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MP501 انتقال حرارة متقدمة 

انلقػػاؿلالاػػرارلل الل اػػرؿلالم ػػلقرينلال ػػاىرفل  لبعبػػالل–المعادلػػالالعامػػالليل اػػرؿلالاػػرارةلالبعبرػػالال عػػدل 
انلقػػاؿلالاػػرارللل-انلقػػاؿلالاػػرارلللليز ػػانؼلمللرػػرللالمقطػػ ل–ال اىػػابل ػػالطرؽلاللايريرػػال ال رانرػػال لالعددرػػال

انلقػػػاؿلالاػػػرالل الامػػػؿلال  ػػػرةلللي ػػػررافلال ػػػار نل ال ػػػررافلل- رلذابلال عػػػدلال ااػػػدل  لملعػػػددلا  عػػػادلالعػػػا
طػػػرؽللا ػػرفلانلقػػػاؿل –  عقػػػابلاللػػرا طلالل رر رػػػاللي ػػررافلال ػػػار نل ال ػػررافلالػػػدا ينلليمػػا  ل-الػػدا ينل
 ااعػػػعاعل ػػػرفلا  ػػػط للل ػػػادؿلالاػػػرارلل–معامػػػؿلالم ا ػػػال  عقلػػػالل– ػػػ اصلااعػػػعاعلاااػػػرارةل-الاػػػرارل

انلقػػػاؿلالاػػػرارللالمراػػػػ لمػػػفلالامػػػػؿلل–ا عػػػعاعلمػػػػفلاللػػػازابل الييػػػػ لل–ال ػػػ داال ا  ػػػط لاللرػػػػرل ػػػ داال
  ااععاع.

MP502 ديناميكا حرارية متقدمة 

ل-اانلر  ػػػنل م ػػػد لزرػػػادللا نلر  ػػػنل-القػػػان فلالبػػػاننللػػػدرنامراالالاراررػػػال- عقػػػابلا ا ػػػرال القػػػان فلا  ؿ 
الععقػابلل- عقػابلال اػا صلالبرم درنامرارػالل-معادابلالاالالل-ؿل ا ل داـلا لاارا)الملاارا(لاللاير

م ػػالرطلا   ػػرللاللط رقػػابلل-الععقػػابلالامرا رػػال االػػزافلالامرػػا نلل-البرم درنامرارػػالليم ػػالرطللالملان  ػػال
 لاررؼلالي اا.

MP503 ميكانيكا موائع متقدمة 

م ا ػ  ل ػررافلالم ا ػ لالمبالرػالالطمنلطػا ل ػررافلالم ا ػ لالمنلطػا لنظررػالالػدي ل لامرػالارنمالرارالاراالال 
الاراا لاللعا ول لاللايرؿلال اػر، ل ػررافلالم ا ػ ليػنلا نا رػ  لالم ا ػ لاػ ؿلا   ػاـلالملمػ رل لقرا ػابل

للالم ا  .
معادلػػالا ػػعس لدالػػالال ػػررافليػػنللنظررػػال  ريػػر لمعادلػػالاا ػػلمراررا لاان ػػرا لالعد رانػػن ل يػػدلال ػػر ا 

اان ػػرا  لبنػػا نلال عػػد لالمن ػػ ل لالماػػ لبنػػا نلال عػػد لالبنا رػػاب لاللػػد رر لاان ػػرا لالمعػػلرؾ لالمللرػػرابل
المرا ػػا لالم ططػػابلاللطا قرػػا لاان ػػرا لالم ػػلقرلاػػ ؿل  ػػط انابل ل قػػ اسلدا ررػػا ل ػػط ل  را ي ػػانل

ن را ل رفلاػد دلمل ازرػا لاان ػرا ل ػرفلا ػط انابلملمراػزل لنظررػالاان را ن لمعادابلال ررافلاليزج لاا
 اللزررب.

MP507 تموث البيئة من المحركات 

ل–اليرػػدر ار  نابلاللرػػرلمالرقػػالل–  ؿل ا ػػردلالار ػػ فلل– اا ػػردلالنرلػػر  رفلل–معػػايالالليػػ ضل  هػػرارىال 
 .معال الالعادـل–رمابلينلالعادـلال  ل–مرا ابلالرااصلل–باننل ا ردلالار  فلل–ااا ردلالا رربل

MP508 نظم التبريد والتجميد 

نظـلالل رردلاليند رالليلط رقابلالانا رال الل اررا لنظـلاإلل اـل ال ا ؿ لالنظـلالمط قػالمػ ل ػ ا ؿلالل ررػدل 
لبان رػػػالاليال ار  نرػػػال)الورر نػػػاب( لالػػػنظـلالمط قػػػالمػػػ ل ػػػا ؿلا م نرػػػا لالػػػنظـلالمط قػػػالمػػػ ل ػػػ ا ؿلالل ررػػػدلا

)الماالرؿلالميارا( لالنظـلالمط قالم لطررقالالهلطلذابلالمرااػؿلالملعػددل لالػلااـليػنلامرػال  ػارلالمػاال
ل لالزر بل لالع ا  لينلدا ؿلنظـلالل ررد.
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MP509 نظم التيوية وتكييف اليواء 

الطاقػػالالايرػػا لنظػػـل  ػػسللاػػمرـلنظػػـللاررػػؼلاليػػ اا لنظػػـلاليػػ اا لنظػػـلىػػ اال لمػػاا لنظػػـلال اػػداب لنظػػـل 
 دي لالي اا لنظـلالماالالم ردل لنظـلالماالبنا نلدر الالارارل لنظـلاللي رالالانا را.

MP510 المبادالت الحرارية 
لايرؿلالمنظ مابلالاراررال ا ل داـلالقان نرفلا  ؿل لالباننلليدرنامراالالاراررا للايرؿلد رابلل لردلالطاقال 

لالطاقػػا الوعالػػا للايوػػالجنلػػاجلالطاقػػالا ل ػػارلمنظ مػػالالل لرػػد ل اػػا صلاللعػػلرؿل لا داالل ا ػػل داـلمويػػـ 
لماطػػػابلل لرػػػدلالطاقػػػا لل زرػػػ لا امػػػاؿل ػػػرفلالم لػػػداب لالوا ػػػدلل لاإلىػػػعؾ لالقرمػػػالالاالرػػػا للايوػػػالال قػػػ دل

انا لالل لرػػدلال ػػن را لمعػػادابلاللن ػػر  لطػػرؽلاللقرػػرـلااقلاػػاد، للايوػػالاإلنعػػاا للايوػػالاللعػػلرؿل لالاػػر
 المعلرؾ لم د لال رم الااقلاادرا لل زر لا اماؿ لا لمادللايوالالماطابل ينلا ـلال اداب.للللل

MP512 تطبيقات الحاسب االلى 
مقدمػػا لللػػابلال رم ػػا لا ػػل داـلاللايرػػؿلالعػػدد،للي رم ػػا للط رقػػابل ميرػػاليػػنلالل ررػػدل لالل مرػػد لا ػػا ل 

لط رقابل ميراليػنلاللاررػؼ لل لالل مردلالم ليوالينلمعدابلالل رردل لالل مرد.الامؿلالارار، لنظـلالل رردل
م ػاابلالقػ ةلا ا لالامؿلالاػرار، للاػمرـلم ػالؾلاليػ اا لاللي رػا لنظػـلاللاررػؼ.للط رقػابل ميرػاليػنل

 المراانرارالاا رة.

MP513 أجيزة القياس والتحكم 

الم ا  ل للرارػزلاللػازابل لدر ػالنقػاالالمػاال لدر ػاللرارػزل  يزللقراسلدر الالارارلل لالهلطل لان را ل 
ا لر ال لال ناجلينلغازابلالعادـ لاللااـلينلدر الارارلل هلطلال  ارلالمؤادلمفلاللعرا لالػلااـلط قػال
لللرررلالامؿل ينلالماطا لاللااـلينللرددلاللرارلالاير نلالمل لدلمفلالم لػدلالاير ػن لالػلااـليػنلالليػ ضل

درلمػػفلالماطػػال عن ا ػػوالالاػػرار،ل لاللػػاز،ل لاله هػػا ن لاالراطػػابلالامارػػال لا مػػفلهػػدلعػػططلالاػػا
 ا دااللماطالالق ةلالاراررا.

MP515 ديناميكا الغازات 

معادلالال ررافلا درا النلم لللررلم ااالالمقط ل ل   دلااالااؾ لمناننلدر ابلالاػرارللمػ لااالاػاؾل 
عادلػالالم  ػالذابلال عػدرف لال ػررافليػ ؽلالاػ لن لالم  ػابلالاػدمرولالما يػا لينلم يؾلبا ػبلالمقطػ  لم

ال ررافلي ؽلالا لنليػ ؽلمنعػ رلاػاد لم  ػابلاػدمرولما يػالهػعروا لاانهػلاطللي ػررافليػ ؽلالاػ لنل
ل ااناناا لاللمددلل ررافلي ؽلالا لنل ااناناا لدالالمار ر.

MP517 معدات التبريد وتكييف اليواء 

 

الم  رابل نظـلازالالل-المابوابل ا راجلالل رردل–ه اغطل اايزللاللااـل اامافللم ل رابله اغطلالل رردلال
مرعػػاابلاليػػ اال نظػػـلالػػلااـليػػنلل–ا يػػزللاللرطرػػ ل ازالػػالالرط  ػػال الل ػػ رفلل–ا يػػزللاللمػػددلل–الاػػقر ل

لا يزلللاررؼلالي اا.
 

 

 

 

 

 

MP518 طاقة شمسية 
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الطاقػػػالالعم ػػػرال لعػػػدلياليػػػنلالوهػػػاالال ػػػار ن لاراػػػالا رضل الن ػػػ الليعػػػمسلياػػػرلل امػػػال ػػػفلمنعػػػ بل
إلماانرػػػالا ػػػا لز ارػػػالاإلعػػػعاعلالعم ػػػنل يػػػنلا رض للعػػػرضلالطػػػرؽلالم ليوػػػاللا ػػػا لعػػػدللاإلعػػػعاعل
العم نل القدرلالمعلبلمنال ػعؿلاللػعؼلال ػ ، لنظررػالالم معػابلالعم ػرال لا ػلنلاجلمعػادابل دااىػال

اللػعؼلالز ػا نل لمعامػؿلالوقػدلالاػرار،ل الاوػااللالاراررػالمعػامعبلا داال للعبررىػال االػاللا ا لنواذرال
لالما  لدا ؿلالم م لينلاالال ا ؿلمل  رل  لغاز،.

MP519 ةالتوربينات المائي 

 

ـل  ا ػػػرابلمراانراػػػالالم ا ػػػ  لالل ر رنػػػابلالما رػػػا لن ػػػذلللارر رػػػا لال ػػػ اصلال اػػػدل لال ػػػر الالن ػػػ را للق ػػػر
الل ر رناب ل عااؿلالل ر رناب لل ر رنابلالدي لااللب رب لل زر لالهلط للنظرـلال ر ا لا ل ػارابللاػمرمرو ل
لا رػػػػؿلالطاقػػػػا لا داال لاا ل ػػػػاراب لل ر رنػػػػابلاللمػػػػددلالق ػػػػرـلالل ر رنػػػػاب لل ر رنػػػػابلالم ػػػػارلالػػػػدا ينل ل

ز لا ل ػػػارابللاػػػمرمرو ل ن ػػػ  لالنيارػػػا لال ػػػار ن للػػػ ر رننليران ػػػرس لاللػػػ ر رننلالماػػػ ر، للػػػ ر رننلدرر ػػػا
لا رؿلالطاقا لا داال لاا ل اراب ل ن رلالل ر رنابلاااالرا ابل لالم ق  لل طرطلال اداب ل ددل ا ػـل
ال اػػداب لالعنػػػا رللاػػػبلا رض ل اػػػدابلالل لرػػػدلالاير ػػا ن لال  ا ػػػابل لالاػػػماماب لالمعػػػدابلالاير ا رػػػا ل

لالمعدابلالمياقا.
MP520 ات والضواغطالمضخ 

 

المهػػػ ابال داالالمهػػػ ا لمبيػػػضلال ػػػر اب لالن ايػػػذ لال ػػػر الالن  رػػػا لاللايػػػؼ لالطػػػرؽلالمػػػا ن لالقػػػ ةل ل
اإل يادابلالما ررااللامرـلالمه الالطاردللالمرازرااللامرـلالمر اا للامرـلالناعػر للاػمرـلاللػعؼل

طلالماػ ر، لمبيػضلال ػر اب لالػدرنامراالالايز نن.لاله اغطالا داا للايرعبلالم ا  لالمنهػلطا لالهػاغ
الارارراللمرايالهاغطلما ر، لمعامؿلاللامرؿل لمعامؿلال رراف لدر الردلالوعؿ.للامرـلمرايالهاغطل

لما ر،النظررالال  ـلا ن را ن ل ط ابللامرـلهاغطلما ر، لا ل ارابلالهاغط.
MP523 مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة 

 
قػػالالررػػاا لطاقػػالا مػػ اج لطاقػػالالاليػػالالارػػا لطاقػػالالمػػدل لال ػػزر لال ػػرؾلالعم ػػرا لالطاقػػالالعم ػػرا لطا

لطاقال اطفلا رض لطاقالالم يوابلالزرا رال لالار را.
MP524 محطات القوى الحرارية 

 
ال قػ دلالد رابلالاراررالاللقيردرا لالد رابلالمرا ػا لد رابلالل لرػدلالمعػلرؾ لا لرػارلالم قػ لالمنا ػ  ل نػ اعل

ل لااالراؽ لمعدابلارؽلال ق د لنظـل ا لالي اا لمعال الالمراه لع اابل نا ر لال  ار.
MP526 ىندسة نووية 

 

م ػػػادللالطاقػػػالالن  رػػػا لاانعػػػطارل لاانػػػدماجلالنػػػ  ، لالنعػػػاطلاإلعػػػعا ن لمعػػػدؿلاإلعػػػعاعل ليلػػػرللناػػػؼل
الماطابلالن  رالالم ل دماللموا عبلالمااللالعمر لطاقالالنر لر ناب ليرضلالنر لر نابل معدؿلاللوا ؿ 

المهػػػل ط لالماطػػػابلالن  رػػػالالم ػػػل دماللموػػػا عبلالليرػػػاف لالماطػػػابلالن  رػػػالالم ػػػل دمالليموػػػا عبل
الم ػػػردلل اللػػػاز لالموػػػا عبلالن  رػػػالالم ػػػردلل اللػػػازابلذابلدر ػػػالالاػػػرارللالعالرػػػا لالموػػػا عبلذابلالميػػػادل

 الالبقرؿلالمهل ط لالماطابلالن  را.الاا را لالموا عبلذابلالما
 
 

MP527 التوربينات البخارية والغازية 
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الل ر رنػػػابلاللازرػػػا لد رابلالل لرػػػدلاللازرػػػا لالل ر رنػػػابلناػػػؼلالقطررػػػا لالل ر رنػػػابلالما ررػػػا لالل ايػػػؽل ػػػرفل
ررػػػا لال ػػػررافل اػػػاد،ل  ػػػزاالالماػػػرؾلاللػػػ ر رنن لد رابلالل لرػػػدلال  اررػػػا لا نػػػ اعلالر ر ػػػرالليل ر رنػػػابلال  ا

لاال اهلدا ؿلالل ر رنابلال  اررا لنظررالالررشلالميل را.
MP529 المحركات المشحنة 

 

لعػػارفلماراػػابلل–لعػػارفلماراػػابلللعػػعاؿل الهػػلطلل–المعػػانابلل–مقدمػػال ػػفل نػػ اعلالعػػافلال  ػػر،ل
المعػػػػػانابلل-لعػػػػػاؿالمعػػػػػانابلمللرػػػػػرللال–ا ػػػػػل ا الالماراػػػػػابلالمعػػػػػانالليلامرػػػػػؿلل–اإلعػػػػػعاؿل العػػػػػرارلل

ل.لاللعارفل ينلمرايلرفل–اللعارفل الم  ابلل–المراانرارال
MP531  تطبيقات تكييف اليواء 

 

مقدمػػا لالم ػػاافل عن ا يػػا لالماػػعبلالل اررػػال عن ا يا الم ػػاننلاإلداررػػا لم ػػاننلالل معػػابلالعامػػا لالونػػادؽل
 لالطػا راب لاللاررػؼلالاػنا ن ل نوػاؽلالمػر ر ل عن ا يا لالم لعورابل عن ا يا لماطابلالنقؿلالعاـ لال وف

لاررػػؼلالمعامػػؿ لغػػرؼلا ل ػػارلالماراػػاب لماػػان لالط ا ػػا لماػػان لالن ػػرح لماػػان لل ورػػؼلالماااػػرؿل
لالزرا را للاررؼلماان لالانا ابلال ع رال لال رقرا للاررؼلالمنا ـل لالماان .

MP532 :تطبيقات التبريد والتجميد 

 

علم ازفلالل مرػدل لما ناليػا ل نػ اعل نوػاؽلالل مرػدل لما ناليػا لماػان لالػبيح لال ػرارابل ل ن المقدمال اما
لاػػمرمابلم ػػازفلالل ررػػد لاللط رقػػابلالم ليوػػاللم ػػازفلالل ررػػدللاػػمرمال لط رقػػابل نوػػاؽلالل مرػػد للالم ػػردل.

