنطق المبھم–الشبكات العصبیة االصطناعیة –النظم الخبیرة –المفاھیم األساسیة 

  .تالباتطبیقات الحاسب باستخدام الم - الكھربي
  
 ELE603 الذكاء االصطناعي في التحكم في نظم القوى الكھربیة 

 مةظألنا ،لح��������لا نع لبح��������ثا تمیازاروخو تتیجیاراستا ،ناعيطالصا ءكال��������ذا صخصائو دئمباو فیرتع
 ،لمنط���ق الم���بھما فیرتع ،لعص���بیةا تلش���بكاا متصمی ،لعص���بیةا تلش���بكاا في مةدمق ،فةلمع���را لتمثی ة،لخبی���را
 سیة.لھندا مجالبرا دامباستخ تبیقاطت ت،یئالجزا رابسأ

  
  ELE604  ٢(التحكم في اآلالت الكھربیة(  

لمحرك تیار مستمر بواسطة مقاومة تیار أحادیة وثالثیة األوجھ.تحلیل  نظام ال�تحكم لمح�رك تحلیل نظام التحكم 
تحلیل نظام التحكم لمحرك تیار متردد یتم التحكم فی�ھ بواس�طة مقط�ع تی�ار مت�ردد أح�ادى وثالث�ي  -تیار مستمر 

دراس�ة التوافقی�ات ألح�د – تحلیل نظام التحكم لمحرك بواسطة محوالت عكسیة أحادیة وثالثیة األوج�ھ -األوجھ 
  رالمقر ھذا دراسة قبل  (ELE505)اجتیاز یجب ھذه األنظمة.

 
ELE605    ١(تولید الطاقة الكھربیة من المصادر المتجددة(    

 –تقدیر سعة نظام خالیا فوتوفولتیة مستقل  –الخالیا الفوتوفولتیة  –الطاقة الشمسیة  –مصادر الطاقة المتجددة 
تولید  –طاقة الریاح  –تنظیم الجھد في بطاریات اختزان الطاقة و محول عكس الجھد لنظم الخالیا الفوتوفولتیة 

الثواب�ت الممی�زة لنظ�ام ال�تحكم م�ن  –ال�دینامیكا الھوائی�ة لتوربین�ات الری�اح  –القوى الكھربیة من طاق�ة الری�اح 
  معدات تولید الطاقة الكھربیة  . –یر الطاقة بیانات الریاح و تقد –أساسیات التحكم  –طاقة الریاح 

  
ELE606   التحكم الرقمي في اآلالت الكھربیة  

ال�تحكم الرقم�ي  –موازنات نظم القوى الكھربی�ة  –التحكم الرقمي في تیار التنبیھ في اآلالت المتزامنة  –مقدمة 
قب��ل  5ELE50یج��ب اجتی��از ( ال��تحكم المتج��ھ ف��ي المحرك��ات الحثی��ة .  –ف��ي س��رعة محرك��ات التی��ار المس��تمر 

  )دراسة ھذا المقرر
  

ELE607   التحكم الرقمي في نظم القوى الكھربیة  

 –اس�تقرار ال�نظم   -تمثیل النظم بطریقة الحالة و الفراغ – Z تحویل –كتابة النماذج للنظم المنفصلة في الزمن 
  تطبیقات الحاسب باستخدام الماتالب.   –تطبیقات في نظم القوى الكھربیة  –تصمیم المتحكم 

  
ELE608    تطبیقات المعالج الدقیق في نظم القوى و اآلالت الكھربیة  

الب�رامج الفرعی�ة  –أوامر ال�تحكم  –العملیات المنطقیة  –العملیات الحسابیة  –برمجة المعالج الدقیق  –تمھیــد 
تطبیق��ات عل��ى  –ت الطرف��ي للم��دخالت و المخرج��ات مھی��ىء المق��ابال  –مق��ابالت المع��الج ال��دقیق و طرقھ��ا  –

  التحكم الرقمي في محركات التیار المستمر  .  –الرقمي في النظم الكھربیة  مالتحك
  

ELE609    ١(وقایة نظم القوى الكھربیة( 
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 –وقای�ة خط�وط نق�ل الق�وى الكھربی�ة  –الم�رحالت الكھرومیكانیكی�ة و االس�تاتیكیة  –وقایة الوحدات  –تمھیــد 
لوقای�ة تدرج ا –وقایة حلقات التغذیة  –وقایة المولدات الكھربیة  –وقایة المحوالت الكھربیة  –الوقایة المسافیة 

  . و التطبیق في نظم التوزیع
  
  
  

ELE610     تقنیات الجر الكھربي 

منحنی�ات الس�رعة  –وسائل نق�ل الحرك�ة  –میكانیكا الحركة  -القاطرات الكھربیة -مقدمة في نظم الجر الكھربي
 -اس�تخدام محرك�ات التی�ار المس�تمر والتی�ار المت�ردد –ب�دء الحرك�ة وكبحھ�ا  -محركات الجر الكھرب�ي -والزمن

  وسائل توصیل التغذیة بالتیار الكھربي .
  

ELE701   في القوي واآلالت الكھربیة تقدمة موضوعات م  

للتدریس في ھذا المقرر . ھذه الموضوعات یمك�ن یمكن لقسم تكنولوجیا الكھرباء أن یطرح  موضوعات مختلفة 
تحلی�ل نظ�م الق�وى  -ال�تحكم ف�ي اآلالت الكھربی�ة  -أن تندرج تحت أي من التخصصات اآلتیة : اآلالت الكھربیة 

تطبیق�ات الحاس�ب  -وقایة نظ�م الق�وى الكھربی�ة  -الجھد العالي  -القوى الكھربیة  -إلكترونیات القوى  -الكھربیة 
الطاقات المتجددة أو أي موضوع أخر ضمن تخصصات القسم یمكن أن یكلف الطالب  -وى الكھربیة في نظم الق

  في ھذا المقرر بعمل مشروع  معین أو تقدیم ندوة .
 

ELE702    التحكم في اآلالت الكھربیة باستخدام الدوائر المنطقیة المبرمجة 

ال�دوال والوظ�ائف  -ال�دوال والوظ�ائف األساس�یة–مج الب�را – ةنظم التحكم باس�تخدام ال�دوائر المنطقی�ة المبرمج�
التحكم في النظم المركب�ة الت�ي تس�تخدم فیھ�ا -دراسات الحالة والتحكم في اإلنسان اآللي ( الروبوت ) –المتقدمة 

  .منظومات من المحركات الكھربیة 
  

ELE703   القوى إلكترونیات في متقدمة دراسة 

 المستمر، والتیار العالي الجھد ذات الكھربیة الطاقة نقل التقویم، محطات التقویم، دوائر في متقدمة موضوعات
 المتقدم�ة، الجھ�د مناوب�ات المتقدم�ة، التی�ار الكھربی�ة، مناوب�ات للق�درة الفعالة المرشحات الكھربیة، الطاقة جودة
  .المتقدمة المتردد ذات، التیار التحریك نظم المتقدمة، المستمر التیار ذات التحریك نظم

  
ELE704  تكنولوجیا الجھد العالي والفائق 

آلی�ات  -التفری�غ الكھرب�ي ال�داعم الس�تمراره –التئ�ام األیون�ات  –نظری�ة الت�أین  –االنھیار الكھربي في الغ�ازات 
 -االنھی�ار الكھرب��ي تح�ت ت�أثیر المج��االت الكھربی�ة المنتظم�ة و الح��ادة – غجھ�د ب��دء التفری� –االنھی�ار الكھرب�ي 

االنھیار الكھرب�ي ف�ي الس�وائل  -االنھیار الكھربي في الغازات العازلة  -الغازات القابلة المتصاص اإللكترونیات
الجھ�ود الزائ�دة  -یھ�احسابات المجاالت الكھربیة والتحكم ف -االنھیار الكھربي في المواد الصلبة العازلة  -العازلة

  .اختیار و تنسیق العازل الكھربي –الموجات المتنقلة وتطبیقاتھا  –والوقایة منھا 
  

ELE705    تشغیل نظم القوى الكھربیة 

مس�اھمة  –التقسیم االقتصادي لألحمال مع األخذ في االعتبار إھمال القیود المفروض�ة ف�ي نظ�ام الق�وى الكھربی�ة
تحلیل اعتب�ارات األم�ن  –واألحمال الكھربیة  دخصائص وحدات التولی -طرح األحمال الكھربیة  –وحدة التوابع

  .في نظم القوى الكھربیة 
  

ELE706     نقل الطاقة بالجھد العالي المستمر 

مقدمة عن تطور استخدام الجھ�د الع�الي المس�تمر لنق�ل الطاق�ة الكھربی�ة م�ع اس�تعراض ألھ�م المش�اریع الت�ي ت�م 
اس�تعراض مزای�ا وعی�وب وأس�الیب اس��تخدام الجھ�د الع�الي المس�تمر لنق��ل  –ھا أو م�ا زال�ت تح�ت اإلنش��اء تنفی�ذ
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أنواع نظم خطوط النقل وأنواع مقومات التیار والمحوالت العكسیة المستعملة ونظریة عملھ�ا  –الطاقة الكھربیة 
  مستخدمة في الجھد العالي المستمر. لتصمیم الكابالت الكھربیة ا -دراسة لنظم التحكم والحمایة المستعملة –
  
  
  
  
  

ELE707    ٢(تحلیل نظم القوى الكھربیة( 

الحاالت العابرة في أداء الماكینات المتزامنة ـ حاالت تعدى الجھد في نظم القوى الكھربیة االستقرار الع�ابر ف�ي 
انھی�ار الجھ�د  -أداء نظم القوى الكھربیة ذات الماكینة الواحدة وذات الماكینات المتعددة اس�تقرار الجھ�د المحل�ى 

 الكھربي. 
 

ELE708   ٢(لمصادر المتجددة تولید الطاقة الكھربیة من ا(    

تحس�ین  –التولی�د الم�وزع  –نظم التخزین المتقدم�ة   -نظم الربط  –مصادر القدرة الجدیدة والمتجددة  –مقدمة 
  .منظمات الجھد –معامل القدرة 

  
ELE709   اآللى التحكم نظم فى متقدمة دراسات 

ال�تحكم  التعظ�یم، أس�الیب التعلیم�ي، ال�تحكم ال�نظم، وتحدی�د التع�رف تش�مل ال�تحكم (ق�د ف�ي مخت�ارة موض�وعات
  .الرسالة على المشرف یراه ما إلى اإلشرافي)باإلضافة

  
   ELE710الخطیـة التغیرات االنتقالیة في النظم الكھربیة  

ت�أثیر القص�ور –ال�دوائر المرتبط�ة مغناطیس�یا  –األداء العابر في النظم ذات ال�دوائر الخطی�ة: ال�دوائر البس�یطة 
التشبع المغناطیس�ي لل�دوائر الثابت�ة –األداء العابر في النظم المركبة: المقاومات المتغیرة  –الدوارة الذاتي للكتل 

الح�االت غی�ر المعت�ادة ل�ألداء  -التحكم المتج�ھ للمحرك�ات الحثی�ة –التشبع المغناطیسي في الماكینات الدوارة  –
  في الماكینات المتزامنة .

 
ELE711  ٢(ربیة  التحكم في نظم القوى الكھ(  

النماذج الریاضیة للمكونات األساسیة في نظم القوى الكھربیة  ، تحلیل االستقرار ، تصمیم نظم التحكم في تی�ار 
التنبی��ھ للمول��دات الكھربی��ة ، االس��تقرار ف��ي نظ��م الق��وى الكھربی��ة ، ال��نظم الخبی��رة ، ال��تحكم باس��تخدام الش��بكات 

نظ�م ال�تحكم ف�ي س�رعة المول�د الكھرب�ي و ال�تحكم ف�ي الق�درة و العصبیة االص�طناعیة و نظ�م المنط�ق الم�بھم ، 
  التردد في نظم القوى الكھربیة . 

  
ELE712   نظریات وتحلیل اآلالت الكھربیة  

األداء -تطبیقات النظریة العامة لآلالت الكھربیة، آالت التی�ار المس�تمر–أسس النظریات العامة لآلالت الكھربیة 
-اآلالت المتزامن��ة ثالثی��ة الط��ور:–الك��بح الكھرب��ي  –ذات المج��الین المتعام��دین  المس��تقر والع��ابر، المول��دات

  حاالت أداء خاصة. –األداء المستقر والعابر –التحویالت 
 

ELE713     ٢(وقایة نظم القوى الكھربیة(  

تطبی�ق وس�ائل ال�ذكاء  –نظ�م الوقای�ة الرقمی�ة وتطبیقات�ھ -التخطیط العام للوقایة في نظم القوى الكھربی�ة – تمھید
  و الشبكات العصبیة في نظم القوى الكھربیة. االصطناعى
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) المقــررات الـدراسیــة والمحتــوي 7جــدول (

العلمــي لمقــررات الدراســات العلیــا بقســم 

 تكنــولــوجیــا اإللكتــرونیــات  
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   أ) المقــررات الدراسیــة للدبلــوم التخصصــي لقسـم تكنولـوجیـا اإللكتــرونیــات  -٧جــدول (
  

 المقرر كـــود  القسم العلمي

 ساعات
 الدرجات

ن
حا

مت
ال
ة ا

مد
  

عة
سا

 

 فعلیة

 
دة

تم
مع

رة 
ض

حا
م

 

 /
ي 

مل
ع

ت
یقا

صب
ت

  

ي
یر

حر
ت

نة 
س
ل 

ما
ع
أ

  
 

ي
فو

ش
 /

 

       ساعات معتمدة ٤ –مقررات أساسیة  –أوال 

  العلوم األساسیة
BSC501 كتابة تقاریر فنیة باللغة اإلنجلیزیة  

           Technical Report Writing in English                        
٢  -  ١٠٠  ٢ - ٢  

  ٣  -  ١٠٠  ٢  -  ٢   Applied Mathematicsالریاضیات التطبیقیة                    BSC502 العلوم األساسیة

              ساعات معتمدة علي األقـل ١٠ - مقررات تربویة  –ثانیا 

  501EDU الصحة النفسیة
         عـلـم النفــس االجتمــاعــي فـي الصناعــة                               

Social Pscychology in Industry                                    
1  ٢  2  ٣  -  ١٠٠  

علم النفس 
 التربوي

502EDU  
  الصنــاعــي  عـلــم النفــس

Industrial Pscychology    
٢  -  2  ٣  -  ١٠٠  

 إدارة تعلیمیة
EDU503 

 نظــم التعلیــم الصناعي فـي الـدول المتقــدمــة
Industrial Education Systems in Advanced 
Countries  

٢  -  2  ٣  -  ١٠٠  

تكنولوجیا 
 التعلیم

EDU504            تكنــولــوجیــا التعلیــم            Education Technology        1  2  ٣  -  ١٠٠  ٢  

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU505      تطــویــر المنــاھــج                Curriculum Development  2 - ٣  -  ١٠٠ ٢  

EDU506   استــراتیجیــات التــدریــس                   Teaching Strategies  2 ٣  -  ١٠٠ ٣ ٢  

 EDU507  أصول التربیة
                                                فلسفــة التعلیــم الصنــاعــي    

          Philosophy of Industrial Education  
2 - ٣  -  ١٠٠ ٢  

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU508 
 التعلیم والتدریب الصناعي

Industrial Education & Training 
٢  -  2  ٣  -  ١٠٠  

تكنولوجیا 
  التعلیم

EDU509 
          ١الوسائط المتعـددة 

                                    Multimedia 1        
2  2  3  ٣  ٥٠  ١٠٠  

       ساعة معتمدة ١١  -مقررات إجباریة تخصصیة  –ثالثا 

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC501   ةالمتكامل  تكنولوجیا الدوائر  
Integrated circuit technology 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC502   اختبار الدوائر باستخدام الحاسب  
                                   Computer  Aided Testing   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC503 عالمشرو            
                                                                        Project  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٥  ٦  ٢  

       ساعة معتمدة علي األقـل ١٥  - مقررات اختیاریة تخصصیة  –رابعا 

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC504                    نظم االتصاالتCommunication systems 
    

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC505  الحاسبات الرقمیةDigital Computer                            
    

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  
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تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC506 شبكات اتصاالت الحاسبات 
Computer communication networks                     

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC507 نظم االتصاالت الضوئیة  
                         Optical communication systems  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC508 نظم االتصاالت باألقمار الصناعیة  
         Satellite Communication Systems 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC509   نظریة الحركة في التلیفوناتTelephone traffic theory    
    

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC510  نظم اتصاالت المحمول 
Mobile communication systems                        

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC511 االختبارات وكشف األعطال االلكترونیة 
Electronic testing and troubleshooting                  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC512   تصمیم الدوائر التماثلیةAnalog circuit design              
     

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC513   تصمیم الدوائر الرقمیة     
                                          Digital Circuit Design   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC514   معالجة اإلشارات الرقمیةDigital Signal Processing     
      

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC515  إدارة الجودة Quality Management                                 
     

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC516 تكنولوجیا التحكم اآللي Automatic Control Technology     
    

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC517 معالجة اإلشارات الصوتیة والمرئیة  
                       Speech and Image Processing               

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC518                   نظم القطع والوصلSwitching Systems     
     

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC519          ھوائیات الموجات الدقیقةMicrowave Antennas          
    

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC520          النظم ذات األبعاد الكبیرة  
                                         Large Scale Systems  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

        ٤٠     مجمل الحد االدني المطلوب من الساعات المعتمدة  
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   ب) المقــررات الدراسیــة لمرحلــة المـاجستیــر لقسـم تكنـولـوجیـا اإللكتــرونیــات  -٧جــدول (
  ساعات معتمدة)* ١٢باإلضافة لرسالة ماجستیر (

 المقرر كود  القسم العلمي

 ساعات
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       ساعات معتمدة ٤ –مقررات أساسیة  –أوال 
BSC601   متقدمةریاضیات                Advanced Mathematics  ٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

BSC602   التحلیل الرقمي                       Numerical Analysis   ٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

BSC603 تحلیل إحصائي                 Statistical Analysis          ٢ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

        ساعات معتمدة علي األقـل ٨ –مقررات تربویة  –ثانیا 

 EDU601 الصحة النفسیة
التربیـة الخاصـة في مجـاالت العمــل                          

Special Education in Work Fields                     
٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

علم النفس 
 التربوي

EDU602 
 الفــروق الفــردیــة والقیــاس النفســي فــي المجــال الصنــاعــي 
Individual Differences & Pscychology 
Measurement in Industrial Field      

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

 EDU603 إدارة تعلیمیة
  نظــم إعــداد معلــم التعلیــم الصنــاعـي 

 Teacher of Industrial Education Preparation 
Systems                  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

تكنولوجیا 
 التعلیم

EDU604 
  تــوظیــف االنتــرنـت فــي البحــث العلمــي 

Implementation of the Internet in Scientific 
Research                  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU605 
  إدارة الفصــول التعلیمیــة 

Classroom Management   
٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

 EDU606  أصول التربیة
 البحــوث فــي التعلیــم الصنــاعــي     

Research in Industrial Education 
٢ ١ 2 ٣ - ١٠٠ 

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU607  ٢تطویر مناھج التعلیم الصناعي                                          
Industrial  Education Curriculum Development  2     

٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

تكنولوجیا 
 التعلیم

EDU608  ٢تكنولوجیا التعلیم  Educational Technology 2        
         

٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

 إدارة تعلیمیة
EDU609 إدارة الجودة الشاملة في التعلیم الصناعي  

Total Quality Management in Industrial 
Education  

٣ - ١٠٠ ٢ - ٢ 

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU6١0     تصمیم برامج التعلیم والتدریب في التعلیم الصناعي 
Design of Education and Training Programs 
in Industrial Education 

2 - 2 ٣ - ١٠٠ 

       ساعة معتمدة علي األقـل ١٢  - مقررات اختیاریة تخصصیة  –ثالثا 

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC601  1  المتكاملةتكنولوجیا الدوائر                                       
 Integrated circuit technology   1 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC602  اختبار الدوائر باستخدام الحاسب                                    
    Computer  aided testing                               

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC603  ٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  1نظم االتصاالت  
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                1 Communication systems                 
تكنولـوجیـا 

 اإللكتـرونیات  
ELC604         الحاسبات الرقمیة                   Digital computer ٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC605 ١  شبكات اتصاالت الحاسبات  
  

             1 Computer communication networks  
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC606 نظم االتصاالت الضوئیة  
                      Optical communication systems  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC607     نظم االتصاالت باألقمار الصناعیة  
                            Satellite communication systems 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC608  1نظم اتصاالت المحمول 
Mobile communication systems  1                   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC609  1تكنولوجیا صیانة المعدات االلكترونیة  
Maintenance  Technology of Electronic Devices 1   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC610  النظم ذات اإلبعاد الكبیرةLarge scale systems  1           1  ٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC611 Advanced Measurements                ٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢ قیاسات متقدمة  

        ٣٦      مجمل الحد االدني المطلوب من الساعات المعتمدة  

  
الرسالة لھ مردود تعلیمي مباشر علي تطویر المناھج أو تكنولوجیا التعلیم في القسم  * یجب أن یكون موضوع

  المعني
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   اإللكتــرونیــات ) المقــررات الدراسیــة المرحلــة الدكتــوراه لقســم تكنـولـوجیـا ج -٧جــدول (
  ساعة معتمدة)* ٣٠لرسالة دكتوراه ( باإلضافة

 المقرر كود  القسم العلمي

 ساعات
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        ساعات معتمدة علي األقـل ١٢ –مقررات تربویة  –أوال 

المناھج وطرق 
 التدریس

EDU701  (متقــدم)تطویر برامج التدریب في التعلیم الصناعي   
Developing of Training Programs in Industrial Education 
(Advanced) 

2 ٣ ٥٠ ١٠٠ ٣ ٢ 

 EDU702 الصحة النفسیة
 (متقــدم)الصحــة النفسیــة فـي المجــال المھنــي 

          Mental Health in the Professional Field 
(Advanced) 