لا اب لانا الالبيح.لط رقابلالل رردل لالل مردلينلال د دلال ر انرال لط قابلا رضلال  يرال لينلا  
MP533 نظم التيوية وتوزيع اليواء 

 

اا ل ػػارابلالاػػارالليلي رػػا لاليػػدؼلمػػفلاللي رػػا ل طػػرلالاػػنا ال يػػنلالاػػاا لالل ػػارلدر ػػابلالاػػرارلل ل
الرط  الالمرلوعا لاللازابل لال  ا ؿلالهارل لطرؽلاللي را لاللي رالالط رعرا للعبررلالرراا للعبررلاارلوػاع ل

الالمراانرارا لم ادلللامرـلنظـلاللي را للي رالالمناطؽ لالعزؿ لامرػالىػ االاللي رػال لدر ػالارارلػولاللي ر
 لرط  لو لاالراطابلالاررػؽليػنلنظػـلاللي رػا للط رقػابل ااػال يػنلاللي رػا ل ػلا رلاليػ اا لاللي رػالهػدل

الماػػادرلالاراررػػا لاللي رػػالالاررػػؽ لالم لعػػوراب لاللػػرؼلالنظروػػا لنظػػـلاللي رػػاليػػنلالاػػنا ا لالػػلااـليػػنل
العػػاميا لالل ورػػؼلالم هػػعنلليامػػؿلالاػػرار، لاللي رػػال ل ورػػؼلاللرارػػز ل نظمػػالالطػػردلالم هػػعرا للادرػػدل
ا ػػـلاليػػػ االالمطػػػر د ل ػػػر الاإلم ػػػاؾ للط رقػػػاب ل نػػػ اعل راقػػػ لاللي رػػػا للاػػػمرـل ل  لرػػػارل راقػػػ لاللي رػػػا ل

لابلالل ار لمرا الالطرد.لامرـلنظاـلاللي را لاللواارؿلاإلنعا را لم مع
اان ػػػرا ليػػػنلم ػػػار،لاليػػػ اا لللررػػػرلالهػػػلطليػػػنلم ػػػار،لاليػػػ اا لالواقػػػدليػػػنلالهػػػلطل ااالاػػػاؾ لمعادلػػػال
دار ػػػن ل ررطػػػالااالاػػػاؾ لمعػػػامعبلاللاػػػار  لالواقػػػدلالػػػدرنامران لمعػػػامعبلالواقػػػدلالػػػدرنامران لالطػػػ ؿل

رـ لطػػػرؽلاللاػػػمرـ لطررقػػػال وػػػضلال ػػػر ا لالماػػػايإللاإلهػػػاين للاػػػمرـلم ػػػار،لاليػػػ اا لا ل ػػػارابلاللاػػػم
طررقػػػػالااالاػػػػاؾلالمل ػػػػا ، لطررقػػػػالا ػػػػلر اعلالهػػػػلطلاإل ػػػػلالران الارارللالمال ػػػػ ال لالموقػػػػ دلل لالعػػػػزؿل
الاػرار،للم ػػار،لاليػػ اا لل وػػرضلاله هػػاا لمعرػػارلاله هػػاال لمعدالػػو لماػػادرلاله هػػاا لل وػػرضل

اليػ اا لم اهػ لم ػارجلاليػ اال لا لرارىػا للرجنػ اعلم ػااله هاا لنظاـلنعرلالي اا لم ادللنعػرلاليػ اا ل 
نظػػاـللنقرػػالاليػػ اا ل نػػ اعلمرعػػاابلاليػػ اا لا لرػػارلمرعػػاابلاليػػ اال للط رقاليػػا لمػػرا الاليػػ اا ل ن ا يػػا ل

لق انرفلالمرا ا منانرابلا داا لالععقال رفلالمر اال لم رةلالي اا لا ل ارلالمرا ا للرار لالمرا ا.
 

MP534 اليواء ل التبريد وتكييفاحما 

 

المقدما لالل زرفلالارار، لا داالالارار، لال عالالاراررالليم اننل مال راليا لاا لقرارلالاػرار، لال ػررافل
العػػا ر لا امػػاؿلالما   ػػال لالاامنػػا لالظػػر ؼلال  رػػا لعػػر طلاللاػػمرـلالدا يرػػال لال ار رػػا لمعػػامعبل

ؿلالل ررػػد لا امػػػاؿلال ار رػػاالالل اػػػرؿل  ػػرلال ػػػدرافل لا  ػػػقؼل ل نلقػػاؿلالاػػػرارل ليػػرؽلدر ػػػالاػػرارللامػػػ
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ا امػػاؿلالدا يرػػاالالقػػاطن ف لااابل لالمعػػداب لالماراػػابلالاير ا رػػا للا رهػػراب لاللعػػعر ل  ػػرلالن ايػػذ.
ا  يػػػزللالمنزلرػػػا لاإلهػػػاال لامػػػؿلل ررػػػدلىػػػ االاللي رػػػال اليػػػ االالمل ػػػر  ل  ػػػالر لمعال ػػػالاليػػػ االالرطػػػ  ل

لاماؿلالاراررالليم اننلال انرا.ا 
MP535 التحكم فى االالت التوربينية 

 

لعرروػػابل  ا ػػرال نظمػػالالػػلااـ لاللمبرػػؿلالرراهػػنل نظمػػالالػػلااـ للادرػػدلا داالالمعػػا رل نظمػػالالػػلااـ ل
 اعللاػػ رعبلا ػػعس للط رػػؽل ػػاصل ػػعداالالمنظمػػابلالمراانرارػػال لاليردر لرارػػالمػػ لا نظمػػالالاراررػػا ل نػػ

الماامابلاى ا را لىردر لرارا.للادردلا داالاللردد،ل نظمالاللااـاللايرؿل  د للايرؿلا قطػا  ل ررطػال
لنرا لس ل  لقرارل نظمالاللااـ لطرؽلاللع رض.

MP540 طاقة الرياح 

 

مقدمال فل   للا فلالرراال لم  لعامؿلل ر ابلالرراا ل  يزللقراسلال ر ال لا ل ال لالا ا ل
ظر،للقدرللالرراا لررشلالل ر رنابلالمر ارا لالل ر رنابلالمر ارالالر  رال لا يقرال ل نظمالاللااـل يا لالن

ا ل داـلطاقالالرراالينلل لردلالاير اال الهخ ل رامحل ينلالاا  لاالنللا ا لقدرللالل ر رفلالي ا ن ل
لقرا ابلالرراا.

MP542 طاقة الكتمة الحية 

 

اػػنرويا لطػػرؽللا رػػؿلالطاقػػالاللقيردرػػا لطػػرؽللا رػػؿلالاليػػالالارػػالجلػػنلطاقػػا لالطػػرؽلماػػادرلالطاقػػال لل
الار رػػػػالالل مرػػػػرلاليػػػػ ا نل الطىػػػػ ا ن لالطػػػػرؽلالاراررػػػػا لالاػػػػرؽلالم اعػػػػرلالللػػػػ رزل ػػػػااالراؽل  لاللايرػػػػؿل

ا قػػػػ دلالاػػػػرار، لاللط رقػػػػابلالعميرػػػػالا ػػػػل داـلالاليػػػػالالارػػػػالاماػػػػدرلليطاقػػػػالالمل ػػػػددلل ا ػػػػل داـلاللػػػػازل
للماراابلااالراؽلالدا ين.

MP543 مشـروع 
. ردرا النظررال  لل ر لا راا  لال لايرييال الاامؿلينلم اؿلدرا الالد يـ 

MP548 اقتصاديات نظم التبريد والتكييف 

 
لايرػػػؿل داالا نظمػػػالالاراررػػػال ا ػػػل داـلالطاقػػػالالقا يػػػا لااقلاػػػادرابلاليند ػػػرا لمعػػػادابلاللايوػػػا للايرػػػؿل

ل نظمالالور را لا لرارلال ادابل ا ل داـلمعادابلاللايوا لطرؽلاللادردلا مبؿلالما نابلال اداب.ا
MP549 التحكم فى نظم معدات والتكييف 

 
مقدمػػا لللػػابلال رم ػػا لا ػػل داـلاللايرػػؿلالعػػدد،للي رم ػػا للط رقػػابل ميرػػاليػػنلالل ررػػدل لالل مرػػد لا ػػا ل

للل مردلالم ليوالينلمعدابلالل رردل لالل مردل لاللاررؼ.الامؿلالارار، لنظـلالل رردل لا
 

ل
 

ل
 

ل
MP551 تشغيل واحتبار وصيانة االالت التوربينية 

 
اللط رؽلالعاـلاابلالم ا  ل لمدةلاا ل داـللاؿلمنيا لدرا ال مؿلالمه ابل  داالاؿل ػزال يػا لم انػ ل

امػػػاؿل يريػػػا لمػػػ ادلاللاػػػنر لالم ليوػػػال  ػػػزاالالل ػػػر لالمراانرارػػػا ل  مػػػدللاإلدارللليمهػػػ ابل لا ػػػا لا 
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المه ابل لالم ااوابلالقرا را لطرؽلالارانالالر مرال لناؼلال ن رال لال ػن رالليمهػ ابلالم ليوػا ل
 ط ابلاللعلرؿل لاإلرقاؼلليمه اب لا  طاؿلالم ليوالليمهػ ابل لطػرؽلاا ل ػار لدرا ػالنظررػال ػفل

اللعلرؿلا مبؿلليمرا ال لاله اغطل لملا عالا داا لطرؽلالاػرانال مؿلالمرا ال لالنوا ابل لاله اغط ل
الر مرػػػػػال الناػػػػػؼل ػػػػػن رال ال ػػػػػن رالاابلالم ا ػػػػػ  لاا ل ػػػػػارابلال ا ػػػػػ لج را يػػػػػالليمػػػػػرا ال لالنوا ػػػػػابل ل

لاله اغطل لطرؽللا رفلا داا.
MP552 تحويل الطاقة وتخزتنيا واقتصادياتيا 

 

اقػػاال ر ل  رػػا لارمرا رػػا لاراررػػا لاير ا رػػا لمراانرارػػا لالل ػػزرفل الهػػخال ىمرػػالالل ػػزرف ل نػػ اعلم ػػازفلالط
الاا ػػالجلػػػنلالل ػػػزرف لنظررػػػالاللعػػػلرؿ لنظػػػرللاقلاػػػادرا لمزارػػػالالل ػػػزرفل الهػػػخ لا لرػػػارلالم قػػػ  لاللق ػػػرـ ل

لمعدابلمنع بلالل زرفل الهخ لال ارراب لالمنععل لالمنع بلالقا ما.
 

ل



 67 

 
 

MP601 جميدالتبريد والت نظم 
نظـلالل رردلاليند رالليلط رقابلالانا رال الل اررا لنظـلاإلل اـل ال ا ؿ لالنظـلالمط قػالمػ ل ػ ا ؿلالل ررػدل 

اليال ار  نرػػػال)الورر نػػػاب( لالػػػنظـلالمط قػػػالمػػػ ل ػػػا ؿلا م نرػػػا لالػػػنظـلالمط قػػػالمػػػ ل ػػػ ا ؿلالل ررػػػدلالبان رػػػال
طلذابلالمرااػؿلالملعػددل لالػلااـليػنلامرػال  ػارلالمػاال)الماالرؿلالميارا( لالنظـلالمط قالم لطررقالالهل

  لالزر بل لالع ا  لينلدا ؿلنظـلالل ررد.
MP602 أداء واقتصاديات نظم التبريد وتكييف اليواء 

لايرؿل داالا نظمالالاراررال ا ل داـلالطاقالالقا يا لااقلاادرابلاليند را لمعادابلاللايوا للايرؿل 
 ا لرارلال ادابل ا ل داـلمعادابلاللايوا لطرؽلاللادردلا مبؿلالما نابلال اداب.ا نظمالالور را ل

MP603 نظم التيوية وتوزيع اليواء 

 

اا ل ػػارابلالاػػارالليلي رػػا لاليػػدؼلمػػفلاللي رػػا ل طػػرلالاػػنا ال يػػنلالاػػاا لالل ػػارلدر ػػابلالاػػرارلل ل
 را لاللي رالالط رعرا للعبررلالرراا للعبررلاارلوػاع لالرط  الالمرلوعا لاللازابل لال  ا ؿلالهارل لطرؽلاللي

اللي رالالمراانرارا لم ادلللامرـلنظـلاللي را للي رالالمناطؽ لالعزؿ لامرػالىػ االاللي رػال لدر ػالارارلػول
 لرط  لو لاالراطابلالاررػؽليػنلنظػـلاللي رػا للط رقػابل ااػال يػنلاللي رػا ل ػلا رلاليػ اا لاللي رػالهػدل

م لعػػوراب لاللػػرؼلالنظروػػا لنظػػـلاللي رػػاليػػنلالاػػنا ا لالػػلااـليػػنلالماػػادرلالاراررػػا لاللي رػػالالاررػػؽ لال
العػػاميا لالل ورػػؼلالم هػػعنلليامػػؿلالاػػرار، لاللي رػػال ل ورػػؼلاللرارػػز ل نظمػػالالطػػردلالم هػػعرا للادرػػدل

 راقػػػ لاللي رػػػا لا ػػـلاليػػػ االالمطػػػر د ل ػػػر الاإلم ػػػاؾ للط رقػػػاب ل نػػػ اعل راقػػػ لاللي رػػػا للاػػػمرـل ل  لرػػػارل
للامرـلنظاـلاللي را لاللواارؿلاإلنعا را لم معابلالل ار لمرا الالطرد.

اان ػػػرا ليػػػنلم ػػػار،لاليػػػ اا لللررػػػرلالهػػػلطليػػػنلم ػػػار،لاليػػػ اا لالواقػػػدليػػػنلالهػػػلطل ااالاػػػاؾ لمعادلػػػال
 لالطػػػ ؿلدار ػػػن ل ررطػػػالااالاػػػاؾ لمعػػػامعبلاللاػػػار  لالواقػػػدلالػػػدرنامران لمعػػػامعبلالواقػػػدلالػػػدرنامران

الماػػػايإللاإلهػػػاين للاػػػمرـلم ػػػار،لاليػػػ اا لا ل ػػػارابلاللاػػػمرـ لطػػػرؽلاللاػػػمرـ لطررقػػػال وػػػضلال ػػػر ا ل
طررقػػػػالااالاػػػػاؾلالمل ػػػػا ، لطررقػػػػالا ػػػػلر اعلالهػػػػلطلاإل ػػػػلالران الارارللالمال ػػػػ ال لالموقػػػػ دلل لالعػػػػزؿل

له هػػاا لل وػػرضلالاػرار،للم ػػار،لاليػػ اا لل وػػرضلاله هػػاا لمعرػػارلاله هػػاال لمعدالػػو لماػػادرلا
اليػ اا لم اهػ لم ػارجلاليػ اال لا لرارىػا للرجاله هاا لنظاـلنعرلالي اا لم ادللنعػرلاليػ اا ل نػ اعلم ػا

نظػػاـللنقرػػالاليػػ اا ل نػػ اعلمرعػػاابلاليػػ اا لا لرػػارلمرعػػاابلاليػػ اال للط رقاليػػا لمػػرا الاليػػ اا ل ن ا يػػا ل
  لم رةلالي اا لا ل ارلالمرا ا للرار لالمرا ا.لق انرفلالمرا ا منانرابلا داا لالععقال رفلالمر اا

MP604 نظم تكييف اليواء 

 
  ػػسللاػػمرـلنظػػـللاررػػؼلاليػػ اا لنظػػـلاليػػ اا لنظػػـلىػػ اال لمػػاا لنظػػـلال اػػداب لنظػػـلالطاقػػالالايرػػا لنظػػـل

 دي لالي اا لنظـلالماالالم ردل لنظـلالماالبنا نلدر الالارارل لنظـلاللي رالالانا را.
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MP605 الطاقة والبيئة 

 

المي بابلاللازرال لالاي ا لآلراللا فلالمي بابلاللازرال لالاي الينل ميرابلااالراؽل المرا ػؿل لا يػرافل
الانا رال لالل ر رناب لآلراللا فلالمي بابلاللازرال لالاي الينلماراابلااالراؽلالدا ين لطرؽلاللااـل

يػػرافلالاػػنا رال لالل ر رنػػابلاللازرػػا لطػػرؽلالػػلااـليػػنلالمي بػػابليػػنلالمي بػػابلالمنطيقػػالمػػفلالمرا ػػؿل لا 
 المنطيقالمفلماراابلااالراؽلالدا ين لاللي ضلالارار،لالناعإللمفل ميرابلل رردلمعدابلل لردلالق ة.

MP606 الطاقة الشمسية وتطبيقاتيا 

 

 رضل الن ػػػ الليعػػػمسلياػػػرلل امػػػال ػػػفلمنعػػػ بلالطاقػػػالالعم ػػػرال لعػػػدلياليػػػنلالوهػػػاالال ػػػار ن لاراػػػالا
إلماانرػػػالا ػػػا لز ارػػػالاإلعػػػعاعلالعم ػػػنل يػػػنلا رض للعػػػرضلالطػػػرؽلالم ليوػػػاللا ػػػا لعػػػدللاإلعػػػعاعل
العم نل القدرلالمعلبلمنال ػعؿلاللػعؼلال ػ ، لنظررػالالم معػابلالعم ػرال لا ػلنلاجلمعػادابل دااىػال

اراررػالمعػامعبلا داال للعبررىػال االػاللا ا لنواذرالاللػعؼلالز ػا نل لمعامػؿلالوقػدلالاػرار،ل الاوػااللال
الل ػػػ رفلالعم ػػػن لالم ووػػػابلالعم ػػػرا لل لرػػػدللالمػػػا  لدا ػػػؿلالم مػػػ ليػػػنلاالػػػال ػػػا ؿلمل  ػػػرل  لغػػػاز،.