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

علم النفس 
 التربوي

EDU703 
 القیــاس والتقــویــم فــي التعلیــم الصنــاعــي (متقــدم)            
Assessment & Evaluation in Industrial 
Education (Advanced)  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

 EDU704 إدارة تعلیمیة
  إتجــاھــات حــدیثــة فــي تطــویــر وإدارة التعلیــم الصنــاعــي  

 Modern Trends in Industrial Education 
Development & Management  

٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

 EDU705 تكنولوجیا التعلیم
  (متقــدم)التــدریــب االلكتــرونــي  

E- Training (Advanced)        
٣ - ١٠٠ ٢ ٢ ١ 

  أصول التربیة

EDU706 
 المجتمــع وتحــدیــات التعلیــم الصنــاعــي  (متقــدم)    

Community & Special Problems in Industrial 
Education (Advanced) 

٢ ١ 2 ٣ - ١٠٠ 

EDU707 
  البحــوث فــي التعلیــم الصنــاعــي (متقــدم)

Research in Industrial Education (Advanced) 
  

1 2 ٣ - ١٠٠ ٢ 

EDU708 
  البحــوث فــي المناھج وتدریس التعلیــم الصنــاعــي (متقــدم)

Research in Industrial Education Curricula 
and Teaching (Advanced)  

1 2 ٣ - ١٠٠ ٢ 

       ساعة معتمدة علي األقـل ٢٤  - مقررات اختیاریة تخصصیة  –ثانیـا 

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC701  تصمیم الدوائر التماثلیة 
Analog circuit design             

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC702 نظریة الحركة في التلیفونات  
  Telephone traffic theory                

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC703  االلكترونیةاالختبارات وكشف األعطال 
Electronic testing and troubleshooting                 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC704      ٍ(ماتالب) تكنولوجیا المحاكاة والنمذجة 
Simulation and Modeling Technology (MATLAB)   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  
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تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC705 تكنولوجیا التحكم اآللي Automatic Control Technology      
   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC706  معالجة اإلشارات الرقمیة  
Digital signal processing                                               

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC707  2تكنولوجیا صیانة المعدات االلكترونیة  
  

  Maintenance  Technology of Electronic Devices 2    
٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC708  تصمیم الدوائر الرقمیة  
 Digital circuit design  

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC709  الموجات الدقیقةھوائیات  
                      Microwave antennas 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC710                                تصمیم وتصنیع متقدم بواسطة الكمبیوتر 
Advanced CAD/CAM   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC711   2تكنولوجیا الدوائر المتكاملة                                       
 Integrated circuit technology  2 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC712  2نظم االتصاالت  
                2 Communication systems                 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC713  ٢شبكات اتصاالت الحاسبات  
            2  Computer communication networks 

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC714  2نظم اتصاالت المحمول 
Mobile communication systems  2                   

٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

تكنولـوجیـا 
 اإللكتـرونیات  

ELC715  النظم ذات اإلبعاد الكبیرةLarge scale systems  2           2  ٣  ٥٠  ١٠٠  ٣  ٢  ٢  

        ٦٦      مجمل الحد االدني المطلوب من الساعات المعتمدة  
  

التعلیم في القسم علي تطویر المناھج أو تكنولوجیا مباشر * یجب أن یكون موضوع الرسالة لھ مردود تعلیمي 
  المعني
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  المحتــوي العلمــي لمقــررات قســم تكنــولــوجیــا اإللكتــرونیــات 
  

ELC501    تكنولوجیا الدوائر المتكاملة 

تحلی�ل و تص��میم المكب�رات التش��غیلیة و المكب�رات واس��عة نط�اق الت��ردد و ن�اقالت التوص��یل و ح�امالت التی��ار و 
المرش��حات ذات الوق��ت المتص��ل و المرش��حات ذات المكثف��ات المحول��ة و ال��دوائر التفاض��لیة و تقنی��ات التغذی��ة 

دوائ�ر المقارن�ة و تص�میم وتحلی�ل  العكسیة ذات األسلوب المشترك و مرج�ع جھ�د نط�اق الفج�وة وبن�اء و تص�میم
 المحوالت الرقمیة إلي تناظریة و التناظریة إلي رقمیة.  

  

ELC502    اختبار الدوائر باستخدام الحاسب 

تقنیات مراجعة السلوك الصحیح للدوائر والنظم االلكترونیة المعقدة متضمنا خوارزمی�ات ونظ�م لمحاك�اة ال�دوائر 
الترانزستور في نطاقي الزمن و التردد ومحاكاة األح�داث المنطقی�ة المتقطع�ة و  المتكاملة بالتفصیل علي مستوي

و مراجعة التكافؤ و تحلیل التوقیت وحساب  RTLالمحاكاة المنطقیة علي مستوى الدورة و محاكاة سلوك دوائر 
 القدرة. 

  
ELC503    روع   ــالمش  

نظریة في المجال أو تنفیذ تجربة معملیة وتحلیلھا بالكام�ل دراسة مستقلة لكل طالب لكتابة مقالة مكثفة أو دراسة 
  .وم ــة الدبلــال دراســفي مج

 
 ELC504    نظم االتصاالت 

نظ��م التض��مین التم��اثلي و الرقم��ي لعـ��ـدد م��ن اإلش��ارات وإرس��ال اإلش��ارات التماثلی��ة و الرقمی��ة خ��الل القن��وات 
الل قن�وات الخف�وت متع�ددة المس�ارات و نظ�م االس�تقبال الخطیة محدودة النط�اق و إرس�ال اإلش�ارات الرقمی�ة خ�

المتباعد و التداخل بین المستخدمین و تقنیات التخلص منھ و تقنیات الموجات الحاملة المتعددة و تقنیات مع�دالت 
  اإلرسال المتعددة و مقدمة عن النظم متعددة الدخل و الخرج و التكوید الفضائي الزمني. 

   
ELC505   لرقمیة الحاسبات ا 

تصمیم المعالج و معاییر األداء و قیاسھا و ط�رق الجدول�ة ف�ي المعالج�ات ف�وق القیاس�یة و المعالج�ات ذات كلم�ة 
التعلیم��ات بالغ��ة الط��ول و معالج��ات المتجھ��ات و المعالج��ات المتع��ددة و ش��بكات االتص��ال ال��داخلي للمعالج��ة 

  وم. المتوازیة و صفوف األقراص الصلبة و الوحدات الخاصة بمعالجة الرس
   

ELC506     شبكات اتصاالت الحاسب 

النم��وذج التطبیق��ي للش��بكات و مع��اییر األداء و نم��اذج الت��أخیر و التس��ییر ف��ي ش��بكات البیان��ات و ال��تحكم ف���ي 
البن��ائي لش��بكات االیثرن��ت و  IEEEاالختناق��ات و الت��دفق و ش��بكات ح��زم البیان��ات متع��ددة الخ��دمات و ھیك��ل 

لس�������رعة  ٨٠٣٫٣ نم�������وذج میجابی�������ت/ث و ١٠لس�������رعة  ٨٠٣٫٣ و نم�������وذج CSMA/CDبروتوك�������ول 
   IEEE ٨٠٢٫١١و شبكات الحاسبات الملیة الالسلكیة و برتوكول  میجابیت/ث١٠٠

  

ELC507   نظم االتصاالت الضوئیة  
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مقــدمــة نظم االتصاالت الضوئیة وانتشار الحزم الضوئیة في األلیاف و المصادر لالتصاالت باأللیاف الضوئیة 
اش��فات الض��وئیة و الشوش��رة ف��ي الكش��ف و التولی��د الض��وئي و إرس��ال نبض��ة م��ن خ��الل األلی��اف الض��وئیة و الك

أحادیة الشكل و سعة قنوات األلیاف الضوئیة و االستقبال األمث�ل لإلش�ارات الض�وئیة و المع�ادالت و المك�ررات 
 في نظم االتصاالت الضوئیة الرقمیة. 

  
  
  
  

ELC508    نظم االتصاالت باألقمار الصناعیة 

المدارات الثابتة جغرافیا و الغیر ثابتة جغرافیا و تحدید موقع القمر الصناعي و تتبعھ و أنظم�ة المركب�ات الناقل�ة 
و موازن��ة الطاق��ة لألقم��ار اإلقلیمی��ة و البحری��ة و الس��یارة و المحط��ة األرض��یة و تص��میم ھوائی��ات االس��تقبال 

قنیات الدخول المتعدد والوصلة الالسلكیة و طرق التضمین و ط�رق تع�دد التوص�ل و نظ�م بمواصفات قیاسیة و ت
 انتلسات و دي بي أس.

  
ELC509    نظریة الحركة في التلیفونات 

أنواع محوالت الطاق�ة و أن�واع المیكروفون�ات و الس�ماعات و مكون�ات الس�نترال و ش�كل اإلش�ارات و أساس�یات 
اس��یات التأش��یر و أنواع��ھ وأن��واع إش��ارات المس��تخدم و إش��ارات الخ��ط ووح��دات التب��دیل و مراح��ل تط��وره و أس

 الكثافة الھاتفیة و خطوات إجراء المكالمة الھاتفیة و المكالمات المحلیة و اإلقلیمیة و الدولیة.
  

ELC510    نظم اتصاالت المحمول 

رك�ة االتص�ال و الت�داخل ب�ین القن�وات الخلوی�ة و تغطی�ة الخلی�ة باإلش�ارة و ح تمقــدمــة عامة و نظ�م االتص�اال
و توزی�ع القن�وات  GSMالمشتركة في التردد و طرق تقلیلھ و أنواع التداخل االخري و طرق تقلیلھا و نظام الـ 

 و تقنیات نقل القنوات و الجیل الثالث لالتصاالت المتحركة. 
  

ELC511    االختبار و كشف األعطال االلكترونیة 

المنطقیة و نمذجة األعطال و محاك�اة األعط�ال و اختب�ار أعط�ال التوص�یل الف�وقي و اختب�ار النمذجة و المحاكاة 
أعطال االلتصاق االنفرادیة و االختبار الوظیفي و التصمیم من اجل قابلة االختبار و ط�رق االنض�غاط و اختب�ار 

المنطق�ي و التص�میم ذات�ي  المصفوفات المنطقیة المبرمجة و االختبار الذاتي المدمج و التشخیص عل�ي المس�توي
 الفحص و التشخیص علي مستوي النظام.

   
ELC512    تصمیم الدوائر التماثلیة 

تحلی�ل و تص��میم المكب�رات التش��غیلیة و المكب�رات واس��عة نط�اق الت��ردد و ن�اقالت التوص��یل و ح�امالت التی��ار و 
المرش��حات ذات الوق��ت المتص��ل و المرش��حات ذات المكثف��ات المحول��ة و ال��دوائر التفاض��لیة و تقنی��ات التغذی��ة 

دوائ�ر المقارن�ة و تص�میم وتحلی�ل  العكسیة ذات األسلوب المشترك و مرج�ع جھ�د نط�اق الفج�وة وبن�اء و تص�میم
 المحوالت الرقمیة إلي تناظریة و التناظریة إلي رقمیة. 