الاير ػػػػاال الطاقػػػػالالعم ػػػػراالال عرػػػػالالو ل ي لطرػػػػا لالمرا ػػػػؿلالعم ػػػػرا للايرػػػػالالمرػػػػاهل الطاقػػػػالالعم ػػػػرا ل
 .للبع ابل الماروابلالعم راالط ا ابلالعم را لالمه ابلالعم را لا

MP607 طاقة الرياح وتطبيقاتيا 

 

 لالا ػػا لهل ػػاالررػػاا ل  يػػزللقرػػاسلال ػػر ال لاالمقدمػػال ػػفل ػػ  للاػػ فلالررػػاال لم ػػ لعػػامؿلل ػػر اب
النظر،للقدرللالرراا لررشلالل ر رنابلالمر ارا لالل ر رنابلالمر ارالالر  رال لا يقرال ل نظمالاللااـل يا ل

اـلطاقالالرراالينلل لردلالاير اال الهخ ل ػرامحل يػنلالاا ػ لاالػنللا ػا لقػدرللاللػ ر رفلاليػ ا ن لا ل د
 ل لردلالاير اال طاقالالرراا لالمه ابلالي ا را.لقرا ابلالرراا.

MP608 التربينات الغازية والبخارية 

 

 لالل ر رنػػػابلالما ررػػػا لالل ايػػػؽل ػػػرفلالل ر رنػػػابلاللازرػػػا لد رابلالل لرػػػدلاللازرػػػا لالل ر رنػػػابلناػػػؼلالقطررػػػا
  ػػػزاالالماػػػرؾلاللػػػ ر رنن لد رابلالل لرػػػدلال  اررػػػا لا نػػػ اعلالر ر ػػػرالليل ر رنػػػابلال  اررػػػا لال ػػػررافل اػػػاد،ل

 اال اهلدا ؿلالل ر رنابلال  اررا لنظررالالررشلالميل را.

MP609 المضخات والضواغط 

 

 ايػػػذ لال ػػػر الالن  رػػػا لاللايػػػؼ لالطػػػرؽلالمػػػا ن لالقػػػ ةل لالمهػػػ ابال داالالمهػػػ ا لمبيػػػضلال ػػػر اب لالن
اإل يادابلالما ررااللامرـلالمه الالطاردللالمرازرااللامرـلالمر اا للامرـلالناعػر للاػمرـلاللػعؼل
الايز نن.لاله اغطالا داا للايرعبلالم ا  لالمنهػلطا لالهػاغطلالماػ ر، لمبيػضلال ػر اب لالػدرنامراال

اغطلما ر، لمعامؿلاللامرؿل لمعامؿلال رراف لدر الردلالوعؿ.للامرـلمرايالهاغطلالارارراللمراياله
 ما ر،النظررالال  ـلا ن را ن ل ط ابللامرـلهاغطلما ر، لا ل ارابلالهاغط.

MP610 أساسيات واىتزازات المحركات 

 

بليػػنلالماػػرؾلا ػػا لللرػػرلالهػػلطلدا ػػؿلا ػػط انالالماػػرؾ للايرػػؿلالقػػ ةل يػػنل  ػػزاالالماػػرؾ لاإل يػػادا
ملعػػددلا  ػػط اناب لج يػػادابلاليػػن لقا ػػدللالماػػرؾ ل امػػدلالذ ػػذ ابل)لا نػػ اعل لاللاػػمرـ( لا ػػا ل امػػدل

 الذ ذ اب للرددل امدلالذ ذ اب لالرنرف.

ل
MP611 المحطات البخارية وتحميميا 
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 قػ لالمنا ػ  ل نػ اعلال قػ دلالد رابلالاراررالاللقيردرا لالد رابلالمرا ػا لد رابلالل لرػدلالمعػلرؾ لا لرػارلالم

  لااالراؽ لمعدابلارؽلال ق د لنظـل ا لالي اا لمعال الالمراه لع اابل نا ر لال  ار.

MP612 محطات التوربينات الغازية ومحركات ديزل 

 

الل ر رنػػػػابلاللازرػػػػااللاػػػػنرويا لالػػػػد رابلالمول اػػػػال لالمليقػػػػا للا ػػػػرفلالاوػػػػااللالاراررػػػػا للرارػػػػ لما نػػػػابل
غػػػرؼلااالػػػراؽ لا داا لماراػػػابلالػػػدرزؿالا نظمػػػالالر ر ػػػرا لالل طػػػرطلالعػػػاـلليماطػػػا لغػػػرؼللالماطػػػا 

 .ااالراؽ ل داالالمارؾ للعارفلالمارؾ لماراابلدرزؿلبنا رالال ق د لنظـلاقفلال ق د

MP613 طاقة أمواج البحر 

 
ا رػؿلالطاقػالالمراانرارػالجلػػنلمقدمػا لم ااػوابل مػ اجلال اػر للا رػؿلطاقػالا مػ اجلجلػنلطاقػالمراانرارػا لل

 طاقابل  رة لطاقالالمدل لال زر ل  ا ؿلاللب رب لا ل ارابلا لما رال ل ر را لالمنع بلالقا ما.

MP614 طاقة الكتمة الحية 

 

ماػػادرلالطاقػػال للاػػنرويا لطػػرؽللا رػػؿلالطاقػػالاللقيردرػػا لطػػرؽللا رػػؿلالاليػػالالارػػالجلػػنلطاقػػا لالطػػرؽل
ا نل الطىػػػػ ا ن لالطػػػػرؽلالاراررػػػػا لالاػػػػرؽلالم اعػػػػرلالللػػػػ رزل ػػػػااالراؽل  لاللايرػػػػؿلالار رػػػػالالل مرػػػػرلاليػػػػ ل

الاػػػػرار، لاللط رقػػػػابلالعميرػػػػالا ػػػػل داـلالاليػػػػالالارػػػػالاماػػػػدرلليطاقػػػػالالمل ػػػػددلل ا ػػػػل داـلاللػػػػازلا قػػػػ دل
 لماراابلااالراؽلالدا ين.

MP615 مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة 

 
ررػػاا لطاقػػالا مػػ اج لطاقػػالالاليػػالالارػػا لطاقػػالالمػػدل لال ػػزر لال ػػرؾلالعم ػػرا لالطاقػػالالعم ػػرا لطاقػػالال

 طاقال اطفلا رض لطاقالالم يوابلالزرا رال لالار را.

MP617 آالت مروحية متقدمة 

 

مقدمػػا لالػػررشلبنا رػػالال عػػد لالل ر رنػػابلالما ررػػا لنظررػػالبنا رػػالال عػػد لالهػػاغطابلالما ررػػا لالمهػػ اب ل
اان ػػػػرا لبعبػػػػنلال عػػػػدليػػػػنلااابلالما ررػػػػا لا ل ػػػػارابليػػػػنلدرنامراػػػػالالم ا ػػػػ  لمزرػػػػدلمػػػػفلدرا ػػػػاللمػػػػرا ا ل

 .الل ر رناب لمزردلمفلدرا الالهاغطابل لالمه اب

MP618 ديناميكا الغازات 

 

معادلالال ررافلا درا النلم لللررلم ااالالمقط ل ل   دلااالااؾ لمناننلدر ابلالاػرارللمػ لااالاػاؾل
م يؾلبا ػبلالمقطػ  لمعادلػالالم  ػالذابلال عػدرف لال ػررافليػ ؽلالاػ لن لالم  ػابلالاػدمرولالما يػا لينل

ال ررافلي ؽلالا لنليػ ؽلمنعػ رلاػاد لم  ػابلاػدمرولما يػالهػعروا لاانهػلاطللي ػررافليػ ؽلالاػ لنل
  ااناناا لاللمددلل ررافلي ؽلالا لنل ااناناا لدالالمار ر.

 

 

 

 

ل
ل
ل
ل

MP619 ل الحرارة بالتوصيلانتقا 
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ال ػػ اصلل-المعادلػػالالعامػػالليل اػػرؿلالاػػرارةلالبعبرػػالال عػػدليػػنلاااػػدابرابلالارلرزرػػال اا ػػط انرال الار رػػا
انلقػػاؿلالاػػرارللالم ػػلقرينلال ػػالل ااػػدل ب ػػ بل  لللرػػرلمعامػػؿلالل اػػرؿلالاػػرارة لمقطػػ لل–الاراررػػالليمػػ ادل

ل-ا  ػػط لالمملػػدلل  لالز ػػانؼلمنلظمػػال غرػػرلمنلظمػػالالمقطػػ لل-ال  ػػـل الاػػرارللالمل لػػدللدا ػػؿلا   ػػاـل
انلقاؿلالارارللالم لقرينلال اىرفلا لبعضلال يابل الطرؽلاللايريرال ال رانرال لمعػادابلالوػر ؽلالماػد دل ل

ادلانلقاؿلالارارللالعا رلذابلال عدلال ااػد لا  ػاـلعػ الالنيا رػال  لملعػددلا  عػل-الاي ؿل الور ؽلالماد دلل
يػػػنلاالػػػالالللرػػػرلالموػػػا ناللدر ػػػالاػػػراللال ػػػط لا لالمػػػا  لالماػػػرطل ػػػال ػػػالطرؽلاللايريرػػػال  لل طػػػرؽلالاػػػؿل

 المه  طل اللورر نل  طررقال را طلىرزلنل لطرؽلالور ؽلالماد دل.

MP620 انتقال الحرارة بالحمل 

 

ال ػررافلاليػزجلللل- ػط لم ػل للالط قالال داررالالاراررال اليردر درنمراراللالمن ا الي ؽل–لانرؼلالامؿل
ل–معػػادابلالط قػػػالال داررػػػال)لاليػػال لامرػػػالالاراػػػال لالطاقػػا(للل نلقػػػاؿل الامػػػؿلل– ال ػػررافلالمهػػػطر ل

ل–طػػرؽللادرػػدلمعامػػؿلانلقػػاؿلالاػػرارلل الامػػؿلل–معػػادابلالط قػػالال داررػػال ا اد رػػال   امػػؿلاللعػػا الليػػال
ررافلط قػػنلتللنػػاظرل ػػرفلامرػػالالاراػػال انلقػػاؿلالاػػرارللل ػػررافللادرػػدلمعامػػؿلانلقػػاؿلالاػػرارللل ااالاػػاؾلل ػػ

معػػادابل ػػررافلالاػػراللالل رر رػػالل ػػررافلملعامػػدل يػػنلل–مهػػطر ليػػ ؽل ػػط لم ػػل لل)لنػػاظرلررن لػػدزل(ل
 عقػابلاللػرا طلالل رر رػالليامػؿلال  ػرةل ػعؿلقنػ ابلدا ررػال ليػراغلل–ا ط انالا لاػرللا لانا رػ لملرااػال

 عقابلاللرا طلالل رر رالليامؿلالارللاػاابلل-مر عالالمقط لل ررافلرقا قنل مهطر لايقن لم طريال ل
 عقػػػابلاللػػػرا طلالل رر رػػػالل- ابلمااػػػ رلل ػػػرفللػػػ اررفلملػػػ ازررفلالامػػػؿلالاػػػرللقنػػػل–ال ػػػررافلال ػػػار نل

اػػرارللظػػاىرللانلقػػاؿلالل-لقػػاؿلالمعػػلرؾل الامػػؿلالاػػرل ال  ػػرةاػػاابلاانلل–لاػػاابلالامػػؿلالاػػرليػػنلارػػزل
  عقابلاللرا طلالل رر راللاؿلمفلالليرافل اللابرؼ.ل- الليرافل اللابرؼل

MP621 انتقال الحرارة باإلشعاع 

 

اعػػعاعلال  ػػػـللػػػاـلال ػػ ادل)لل زرػػػ ل عنػػؾ لقػػػان فليػػرفللعزااػػػا لقػػػان فلل–عػػدللااعػػػعاعلل–موػػاىرـلا ا ػػػرال
رةل)لااملاػػػاصل لاانعاػػػاسل لالنوػػػاذل ػػػ اصلااعػػػعاعلالاػػرال–ال ػػػضلمػػفلال ػػػطحللل-  للزمػػػاف(ل-الروػػاف

ل-ااعػػعاعلمػػفلال ر ػػالل–ال ػػط لالرمػػادةللل-قػػان فلارعػػي ؼلل–لي ػػط (للع  ػػاـلالاقرقرػػال اللرػػرل ػػ داال
ل–ل ػػػادؿلالاػػرارلل ااعػػػعاعل ػػػرفلا  ػػط لال ػػػ داال ا  ػػط لالرمادرػػػال الاقرقرػػػالل–معامػػؿلالم ا ػػػال  عقلػػال

 لارارللالمرا لمفلالامؿل ااععاع.انلقاؿلال–ا ععاعلمفلاللازابل اليي ل

MP623 المحركات المشحنة 

 

لعػػارفلماراػػابلل–لعػػارفلماراػػابلللعػػعاؿل الهػػلطلل–المعػػانابلل–مقدمػػال ػػفل نػػ اعلالعػػافلال  ػػر،ل
المعػػػػػانابلل-المعػػػػػانابلمللرػػػػػرللالعػػػػػاؿل–ا ػػػػػل ا الالماراػػػػػابلالمعػػػػػانالليلامرػػػػػؿلل–اإلعػػػػػعاؿل العػػػػػرارلل

 .لاللعارفل ينلمرايلرفل– ابلاللعارفل الم لل–المراانرارال

 

 

 

ل
MP625 ميكانيكا موائع متقدمة 

 
ارنمالرارالاراالالم ا ػ  ل ػررافلالم ا ػ لالمبالرػالالطمنلطػا ل ػررافلالم ا ػ لالمنلطػا لنظررػالالػدي ل لامرػال

را ػابلالاراا لاللعا ول لاللايرؿلال اػر، ل ػررافلالم ا ػ ليػنلا نا رػ  لالم ا ػ لاػ ؿلا   ػاـلالملمػ رل لق
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للالم ا  .
نظررػػال  ريػػر لمعادلػػالاا ػػلمراررا لاان ػػرا لالعد رانػػن ل يػػدلال ػػر ا لمعادلػػالا ػػعس لدالػػالال ػػررافليػػنل
اان ػػرا  لبنػػا نلال عػػد لالمن ػػ ل لالماػػ لبنػػا نلال عػػد لالبنا رػػاب لاللػػد رر لاان ػػرا لالمعػػلرؾ لالمللرػػرابل

رلاػػ ؿل  ػػط انابل ل قػػ اسلدا ررػػا ل ػػط ل  را ي ػػانلالمرا ػػا لالم ططػػابلاللطا قرػػا لاان ػػرا لالم ػػلق
اان را ن لمعادابلال ررافلاليزج لاان را ل رفلاػد دلمل ازرػا لاان ػرا ل ػرفلا ػط انابلملمراػزل لنظررػال

 اللزررب.

MP626 ىندسة االحتراق 

 

الػراؽلاانلعػار، لل  ػرلمقدماللعيـلااالراؽ ل نلقاؿلالاليال الارارل لل  رلقطرابلال ق دلال ػا ؿ لمقدمػاللع
قطػرابلال قػ دلمػ ل  ػ دلاالػراؽ لالييػ لالاػػنا نلاانلعػار، لالييػ لالػد امنلاانلعػار، لظػ اىرلااالػػراؽل
الملػػػعبرلل معػػػدؿلاللوا ػػػؿلالارمرػػػا ن لمعػػػدابلاللوا ػػػؿلالارمرػػػا ن لااعػػػلعاؿلالػػػذالن لنمػػػ ذجلالموا ػػػؿل رػػػدل

ال ػػرراف ل ػػر الانلعػػارلالييػػ لالاػػوا ان لااعػػلعاؿللاللقيرػػ  لا ػػلقرارلالييػػ ل ا ػػل داـل   ػػاـليػػنلم ػػرة
 . العرارل

MP 627 اجيزة القياس والتحكم 

 

  يزللقراسلدر الالارارلل لالهلطل لان را لالم ا  ل للرارزلاللازابل لدر النقاالالماال لدر اللرارزل
دلمفلاللعرا لاللااـلط قالا لر ال لال ناجلينلغازابلالعادـ لاللااـلينلدر الارارلل هلطلال  ارلالمؤا

لللرررلالامؿل ينلالماطا لاللااـلينللرددلاللرارلالاير نلالمل لدلمفلالم لدلالاير ن لاللااـلينلاللي ضل
الاادرلمفلالماطال عن ا والالارار،ل لاللاز،ل لاله ها ن لاالراطابلالامارال لا مفلهدلعططل

 ا دااللماطالالق ةلالاراررا.