   
ELC513    تصمیم الدوائر الرقمیة 

المتكاملة علي نطاق واسع علي مستوي الدائرة و عملیات التصنیع و سمات  CMOSتحلیل و تصمیم دوائر الـ 
النبیط��ة و اآلث��ار الطفیلی��ة و ال��دوائر الرقمی��ة االس��تاتیكیة و الدینامیكی��ة لوظ��ائف التخ��زین و المنط��ق و تص��میم و 

م��ن مس��توي توص��یف الخالی��ا القیاس��یة و تص��میم دوائ��ر مص��فوفة البواب��ات حقلی��ة و الس��رعة و اس��تھالك الق��درة 
 ROM – RAM – EPROMالتخطیط و متغیرات التصنیع و تصمیم دوائر 

 
ELC514     معالجة اإلشارات الرقمیة 
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و مح�ول ف�ورییر الرقم�ي و المح�والت الثنائی�ة األبع�اد و  zاإلشارات و النظم الرقمیة و محول فورییر و محول 
فق و مح�ول ف�ورییر الس�ریع و خوارزمی�ات موضوعات في معالج�ة اإلش�ارات الرقمی�ة و تحقی�ق رس�ومات الت�د

و ت��أثیرات التقری��ب و التوق��ع الخط��ي و ط��رق تص��میم  Hilbertوعالق��ات تحوی��ل  chirpم��ن ن��وع  zمح��ول 
المرشحات الرقمیة و تقسیم اإلشارات إلي فترات زمنیة باستخدام النواف�ذ و اخ�ذ العین�ات للت�ردد و ط�رق تحوی�ل 

 ل التردد و طرق التصمیم األمثل و تصمیم المرشحات ثنائیة األبعاد.  و طرق تحوی zإلي متغیر  sمن متغیر 
  
  
  
  

ELC516     تكنولوجیا التحكم اآللي 

النظم الخطیة و الالخطی�ة و ال�نظم المتش�ابكة و ص�الدة االت�زان و األنم�اط القانونی�ة و ط�رق تص�میم المحكم�ات 
     –علي الماتالب و دینامیكیة النظم 

و تص��میم ال��تحكم ل��نظم متع��ددة المتغی��رات تحدیدی��ة المعملی��ات و الش��بكات النیورونی��ة ف��ي ال��تحكم و تطبیق��ات 
 ھندسیة.  

  
ELC517     معالجة اإلشارات الصوتیة و المرئیة 

النم��وذج الطبیع��ي إلنت��اج الص��وت و النم��اذج الرقمی��ة إلش��ارات الك��الم و تجھی��ز إش��ارات الك��الم و ط��رق تكوی��د 
و التكوی�د ب�التنبؤ الخط�ي و تجھی�ز الك�الم ب�ین اآلل�ة و اإلنس�ان و نم�وذج م�اركوف المت�وازي و تمثی�ل الموجات 

الص��ور و التحوی��ل المتقط��ع للص��ور و حاس��ة الرؤی��ة و ت��رقیم و تش��فیر الص��ور و ض��غط و تحس��ین و اس��تعادة 
 الصور و تجزئ ووصف الصور.  

  
ELC518     نظم القطع و الوصل 

راالت التلیفونیة و إشاراتھا و أساس�یات التب�دیل الوص�لي و أساس�یات التب�دیل الحزم�ي و نظ�ام مقدمــة لنظم السنت
القناة المشتركة لتبادل اإلشارات بین السنتراالت و الشبكة الرقمیة للخدمات المتكاملة و الشبكة الرقمی�ة للخ�دمات 

 امني.  المتكاملة ذات الطیف الواسع و التبدیل باستخدام نمط اإلرسال الالتز
  

ELC519     ھوائیات الموجات الدقیقة 

التكاملیة للھوائیات و المشتتات السلكیة و الحل بطریقة صیغ االستطرة و الحیود و التحكم في المقطع الراداري.   
المشعارات الخفیضة الدقیقة و مشعارات الموج�ات الس�طحیة و تخلی�ق المش�عارات و انظم�ة مش�عارات المتماثل�ة 

الجانبیة و المغذیات المؤدیة  لخفض االستقطاب المتعامد و الممیزة للتردد و تحلیلھا في الحقل الطیف�ي ومشتقاتھا 
 و انظمة المشعارات فائقة التوصیلیة المتكاملة. 

   
ELC520     النظم ذات االبعاد الكبیرة 

مقــدمــة لتصمیم النظم الالسلكیة و تأثیرھا علي موازنات التصمیم في بناء أجھزة االرسال و االستقبال المختلفة 
و نموذج ت�ردد الرادی�و للترانزس�تور و ش�بكات التواف�ق الخامل�ة و تلی�ل الضوض�اء و تص�میم مكب�رات منخفض�ة 

  یم مركبات التردد.  الضوضاء و تقنیات تصمیم المازج و التأثیرات الالخطیة و تصم

 
ELC601   ١  تكنولوجیا الدوائر المتكاملة  

تحلی�ل و تص��میم المكب�رات التش��غیلیة و المكب�رات واس��عة نط�اق الت��ردد و ن�اقالت التوص��یل و ح�امالت التی��ار و 
المرش��حات ذات الوق��ت المتص��ل و المرش��حات ذات المكثف��ات المحول��ة و ال��دوائر التفاض��لیة و تقنی��ات التغذی��ة 
العكسیة ذات األسلوب المشترك و مرج�ع جھ�د نط�اق الفج�وة وبن�اء و تص�میم دوائ�ر المقارن�ة و تص�میم وتحلی�ل 

  المحوالت الرقمیة إلي تناظریة و التناظریة إلي رقمیة.
    

ELC602    اختبار الدوائر باستخدام الحاسب 
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ضمنا خوارزمی�ات ونظ�م لمحاك�اة ال�دوائر تقنیات مراجعة السلوك الصحیح للدوائر والنظم االلكترونیة المعقدة مت
المتكاملة بالتفصیل علي مستوي الترانزستور في نطاقي الزمن و التردد ومحاكاة األح�داث المنطقی�ة المتقطع�ة و 

و مراجعة التكافؤ و تحلیل التوقیت وحساب  RTLالمحاكاة المنطقیة علي مستوى الدورة و محاكاة سلوك دوائر 
  القدرة.

  
 ELC603  1 االتصاالت نظم     

نظم التضمین التماثلي و الرقمي لعدد من اإلشارات وإرسال اإلشارات التماثلیة و الرقمیة خالل القنوات الخطی�ة 
محدودة النطاق و إرسال اإلشارات الرقمیة خالل قنوات الخفوت متعددة المس�ارات و نظ�م االس�تقبال المتباع�د و 

لص منھ و تقنیات الموج�ات الحامل�ة المتع�ددة و تقنی�ات مع�دالت اإلرس�ال التداخل بین المستخدمین و تقنیات التخ
  المتعددة و مقدمة عن النظم متعددة الدخل و الخرج و التكوید الفضائي الزمني. 

  
ELC604    الحاسبات الرقمیة 

تصمیم المعالج و معاییر األداء و قیاسھا و ط�رق الجدول�ة ف�ي المعالج�ات ف�وق القیاس�یة و المعالج�ات ذات كلم�ة 
التعلیم��ات بالغ��ة الط��ول و معالج��ات المتجھ��ات و المعالج��ات المتع��ددة و ش��بكات االتص��ال ال��داخلي للمعالج��ة 

  وم. المتوازیة و صفوف األقراص الصلبة و الوحدات الخاصة بمعالجة الرس
   

ELC605  1  شبكات اتصاالت الحاسب  

النم��وذج التطبیق��ي للش��بكات و مع��اییر األداء و نم��اذج الت��أخیر و التس��ییر ف��ي ش��بكات البیان��ات و ال��تحكم ف���ي 
البن��ائي لش��بكات االیثرن��ت و  IEEEاالختناق��ات و الت��دفق و ش��بكات ح��زم البیان��ات متع��ددة الخ��دمات و ھیك��ل 

لس�������رعة  ٨٠٣٫٣ نم�������وذج میجابی�������ت/ث و ١٠لس�������رعة  ٨٠٣٫٣ و نم�������وذج CSMA/CDبروتوك�������ول 
  . IEEE ٨٠٢٫١١و شبكات الحاسبات الملیة الالسلكیة و برتوكول  میجابیت/ث١٠٠

  
ELC606   نظم االتصاالت الضوئیة  

وانتش��ار الح��زم الض��وئیة ف��ي األلی��اف و المص��ادر لالتص��االت باأللی��اف  -مقدمـ��ـة لنظـ��ـم االتص��االت الضوئی��ـة 
الكاش��فات الض��وئیة و الشوش��رة ف��ي الكش��ف و التولی��د الض��وئي و إرس��ال نبض��ة م��ن خ��الل األلی��اف  الض��وئیة و

الضوئیة أحادیة الشكل و س�عة قن�وات األلی�اف الض�وئیة و االس�تقبال األمث�ل لإلش�ارات الض�وئیة و المع�ادالت و 
  المكررات في نظم االتصاالت الضوئیة الرقمیة. 

  
ELC607   ار الصناعیة نظم االتصاالت باألقم 

المدارات الثابتة جغرافیا و الغیر ثابتة جغرافیا و تحدید موقع القمر الصناعي و تتبعھ و أنظم�ة المركب�ات الناقل�ة 
و موازن��ة الطاق��ة لألقم��ار اإلقلیمی��ة و البحری��ة و الس��یارة و المحط��ة األرض��یة و تص��میم ھوائی��ات االس��تقبال 

والوصلة الالسلكیة و طرق التضمین و ط�رق تع�دد التوص�ل و نظ�م  بمواصفات قیاسیة و تقنیات الدخول المتعدد
  انتلسات و دي بي أس.

  
ELC608    1   نظم اتصاالت المحمول 

الخلویة و تغطیة الخلیة باإلشارة و حركة االتصال و التداخل بین القنوات المشتركة في  تمقدمــة لنظم االتصاال
و توزیع القنوات و تقنی�ات نق�ل  GSMالتردد و طرق تقلیلھ و أنواع التداخل االخري و طرق تقلیلھا و نظام الـ 

  القنوات و الجیل الثالث لالتصاالت المتحركة. 
  

ELC609  1 ةتكنولوجیا صیانة المعدات اإللكترونی  

أجھزة القیاس و التسجیل و أجھزة مولدات اإلش�ارة و التحلی�ل و ط�رق الص�یانة اآلمن�ة و كیفی�ة ص�یانة و كش�ف 
أعطال العناصر االلكترونیة و الكھربیة و ص�یانة بع�ض ال�دوائر االلكترونی�ة و اكتش�اف األعط�ال بھ�ا و ص�یانة 

  نیة و كشف أعطالھا و تصلیحھا. بعض األجھزة االلكترو
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ELC610    1النظم ذات األبعاد الكبیرة  

تصمیم النظم الالسلكیة و تأثیرھا علي موازنات التصمیم في بناء أجھزة االرسال و االستقبال المختلفة و نم�وذج 
ة الضوض�اء و تردد الرادیو للترانزستور و شبكات التوافق الخاملة و تلیل الضوضاء و تصمیم مكبرات منخفض

  تقنیات تصمیم المازج و التأثیرات الالخطیة و تصمیم مركبات التردد.  
  