MP628 وقاية والتحكم في نظم تكييف اليواءمعدات ال 

 

نظررػػالالػػلااـ ل نػػ اعل نظمػػالالػػلااـ لى ا رػػا لاير رػػا لجلالر نرػػا لىردر لرارػػا ل  يػػزللالػػلااـليػػنلال ػػرراف ل
 نظمػػػالالػػػلااـلال ز رػػػا ل نظمػػػالالػػػلااـلالااميػػػا ل نظمػػػالالػػػلااـلالاير ػػػن ل  يػػػزلللااػػػـلال ػػػرطرل للط رقػػػابل

 ؼ. ااال نظمالاللااـلينلاللارر

MP629 التحكم في اآلالت التوربينية 

 

لعرروػػابل  ا ػػرال نظمػػالالػػلااـ لاللمبرػػؿلالرراهػػنل نظمػػالالػػلااـ للادرػػدلا داالالمعػػا رل نظمػػالالػػلااـ ل
لاػػ رعبلا ػػعس للط رػػؽل ػػاصل ػػعداالالمنظمػػابلالمراانرارػػال لاليردر لرارػػالمػػ لا نظمػػالالاراررػػا ل نػػ اعل

رارا.للادردلا داالاللردد،ل نظمالاللااـاللايرؿل  د للايرؿلا قطػا  ل ررطػالالماامابلاى ا را لىردر ل
 نرا لس ل  لقرارل نظمالاللااـ لطرؽلاللع رض.

ل
 

ل
ل
ل

MP631 معدات وقاية وتحكم نظم التبريد 

 
مػػالنظررػػالالػػلااـ ل نػػ اعل نظمػػالالػػلااـالى ا رػػال لجلالر نرػػال لىردر لرارػػا ل  يػػزللالػػلااـليػػنلال ػػرراف ل نظ

الػػلااـلال ز رػػا ل نظمػػػالالػػلااـلالااميػػا ل نظمػػػالالػػلااـلالاير ػػػن ل  يػػزلللااػػـلال ػػػرطرل للط رقػػابل ااػػػال
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  نظمالاللااـ.

MP632 أحمال التبريد وتكييف اليواء 

 

المقدما لالل زرفلالارار، لا داالالارار، لال عالالاراررالليم اننل مال راليا لاا لقرارلالاػرار، لال ػررافل
 ر لا امػػاؿلالما   ػػال لالاامنػػا لالظػػر ؼلال  رػػا لعػػر طلاللاػػمرـلالدا يرػػال لال ار رػػا لمعػػامعبلالعػػا

 نلقػػاؿلالاػػػرارل ليػػرؽلدر ػػػالاػػرارللامػػػؿلالل ررػػد لا امػػػاؿلال ار رػػاالالل اػػػرؿل  ػػرلال ػػػدرافل لا  ػػػقؼل ل
ب لالماراػػابلالاير ا رػػا لا امػػاؿلالدا يرػػاالالقػػاطن ف لااابل لالمعػػدا ا رهػػراب لاللعػػعر ل  ػػرلالن ايػػذ.

ا  يػػػزللالمنزلرػػػا لاإلهػػػاال لامػػػؿلل ررػػػدلىػػػ االاللي رػػػال اليػػػ االالمل ػػػر  ل  ػػػالر لمعال ػػػالاليػػػ االالرطػػػ  ل
 ا اماؿلالاراررالليم اننلال انرا.

MP633 انتقال حرارة في األفران الصناعية والغاليات 

 

 قػػ دلاللػػاز،ل لال ػػا ؿل لالاػػي  ل نلقػػاؿلالاػػرارللمػػفل  ا ػػرابل نلقػػاؿلالاػػرارل ل نلقػػاؿلالاػػرارللمػػفلالييػػ  لال
اليي لينلا يرافلالانا را ل نلقاؿلارارللمفلاليي ل لغازابلالعادـلينلغعرابلم ا ررلالييػ ل لغعرػابل

 .م ا ررلالمراه لطرؽلاللااـلينلمعدابل نلقاؿلالارارل لالعزؿلالارار،لليلعرابل لا يرافلالانا را

MP634 رة متقدمةانتقال حرا 

 

انلقػػاؿلل–المعادلػػالالعامػػالليل اػػرؿلالاػػرارةلالبعبرػػالال عػػدليػػنلاااػػدابرابلالارلرزرػػال اا ػػط انرال الار رػػال
انلقػػػاؿلل–الاػػػرارلل الل اػػػرؿلالم ػػػلقرينلال ػػػاىرفل  لبعبػػػالال اىػػػابل ػػػالطرؽلاللايريرػػػال ال رانرػػػال لالعددرػػػال

للالعػا رلذابلال عػدلال ااػدل  لملعػددلا  عػادليػنلاالػالالللرػرلانلقػاؿلالاػرارلل-الارارلللليز انؼلمللررللالمقط 
الموػػا ناللدر ػػالاػػراللال ػػط لا لالمػػا  لالماػػرطل ػػال ػػالطرؽلاللايريرػػال  لل طػػرؽلالاػػؿلالمهػػ  طل اللورر ػػنل

انلقػػاؿلالاػػرالل الامػػؿلال  ػػرةلل)ل ػػررافل ػػار نل  ػػررافلدا يػػن(لل نا رػػ لدا ررػػالل-  طررقػػال ػػرا طلىرزلػػن
 عقػابلاللػرا طلالل رر رػاللي ػررافلال ػار نلل- ررالالمقط لينلاالالاان را لالط قنل المهػطر  اللررلدا

 ػػػػ اصلااعػػػػعاعلاااػػػػرارةل)لااملاػػػػاص لل-طػػػػرؽللا ػػػػرفلانلقػػػػاؿلالاػػػػرارل –  ال ػػػػررافلالػػػػدا ينلليمػػػػا  
ل ػ داال ا  ػط لل ادؿلالارارلل ااعػعاعل ػرفلا  ػط لال–معامؿلالم ا ال  عقلالل–ا نعااس ل لالنواذرا(ل

 انلقاؿلالارارللالمرا لمفلالامؿل ااععاع.ل–ا ععاعلمفلاللازابل اليي لل–الرمادرال الاقرقرال

MP635 معالجة المياه 

 

اللرار لالارمرا نل لالورزرقنلليمرػاه لطػرؽللر رػؽلالمرػاهل لالػل يصلمػفلالعػ ا   للرارػ ل ل داالمرعػاابل
طرؽل وضلا معالالذا  ػاليػنلالمرػاه ل  ػراجل ل زانػابل لال الالمراهلالمراه ل زانابلالمراه ل لمه ابلمع

ملطي ػػابلمرػػاهلاللعرػػاب ل ل  يػػزللالػػلااـليػػنللعػػلرؿلل لنػػزعلاللػػازابلمػػفلالمرػػاه لاللاالرػػؿلال ااػػال المرػػاه
  رػالماطابلمعال الالمراهلليلعراب لالمعال الالدا يراللمراهلاللعراب لا لرارلماطابلالمراهل منا  لياللن

 اللعراب.

ل
MP636 اليندسة النووية ومحطاتيا 

 

م ػػػادللالطاقػػػالالن  رػػػا لاانعػػػطارل لاانػػػدماجلالنػػػ  ، لالنعػػػاطلاإلعػػػعا ن لمعػػػدؿلاإلعػػػعاعل ليلػػػرللناػػػؼل
العمر لطاقالالنر لر ناب ليرضلالنر لر نابل معدؿلاللوا ؿ لالماطابلالن  رالالم ل دماللموا عبلالماال

لن  رػػػالالم ػػػل دماللموػػػا عبلالليرػػػاف لالماطػػػابلالن  رػػػالالم ػػػل دمالليموػػػا عبلالمهػػػل ط لالماطػػػابلا
الم ػػػردلل اللػػػاز لالموػػػا عبلالن  رػػػالالم ػػػردلل اللػػػازابلذابلدر ػػػالالاػػػرارللالعالرػػػا لالموػػػا عبلذابلالميػػػادل



 67 

 الاا را لالموا عبلذابلالماالالبقرؿلالمهل ط لالماطابلالن  را.

MP637  قودنظرية ونظم حقن الو 

 

ل-منظ مػابلاا ػلر اعلل–نظػـلاقػفلال قػ دلل–ال عطػابلل–ملطي ابلمارؾلاإلعػعاؿل العػرارللمػفلال يػرطل
القػػان فلا  ؿلليػػدرنامراالالاراررػػالل-لاػػ رفلاليػػ اال ال قػػ دل–نمػػ ذجلاللػػازلالمبػػالنلل–لاػػنرؼل نػػ اعلالييػػ ل

اللازابلالملوا يػال)لاالػزافلل–قا ةلالاوااللالل–العلؿلا قانلمفلمارؾلااالراؽلالدا ينلل– ااالراؽل
 .لالارما ،ل معدابلاللوا ؿلالارما ،

MP639 االنسياب متعدد الطور 

 

  ػػسللػػ ازفلا طػػ ارللمػػػادلل ارػػدلل  لل يػػرطلمػػػفلالمػػ اد للعطػػنلالمعػػادابلا  ا ػػػرالللػػ ازفليقا ػػال  ػػػارل
ال يػػنلاالػػزاف لالاػػ رلالم ليوػػالال ػػا ؿليػػنلاػػ رليالال  ػػرطال  عػػدللعػػدرييال ػػعبرلامرػػالالاراػػال لاليز  ػػ

 لي ررافلبنا نلالط رل)غاز ل ا ؿ(لم لطرؽلا ا لن  الالوراغل لاان واضلينلالهلط.

MP640 االنسياب غير المستقر لمموائع 

 

الم ا ػػ لغرػػرلالمنهػػلطاالعػػ اابلا نا رػػ  لظػػاىرللالطػػرؽلالمػػا نليػػنلماطػػابلالهػػخ لالػػرنرفليػػنل اػػدابل
لل ر رناب لالمه ابلاللرددرال لالطرؽلالما ن ل نوااؿلال ا ؿ لطرؽلاللااـل لالهخ لالطرؽلالما نلينلا

ال قارػػػالمػػػفلالطػػػرؽلالمػػػا ن لالطػػػرؽلالمػػػا نليػػػنل طػػػ طلالزرػػػ ب لا ػػػل داـلالاا ػػػ لاإللالر نػػػن.لالم ا ػػػ ل
المنهػػػلطاالالطررقػػػالالرراهػػػراللياػػػؿل  ا ػػػطالا نمػػػاط لاان ػػػرا ليػػػنلقنػػػ ابلمل ػػػا رالالمقطػػػ  للط رقػػػابل

   رة.

MP641 الدفع النفاث 

 

مقدما الػػػػد رابلا  ا ػػػػرالليلػػػػ ر رفلاللػػػػاز، لالػػػػد رابلالوعيرػػػػالليلػػػػ ر رفلاللػػػػاز، ل داالهػػػػاغطلاليػػػػ اا ل داال
اللػػ ر رف لالععقػػال ػػرفلهػػاغطلاليػػ اال لاللػػ ر رفل لغريػػالالاػػرؽ لالاػػرؽل لاالػػزافلالارمرػػا ن لال ػػررافليػػنل

  لما نػػػابل  يػػػزللالػػػدي لالنوػػػاض ل داالمعػػػدابلالػػػدي ل ػػػال ق دلا لػػػزاف ل قػػػ دلالػػػدي لالنوػػػاض لال ػػػا ؿ لالاػػػي
 ال ا ؿ ل داالمعدابلالدي ل ال ق دلالاي ل لال ا ؿ.

MP642 االنسياب المضطرب 

 

ط رعػػالال ػػررافلالمهػػطر  لطػػرؽللايرػػؿلال ػػررافلالمهػػطر  لا نلعػػاررالالماػػاا اللي ػػررافلالمهػػطر  ل
اان ػػرا لالمهػػطر ل ا ػػل داـل يػػازلال ػػيؾلال ػػا ف للمقرػػاسلالطػػ ؿليػػنلاان ػػرا لالمهػػطر  لقرا ػػاب

القرا ابل ا ل داـلاليرزر لمعادابلالاراا لالمل  طلالزمننللمعػادابلال قػاا لج يػادلالقػصليػنلاان ػرا ل
 المهطر  لنماذجلاان را لالمهطر .

 

ل
 

ل
MP643 ديناميكا حرارية متقدمة 

 

لط رػػػؽلالقػػػػان فلا  ؿلل-ان فلا  ؿلليمنظ مػػػابلالمليقػػػاللط رػػػؽلالقػػػػل-الععقػػػابلا  ا ػػػرال القػػػان فلا  ؿل
اللايرػػػؿلالبرم درنػػػامرانلل-عػػػافل لوررػػػولا  ػػػط نابلل-لايرػػػؿلاللػػػديؽلالمهػػػطر ل-ليمنظ مػػػابلالمول اػػػا

منظ مابلالقان فلالباننلليدرنامرارالالاراررالل-القان فلالباننللدرنامراالالاراررالل-ليمنظ مابلاللررلم لقرلل
الللرػػػػرليػػػػنلل-ا نلر  ػػػػنل ل لرػػػػدلا نلر  ػػػػنلل-م ػػػػدالاػػػػارن لل-مػػػػالالاراػػػػالمػػػػفلالنػػػػ علالبػػػػاننلااابلدا ل-
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معػػػػدؿلللرػػػػرلاانلر  ػػػػنلل-الللرػػػػرليػػػػنلاانلر  ػػػػنلليمنظ مػػػػابلالمول اػػػػالل-اانلر  ػػػػنلليمنظ مػػػػابلالمليقػػػػال
ل-ابلالمليقػالاللايرػؿل  ا ػطالالملاارػالليمنظ مػل-اللايرػؿل  ا ػطالالملاارػالل-ليمنظ مابلالبرم درنامرارػال

الملاارػالليػد رابلالبرم درنامرارػالاللل-اللايرؿل  ا طالالملاارػالليمنظ مػابلالمول اػا.لاوػااللالقػان فلالبػاننل
در ػال-الا ػـ- عقػابلالهػلطل-الػد رابلالاقرقػا.لمعػادابلالاالػاالمقدمػاللل-الد رابلال  رطا)المبالرا(ل

م ػػادةالالاػػاابلالملنػػاظرل.لل-االػػالااابػػرلا ػػل داما لمعػػادابلالل-معامػػؿلاانهػػلاطرالل-الاػػرارللليلػػازاب
الععقػػابلالعامػػالل- عقػػابلماا ػػ رؿل-ا ا ػػرابلاللواهػػؿلال ػػزاةل- عقػػابلالدرنامرارػػالالاراررػػاالمقدمػػال

ل-(Cp( )Cvالععقػػابلالعامػػالليللرػػرليػػنلالاػػرارللالن  رػػا)ل-ليللرػػرليػػنلالطاقػػالالدا يرػػا لاانبػػال ن اانلر  ن
ل-ال اػػػػا صلالمل قرػػػػال دالػػػػالىريمي لػػػػدزل-ال اػػػػا صلالمل قرػػػػال دالػػػػال ػػػػزلل-المل قرػػػػاد اؿلال اػػػػا صل

القػان فلل-معامؿل ػ ؿلل م ػ ف.لالقػان فلالبالػضلليػدرنامرارالالاراررػاالمقدمػال- اا صلالااابلالملناظرلل
نظررػالدر ػنلل-النظررػالانعػلرفللياػرارللالن  رػل-الاػراللالن  رػالليمػ ادلالاػي الل-البالضلليدرنامرارالالاراررػال

ا ػػػػػػػا لاانلر  ػػػػػػػنلالمطيػػػػػػػؽ.لال اػػػػػػػا صلل-الاػػػػػػػرارللالن  رػػػػػػػالالالر نرػػػػػػػالليمعػػػػػػػادفلل-لياػػػػػػػرارللالن  رػػػػػػػال
ا ػػا ل اػػا صلال ػػزلال ز ػػنلل طػػ ارلل-البرم درنامرارػػالالم ػػالرطلالمل ان ػػاال اػػا صلال ػػزلال ز ػػن

مػػػػفلالم ا ػػػػ .لا طػػػػ ارلل يػػػػطلم ػػػػاررفل-الماالرػػػػؿلالمبالرػػػػالل-الو  ا ػػػػرال معامػػػػؿلالو  ا ػػػػرالل-المزد  ػػػػال
الزافلا ط ارل انلقاؿلالاليا.لاللوػال ػعبلالامرا رػاالللط رػؽلالقػان فلل-الملعددلل منظ مالياال مابلا لزافل

لط رػػؽلالقػػان فلالبػػاننلالمنظ مػػابلاللوػػا عبلالامرا رػػا.لالملاارػػالل-ا  ؿلالمنظ مػػابلاللوػػا عبلالامرا رػػال
الملاارالالامرا راللع رااابلالامرا رال يرافلاللازل ماطابلل لرػدللل- ق دلالامرا رااللالملاارالالامرا راللي

 ا الراؽل المواقردلالاراررا.لا نلر  نلا ااا را.ل-الطاقال ال  ارل

MP644 تحمية مياه 

 

لالاا الجلنلاللايرا ل  اصلالمراهلالعذ ال لالمالاا لا ل ارابلىند رال لاقلاػادرا لطػرؽلاللايرػا لمعػااؿ
لقطرػػػرلالمرػػػاه لاللقطرػػػرلملعػػػددلاللػػػعبرر ل اػػػدابلاللقطرػػػرلملعػػػددللالػػػ مرض لاللقطرػػػرل ػػػال  رل لاانهػػػلاط ل
 ادابلاللقطررلالمرا ا لاللقطررل   ا ؿلالطاقػالغرػرلاللقيردرػا لالواػؿل الل مرػد لالواػؿل ل ػادؿلا ر نػاب ل

 اللايرؿلالاير ا ن لاللناه لالعا ن للامرـل ادابلاللايرا.