  
  
  
  

ELC611     قیاسات متقدمة 

و  تقیاسات إلكترونیة و أجھزة التس�جیل و مول�دات اإلش�ارة و تحلی�ل إش�ارات و التش�ویش و تحلی�ل اض�طرا ب�ا
أجھ��زة القی��اس المتع��ددة) و تص��میم و تحلی��ل أنظم��ة  مقدم��ة للقیاس��ات الرقمی��ة (المح��والت و الع��دادات الرقمی��ة و

  القیاس اآلمنة.  
  

 ELC701    تصمیم الدوائر التماثلیة 

تحلی�ل و تص��میم المكب�رات التش��غیلیة و المكب�رات واس��عة نط�اق الت��ردد و ن�اقالت التوص��یل و ح�امالت التی��ار و 
المرش��حات ذات الوق��ت المتص��ل و المرش��حات ذات المكثف��ات المحول��ة و ال��دوائر التفاض��لیة و تقنی��ات التغذی��ة 

دوائ�ر المقارن�ة و تص�میم وتحلی�ل  العكسیة ذات األسلوب المشترك و مرج�ع جھ�د نط�اق الفج�وة وبن�اء و تص�میم
  المحوالت الرقمیة إلي تناظریة و التناظریة إلي رقمیة.  

 

ELC702    نظریة الحركة في التلیفونات 

أنواع محوالت الطاق�ة و أن�واع المیكروفون�ات و الس�ماعات و مكون�ات الس�نترال و ش�كل اإلش�ارات و أساس�یات 
ر و أنواع��ھ وأن��واع إش��ارات المس��تخدم و إش��ارات الخ��ط ووح��دات التب��دیل و مراح��ل تط��وره و أساس��یات التأش��ی

  الكثافة الھاتفیة و خطوات إجراء المكالمة الھاتفیة و المكالمات المحلیة و اإلقلیمیة و الدولیة.
 

ELC703    االختبار و كشف األعطال االلكترونیة 

اختب�ار أعط�ال التوص�یل الف�وقي و اختب�ار النمذجة و المحاكاة المنطقیة و نمذجة األعطال و محاك�اة األعط�ال و 
أعطال االلتصاق االنفرادیة و االختبار الوظیفي و التصمیم من اجل قابلة االختبار و ط�رق االنض�غاط و اختب�ار 
المصفوفات المنطقیة المبرمجة و االختبار الذاتي المدمج و التشخیص عل�ي المس�توي المنطق�ي و التص�میم ذات�ي 

  مستوي النظام.الفحص و التشخیص علي 
   

 ELC704    (ماتالب) تكنولوجیا المحاكاة و النمذجة 

تقنی��ات مراجع���ة برن���امج الم���اتالب و نمذج���ة الس���لوك الص���حیح لل���دوائر وال���نظم االلكترونی���ة المعق���دة متض���منا 
خوارزمیات ونظ�م لمحاك�اة ال�دوائر المتكامل�ة بالتفص�یل عل�ي مس�توي الترانزس�تور ف�ي نط�اقي ال�زمن و الت�ردد 

و  RTLمحاكاة األحداث المنطقیة المتقطعة و المحاكاة المنطقی�ة عل�ي مس�توى ال�دورة و محاك�اة س�لوك دوائ�ر و
  مراجعة التكافؤ و تحلیل التوقیت وحساب القدرة.  

    
ELC705     تكنولوجیا التحكم اآللي 

النظم الخطیة و الالخطی�ة و ال�نظم المتش�ابكة و ص�الدة االت�زان و األنم�اط القانونی�ة و ط�رق تص�میم المحكم�ات 
عل��ي الم��اتالب و دینامیكی��ة ال��نظم و تص��میم ال��تحكم ل��نظم متع��ددة المتغی��رات تحدیدی��ة المعملی��ات و الش��بكات 

  النیورونیة في التحكم و تطبیقات ھندسیة.  
  

ELC706   شارات الرقمیة  معالجة اإل 

و مح�ول ف�ورییر الرقم�ي و المح�والت الثنائی�ة األبع�اد و  zاإلشارات و النظم الرقمیة و محول فورییر و محول 
موضوعات في معالج�ة اإلش�ارات الرقمی�ة و تحقی�ق رس�ومات الت�دفق و مح�ول ف�ورییر الس�ریع و خوارزمی�ات 
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التقری��ب و التوق��ع الخط��ي و ط��رق تص��میم  و ت��أثیرات Hilbertوعالق��ات تحوی��ل  chirpم��ن ن��وع  zمح��ول 
المرشحات الرقمیة و تقسیم اإلشارات إلي فترات زمنیة باستخدام النواف�ذ و اخ�ذ العین�ات للت�ردد و ط�رق تحوی�ل 

  و طرق تحویل التردد و طرق التصمیم األمثل و تصمیم المرشحات ثنائیة األبعاد.   zإلي متغیر  sمن متغیر 
  

ELC707  2 ةنة المعدات اإللكترونیتكنولوجیا صیا   

أجھزة القیاس و التسجیل و أجھزة مولدات اإلش�ارة و التحلی�ل و ط�رق الص�یانة اآلمن�ة و كیفی�ة ص�یانة و كش�ف 
أعطال العناصر االلكترونیة و الكھربیة و ص�یانة بع�ض ال�دوائر االلكترونی�ة و اكتش�اف األعط�ال بھ�ا و ص�یانة 

 لھا و تصلیحھا.بعض األجھزة االلكترونیة و كشف أعطا
  

 ELC708   تصمیم الدوائر الرقمیة 

المتكاملة علي نطاق واسع علي مستوي الدائرة و عملیات التصنیع و سمات  CMOSتحلیل و تصمیم دوائر الـ 
النبیط��ة و اآلث��ار الطفیلی��ة و ال��دوائر الرقمی��ة االس��تاتیكیة و الدینامیكی��ة لوظ��ائف التخ��زین و المنط��ق و تص��میم و 

م��ن مس��توي توص��یف الخالی��ا القیاس��یة و تص��میم دوائ��ر مص��فوفة البواب��ات حقلی��ة و الس��رعة و اس��تھالك الق��درة 
 ROM – RAM – EPROMالتخطیط و متغیرات التصنیع و تصمیم دوائر 

 
ELC709     ھوائیات الموجات الدقیقة 

التكاملیة للھوائیات و المشتتات السلكیة و الحل بطریقة صیغ االستطرة و الحیود و التحكم ف�ي المقط�ع ال�راداري 
حیة و تخلیق المشعارات و انظم�ة مش�عارات المتماثل�ة . المشعارات الخفیضة الدقیقة و مشعارات الموجات السط

و مش��تقاتھا الجانبی��ة و المغ��ذیات المؤدی��ة  لخف��ض االس��تقطاب المتعام��د و الممی��زة للت��ردد و تحلیلھ��ا ف��ي الحق��ل 
 الطیفي و انظمة المشعارات فائقة التوصیلیة المتكاملة.  

  

ELC710     تصمیم و تصنیع متقدم بواسطة الكمبیوتر 

تقنیات مراجعة السلوك الصحیح للدوائر والنظم االلكترونیة المعقدة متضمنا خوارزمی�ات ونظ�م لمحاك�اة ال�دوائر 
المتكاملة بالتفصیل علي مستوي الترانزستور في نطاقي الزمن و التردد ومحاكاة األح�داث المنطقی�ة المتقطع�ة و 

لة بالغة االتس�اع و تركی�ب ال�نظم االلكترونی�ة ف�ي و مستویات و طرق و منھجیة و أدوات تصمیم الدوائر المتكام
 مستویات التصمیم العالیة.  

 
ELC711   2  تكنولوجیا الدوائر المتكاملة  

تصمیم النظم الالسلكیة وتاثیرھا على موازنات التص�میم ف�ى بن�اء اجھ�زة االرس�ال واالس�تقبال المختلف�ة ونم�وذج 
) للترنزستور وشبكات التواف�ق الخامل�ة وتحلی�ل الضوض�اء وتص�میم مكب�رات منخفض�ة الضوض�اء  RFتردد ( 

 وتقنیات تصمیم الخالط والتاثیرت الالخطیة .
 

ELC712  2 نظم االتصاالت     

الش��بكات المحلی��ة الالس��لكیة وبروتك��والت النف��اذ ف��ى الش��بكات التلقائی��ة واختی��ار المس��ارات فیھ��ا والبروتك��والت 
فرة للطاقة وسعة الشبكات التلقائیة واالرسال المؤمن ومقدمة تطبیقات ش�بكات المجس�ات وبروتك�والت النف�اذ المو

فیھ��ا واختی��ار المس��ارات وب��ث البیان��ات ف��ى ش��بكة المجس��ات وت��امین البیان��ات واالتص��ال ف��ى الش��بكات التلقائی��ة 
 وشبكات المجسات .

  

ELC713  2 شبكات اتصاالت الحاسب  

قیاس المعلومات وتكوید المصدر والتكوید بدون اخطاء وسعة قناة االتصال واحتمال الخطاء واك�واد و  -ة مقدمــ
 اكتشاف وتصحیح االخطاء ونظریة معدل التشوه وقنوات االتصال ذات النطاق المحدد .

 
ELC714    2   نظم اتصاالت المحمول 

 ر العربیة .مقدمة الطرق الحدیثھ المستجدمة الجیال المحمول لجمھوریة مص
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ELC715    2النظم ذات األبعاد الكبیرة  

 – CDMAدوائر االتصال السلكیة وال سلكیة واتزانھا وذلك لالستخدام فى انظمة االتصال الحدیثة مثل نظم ( 
BLUETOOTH .( 

 
 
 
 
 

  العلــوم األســاسیــة والتــربــویــة المحتــوي العلمــي لمقــررات قســم 

  
BSC501    كتابـة تقاریر فنیة باللغة اإلنجلیزیةTechnical Report Writing  

ھیئ�ة وش�كل  –اإلعداد والتخطیط والتنظیم والكتاب�ة  –تمثیل البیانات  –أسلوب الكتابة  –أساسیات التقریر الفني 
  التوثیق . –أنواع التقاریر  –التقریر 

  
BSC502    الریاضیـات التطبیقیـةApplied Mathematics  

طریق��ة  –الح��ل بطریق��ة التت��ابع  –تحلی��ل ع��ددى ( نظ��ام المع��ادالت الخطی��ة  –جب��ر خط��ى  –تح�ویالت الب��الس 
الحلول العددی�ة المع�ادالت التفاض�لیة م�ن الرتب�ة الثانی�ة طریق�ة  –األمثلیة  –القیم الممیزه  –المربعات الصغرى 

  السمبلكس ). 
  