MP645 نظرية الطبقة الجدرانية 

 

لالط قػػالال داررػػا لا ػػلنلاجلمعػػادابلنايررر ػػل اس لالايػػ ؿل القػػ انرفلا  ا ػػراللاراػػالالم ا ػػ لاليز ػػا لمويػػـ 
اللاماللمعادابلنايررر ل اس لالاراالالزااوا لالط قالال داررالالم لقرل لالاي ؿلاللقرر را لالط قػالال داررػال

  لالط قالال داررالينلال ررافلالقا ؿللعنهلاط لالط قالال داررالالد امرا.الاراررالينلال ررافلالاوران

ل
MP646 قياسات الطاقة المتقدمة 

 

الم ػادللا  ا ػػرالليقرػػاس للايرػػؿلالمعػػايا لال ػػ اصلا  ا ػرالل  ػػا ؿلالقرػػاس لالمعػػاررل لالاػػ اسل نػػاقعبل
نظػػػاـلالقرػػػاس ل نظمػػػالالقرػػػاسلمػػػفلالدر ػػػاللاإلعػػػارل لالملطي ػػػابلا  ا ػػػراللنػػػاقعبلاإلعػػػارل ل اػػػا صل داا

اػػػورل لالدر ػػػالا  لػػػنل لالدر ػػػالالبانرػػػا ل ػػػ اصل لا ل ػػػارلدرنامرارػػػالاا ػػػل ا ا لطػػػرؽلقرػػػاسلالهػػػلط ل
معػػاررلالهػػلط للق ػػرمابل  يػػزللقرػػاسلاللاػػرؼ لالطػػرؽلالم ػػل دماللقرػػاسلاللاػػرؼ لمعػػاررللاللاػػرؼ ل

طػػرؽل  ػػذل للا رػػؿلالنلػػا ح ل ل ػػا ؿلجد ػػاؿل ل ػػرضلل  يػػزللقرػػاسلدر ػػالالاػػرارل لمعػػاررللدر ػػالالاػػرارل 
لالنلا ح لقرا ابلالطاقالالمل ددل.
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لط رقابلاليرزرلينلقرا ابل ر ال ررافلالم ا  ل للرارزلنػ الحلااالػراؽلاللازرػال در ػابلالاػرارلل للرارػزل
 ا ػػ ل ػػع يزللالن ػػاج لقرػػاسللرارػػزلم ػػالرطلاللػػازابل ا ػػل داـلالاير م لػػ  راؼ لقرا ػػابل ػػر ال ػػررافلالم

ال ػػيؾلال ػػا ف لا ػػل دامابلالاا ػػ لاالػػنليػػنلل مرػػ لاإلعػػارابلمػػفل  يػػزللالقرػػاس لآابلاللاػػ ررليا قػػال
 ال ر ا.

MP647 اقتصاديات توليد الطاقة 

 

لايرؿلالمنظ مابلالاراررال ا ل داـلالقان نرفلا  ؿل لالباننلليدرنامراالالاراررا للايرؿلد رابلل لردلالطاقال
لالطاقػػالالوعالػػا للايوػػالجنلػػاجلالطاقػػالا ل ػػارلمنظ مػػالالل لرػػد ل اػػا صلاللعػػلرؿل لا داالل ا ػػل داـ مويػػـ 

لماطػػػابلل لرػػػدلالطاقػػػا لل زرػػػ لا امػػػاؿل ػػػرفلالم لػػػداب لالوا ػػػدلل لاإلىػػػعؾ لالقرمػػػالالاالرػػػا للايوػػػالال قػػػ دل
للعػػلرؿل لالاػػرانا لالل لرػػدلال ػػن را لمعػػادابلاللن ػػر  لطػػرؽلاللقرػػرـلااقلاػػاد، للايوػػالاإلنعػػاا للايوػػالا

 المعلرؾ لم د لال رم الااقلاادرا لل زر لا اماؿ لا لمادللايوالالماطابل ينلا ـلال اداب.للللل

MP648 تخزين الطاقة واسترجاعيا 

 

 ىمرػػالالل ػػزرف ل نػػ اعلم ػػازفلالطاقػػاال ر ل  رػػا لارمرا رػػا لاراررػػا لاير ا رػػا لمراانرارػػا لالل ػػزرفل الهػػخال
جلػػػنلالل ػػػزرف لنظررػػػالاللعػػػلرؿ لنظػػػرللاقلاػػػادرا لمزارػػػالالل ػػػزرفل الهػػػخ لا لرػػػارلالم قػػػ  لاللق ػػػرـ للالاا ػػا

 معدابلمنع بلالل زرفل الهخ لال ارراب لالمنععل لالمنع بلالقا ما.

MP650 التحكم في العمميات الصناعية 

 

ظ مػػاب لالمنظ مػػابلالاػػنا را لمقدمػال ل عػػضلاللعرروػػابلا  ا ػػرا لالطػػرؽلالملقدمػاللدرا ػػالدرنامراػػالالمن
اللاػػػػمرـ لاللقرػػػػرـ لالاػػػػرانا لمنظمػػػػابلالػػػػلااـلا مبػػػػؿل لهػػػػ طيا ل نااػػػػرلالػػػػلااـلالنيػػػػا ن لالم لػػػػ رابل

الخ لاللامرـ لاا ل ارابل لالاػرانا لل اػرؼلمنظ مػابلالػلااـل لالعميرػابليػنل…..المؤازرل لالاماماب
ااـلالع طرػػػاالالمنظمػػػابلاللػػػنللعمػػػؿل المػػػد عبلالمنظ مػػػابلالمول اػػػال لالمقويػػػا لمقدمػػػاللمنظ مػػػابلالػػػل

 ال طرالالل ايقرال لالعع ا را لمقدمال فلاللااـلينل   دللع رشل ع ا ن.

MP651 التحكم في نطم تكييف اليواء 

 

نظررػػالالػػلااـ ل نػػ اعل نظمػػالالػػلااـ لى ا رػػا لاير رػػا لجلالر نرػػا لىردر لرارػػا ل  يػػزللالػػلااـليػػنلال ػػرراف ل
ـلال ز رػػػا ل نظمػػػالالػػػلااـلالااميػػػا ل نظمػػػالالػػػلااـلالاير ػػػن ل  يػػػزلللااػػػـلال ػػػرطرل للط رقػػػابل نظمػػػالالػػػلاا

  ااال نظمالاللااـلينلاللاررؼ.

ل
 

 

ل
MP652 التحكم في آالت الموائع 

 

لعرروابل نظمالاللااـ لاللمبرؿلالرراهنلل نظمػا للادرػدلا داالالمعػاررلل نظمػا للا رػؿلا ػعس للط رػؽل
المنظمػػػابلالمراانرارػػػال لاليردر لرارػػػالمػػػ لا نظمػػػالالاراررػػػا.ل نػػػ اعلالماامػػػابالىردر لرارػػػالل ػػػاصل ػػػعداا

 ى ا رػػػااللادرػػػدلا داالاللػػػردد،ل نظمػػػالالػػػلااـاللايرػػػؿل ػػػ د للايرػػػؿلا قطػػػا  ل ررطػػػالنرػػػ لاس.لا ػػػلقرارل
مامابل ل نظمػػػػالالػػػػلااـ لطػػػػرؽلاللعػػػػ رض ل نااػػػػرلالقرػػػػاسل لاإلا ػػػػاس لالػػػػلااـل ال ػػػػر الالبا لػػػػا لالاػػػػ

 ما ناليال ل ناارىا لامامابلاللااـل لما ناليا لالو ىابلالملعددلل ل ن ا يا.

MP653 التحكم في الصواريخ والطائرات 
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مقدمػػال للعرروػػاب ل نػػ اعلاإلاػػدابرابلالم ليوػػال لالم ػػل دماليػػنلالا ػػالمعػػادابلالاراػػا لالا ػػالمعػػادابل
لوراغ ل ن اعلال رر  ا  ابلالم ػل دمالاا ا ػابل لنماذ يػالاراالا   اـلالطا رللال ا  ول لالمرنالينلا

الرراهػػرا لمنظ مػػالالطرػػارلاالػػنليػػنلالاػػ اررخلال ال ػػلرال ليػػنلالطا راب ا ػػا ابلالم ػػارليػػنلالاػػ اررخل
ال ال لرا لقن ابلاللااـلينلالا اررخلال ال لرال لالطا راب لدرنامراالمنظ مابلاللااـل ل عقليال ماطػابل

رهرا لمنظ مابلاللااـلالرقمنليػنلالاػ اررخلال ال ػلرال ليػنلالطػا راب لمعػدابل ل  يػزلل مػ لالل  رولا 
 ال رانابل لالمراق ال لاللااـلينلا   اـلالطا رل.

MP654 التحكم االلى في المحركات 

 

لقرارل نظمالاللااـلاالن للق ػرمابل نظمػالالػلااـ لمنانػنلاللمبرػؿللماػرؾلااالػراؽلالػدا ين لاػاابلاا ػ
ليماػػرؾ لاػػاابلا ػػلقرارلالماػػرؾ لاػػاابل ػػدـلا ػػلقرارلالماػػرؾ لالمعادلػػالاللواهػػيرالليماػػرؾلمػػفل ػػعؿل
در ػػالاػػرارللمػػاالالل ررػػد لا ل ػػارلنظػػـلالػػلااـ لالاػػااـلالم اعػػر لالاػػااـلغرػػرلالم اعػػر الاااـلالاير ػػا نل ل

 اللااـلاالن.اإللالر نن لال  اصلالدرنامرارالليماااـل ل  زا ولا لقرارلمنظ مال

MP655 أداء محركات االحتراق وتحميميا 

 

مقدمالجلنللعارفلالمارااب ل ن اعلنظـلاللعارفل لالاواال لم اامال  يزللاللعارف لا ل داـلطاقالغازابل
العػػػػادـ لم اامػػػػالاللعػػػػارفلاللػػػػ ر رنن لماػػػػ ابلالنػػػػ ض لملرػػػػرلالهػػػػلطلاللػػػػ ر رننلالعػػػػاافلذ لالمػػػػرايلرف ل

لماراابلال لر ؿ لطررقالالم اامالاللايريرال لاللن ؤل ا دااالطرؽلم  ػطا لالطػرؽلعػ اللاللعارفلالل ر رنن
 الم لقرل.ل ميرالل ادؿلاللازاب لطررقالاللع  ال لاللوررو لنم ذجلاا ل ا الالعا رل.

MP660 انتقال حرارة عابر 

 

لطرؽلاللايريرال لالعددرا ل نلقػاؿلالاػرارللالمعادلالالعامالانلقاؿلالارارللالم لقرلينل عدرفل لبعبال  عادال ا
 ػػعؿلالز ػػانؼلمللرػػرللالمقطػػ  ل نلقػػاؿلالاػػرارللالعػػا رلذابلال عػػدلال ااػػدل  لملعػػددلا  عػػادليػػنلاالػػالالللررػػرل
الو ػػػا نللدر ػػػالاػػػرارللال ػػػط ل  لالمػػػا  لالماػػػرطل ػػػالطرؽلاللايريرػػػال ل طررقػػػالال ػػػرا طلىرزلػػػن لالػػػنظـلذابل

يميػػا.لاإلعػػعاعل ل  ااػػو للمعامػػؿلالم ا يػػا لل ػػادؿلالاػػرارلل اإلعػػعاعل ػػرفلا   ػػاـلالمقا مػػالالاراررػػالالم
غررلال ػ داا لاإلعػعاعلمػفلاللػازابل لالييػ  لل ػادؿلالاػرارلل اإلعػعاعلمػ ل  ػطلممػلصل ل ػااسل لنايػذ ل

 الارارلل اإلععاع.لانلقاؿمعامؿل
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ل
ل

AT500 (  1)  نظرية المركبات 

قػػ ،لالػػدي ل لالع امػػؿلالمػػؤبرلل يػػنلمقا مػػالاللػػدارج لالع امػػؿلالمػػؤبرلل يػػنلنراػػالاإلطػػارابلالمطاطرػػاالمراا 
لالمنانرػػابا.ل داالالمرا ػػابل نػػدلاللاػػرؾليػػنل لالعرهػػنل , اإلطػػارابلالطػػ لنلانػػزاؽ لللطػػارابلاللما ػؾ

 نظررالالل  را ل اا صلالل  رالالم لقر.ل  اا صلالل  رالليمرا اب

AT501 خيص األعطال بالمركبات تش 

 

ل معدابلاللع رصل ل  يزل لا  طاؿل  للمراق ا لاالرا لالنظـ ل  ل فلا لرالر رابللع رصلا  طاؿ مقدما
للل  ل ل را ط للامرـ ل  ل معال ليا لال راناب لل مر  لنظـ لاللع رصل  ل  الر  لنمذ ا ل  لل  طاؿ االن

لا  طاؿل ل رم النظـللع رصلا  طاؿل.ل
AT502 الخدمة تخطيط محطات 

 
اإلنلا رػػػػال ال ػػػػي ؾلاإلن ػػػػاننل للاػػػػمرـل  امػػػػرلالعػػػػلؿل للايرػػػػؿلطػػػػرؽلالعمػػػػؿل لقرػػػػاسلالعمػػػػؿل لال طػػػػ ابل

لاللنظرمرال لالل طرطلال عر،ل لل طرطلالماافل للايرؿل لقررـلال رعال.ل
AT503 احتكاك وتزييت وتآكل 

 

ا ل ارابللامرـلارا نلاللامرػؿل ل داالل ن اعلااالااؾل لقان فل لر ؼل لنظررالاللزلرؽلاليردر درنامرانل 
ارا ػػنلاللامرػػؿلذابلاللزلرػػؽلال  ػػر،ل لااالاػػاؾليػػنل  ػػزاالماراػػابلااالػػراؽلالػػدا ينل لملطي ػػابلزرػػ بل

ل لالا ا ؾل.ل لاللزرربل لنظـلاللزرربلينلالماراابل لالعاـ 
AT504    حساسات ومحوالت اإلشارة 

 

المقا مػػػػالالار  نرػػػػال لالم  ػػػػابلال ػػػػيارالالمعز لػػػػاللعنوعػػػػاؿل للم  ػػػػابلالقرػػػػاسلذابلالمقا مػػػػالالمللرػػػػرلل 
م  ابلالقراسلالابرالالمللرػرلل لالم  ػابلالابرػالالورقرػال لالم  ػابلالما لرػالالوارقرػال لم  ػابلالقرػاسل
ذابلال عالالمللررلل لم  ابلال رػز لالرالررػؾل لم  ػابلالطاقػالالاير ملناطر ػرال لم  ػابلالقرػاسلذابل

اله  نل لالم  ابلذابلالللررلينلالل اريالمػ لالهػ ال لالم  ػابلذابلالللرػرليػنلالمقا مػالمػ لاللعبررل
الهػػ ال لالم  ػػابلذابلللرػػرلاللرػػارلمػػ لالهػػ ال لم  ػػابلالقرػػاسلذابلالللرػػرلالاػػرار،ل لالم  ػػابلذابل

اجلالاػػػرار،ل لالللرػػػرليػػػنلالل اػػػريالمػػػ لالاػػػرارلل لالم  ػػػابلذابلالللرػػػرليػػػنلالمقا مػػػالمػػػ لالاػػػرارلل لاازد ل
م  ػػػابل  ػػػرةل لم  ػػػابلاللػػػعرفل لم  ػػػابلال اػػػضلالملناطر ػػػرال لم  ػػػابلال  ػػػطلالماػػػرطل لم  ػػػابل

ل.لما ابلاإلعارلل–الم  ابلي ؽلالا لرال
AT505     منظومات الفرامل 

 

اال ىمرػالمنظ مػابلالورامػؿل الن ػ الا ػلقرارل  مػافللال ػرارابلابنػل–لالم ليوػامنظ مػابلالورامػؿلمقدمال ػفل
ا ػػػػػػل داـلمنظ مػػػػػػابلالورامػػػػػػؿلذابلالػػػػػػلااـللل-منظ مػػػػػػابلالورامػػػػػػؿلذابلالػػػػػػلااـلاالرالر نػػػػػػنلل–الورامػػػػػػؿل

ماااػػالل داالال ػػرارلل ا ػػل داـلمنظ مػػابلالورامػػؿلل–االرالر نػػنليػػنلزرػػادللا مػػافل اا ػػلقرارل بنػػاالالاراػػال
لالعادرال اذلؾلذابلاللااـلاالرالر نن.