BSC601    ةـمتقدمریاضیـات Advanced Mathematics 

 –أط�وال المنحنی�ات  –المنحنی�ات  –الحق�ل االتج�اھى ( الحق�ل القیاس�ى والحق�ل االتج�اھى  –الحسبات المتجھى 
ال�دوال الدوری�ة  –صیغ اویل�ر  –تكامالت فورییر ( الدوال الدوریة  –المشتقات االتجاھیة  –االنحناء  -المماس 

المعادالت التفاض�لیة  –تعیین معامالت فوربیر  –الدوال الزوجیة والدوال الفردیة  –ذات طول دورى اختیارى 
ال�دوال  –التفاض�ل  –األعداد المركبة ( الصیغة القطبیة والصیغة المثلیة ) الدوال المركبة ( النھایات  –الجزئیة 

 –التح���ویالت الكس���ریة الخطی���ة  –ال���دوال الحافظ���ة  –ال���دوال االس���یة  وال���دوال اللوغاریتمی���ة  –التحلیلی���ة ) 
  لكسریة الخاصة .التحویالت ا

 

BSC602   التحلیـل الرقمــيNumerical Analysis 

طریق��ـة ك��ـروت ) الط��رق غی��ر  –الط��ـرق المباش��رة ( طریقـ��ـة الح��ذف لج��ـاوس  –نظری��ة المع��ـادالت الجبری��ة 
طریق��ة  –( طریق��ة بایسكش��ن  –طریق��ة ج��اوس ) المع��ـادالت الخطی��ـة  –ج��اكوبى  –المباش��ـرة ( طریق��ة ریت��ز 

طریق�ة ای�تكن  –طریق�ة نی�وتن ف�وروارد  –طریقة المربعات الصغرى  –طریقة النقطة الثابتة  –نیوتن رافسون 
 –ق�انون ترایزوی�دال  –طریقة ترابزویدال  –صیغة تایلور ) طریقة التكامالت العددیة ( صیغة نیوتن كوتس  –

 –طریق�ة اویل�ر  –لتفاض�لیة ( طریق�ة ت�ایلور حل�ول المع�ادالت ا –الص�یغ التربیعی�ة لج�اوس  –قانون سمبس�ون 
  طریقة الفرق المحدود ) . –المعادالت التفاضلیة العادیة ( طریقة التنشین  –رونج كوتا  -اویل المعممة 

  
BSC603   تحلیـل إحصائـي              Statistical Analysis     

المخارج العش�وائیة  –االنحراف  –الوسط للعینات  –التمثیل الشكلى للعینات  –الغرض من اإلحصاء الریاضى 
التوزی�ع  –توزیع�ات المتغی�رات المتع�ددة  –مقدمة عن التوزیعات المتقطعة والمتص�لة  –مقدمة عن االحتمال  –

دوال  –االرتب�اط واالس�تقالل الخط�ى للمتغی�رات العش�وائیة  –التوزیع المتصل فى ج�زئین  –المتقطع فى بعدین 
  المتغیرات العشوائیة . 

 
EDU501  علم النفس االجتماعي في الصناعة  



  
 2013     الئحـة الدراسـات العلیـا                  ة حلـوان ـجامع      

90 
 

علم النفس االجتماعي وأھمیة دراستھ في مجاالت الحیاة المختلفة خاصة مجال الصناعة، ومناھج البحث العلم�ي 
ودراس�ة الجماع�ات المتبعة في ھذا العلم. والتفسیر العلم�ي للس�لوك االجتم�اعي ف�ي مج�االت الص�ناعة واإلنت�اج، 

المختلف��ة وخاص��ة س��یكولوجیة الجماع��ات العمالی��ة، وآلی��ات تكوینھ��ا، واالتجاھ��ات النفس��یة واالجتماعی��ة الممی��زة 
للجماعات، ودور القیادة في تنظیم العمل بمج�االت اإلنت�اج، وتوزی�ع األدوار االجتماعی�ة ف�ي قطاع�ات األعم�ال، 

  .عیة الالزمة في شخصیات العمالواتجاھات الرأي العام، وبناء القیم االجتما
 

EDU502  علم النفس الصناعي  

مدخل إلى علم النفس الصناعي " تعریفھ، أھدافھ ، نظرة تاریخیة و التوافق النفس�ي و المھن�ي للعام�ل ف�ي مج�ال 
مفھوم�ھ الصناعة .والتوجیھ المھني " مفھومھ ، حاجة الفرد و المجتمع لھ أسالیبھ و مجاالتھ"واالختیار المھن�ي : 

، أھمیتھ ، نظریاتھ .واإلعداد و التدریب  المھني (األسس العامة ، أنواع برامج التدریب ، خصائص البرن�امج ، 
مراحل تخطیط البرنامج ، أسالیب التدریب واإلعداد المھني ). وأسلوب تحلیل المھام و مص�ادر جم�ع البیان�ات ، 

لمالحظ�ة ، االس�تبیان ، الس�جل التراكم�ي .وظ�روف العم�ل : أسالیب جم�ع البیان�ات ع�ن الف�رد مث�ل : المقابل�ة ، ا
  اإلضاءة ، الحرارة ، التھویة ، الضوضاء ، التعب و الملل .واألمن الصناعي و السالمة .

 
EDU503  نظم التعلیم الصناعي في الدول المتقدمة  

ألمانی�ا وتتض�من: فلس��فة  –ان الیاب� -س�نغافورة -الس�وید -نظ�م  التعل�یم الص�ناعي ف�ي الوالی�ات المتح�دة األمریكی�ة
التعلیم�ي ، أنم�اط التعل�یم الص�ناعي، نظ�م القب�ول  الس�لم ف�ي الص�ناعیة المدرس�ة التعلیم الصناعي وأھدافھ، موق�ع

 التنمی�ة خط�ط ف�ي الص�ناعي المعل�م والتشعیب وم�دة الدراس�ة والب�رامج والخط�ط الدراس�یة ونظ�م التق�ویم ، دور
الص�ناعي ، عالق��ة مؤسس�ات التعل�یم الص��ناعي  التعل��یم لمعل�م لتنمی�ة المھنی�ةالقومی�ة، بنی�ة التعل�یم الص��ناعي، ا

  بمؤسسات إعداد المعلم، عالقة التعلیم الصناعي بسوق العمل.
 

EDU504  التعلیم تكنولوجیا   

تفس��یر المف��اھیم العام��ة لتكنولوجی��ا التعل��یم وتطورھ��ا وأھمیتھ��ا ف��ي مج��ال التعل��یم الص��ناعي والت��دریب، وك��ذلك 
المفاھیم المرتبطة باالتصال التعلیمي والتدریبي، ع�الوة عل�ى اس�تعراض ألس�لوب ال�نظم واس�تخدامھ ف�ي العملی�ة 
التدریبیة، ، كما یناقش أسس تصنیف الوسائط التعلیمیة وأنواعھا المختلفة، وخصائصھا، وإمكانیاتھا ودورھا في 

ص��ریة والس��مع بص��ریة وأنواعھ��ا، وأش��كالھا، التعل��یم الص��ناعي، م��ع اس��تعراض لتوظی��ف الوس��ائط الس��معیة والب
وخصائصھا، وإمكاناتھا في العملیة التدریبیة، عالوة على طرق اختیارھا وتقویمیھا، كما یتناول المقرر التدریب 

  .على استخدام المستحدثات التكنولوجیة وأدواتھا في مجال التعلیم الصناعي والتدریب
 

EDU505  ج ــمناھتطویر ال 

المناھج ودواع�ي تط�ویر الم�نھج ، والنم�اذج المختلف�ة للتط�ویر ، ومح�اوالت التط�ویر ف�ى العص�ر  مفھوم تطویر
الحدیث ، كما یدرك الطالب متطلبات التطویر الخاصة بمناھج التعلیم الصناعى ، وأس�س عملی�ات التط�ویر الت�ى 

ث والدراس�ات العربی�ة تتواكب مع متطلب�ات س�وق العم�ل ، وی�تم م�ن خ�الل ھ�ذا المق�رر مراجع�ة الط�الب للبح�و
  واألجنبیة فى مجال تطویر مناھج التعلیم الصناعي.

 
EDU506   استراتیجیات التدریس  

األس��س الفلس��فیة والنفس��یة والمعرفی��ة الت��ى تنطل��ق منھ��ا اس��تراتیجیات الت��دریس المختلف��ة ، وتنمی��ة ق��دراتھم عل��ى 
ع طبیع�ة مق�ررات التعل�یم الص�ناعى ، وی�تم ابتكار استراتیجیة جدیدة تتناسب مع تخصصھم ال�دقیق ، وتتناس�ب م�

  من خالل ھذا المقرر مراجعة الطالب للبحوث والدراسات العربیة واألجنبیة فى مجال استراتیجیات التدریس . 
 

EDU507  فلسفة التعلیم الصناعي  

الص��ناعي  األس��س الفلس��فیة للتعل��یم الص��ناعي ف��ي مص��ر والع��الم ، أھ��م النظری��ات والفلس��فات الت��ي ت��ربط التعل��یم
بقضایا التقدم والتنمیة في المجتمع المعاصر ،أھم الفلسفات التي تع�رض للعالق�ة ب�ین العل�م والتكنولوجی�ا وال�دور 
االجتم�اعي للعم�ل ، والمش�روعات الص�ناعیة ، نظری�ات التنمی��ة وأھمی�ھ التعل�یم الص�ناعي ف�ي القاع�دة االنتاجی��ھ 
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البشریة والتعلیم الصناعي.دراسة مفاھیم مثل : اإلنتاجیة ، الجودة للمجتمع وبناء كوادر مھنیھ ،  نظریات التنمیة 
 في المنتج والناتج ، الفاقد وأنواعھ " الھدر " ، الكفاءة والفاعلیة ، مفھوم العمل .

 
EDU508  الصناعــي ب ــم والتدریـالتعلیIndustrial Education & Training  

، وتاریخ تطور  تطورھاة الصناعة المصریة و أوتطور العمل ، وتحلیل الفرد والمھارة و العمل ، ونش ةأونش تعریف
من المعلمین المؤھلین ، و  يالتعلیم الصناع احتیاجات،  يالصناع يمصر ، و أھداف التعلیم الفن يف يالتعلیم الصناع
 بالتعلیمكفاءات التدریسیة الالزمة للطالب المعلم للمعلم مصر ، و ال يف يالصناع التعلیمإلعداد معلم  يالتطور التاریخ

  . يالصناع
 
 
 

EDU509  ١ددة ــط المتعــالوسائ Multimedia 1  

التعل�یم  –الم�رن  التعل�یم –التعلیم عن بعد  –الوسائط المتعددة ، ومفھومھا ، ومفھوم التعلیم ( المفتوح  يف مقدمة
، ومفھ�وم عملی��ة  يالمتع�ددة ب��التعلیم الص�ناع الوس�ائط) وأھمی�ة الوس��ائط المتع�ددة و مزای�ا اس��تخدام  يكترون�إللا

، أنم��اط الوس��ائط المتع��ددة ،  ي، وخص��ائص عملی��ة االتص��ال التعلیم�� وعناص��ر، وس��مات ،  ياالتص��ال التعلیم��
   . يبالتعلیم الصناع يلكترونإلا التعلیم استخدام - يلكترونإلاالتعلیم 

  
EDU601  التربیة الخاصة في مجاالت العمل  

التربیة الخاصة والمفاھیم المرتبطة بھا في مجاالت العمل واإلنتاج، والتعری�ف بفئ�ات التربی�ة الخاص�ة م�ن ذوي 
االحتیاج���ات الخاص���ة والموھ���وبین والمتف���وقین عقلًی���ا ف���ي ض���وء احتیاج���ات قطاع���ات األعم���ال المختلف���ة لھ���ذه 

لإلص����ابة أثن����اء العم����ل وس����مات األش����خاص المس����تھدفین لإلص����ابة وأس����الیب الفئات.ودراس����ة االس����تھداف 
رعایتھم.ودراسة نظریات ومبادئ تعدیل السلوك وتنمیت�ھ والب�رامج المع�دة لتنفی�ذ ھ�ذا التع�دیل. كم�ا یش�تمل عل�ى 
 تصنیف القیم وأسالیب انتشار األفكار النمطیة ومدى تأثیرھ�ا عل�ى الشخص�یات المختلف�ة ف�ي مج�االت وقطاع�ات

  األعمال.     
  