ل
ل
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ل
AT506  ( 1)ديناميكا المركبات 

 

اللاػػػمرمابلالم ليوػػػالل-نلر ػػػالااىلػػػزازابلالر  ػػػرال ا يقرػػػالرااػػػالاإلن ػػػافلالم ااػػػوابلالقرا ػػػراللل–مقدمػػػال
ل–اررػاللدر لػن نمػ ذجلذ لال رارللمااااللاىلزازابلل-ابلاللااـلاالرالر ننللمنظ مابلاللعيرؽلالعادرال ذ

ماااػػاللااىلػػزازابلاالل ا رػػالل–ل اللػػعبررابلالم ليوػػالالم ػػ  الاىلػػزازابلال ػػرارل ػػط لالطررػػؽللطػػرؽلماااػػال
ل.ل  يزللنقؿلالقدرل

AT507  (1) المركباتتصميم 

 

الع ػعبل-ل  رػولالمرا ػال-منظ مػابلاللعيرػؽل الراػ  ل-الاير ػا نلالػدي ل-ماػرطل اػدللالقػدرلل-  اػدللالقػدرلل
ديػ لالمرا ػػابلالطػػرؽل-اػػند ؽلللررػرلال ػػر ابل-الماػػا رلالدايعػال  ػػطلالػدي ل- الورامػؿل لاػػمرـلالمقطػ رلل

ل.غررلالمميدل
AT508 أمان صناعى 

 

الاػػاالالعامػػال طػػرؽللمقدمػػال لال ػػ اصلالقان نرػػاليػػنلامارػػالالعمػػؿل لال ر ػػالالاػػنا رال لالم ػػاطرل يػػن
ال قارال لاإلهااللالانا رال لااىلزازابلالانا رال لاله هاالالانا رال لمن لا ادضلالاير اال ل مػافل
   رالالهلطل لال قارالمفلالاررؽل لملطي ابلا مافلينلا  يزلل العميرابلالانا رال لملطي ابلالااال

لالعامالينلالم اننلالانا را.
AT509 جر والتربة  لميكانيكا ا 

 

لعػ هلل– اا صلاللر الالمؤبرلل ينلقدرلللارؾلالمرا ابل  رلا راهنلل–مقدمالينلىند الال رل اللر ال
 داالل–ل زر لاإل يػادابللاػبلاإلطػارل ال نزرػرلل–ارنمالراالاإلطارل ال نزررلل–اللر اللابللعبررلا اماؿل

طػػرؽلل–رلل يػػنلقػػدرللاللاػػرؾل  ػػرلا راهػػنل اػػا صلالمرا ػػابلالمػػؤبل–اإلطػػارل ال نزرػػرل  ػػرلا راهػػنل
للقررـل داالالمرا ابل  رلا راهنل.ل–ل ق ل داالالمرا ابل  رلا راهنل

AT510 منظومات المؤازرة بالمركبات 

 
منظ مابلالل  رولاليردر لرارال لمنظ مابلالل  رولالاير ا رال لمنظ مابلالورامؿلاليردر لرارال لمنظ مابل

ل.الورامؿلالي ا رال
AT511 نظرية حق الوقود 

 

مقدمػال للاػنرؼلمنظ مػابلالاقػفل لطػرؽلاقػفلال قػ دل لملطي ػابلمنظ مػابلاقػفلال قػ دل لنظررػال طػػرؽل
 لطػػرازلياا ػػا لمنظ مػػابلالاقػػفل لطررقػػالاليرػػدر درنامرؾل لمنظ مػػالالاقػػفل   ػػ دل ن   ػػالالل ػػيرـل  ػػد ن

ظ مػػالالاقػػفل لػػذرررلال قػػ دل لطػػرؽلا ػػا ل ىػػـللػػؤبرل يػػنل داالمنلنطلالمرلوػػ ل لالع امػػؿلاللػػل ػػزافلالهػػ
للا ا لمنظ مالاقفلال ق د.لعا را  عادلمنظ مالاقفلال ق دل لالطررقالال

AT512 معدات قطع وتسوية التربة 

 

 لنظررػالقطػ للمعػداب لمنانرػابل داالالليا الزانلمعداباراالاللبلعاـلاإلطارل الالرنالم لاللر ال لمعادا
نلا رػػػالالمعػػػدابلالم ليوػػػاللقطػػػ ل لاررػػػ لاررػػػؾلاللر ػػػال ل   دمػػػؾلاللر ػػػالالال يػػػد زرل لا  ػػػاار ررل للؾداال ا 
لاليراسل. لال رردرل لالاوارل

ل
لل
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ل
AT513 طرق بحوث العمميات ودعم اتخاذ القرار 

 
ل–ال رم الال طرالل–الع اابلل–نمازجلالنقؿلل–ارولال رم الال طرا لالاي ؿ لالبنا را ل لايرؿلالا ا رال

ل رم الالدرنامرارا.ال
AT514 معدات تكسير وخمط 

 

 نػػػ اعلالا ػػػارابل لطػػػرؽلالعمػػػؿل للادرػػػدلالقػػػدرلل اإلنلا رػػػال لالقػػػ ةلالمػػػؤبرلل يػػػنلمنظ مػػػالاللا ػػػررل ل داال
نلا رالال عطابلذابلال ااارفل اللرا رؿلال طارال العمرازرال لجنلا رالمعدابلالل رؿل لل اإلنلا را داال ا 

ل ط انرال ذابلالررشل.اللقير لاال الورارزل معداب
AT515 اختبارات ومعايرة 

 

نظررػػػال مػػػؿل معػػػاررلل  يػػػزللالقرػػػاسليػػػنلل-معال ػػػالال طػػػعليػػػنلالقرا ػػػابل–ماػػػادرلال طػػػعليػػػنلالقرا ػػػابل
لايرػػػؿلنػػػ الحلل–قرػػػاسل  امػػػؿل داالالورامػػػؿلل–قرػػػاسل  امػػػؿل داالالماػػػرؾلل–المرا ػػػابل)لقرػػػاسل داالال ػػػرل

لالمعاررل.ل-طل لدر الالارارلل لا نولاؿ لاإلزااا لال ر ال لالع يال لالق ة لالعزـ قرا ابلالهلل–العادـل
AT516 االقتصاد اليندسي 

 

 ا رابلااقلاادلاليند ػن.للادرػدل نااػرلاللايوػاليػنلمعػر  ابلالمرا ػابالاللعرروػابلالم ليوػالليلايوػا ل 
اللز رػػػدل ػػػال لر ؿ للط رقػػػابل يػػػنلماطػػػابلر ػػػاال لال  ػػػا ر للط رقػػػابل يػػػنلماطػػػابلالمرزانرػػػا لقا مػػػالا 
 ػل داـلالقرمػالالاالرػا لمعػدؿلالعا ػدلالػدا ين لمعػدؿلالط رقابل عقابلال قػبل لالنقػدال ل. دمابلالمرا اب

درا ػػػػابلال ػػػػد ،ل اػػػػعؿ.العا ػػػػدلال ػػػػار ن ليلػػػػرللاا ػػػػلرداد.لطػػػػرؽلاإلاػػػػعؿلالم ليوػػػػا للايرػػػػؿلطػػػػرؽلاإل
لليمعر  ابلاليند را.

AT517 ليف التشغيلتحميل تكا 

 

لاػػػالرؼلاللعػػػلرؿلليمرا ػػػاال يورػػػال لالنظررػػػال.للقػػػدررل نااػػػرلاللايوػػػال للاػػػالرؼلال قػػػ دل الزرػػػ بل لنمػػػاذجل
 للالعػاانابلالبقريػاال وروػال ا  ل  ر ػابل لل العػاانابا ليعؾلال ق دل لمعادابلا ليعؾلال ق دللي رارابل

لاػػالرؼلاإلطػػػارل للقػػػدررلمعادلػػػاللاػػػالرؼلاإلطػػػارل لللاػػالرؼلالزرػػػ بل اللعػػػارـل.للاػػػالرؼلاإلطػػػارابال رانػػػاب
.للاػػػػالرؼلالاػػػػرانال لالعػػػاانابلالبقريػػػػاال وروػػػػال ا  ل  ر ػػػػابلل للالعػػػاانابا ػػػليعؾلاإلطػػػػارابللي ػػػػرارابل ل

ل مرػػ لال رانػػابل لاللايرػػؿلاإلااػػا نل للاػػالرؼلقطػػ لاللرػػارل لاللايوػػالاإل مالرػػالليمرا ػػال لا ػػا للاػػالرؼل
لالنقؿل.النقؿل للايوال دمابل

AT518 ( 1المشروع) 

 
درا ػالم ػػلقياللاػػؿلطالػػ للالا ػػالمقالػالمابوػػال  لدرا ػػالنظررػػاليػػنلالم ػاؿل  للنورػػذلل ررػػالمعميرػػال لايرييػػال

ل. ل الاامؿلينلم اؿلدرا الالد يـ 
AT519 تشخيص أعطال منظومات الحقن 

 

 لاان ػػػػدادل لالل ػػػػر ل للالزا ػػػػدارللارلوػػػػاعلدر ػػػػالالاػػػػرللػػػػعبررل للليمنظ مػػػػالاػػػػؿلا  ػػػػزاالالم ليوػػػػا مقدمػػػػال لل
ال ي صل رفلا  زاالالم ليواليػنل نظ مػالالاقػفل لال اػا صلاليردر لرارػالل  ػزاالالم ليوػال للقرػرـل داال
الماػػػػا سل  ػػػػدادلالل ػػػػيرـل الرعػػػػاش لال دمػػػػالالونرػػػػال للعػػػػ رصلا  طػػػػاؿل لا  يػػػػزللالم ػػػػل دمال لطػػػػرؽل

لاإلاعال اله طل لاا ل ارل المعاررلل.
ل
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ATA 520 السيارات الكيربية ةنظري 

 

لال ػػرارابلالاير رػػا لماراػػابل اػػاب  لال ػػرارابلالاير رػػا  لمار  مقدمػػا  ر  ل لمزارػػالال ػػرارابلالاير رػػا ل نػػ اع 
اللااـلينل ر ا لال رارابلالاير را ل ن اعلال طاررابلالم ل دما ا مافل لال قارػال لاللرارلالملرددل لالم لمر

لا ل دامابلال رارللالاير را.لرا مفلالادمابلالاير 
ATA 521 إدارة التشغيل واإلنتاجية 

ل ر الاللعلرؿل لالنقؿلالمل ق ل لجنلا رالالمرا ال لايرؿلالعمؿل لل طرطلاللعلرؿل للنمرالا داال. 
ATA 522 اإلدارة اليندسية لممشروعات الصناعية 

 

لر رابلاإلنلػػػاج لدرا ػػػابلال ػػػػ ؽ لااإلدار، لا ػػػلرلموػػػاىرـلاإلدارللليمعػػػر  ابلالاػػػنا را ل نااػػػرلاليراػػػؿل
ا لرالر رابلالل عررلليمنل اب.لالل طرطالم   لرابلالل طرط ل ناارلالل طرط لالل طرطلط رػؿلالمػد، ل
الل طػػرطلقاػػررلالمػػد، للط رقػػابل لاػػاابل ميرػػا.لالقرػػادلالاللعررػػؼ لنظررػػابلالقرػػادل للط رقػػابل ميرػػا.ل

القػػرارالاللعررػػؼل للذال ػػارقا ػػا ل اػػا صلالرقا ػػالالوعالػػا للط رقػػابل ميرػػا.لالرقا ػػاالاللعررػػؼ لملطي ػػابلال
لالقرار لقرارابلا زماب للط رقابل ميرا.لذل ااان اعلالقراراب لمرااؿل

ATA 523 األنظمة النيوماتية والييدروليكية 

 

الماػرؾلاليرػدر لرانلل–نظـلالػلااـليػنلالمهػ ابلل–زااالالبا لال المللررللالمه ابلاليردر لرارالذابلاإل
لاػػمرـل نظمػػالل–لاػػنرؼل  داالالهػػ اغطلل–ما نػػابلا نظمػػالالنر مالرػػالل–نقػػؿلالقػػدرللاليردر  ػػلالرانلل–

ل داالالماراابلالنر مالرا.ل–اللااـلينلالمنظ مابلالنر مالرالينلالمرا ابل المعدابل
ATA 524 ىندسة المعدات الثقيمة 

 

ل– اا صلاللر الالمؤبرلل ينلقدرلللاػرؾلالمرا ػابل  ػرلا راهػنلل– اا صلماراابلالمعدابلالبقريال
د رللالعمػػؿلليمعػػدابلل–مقا مػػالاللر ػػاللاراػػالالمعػػدابلالبقريػػالل–قػػ ةلقطػػ لاللر ػػالل– نػػ اعلالمعػػدابلالبقريػػال

لاللااـلينل مؿلالمعدابلالبقريا.ل–الد ا رلاليردر لرارالينلالمعدابلالبقريالل–البقريال
ATA 525 (2مركبات )نظرية ال 

 

لجنػػػزاؽلالع ػػػعبل ال يورػػػال لجنػػػزاؽلالع ػػػعبا مامرػػػالليمرا ػػػاالجنػػػزاؽلالع ػػػعبلالم ػػػلقرلااداالالورميػػػن
ا داالالورميػػػن للمنظ مػػػافلمػػػان للليماػػػ رلا   ػػػطللي ػػػراربلزابلالػػػبعضلماػػػا ر للػػػعبررلللرػػػرلالامػػػؿل يػػػن

ا ررف ل نااؼلاللرلعب.ل اا صلرااالالزاؼلليع عب لمنظ مابلاللااـلينلالدي  لالمرا ابلزابلالم
الراػػ  اللػػعبرلاإلن ػػافل ػػاإلىلزاز لالنمز ػػال ج ػػل داـلدر لػػرفللياررػػالالاراػػا لمنظ مػػابلاللعيرػػؽلال ا ػػ ال

ل زابلالناؼلارل.
ل
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AT626 التحكم فى المركبات 

 

ل–ال نػزرفل الػدرزؿلالػلااـلاالرالر نػنليػنلاقػفلال قػ دللماراػابلل-مقدمال فلنظررابلاللااـلاالرالر نػنل
الػلااـلل–الػلااـلاالرالر نػنليػنلدر ػالاػراراللمرػاللالل ررػدلل–اللااـلينلل قرػبلااعػعاؿللماراػابلال نػزرفل

الػلااـليػنلقػ ةل يػدلل–اللااـلاالرالر ننلينل ادابلنقػؿلالقػدرللل-االرالر ننلينليل ل غيؽلالامامابل
الػػل اـلاالرالر نػػػنليػػنلمنظ مػػػابلالل  رػػػاللل-درل(ل ا ػػػل داـل اػػدابلنقػػػؿلالقػػػل–ال ػػرل) ا ػػػل داـلالماػػرؾل

ل ال رطرل.
AT627 الجودة الشاممة 

 

ل8777مقدمال لاليدؼل لاللرضل لاا ل داـل لل برؽل  دللا نظمال لد رللل طرطل  دللالمنػلحل لا رػز ل
 لاللطػػػػ ررللارػػػػدلجنلػػػػاجلا  ػػػػزااع لالملطي ػػػػابلا  ا ػػػػرال لالملطي ػػػػابلال ااػػػػاللن  رػػػػالاإلنلػػػػاجل ل  ػػػػي  لل

الم ػػلمرل لجماانرػػابلاللاػػنر ل ل مبيػػال يػػنلالملطي ػػابلال ااػػالليم ػػلييؾل ل  ػػي  لاللاػػمرـل اللطػػ ررل ل
ل.لالمنلحل   ي  لاللاقؽل لالللذرالالعا رال   ي  لاللاار ل لطرؽلاللااـلينلال طا

AT628 الصيانة واإلحالل والمعولية 

 

انال لالنمػاذجلالرراهػرال لم ػادللجااػا رال لالقرمػالالاالرػال لالاػرليػنمعااؿلالارانال لاإلعراؼل الػلااـل
قرارابلاإلاعؿل لقرارابلاللولرشل لقرارابلالعمرلل اإلاعال لقػرارابلاليراػؿلاللنظرمػنل لالقػرارابلالمع لرػال

ل لقرارابلالل طرطل اللرلر ل.
AT629 ديناميكا اليواء بالمركبات 

 

لالقػػ   ػػـلاللاػػمرمابلالم ليوػػاللعػػاؿل لل رػػادرنامراالالي امرا ػػابلنلر ػػالالػػالمػػؤبرلل يػػنلاراػػالال ةل العػػزـ 
 يػػػنل دااللالالي ا رػػػال للػػػعبررلالقػػػ ةلالدرنامرارػػػ لعبررىػػػال يػػػنللا ػػػرفلالػػػدرنامراالالي ا رػػػالليمرا ػػػابال ػػػرارلل

مػػافلاللاػػمرمابلالادربػػالالم ػػل دماليػػنللقيرػػؿللػػعبررلالػػدرنامراالالي ا رػػال يػػنلاراػػال   ل ا ػػلقرارلالمرا ػػاب
لالمرا اب.

AT630 ( 1التحكم النيوماتى والييدروليكى) 

 

هػػ اغطلل–ال اػػدابلالنر مالرػػال اليردر لرارػػال)المهػػ ابلل–نظمػػالالػػلااـلالنر مػػالنل اليرػػدر لرانلمقدمػػال 
اػػمامابلالػػلااـليػػنلل–اػػمامابلالهػػلطلل–الماراػػابلالنر مالرػػال اليردر لرارػػالل– ػػط انابلاال–اليػػ اال
 ػػػسللاػػػمرـلالػػػلااـلالنر مػػػالنل ل– ا ػػػرابلالػػػلااـلالنر مػػػالنل ل–المػػػرااـ(لل–ابلاللػػػديؽلاػػػمامل–لهاال ػػػا

يػنلل لط رقػابلل-هايرا(لالد رابلاإلل–الد رابلالليقا رالل–نظـلاللعلرؿلل–الللا عنل)لايرؿلد رابلاللعلرؿل
لالمرا ابل ال راراب.