EDU602  الفروق الفردیة و القیاس النفسي في المجال الصناعي  

القیاس كعملیة ،القیاس كناتج ،التدریب عل�ى اكتس�اب المھ�ارات بأنواعھ�ا و خط�وات اكتس�اب المھ�ارات ، قی�اس 
دور  –القی��اس  أدوات –مع��اییر األداء الجی��د  –مق��اییس التق��دیر ل��ألداء م��ن خ��الل المحكم��ین  –الن��اتج ( الج��ودة 

 القیاس و أھدافھ ).
  

EDU603  نظم إعداد معلم التعلیم الصناعي  

 إع�داد الصناعي وأھدافھ ،معاییر إعداد معلم التعلیم الصناعي، التنظیم األك�ادیمي لمص�ادر الثانوي التعلیم فلسفة
د ومواص�فاتھ ف�ي مص�ر، اإلع�دا التعلیم الث�انوي الص�ناعي بمؤسس�ات معلم إعداد الصناعي ، أھداف التعلیم معلم
 -العملی�ة التربی�ة-)المھن�ي ( الترب�وي الجان�ب-التخصص�ي اإلع�داد:األكادیمي القب�ول وش�روطھ ، جوان�ب نظ�ام

 التق�ویم والب�رامج والخط�ط الدراس�یة ونظ�م الدراس�ة تخصص�یة)، نظ�ام عام�ة ثقاف�ة الثق�افي (ثقاف�ة الجان�ب
 العوامل-الجغرافیة الصناعي:العوامل الثانوي معلم إعداد نظام المؤثرة في الثقافیة واالمتحانات ،القوى والعوامل

 الفن�ي التعل�یم معل�م إع�داد واالجتماعیة ، خبرات أجنبی�ة ف�ي نظ�م الثقافیة العوامل-السیاسیة العوامل -االقتصادیة
  كوریا). -الیابان -الھند -إنجلترا -ألمانیا-الوالیات المتحدة األمریكیة ( الصناعي

 
EDU604  االنترنت في البحث العلمي توظیف  

ف مفھومي البحث العلمي واالنترنت، مع استعراض ألنواع شبكات المعلومات وأھمیتھا ف�ي البح�ث العلم�ي یتعر
، كم��ا یتن��اول أن��واع البح��ث عل��ى االنترن��ت، م��ع اس��تعراض ألش��ھر المحرك��ات وأوام��ر البح��ث فیھ��ا، واألدل��ة 

التعل�یم الص�ناعي، كم�ا یرك�ز المق�رر عل�ى أھ�م أدوات البح�ث  وخصائصھا، واھم قواعد البیانات المستخدمة ف�ي
الترب�وي كالمق�ابالت الشخص�یة المباش�رة وعب��ر االنترن�ت ، م�ع الت�دریب عل��ى اس�تخدام بع�ض المواق�ع الخاص��ة 

  بتصمیم االستبیانات ونشر المحتوى االلكتروني عبر االنترنت.   
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EDU605  إدارة الفصول التعلیمیة  

النفسیة واالجتماعی�ة الت�ى تق�وم علیھ�ا نظری�ات إدارة الفص�ول التعلیمی�ة ، كم�ا یتع�رف الطال�ب ألسس الفلسفیة وا
على أحدث األسالیب العالمیة فى إدارة الفصول التعلیمیة ، وأحدث النظم اإلداریة التى تعالج المشكالت التعلیمیة 

یحاول محاكاة تنفیذ فص�ول تعلیمی�ة داخل الفصول .   ویطبق الطالب ما درسھ داخل فصول التعلیم الصناعى ،و
 افتراضیة للتعلیم الصناعي.

  
  
  
  
 

EDU606  البحوث في التعلیم الصناعي  

أنواع وطرق البحث في مجال التعلیم الصناعي ، توضیح أھمیھ البحث في مجال التعلیم الصناعي كطری�ق لح�ل 
ومجاالت��ھ ، الت��دریب عل��ى نم��اذج م��ن مش��كالتھ ، ق��درات البح��ث وتحدی��د المش��كالت المتعلق��ة ب��التعلیم الص��ناعي 

البحوث التي یمكن إجرائھا في التعلیم الصناعي كمجال معرفي وتطبیقي في نفس الوقت ، الت�دریب عل�ى إج�راء 
البحوث المتعلقة بالتعلیم الصناعي كبیئ�ة بحثی�ھ وحاج�ات المجتم�ع ، أھمی�ھ ال�ربط ب�ین البح�ث العلم�ي ف�ي مج�ال 

م��ع ، بح��وث ع��ن البیئ��ة الص��ناعیة وش��روط جودتھ��ا المھنی��ة ، خ��ریج التعل��یم التعل��یم الص��ناعي وحاج��ات المجت
 الصناعي وقدراتھ المھنیة وأدواتھ االجتماعیة كمجاالت للبحث .

  

EDU501  ثــج البحــمناھ  

، وأھمی�ة  يالص�ناعالتعل�یم  ي، وأھدافھ ، ومجاالتھ ، وطرق البحث المختلف�ة المس�تخدمة ف� يالعلم البحث مفھوم
 أس�الیب : يب�التعلیم الص�ناع العلمی�ةوث ـراء البح�ـوات إج�ـ، وخط� يدراسة المشكالت التربویة بالتعلیم الص�ناع

، المنحن�ى  يالوص�ف) بعض المفاھیم اإلحص�ائیة ( اإلحص�اء  يالتجریب – يالوصف – ي( التاریخ ـيالعلم البحث
  ) . ي، اإلحصاء االستدالل يعتدالإلا

  

    EDU504١التعلیم  ولوجیاتكن  

التط��ور الت��اریخي لتكنولوجی��ا التعل��یم و تطبیقاتھ��ا التربوی��ة ، ومفھ��وم تكنولوجی��ا التعل��یم ، و أھمیتھ��ا ، ومفھ��وم 
وس��ائط االتص��ال التعلیمی��ة وخصائص��ھا ، وأس��س ومب��ادئ تص��میم الوس��ائط التعلیمی��ة الس��معیة و البص��ریة ، و 

الوسائل التعلیمیة و أسس و معاییر اختیار الوس�ائل التعلیمی�ة  ، تعریف المنظومة و المدخل المنظومي الستخدام 
ومعوقات استخدام الوسائل التعلیمیة و حلولھا ، و تطبیقات على تصمیم و إنتاج بعض الشفافیات في مواد التعلیم 

  الصناعي .
 

EDU506  س                      ــات التدریــراتیجیــإست  

، و الف�رق  ب�التعلیمومبادئھ ، و عالقة التدریس  ھلمفھوم التدریس ، وأھمیت ي، والتطور التاریخ التدریس تعریف
الت�دریس ، و  استراتیجیة ومفھوم.  المتابعة ) – التقویم –التنفیذ  –بینھم ، وعناصر العملیة التعلیمیة ( التخطیط 

، وبع�ض  يلت�دریس م�واد التعل�یم الص�ناع لعام�ةاھ�داف ألأھدافھا ، وعالقة استراتیجیة التدریس باألھ�داف ، و ا
  . يالصناعاستراتیجیات التدریس المستخدمة بالتعلیم 

 
EDU606                         البحــوث في التعلیم الصناعي  

مفھـوم مناھج البحث ، وأنواع مناھـج البح�ـث ، وتص�میم البح�ث ف�ـي التعل�یم الصناعـ�ـي . وأدوات جم�ع بیان�ات 
المقابل�ة ) وتحلی�ل المحت�وى ( مفھوم�ھ ، و أنماط�ھ ، و إج�راءات تحلی�ل    -االختیارات  –البحـث ( االستبیانات 

ل المحت��وى العلم��ي لم��واد التعل��یم الص��ناعي  ، المحت��وى و أھمیت��ھ) ، و المع��اییر الواج��ب مراعاتھ��ا عن��د تحلی��
وأھمیتھ )، والمعاییر الواجب مراعاتھ�ا عن�د تحلی�ل المحت�وى العلم�ي لم�واد التعل�یم الص�ناعي ، وخط�وات كتاب�ة 
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المراجع  –التوصیات  –النتائج  –األدوات  –العینة  –الدراسات السابقة  –الفروض  –تقریر البحث ( المشكلة 
  یة في مجال مواد التعلیم الصناعي .).إعداد خطط بحث

 
EDU607    یجب اجتیاز   ٢تطــویــر المناھــج التعلیــم الصنــاعـي)EDU505  (قبل دراسة ھذا المقرر  

مفھوم المنھج ، و الكفایات ، و األسس النفسیة واالجتماعیة و الفلسفیة و التاریخیة و المعرفیة للمن�اھج ، وأن�واع 
وتخط��یط المن��اھج ( نماذج��ھ ، وخطوات��ھ ، ومش��كالتھ ) ، وعناص��ر الم��نھج ( األھ��داف ، و المن��اھج المدرس��یة ، 

المحت��وى، و طرائ��ق الت��دریس ، واألنش��طة التعلیمی��ة ، و التق��ویم ) وتط��ویر من��اھج التعل��یم الص��ناعي ( مفھ��وم 
وأس��الیب  التط��ویر ، وخطوات��ھ  و أس��س التط��ویر ، ومش��كالتھ ) . وخص��ائص الكفای��ات و مص��ادر اش��تقاقھا ،

  تقویمھا ، وعالقة المناھج بالكفایات .
  
  
 

EDU608   یجب اجتیاز    ٢تكنولوجیا التعلیم)EDU504  (قبل دراسة ھذا المقرر  
أسس ومعاییر اختیار الوسائط التعلیمیة ، وكیفیة اتخاذ القرار في اختیار الوسائل التعلیمیة ، ومبادئ تصمیم الوسائط 

ممیزاتھا ، وجوانب قصورھا ، وتطبیقات على تصمیم و إنتاج برنامج تعلیمي سمعي ، وتدریب عملي السمعیة المتلفزة و 
على تصمیم وإنتاج برمجیة حاسوبیة باستخدام برنامج ( الباوربوینت ) التعلیم و التعلم بمساعدة الحاسب ، وخطوات بناء 

  جیا المعلومات وتطبیقاتھا التربویة .موقع تعلیمى على شبكة المعلومات الدولیة ( اإلنترنت ) وتكنولو
  
  

EDU609    إدارة الجودة الشاملة في التعلیم الصناعي  
مفھوم الجودة ، و التطور التاریخي للجودة الشاملة ومفھوم إدارة الجودة الشاملة ، وأھمی�ة إدارة الج�ودة الش�املة 
، ومبررات األخذ بإدارة الجودة الشاملة في التعل�یم الص�ناعي ، وفوائ�د تطبیق�ھ إدارة الج�ودة الش�املة ف�ي التعل�یم 

رس��ة الص��ناعیة ، ومع��اییر ج��ودة معلم��ي التعل��یم الص��ناعي الص��ناعي  ومع��اییر إدارة الج��ودة الش��املة ف��ي المد
  ومقاییس معاییر جودة معلم التعلیم الصناعي  

  

EDU610  في التعلیم الصناعي بــم والتدریــالتعلیبرامج   مــتصمی  

التدریبی�ة ، مفھوم التعلیم و التعلم ، ومفھوم تصمیم التعلیم ، ومفاھیم و أساسیات التدریب ، وتحدی�د  االحتیاج�ات 
و أس��الیب الت��دریب ، و اس��تراتیجیات ت��دریب المعلم��ین ب��التعلیم الص��ناعي وأھمی��ة تص��میم الت��دریس ، و األس��س 
النظریة لتصمیم  الت�دریس ، ونظری�ة االتص�ال ، ونظری�ة ال�نظم ، ومفھ�وم ال�نظم ، و عناص�ره ، وخصائص�ھ ، 

  . ونظریات التعلیم والتعلم ، وخطوات و مراحل تصمیم التدریس
  

EDU610  في التعلیم الصناعي بــم والتدریــالتعلیبرامج   مــتصمی  

مفھوم التعلیم و التعلم ، ومفھوم تصمیم التعلیم ، ومفاھیم و أساسیات التدریب ، وتحدی�د  االحتیاج�ات التدریبی�ة ، 
ریس ، و األس��س و أس��الیب الت��دریب ، و اس��تراتیجیات ت��دریب المعلم��ین ب��التعلیم الص��ناعي وأھمی��ة تص��میم الت��د

النظریة لتصمیم  الت�دریس ، ونظری�ة االتص�ال ، ونظری�ة ال�نظم ، ومفھ�وم ال�نظم ، و عناص�ره ، وخصائص�ھ ، 
  ونظریات التعلیم والتعلم ، وخطوات و مراحل تصمیم التدریس .

  
EDU701    متقدم "تطویر برامج التدریب في التعلیم الصناعي "  

الت��دریب ( مفھوم��ھ ، أھمیت��ھ ، أھداف��ھ ، مبادئ��ھ ، مطال��ب نجاح��ھ )للتعل��یم الص��ناعي. االحتیاج��ات التدریبی��ة ف��ي 
) . مج��االت الت��دریب ( أن��واع الت��دریب ، م��داخل ..التعل��یم الص��ناعي( مفھومھ��ا ، أھمیتھ��ا ، ط��رق تحدی��دھا ، .. 

بی��ة ( خط��وات البن��اء ، تخطیطھ��ا ، مكوناتھ��ا ، الت��دریب ، أس��الیب الت��دریب )للتعل��یم الص��ناعي. الب��رامج التدری
) للتعل�یم الص�ناعي . المش�كالت الت�ي تواج�ھ المت�دربین والب�رامج التدریبی�ة وط�رق ، تطویرھ�اتنفیذھا ، تقویمھ�ا 

لتعلیم الصناعي. نواحي القوة والضعف والفرص والتھدیدات المتوقعة للبرامج التدریبی�ة ف�ي التعل�یم في اعالجھا 
تجاھ���ات الحدیث���ة للت���دریب وأھمیتھ���ا للتنمی���ة البش���ریة ف���ي التعل���یم الص���ناعي . التنمی���ة المھنی���ة الص���ناعي. اال

  للمتخصصین في التعلیم الصناعي.
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EDU702  متقدم " الصحة النفسیة في المجال المھني "  

الص�حة المفاھیم والمحددات الخاصة بعلم الصحة النفسیة ف�ي مج�االت وقطاع�ات األعم�ال المختلف�ة، و نظری�ات 
النفسیة ومناھج البحث فیھا وطرق وأسالیب الكشف عن سمات الشخصیة ف�ي ض�وء دراس�ة نظری�ات الشخص�یة 
وكیفیة توظیف ھذه النظریات في مجاالت االختیار والتوجیھ المھني في مجاالت العمل وطرق وأسالیب اإلرشاد 

لى دراسة المشكالت واالضطرابات النفسیة النفسي الموجھة للعاملین في قطاعات اإلنتاج المختلفة ،كما یشتمل ع
المنتشرة بین فئ�ات الع�املین ف�ي قطاع�ات اإلنت�اج وأس�الیب الكش�ف المبك�ر عنھ�ا وتق�دیم ط�رق وأس�الیب الع�الج 

  النفسي الالزمة.    
 

EDU703  " القیاس و التقویم في التعلیم الصناعي " متقدم  

النفسي . خط�وات أساس�یة ف�ي القی�اس . العوام�ل -تقییم و التقویم مفھوم القیاس و التقویم ،الفروق بین القیاس و ال
المؤثرة في القیاس النفسي . تطبیق االختبارات المقننة. اآللیات الفعالة لقیاس جودة المنتج لحس�اب م�دى منافس�تھ 
 في السوق . مشكالت و صعوبات تواجھ قیاس المنتج الصناعي. حساب ثبات و صدق أدوات قیاس جودة المنتج

الصناعي. وظائف التقویم و أھدافھ في المجال الصناعي .ارتباط التقویم بأھداف قطاع التعلیم الصناعي بمصر . 
مرحل�ة الق�رارات و  –مرحل�ة تنفی�ذ التق�ویم  –مراحل و خطوات التقویم التربوي و إجراءاتھ ( التخطیط للتق�ویم 

  فیذه في المدرسة الصناعیة.إصدار األحكام ). تصنیف أسالیب التقویم في ضوء أسالیب تن
  

EDU704  اتجاھات حدیثة في تطویر وإدارة التعلیم الصناعي  

 التكنولوجیة الثورة فرضتھا التي العولمة و التحدیات تحدیات مواجھة في الصناعیة الثانویة المدرسة إدارة دور
 الص�ناعیة، دور الثانوی�ة المدرس�ة إلدارة بالنس�بة التكنولوجی�ا الص�ناعیة،أھمیة الثانوی�ة المدرس�ة إدارة عل�ى

 تح�دى ظ�ل ف�ى الص�ناعي الث�انوي الص�ناعیة، التعل�یم الثانوی�ة المدرس�ة إدارة تح�دیث ف�ى المعلوم�ات تكنولوجیا
نم�وذج  -م�دخل ھوش�ن -مدخل ك�ایزن -الصناعیة (مبادئ دیمنج الثانویة الشاملة في الجودة الجودة، إدارة معاییر

 الصناعي و الثانوي التعلیم مؤسسات فى الدائري و النموذج) موذج إشیكاوان -كروسبي نموذج -جوران جوزیف
  االسكتلندي، مدخل التطویر التنظیمي. النموذج

 
EDU705  متقدم " التدریب االلكتروني "  

مفھوم التدریب االلكتروني والحاج�ة إلی�ھ وتطبیقات�ھ ، كم�ا یتن�اول أوج�ھ الف�رق ب�ین الت�دریب التقلی�دي والت�دریب 
االلكترون��ي م��ن حی��ث المفھ��وم والخص��ائص والمح��ددات واألھمی��ة واالس��تخدامات، كم��ا یتن��اول المق��رر تحدی��د 
لعناصر التدریب االلكتروني ، م�ع التركی�ز عل�ى الوس�ائط المس�تخدمة فی�ھ كالوس�ائط المتع�ددة والمحاك�اة والبیئ�ة 

ض ل�بعض نم�اذج الت�دریب االلكترون�ي ، االفتراضیة وتطبیقات التواصل عبر االنترنت، وینتھي المقرر باستعرا
 مع تطبیق احد ھذه النماذج في مجال التخصص.

 
EDU706  متقدم " المجتمع وتحدیات التعلیم الصناعي "  

معارف توضح أھم سمات المجتمع المعاصر ومشكالتھ ، معارف توضح أھ�م متطلب�ات بن�اء المجتم�ع المعاص�ر 
وتح��دیاتھا . ومھ��ارات ال��ربط ب��ین س��مات ومتطلب��ات تش��كل م��ن المجتم��ع المعاص��ر والتعل��یم الص��ناعي. و أھ��م 

ادوار التعلیم الص�ناعي ف�ي بن�اء  التحدیات التي یمكن ربطھا بعملیات التنمیة ودور التعلیم الصناعي في حلھا . و
المجتمع المعاصر وتلبیھ احتیاجاتھ . ونظریات التنمیة وتطویر مفھوم التنمیة وعالقت�ھ بتط�ویر التعل�یم الص�ناعي 
ودواره. و تط��ویر التعل��یم الص��ناعي " نظ��ره إل��ى المس��تقبل " وعالق��ة ذل��ك بتط��ویر المجتم��ع وتط��ویر البیئ��ة 

 أالقتصادیھ وھیكل العمالة. 
  

EDU707    متقدم "البحــوث في التعلیم الصناعي "                       

وأنواع مناھ�ـج البح�ـث ، وتص�میم بح�ث متق�دم ف�ـي التعل�یم الصناعـ�ـي . وأدوات حدیث�ة لجم�ع بیان�ات البح�ـث ( 
ی�ل المحت�وى و المقابلة ) وتحلیل المحتوى ( مفھومھ ، و أنماطھ ، و إجراءات تحل   -االختیارات  –االستبیانات 

أھمیت��ھ) ، و المع��اییر الواج��ب مراعاتھ��ا عن��د تحلی��ل المحت��وى العلم��ي لم��واد التعل��یم الص��ناعي  ، وأھمیت��ھ )، 
والمعاییر الواجب مراعاتھا عند تحلیل المحتوى العلمي لمواد التعلیم الصناعي ، وخطوات كتابة تقریر البح�ث ( 
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المراجع ).إع�داد خط�ط  –التوصیات  –النتائج  –األدوات  –ة العین –الدراسات السابقة  –الفروض  –المشكلة 
  بحثیة في مجال مواد التعلیم الصناعي .

  
EDU708    متقدم "البحــوث في المنــاھـج وتـدریــس التعلیم الصناعي "                       

البحث فى مجاالت  دراسة میادین وطرق البحث فى مجال المناھج والتدریس بصفة عامة ،مع توضیح أھمیھ
المناھج وتدریس التعلیم الصناعى  لحل مشكالتھ النظریة والتطبیقیة بعد تحدیدھا .و التدریب على نماذج من 
البحوث التى یمكن اجرائھا لحل ھذه المشكالت أو بعضھا تطبیقىا فى نفس الوقت .وتعظیم الربط بین البحث 

علیم الصناعى وحاجات المجتمع  كمجاالت للبحث العلمي من العلمى فى مجال فى مجال المناھج والتدریس بالت
  خالل مفھوم التربیة البحثیة.

 