AT631 تخطيط محطات خدمة 

 
  امػػػػرلالعػػػػلؿل للايرػػػػؿلطػػػػرؽلالعمػػػػؿل لقرػػػػاسلالعمػػػػؿل لال طػػػػ ابللاإلنلا رػػػػال ال ػػػػي ؾلاإلن ػػػػاننل للاػػػػمرـ

لاللنظرمرال لالل طرطلال ع ةل لل طرطلالماافل للايرؿل لقررـلال رعال.
AT632 معدات الرفع والمناولة 

 
 نػػػ اعلالر ايػػػ لالبا لػػػال الر ايػػػ لالمام لػػػال لالقػػػ ةلالمػػػؤبرلل يػػػنلاػػػؿلمػػػفلالمعػػػدلل ما ناليػػػال لل يرػػػزل الػػػزافل

ل بناالالعمؿلينلالم ق ل للادردلجنلا رال قدرللال ر رل الق ادرسلالناقيال.لالر اي 
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ل
AT633 منظومات التعميق 

 

ملااصلااىلزازابل لمنظ مػابلاللعيرػؽللعػ النعػطالل–مقدمال)ل زؿل ا  لانرؼلمنظ مػابلاللعيرػؽل(لمويػـ 
ل–رػػؽلالعػػ ولنعػػطال اػػا صلمنظ مػػابلاللعيل–طػػرؽلالػػلااـلالم ػػل دماليػػنللاػػمرـلمنظ مػػابلاللعيرػػؽلل–

ل–القطػػارابلل– ػػرارابلالنقػػؿلل– مبيػػالاللاػػمرمابلم ػػل دماليػػنل  ػػا ؿلالنقػػؿلالم ليوػػال)ل ػػرارابلالراػػ  ل
لالطا راب(.

AT634 معدات الشحن والتفريغ 

 
عوطل نقؿلالم ادلال ػا يال لمعػدابلالعػوطلالمنق لػال البا لػا ل نػ اعلالقع ػابل اليػ ادرل لجنلا رػال  داالجنلا رػال

لداالمعدابلاللع  ال لال ر رل الق ادرسلالناقيال.عن
AT635 ىندسة النقل 

 

ل–ماو يابلالنقؿلل– د ؿللر نرلؼل)لايرؿلالمد عبل الم ر اب(لل–الععقال رفلااقلاادلالق منل النقؿل
الع امػػؿل الطػػرؽلالمػػؤبرلل يػػنلا لرػػػارلل–الل طػػرطلليند ػػالالنقػػؿلالل ػػار،لل– اػػا صلالػػراعبل ل لرػػدىال

ل.لالنقؿلالعاـل–لاالرؼلالنقؿلل–ن اعلالم ليواللينقؿلا 
AT636 الميكاتروينات 

 
منظ مػػابلل–الػػلااـليػػنلال ػػرلمنظ مػػابلل–منظ مػػابلالورامػػؿلالمانعػػالليليػػؽلل–منظ مػػابلاللعيرػػؽلالوعػػاؿل

ل.لESPمنظ مابلاالزافلاالالر نرالل-ينلل  رالال رارلللاللااـ
AT637 نماذج اإلحالل 

 
 ػػل داـلال–جاػػعؿلال اػػدابلاللػػنلللػػدى رلاالليػػالي ػػعللل–اػػعؿلال اػػدابلاللػػنلللقػػادـلمػػ لالػػزمفلجل–مقدمػػال

لا اعؿل  عقلول الارانال اإلاعا.ل–اللايرؿلالع انلينلاإلاعؿل
ATA 638   منظومات القيادة الذاتية والمؤزارة 

 

ابل لآلرػػػال  مػػػاؿلالقرػػػادلل المرا ػػػابل لا داالا مبػػػؿللقرػػػادللالمرا ػػػابل لماااػػػاللا داالا مبػػػؿليػػػنلالمرا ػػػ
قؿلالاراالالعزمالليقرادللالذالرػال لمنظ مػابلالقرػادللالذالرػاللياراػالا  ا ػرالنمعدابلاا لععارل لمعدابل

ل ال يورال.
AT639 دارة المخازن  تنظيم وا 

 
 لااالل طرطلالم ازفل لط رعالالم ازفل لنظاـلالطي لالبا بل لنظاـلالولرللالبا لال لنماذجل اادرالالولرلل

لجدارللالم ادل لالمعلررابل.
AT640 تصميم المواد المركبة 

 

  اصلالم ادلينل عػدل ااػدل  عػدرفل لاإل يػادل اانوعػاؿل لنظررػالاانوعػاؿلا قاػن ل عقػابلاللا رػؿل ػرفل
 ل عقػػابللماػػو يابلال ػػ اصلالم ليوػػال لمرار مراانراػػال لال ػػ اصليػػنلم ػػل ةل ااػػدل لالرقػػا ؽلالملمابيػػا

اإل يػػػػادل اانانػػػػاال لنظررػػػػابلاانيرػػػػارل ل عػػػػضلالما نػػػػابل لالامػػػػرابل لا نا رػػػػ لا  ػػػػط انرالالط ريػػػػال ل
لا  مدلل لاإل يادلالارار،ل ل لادردلا  عادلل عا لليازازلل.

 

 

 

 

 



 78 

ل
 

AT641 المركبات ذات الوسادة اليوائية 

 

 لالما نػػػابلالر ر ػػػرالليمرا ػػػابلذابلال  ػػػادللالي ا رػػػا.لمقدمػػػا لل لرػػػدلال  ػػػادللالي ا رػػػا لالنظررػػػابلالم ليوػػػا
اللط رقػػػابلالم ليوػػػاللواػػػرللال  ػػػادللالي ا رػػػا للقرػػػرـلالمرا ػػػابلذابلال  ػػػادللالي ا رػػػال) نػػػاالال  ػػػـ لمنظ مػػػال

لالري  لمنظ مالالدي ل نظـلاللااـ( ل داالالعاانابلذابلال  ادللالي ا را لمعالـلا مافل ال عمال.
AT642 المواد المركبة تصنيع 

 

طرؽللانر لالم ادلالمرا ال لالطرؽلالرد رال لطررقالالامرابلالمل  طال لطررقػالالامرػابلالا رػرلل لالطػرؽل
الم ػػلمرلل للاػػنر لا   ػػاـلالم  يػػال ل مبيػػالليماارنػػابلالم ػػل دمال ل  ػػسلا لرػػارلطررقػػاللاػػنر لمعرنػػال ل

لالعر  لالمالمؿلاد بيال بناال ميرابلاللانر ل.
AT643 ىندسة الجرارات الزراعية 

 

 اا صلاللر الالمؤبرلل يػنلقػدرلللاػرؾلال ػرارابل  ػرلا راهػنلل– اا صلماراابلال رارابلالزرا رال
 داالل–ل زرػ لاإل يػادابللاػبلاإلطػارل ال نزرػرلل–ارنمالراالاإلطارل ال نزررلل– ن اعلال رارابلالزرا رالل–

الػد ا رلاليردر لرارػاليػنلال ػرارابلالزرا رػالل–رلال ػرارابلالزرا رػالا لقرال–اإلطارل ال نزررل  رلا راهنل
لا ل ارابل داالال رارابلالزرا رال.ل–

AT644 نتاجية المعدات الثقيمة  أداء وا 

 
مقا مػػالاللر ػػاللاراػػالل–قػػ ةلقطػػ لاللر ػػالل– نػػ اعلالمعػػدابلالبقريػػالل- اػػا صلماراػػابلالمعػػدابلالبقريػػال

ل.لالد ا رلاليردر لرارالينلالمعدابلالبقريال–عمؿلليمعدابلالبقريالد رللالل–المعدابلالبقريال
AT645 تحميل االنييار 

 
اانيرػػػػارابلال ػػػػطارالل–اانيرػػػػارابلالاراررػػػػالل–اانيرػػػػارابلاللرار  ل  رػػػػالل–اانيرػػػػارلالػػػػ ظرونل المنعػػػػنال

لب.االعاؼل لايرؿلاانيرارال–اللامرـلهدلاانيرارابلل–الايؿل الزاؼلل–)الاد (ل
AT646 داء السيارات الميجنةأ 

 

المي نػػػػال لال ػػػػرارللاالاير ا رػػػػا ل نػػػػ اعلال ػػػػرارابلللمقدمػػػػا للعررػػػػؼلال ػػػػرارابلالمي نػػػػا لالوػػػػرؽل ػػػػرفلال ػػػػرارل
المي نا ال ػػػرارللاللػػػنللعمػػػؿل نظػػػاـلاللػػػ الن لال ػػػرارللاللػػػنللعمػػػؿل نظػػػاـلالل از، الماراػػػابلالم ػػػل دماليػػػنل

اػػابلجالػرا ؽلدا يرػػالن نػزرفل درػزؿلماراػػابلاير ا رػالنلرػػارملرددل لرػارلم ػػلمر (ل لال ػرارابلالمي نػالل)مار 
لاللااـلينلال رارللالمي نا لال رارللالمي نال لاللي ض.

AT647 منظومات نقل القدرة 

 

لاػػمرـلدرا ػػال  امػػؿلا داال-اللاػػمرـل للايرػػؿلاإل يػػاداب(-لاػػمرـلاللػػر سل الا ػػا ابل) نػػ اعلاللػػر س
دا ػػػرللنقػػػؿلل–الاػػػمامابلالاير ملنطر ػػػرالل- طػػػ طلالهػػػلط-المهػػػ اب-)اللػػػر سل نػػػ اعلاليردر لرارػػػال
نقػػػؿلالاراػػػالاالالر نػػػنل لالنظػػػاـلل-لاػػػمرـل لدرا ػػػال  امػػػؿل داالماػػػ ابلالعػػػـز–الاراػػػالاليردر لرارػػػا(ل

لايرػػػػػؿل- اػػػػػدابلالػػػػػلااـ(ل-المعػػػػػلعبل-الا ا ػػػػػابلاالالر نرػػػػػال-)الا ا ػػػػػابلاليردر لرارػػػػػال-المي ػػػػػف
لا  طاؿ.

ل
ل
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ل
AT648 التحكم في األنظمة النيوماتية والييدروليكية بالمركبات 

 

القػ الل–نظػـلالورامػؿلالي ا رػالل–نظػـلالل  رػول الورميػالاليردر لرارػالل– ناارلالد ا رلاليردر لرارػال الي ا رػال
المهػػػ ابل الماراػػػابل الاػػػمامابلاليردر لرارػػػالل–الر ايػػػ ل ا  نػػػاشلاليردر لرارػػػالل– ػػػضلاليردر لرارػػػال

لنظـلاللايفل اللااـل عداالالد ا رلاليردر لرارال الي ا را.لل-ي ا رال ال
AT649 المواصفات الفنية وتقييم العروض 

 

مقدمػػال نظػػرلل امػػال ػػفلم ااػػوابلالمرا ػػابل لا ػػل داـلالمرا ػػابل ا ػػلرالر رالاللايوػػال للايوػػالد رللالعمػػرل
مرا ابلال وروػال المل  ػطال لمرا ػابلال دمػالليمرا ال لج دادلالم ااوابل لم ااوابل رارابلالرا  ل لال

العػػاقال لمنػػاطؽل م ػػاابلالم ااػػوابل لػػرضللا ػػرفلا داالماراػػابلدرػػزؿلاقلاػػادرال لقػػ ا ضل مػػرا ال
لذابلجدارلللز ال.

AT650 ( 2المشروع) 

 
لايرييػالدرا الم لقياللاؿلطال للالا ػالمقالػالمالميػال  لدرا ػالنظررػاليػنلالم ػاؿل  للنورػذلل ر ػالمعميرػال ل

ل. ل الاامؿلينلم اؿلدرا الالد يـ 
AT651 استقرار وتوجيو المركبة عمى الطريق 

 

اا ػل داـل يػػنللظػر ؼلػػعبررلل–ل  ػـلال ػرارلللال ػػان نااللوػاؼلل–لليمرا ػابلال ػػان ن اػا صلاا ػلقرارل
ال ػػػػرارلللاللوػػػػاؼل  ػػػػعبل– اػػػػا صلل  رػػػػولال ػػػػرارللل–لالطػػػػ لناا ػػػػلقرارلل–لي ػػػػرارلللال ػػػػان ناا ػػػػلقرارل

الععقال رفلز ارالالػد رافلليع ػعبلل–ليع يال قدرللال رارللليد رافللال ان ناانزاؽلل–الم  يال د فلانزاؽل
ل.لاا لقرارللع عبلال رارللالم  يال–الم  يال

AT652 ىندسة الصيانة المتقدمة 

 
اػػراناللاػػبلعػػر طلمعرنػػال ل ػػرامحل ػػرامحلالاػػرانالال قا رػػالليماػػرؾل  د ابلال ػػرل ل الورامػػؿل ل  عيػػول لال

لاإلاعال لل طرطلالارانال.
AT653 ) مناقشة أبحاث ) شفوى 

ل.مناقعال  ااضلمنع رللينلم اؿلماددل  ل ابرلذ ل عقال الل اص 
AT654 ىندسة النقل المتقدمة 

 
ل–ازجلاللنقػػؿلنمػل–نمػازجلاإل ػنادلل–اػؿلمعػااؿلالنقػؿلل–لط رقػابل يػنلنمػازجلالنقػؿلل–لعررػؼلنمػازجلالنقػؿل

لال رم الال طرالليع ااب.ل–معااؿللعظرـلاللديؽلل–معااؿلاقؿلالم ايابلل–لا رـلالع اال
AT655 تطبيقات الحاسب اآللي في مجال النقل 

 
يػػنللناالػػا ػػل داـلالاا ػػ لل–لط رقػػابلال رم ػػالالرراهػػراليػػنلم ػػاؿلالنقػػؿلل–ال رم ػػالالرراهػػرالالملقدمػػا
لا ل داـلالاا  لاالنلينلمعاعبلالنقؿلالملقدما.ل–درالمعال المعاعبلالنقؿلاللقير

AT656 قياسات ونظم قياس متطورة 

 
القرا ػػابلال طرػػال ا ػػل داـلاليرػػزرل لقرا ػػابلا عػػااؿل ػػاليرزرل لقرا ػػابلاإل يػػادابل اانوعػػاابل ػػاليرزر ل

ل.االنلالقرا ابل الا رل ينلالاا  ل لياصلالمعل ابل
لل
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ل
ل

AT657 اربتصميم التج 

 

لعرروابل  ا رال لالمعامعبلالمللررلل المعامعبلالمطيػ  للادرػدلقػرـلليػال لم ػل ةلدقػالالقرػاسل لاللايرػؿل
اإلااػػا نللينلػػػا حلاللايرػػػؿلقػػػرـلا  طػػاال لالقػػػرااابلالمطيػػػ  لاػػػذييال ل  لرػػارل ن ػػػ لطررقػػػالليماااػػػالل ل

 لا ا ل ىـلالع امؿلالمؤبرلل لدا ؿللعبررللالل ار لا  ا راالطررقالاا لرارل ا ل داـلاا لرارلالعع ا ن
ىػذهلالع امػؿل للاػػمرـل طػالاا لرػػارل لل وػرضل ػػددلالل ػار لا  ا ػػرا للايرػؿلنلػػا حلالل ػار لالمعميرػػا ل
لقررـلال اهلج راالالل ار ل عدللادردلالععقابلالرراهرال للادردلنقطلالااػ ؿل يػنلان ػ لقػرـلليمعػامعبل

لعدلال ا ؿلجلنلقرـلالمعامعبلالمللررلل لمناقعالالنلا حل.المطي  ال للقررـلالل ار ل 
AT658 إدارة الصيانة 

 

ااا رابلاانيرػارل لالمع لرػال الاػرانال لل طػرطلالاػرانال للنظػرـلمػ اردلالاػرانال لالطػرؽل ال اذلالقرارل ا 
مػػاؿلالاػػرانال لالامرػػالللنظػػرـلالاػػرانال لم ػػازفلقطػػ لاللرػػارل لاللايرػػؿلالعػػ انلليل طػػرطل الػػلااـليػػنل  

دارللالارانال. لالارانالالمعر طال لطرؽلاإلدارللينلالارانال ل يـلال ي ارابل ا 
AT659 خطيةالمنظومة الال 

 

 طرال لالطررقالالل ايقرالليلا رؿلجلنل عقػابلالطرؽلالدقرقالللايرؿلالنظـلالعل طرال ا نماطلالم ليوالالع
لرػػػرل ل داال ا ػػػلقرارل عقػػػابل طرػػػال لالػػػنظـلذابلاللرارػػػ لالمل طرػػػال لالطررقػػػالالععػػػ ا رالليلا رػػػؿلجلػػػنل

ل طرا.ا نظمالالع
AT660  تموث البيئةو المركبات 

 

بػاننل ا ػردلالنرلػر  رفليػنلاػؿلمػفلل-لا فل ا ػردلالنلررػؾلل–لا فل اا ردلالنرلر  رفلل–ل  ادمالالمرا اب
لا فلاليردر ار  نابلغرػرلالمالرقػاليػنلل–للا فل  ؿل ا ردلالار  فل–ماراابلاإلععاؿل العرارلل الهلطل

ل زر لالدقا ؽليػنلل–لا فلالم ادلالدقرقالينلماراابلال نزرفلل–اؿلمفلماراابلاإلععاؿل العرارلل الهلطل
اله هاالل–معال الغازابلالعادـلل–ااملااصل اللابرؼلل–ط قابلالار  فل  ا دلول –ا ط انالالمارؾل

الليػ ضلل–معال ػاللاله هػاال الػلااـليريػال–  النال المػفل  ػزاالال ػرارللاله هااللال ار رال الدا يرالل–
لالا لنلينلال ر ال.

AT661 ( 2ديناميكا المركبات) 

 

زابلال ػػػػرارللل–لزابلالماػػػػ ررفالػػػػلااـل ا ػػػػلقرارلل ػػػػرارللل–لطػػػػارلال نر مػػػػالنلللا اػػػػا صلاللرارػػػػ لال نا رػػػػ
ل–المااااللل–لااـل ا لقرارلال رارللم لالارراللعللواؼلالل–مراانراالاللعيرؽللي رارللل–ل نااؼلالمقط راب

ل–ال اػا صلالدرنامرارػاللقاييػالالمقطػ رللل–نمازجلملط رلل  رةللي رارللل–المااااللل عضلنمازجلال رارابل
ل اا صللدا ؿلال رارلل.

 

 

 

 

 

ل
ل
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ل
AT662 التحكم فى المرور ومعدات الراحة والسالمة 

 

 لنمذ ػالاراػالالمػر رل لدرا ػالنظررػالالطػ ا ررل اانلظػارل لمعػدابلالػلااـللمقدمال فلل ا  ل نظـلالػلااـ
يػػنلالمػػر رل لااامػػابلالػػلااـليػػنلالمػػر رل لالػػلااـلا مبػػؿليػػنلالمنظ مػػابلالمر ررػػولالا رػػرلل لمنظ مػػابل
العيرػػػؽلا  ل مالرارػػػال لآلرػػػالمعػػػدابلالرااػػػال المرا ػػػابلاللاررػػػؾلالمقا ػػػدل لهػػػ طللاررػػػؼلالاػػػال فللب رػػػبل

ل ر الالقا ةل.ل نظمالالا  لاالرال لالمعدابلا  رةللي عمالالالاقر الالي ا رال.لمعدابلالرياىرال.ال
AT663 ( 2تصميم المركبات) 

 
-لدا يرػال العػايرال-الػدرنامراال-الػدرنامراالالي ا رػالليمرا ػال-اللاػمرـلالػدا ينلليمرا ػال-العاؿلالعاـلليمرا ػال

ل.للامرـلالمنعع- ىند الالعاانابل-الملطي ابلال لالر نرال-ـلاالالر ننلالملطي ابلالاير ا رال اللاا
AT664 دوائر إليكترونية بالسيارات 

 

مقدمػػػال ل اػػػؼلالما نػػػابل الل ػػػا طل لطػػػرؽللايرػػػؿلالػػػد ا رلاإللالر نرػػػال لالػػػد ا رلالرقمرػػػال ل  ا ػػػابلمنطػػػؽل
نطػػؽلملاػػدلل لد ا ػػرلمنطػػؽلللا عرػػال ل(ل لد ا ػػرلملMOSFETلرانزر ػػل رلبنػػا نلالقطػػ ل ل  ا ػػالمنطػػؽل)ل

ماااػػػاللالػػػػد ا رل الاا ػػػػ ل.لالػػػػد ا رلاللمابريرػػػػال لما ػػػػرابلاإلعػػػػارابلالاػػػػلررلل لما ػػػػرابلاإلعػػػػارللالا رػػػػرلل ل
ما ػػرابلالللذرػػالالمرل عػػا لد ا ػػرلما ػػرلالعميرػػابل لم لػػدابلال ظػػا ؼل لماػػ ابلرقمرػػال لمابيرػػال لم لػػدابل

لرال لمااااللالد ا رل الاا  ل.القدرلل لد ا رلالقدرللاإللالر ن
AT665 تطبيقات الحاسبات 

 

لط رقػػػػابل يػػػػنلا ػػػػل داـلال رنػػػػامحلليػػػػنلاػػػػؿلالمنظ مػػػػابلالدرنامرارػػػػالليمرا ػػػػابلل–لMATLAB رنػػػػامحل
لط رقػػابل يػػنلا ػػل داـلال رنػػامحلللل-ق ا ػػدلالماػػرؾ(لل-الورامػػؿل–منظ مػػابلالل  رػػولل–)منظ مػػابلاللعيرػػؽل

منظ مػابلالل  رػول يػنل ر ػ لل–ي اػدابلاإللالر نرػالرالمرا ػابل)لاللعيرػؽلالوعػاؿلينللامرـلق انرفلالػلااـلل
ل.ق ا دلالمارؾلذ لاللااـ(ل–الورامؿلالمانعالليق ضلل-  عب

AT666 برمجة صيانة المركبات بالحاسب   

 
قطػ للط رقابل ينللادردلالم ز فلمفلل–لط رقابل ينل د لال  ماؿلالارانالل– رامحلالارانال الاا  ل

للط رقابل ينلا ل راجلاللقارررل.ل–اللرارل
AT667 تطبيقات اليندسة العكسية 

 

 هػ لا  عػادل-ال اىػابلالماػا رلالبنا رػال البعبرػالليػن  ا ؿلالقراسل-ال اىابل ميرابلاليند الالعا رال
االال ػػػرارابلا ل ػػػارل  ػػػزل-لالمعال ػػػالالاراررػػػالل  ػػػزاا-لايرػػػؿلاليامػػػابل ا ل ارىػػػال- الل ػػػا زابلاليند ػػػرال

 ل.لملهمنا لاا ل ارلالع لالرانل ا ل ارلاللع 

-الر ػػـلبنػػا نلا  عػػادل بعبػػنلا  عػػادلل  ػػزاالالمرا ػػابل-لقرػػرـلا ػػا للعػػدرعبلا  ػػزاالجذاللطيػػ لا مػػرل
ل.للقررـل ا ا لال اا صلالمراانرارال ا داال  زاالالمعادلال ا ل داـل رامحلالا   لاالنلالملااا

 

ل
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MD501 لغة فنية وكتابة تقارير 

ل-  ػي  لالا ػالاللقػارررل لنظرميػالل-اللقارررلالونرال ن ا يال ملطي اليػالل- ىمرالاللقارررل-لالميارابلاليل را 
 ا ل داـلالاا  لاالنلينلاللقارررل.

MD502 الطرق العددية 
اػػػؿلل-ل لرػػػؼلالمنانرػػػابلل-للواهػػػؿل اللاامػػػؿلالعػػػددةلم ػػػا ؿلالاػػػد دل لط رقاليػػػال.لال-الوػػػ ارؽلالماػػػددلل 

لالمعادابلاللواهيرالاانرال.
MD503 طرق تحميمية في اليندسة الميكانيكية 

 
م ػا ؿلالاػد دلمػ للط رقػابلل-لاػ رعبليػ رررلل-لاػ رعبلا ػعسلل-الػد اؿلالمرا ػالل-  رلالماػو يابل

لينلااىلزازابل مراانراالال  امد.
MD504 بيةطرق حسا 

 
ل لالمراانراررف لليميند رف لالاا  اب ل ج ل داـ لالاؿ لل–طرؽ لالمعاداب لل– ذ ر لاانرا ل–المعاداب

لل يرؽلال راناب.ل–لايرؿلجااا نلل–اللاامؿلل–المعادابلاللواهيرال
MD505 ميكانيكا متقدمة 

 
اراالل– ق انرفلالطاقالاراالال  ـلال ا نال ا ل داـلق انرفلنر لفلل–الزافل ا لقرارلا   اـلال ا  ال

ل.لاالراب
MD506 تحميل االليات والتصميم 

 
طرؽلا ا ل ر ابل   عبلل–لايرؿل ددةل نظرةللعلرابلاا لرالل–لايرؿلاراالاالرابلينلالم ل ةل

لالاامابل اللر سل.ل–اانزاؽل اللدارجللع  اـلالملعم ال
MD507 اإلىتزازات الميكانيكية 

 
اىلزازلل-المنظ مابلالمملدللل-قرـلالمنظ مال اللايرؿلالنمطنلل-الذابلالالؿلالملعددللالمنظ مابلال طر

للط رقابلاإلىلزازلالط لنل العرهنل اإللل ا نلل  مدلل.ل-طررقالالماو يابللل-الامرابل
MD508 ديناميكا المنظومات 

 
ل ل الم ا عرا ل الاير ا را لالمنظ مابلالمراانرارا لينلم اابلالزمفلل–سللا رعبلا عل–نمذ ا اللايرؿ

لم ا ؿلالقرمالاا لرال.ل–طرؽلالااابلل–دالالاانلقاؿلل– اللرددل
MD509 ديناميكا المحاور الدوارة 

لاىلزازلا  مدلل  نماطلالاراا.ل-اللعبررلال رر  ا  نلل-  االلارا نلاللامرؿلل-الزافلالماا رلالد ارلل 
MD510 ديناميكا اآلالت المتقدمة 

 
لل-ل لرؼلالمنظ مابل لالمل يابل الامرابلالمرا ا لطرؽ للطابل ا لعماؿ لالدرنامران ل لرؼلل-اللايرؿ
ل.المنظ مابلالوراغرال-ا اماؿلالدرنامرارالل-ال رر  ا  لل-اراالل ا  لالاامابل

ل
ل
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MD511 إىتزازات المنظومات الغير خطية 

 
لاللررل طنل العع ا نل لل-لا رعبلي رررلل-اإلىلزاز لينلم اؿلاللردد ل-لالد رابلالادرال-اا ل ا ا

ل.لا ل داـل رامحلاللايرؿ
MD512 تحميل اإلشارات 

 
  يزللل-اللاالرؿلال ررعاللو رررل-ااعارابلالعع ا رالل-لايرؿلي رررل-ل مر لال رانابل ل ن اعلاإلعارابل

لالقراسل ل اا ايا.
MD513 تشخيص أعطال 

 
اوااللا داال ل مرلل-طرؽلاللايرؿل لالمعال الل-راسلل  طاؿل لملا عاليالا يزللالقل- ن اعلا  طاؿل

ل.لالمنلح
MD514 الروبوتات 

 
لل-ما نابلالر   بل لل-اللا رعبلالمل ان ا لالم  يا لالاراا لينلل-نماذجلالر   بلل-درنامراا اللااـ

لا ل دامابلالر   بلينلالانا ا.ل-الم ه ل الق ،لالماراال
MD515  جيا التحكمتكنولو 

 

 ناارلل–ل ارؼلاداالالمنظ مابلالدرنامرارالل–لايرؿل ل يرؽلمنظ مابلاللااـلذابلااعارابلالر عرال
ل ا لعماؿلطرؽلل–لايرؿلاالزافل اا طاالل–الا ا رالل–اللااـلاا لرال اا ل ا ابلالمرايرال الم لقره
لطرؽلالااابللاؿلالمنظ مابل.ل–الاي ؿلالعددرال

M 516 م آلىتحك 

 
ا ػػل ا الالمظ مػػابلالمراانرارػػاليػػنلل-الما نػػابلا  ا ػػراليػػنلمنظ مػػابلالػػلااـلل-لاػػنرؼل نظمػػالالػػلااـل

ل زؿلااىلزازابللايرؿلاالزافل اا طاال.ل-م اؿلالزمفل
MD517 تطبيقات وتصميم منظومات التحكم 

 
ل لالعميرا لاللااـ لل اداب ل اللنورذ لالاا   ل ا ل داـ ل اللامرـ لطرؽلل–اللايرؿ ل ج لعماؿ لليلااـ مقدمو

لا ا لالمناظرلل.ل–ل ارؼلالمنظ مابلل-  لق اؿلااعارابل–لااـلالعددةلالااابل ال
MD518 توظيف اآلليات والمناوالت 

 
موااؿلاالرابل د رىالل-طرؽلاللايرؿلا مبؿلل-ل ظرؼلاالرابلالم ل رال الوراغرالللرعردلاراالا   اـل

ل.للط رقابل ن اعلالمنا ابل-الم ه للينلالل  رال اللااـلين
MD519 نظرية وأجيزة القياس 

 
ل-للايرؿلااعارابل- ال  طاالالقراسمعالل-قراسلاإلىلزازابل الق ةلل- اا صلا داال  يزللالقراسل

لا  طاالالبا لال لالمللررل.
MD520 طريقة العناصر المحدودة 

 
لط رقابلينلالمنع بلل-عادابلالمنظ مابلالم ل رال الوراغراللا رفلمل-  ا رالطررقالالعناارلالماددلل
ل.لا ل داـلال رم رابل- لايرؿلاإل يادابل اإلىلزازابل

ل
ل

ل
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MD521 التحميل بإستخدام العناصر المحدده 

 
اللنورػػػػذلالعػػػػددةلل–طػػػػرؽل د اؿلالل ايػػػػؽلل–طررقػػػػالالمل قرػػػػابلالمبقيػػػػالل–موػػػػاىرـلطررقػػػػالالعنااػػػػرلالماػػػػددهل

للط رقابلىند رال.ل–اا  ل ج ل داـلال
MD522 الرسم اليندسى 

 
ر ػـلالم ػػاقطل القطا ػابل ج ػػل داـلل–اا ػػقاطلالعمػ دةلل–العميرػابلاليند ػرالل–  ا ػرابلالر ػـلاليند ػػنل

ل رامحلالاا  لاالنل"ل  ل اادل"ل.
MD523 الرسم الميكانيكىباستخدام الحاسب 

 
 عمػػابلل-ال يػػ صل الل ػػا زابلل-الم ااػػوابلالونرػػالل-ارػػالا ػػل داـلال رام رػػابللر ػػـلاللرار ػػابلالمراانر

ل.للعطر لال ط ا
MD524 تكنولوجيا التصنيع 

 
ل–قطػػػ لالمعػػػادفل"لماارنػػػابل  ػػػددلالقطػػػ ل"لل–ل ي ػػػؿل ميرػػػابل طػػػرؽلاللاػػػنر لل–نظػػـلاللاػػػنر لاليند ػػػنل

للعارؿلالمعادفل"لال  ااال الادادلل".ل–  ماؿلالااجل
MD525 عمم المواد 

 
قػػال ػػػرفلال نرػػػالالم يررػػػال  ػػػ اصلالمػػػ ادلاليند ػػػرال الػػػلااـليريػػػالمػػػفل ػػػعؿلللررػػػرلاللرارػػػ ل العميرػػػابلالعع

ل.لالمعال ابلالاراررال–ال  ا ؾلل–الم ادلالمؤلوالل-ال زيرابلل–ال  لرمرابلل–الم ادلالمعدنرالل–اانلا رال
MD526 تحميل االجيادات 

 

-نظررػػػابلا نيرػػػارل-ماػػػددابلا  يػػػادل ا نوعػػػاؿلل– ػػػاا رللايرػػػؿلاا يػػػادل اانوعػػػاؿل  عقػػػالاػػػؿلمنيػػػال
لاالل االل–ا  زاالالماميالما ررال لل–اا مدهلالم لدررهل اانا ر لالمعرهاللعزـ  الامرابلالمعرهاللعػزـ 

لاانانػػاالل–اانانػػاال ا  مػػدللاللرػػرلل–ا امػػاؿلالدرنامرارػػالل–ااامػػاؿلالمرا ػػالل–اللػػر رـلالنػػالحلمػػفل ػػزـ 
لاليز ال.ل-الم ادلالمرنالل–ا ل اال الرقا ؽلالمعدنرالل–الاللاد لما رر

MD527 قياسات األبعاد بالحاسب 

 
لقنرابل لا ل دامابل رامحلالاا ػ ليػنلل-طرؽلل ارؼلا  عادلل-الدقالينلا  عادلالل ادلرال لالل ا زابل

ل.لر ـلالمنلحل لل اروو
MD528 تصميم ميكانيكى 

 

اانرارالمبؿلقع  ظلالقدرهل لالر اطابل ل اعبلاليااـل لاا مدهل لالقارنابل لالرارػابللامرـلاا زاالالمر
ل–ارا ػػػنلاللامرػػػؿلالعجالااارػػػالاللدار رػػػالل–لاػػػمرـلاللػػػر سلالعدلػػػول الايز نرػػػال الد درػػػال الم ر طرػػػالل–

لاللزرربل ارا نلاللامرؿلاليقمرال.
MD529 الترايبولوجيا 

 

ل-نظررػػػػالاللزررػػػػبللاليرػػػػدر درنامرانلل-لايرػػػػؿلىرلنػػػػزلل-الاػػػػاؾل الل اػػػػؿلآلرػػػػابلاإلل- اػػػػا صلال ػػػػط ال
 نػػػػ اعلالزرػػػػ بلل-اللزررػػػػبلاليرػػػػدر لرانلالمػػػػرفلل-الارا ػػػػنلاليردر  ػػػػلالرارالل-اللزررػػػػبلالاػػػػدةل الم ػػػػليطل

ل اإلهايابل.
 

ل
MD530 التصميم باستخدام الحاسب 
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ل لالانا ا ل ملطي اب ل الاا   لاللامرـ لا  ل-  ا راب لىند ا لال عد لالبعبرا لل لرؼلل- اـ طرؽ
ل لل-المنانرابل ا  ط  لاللامرـ ل الاا  لل-مد عبل م ر ابل رامح لاللامرـ لم لل-للاب اللوا ؿ

ل.للال رامح
MD531لل-لامرـل  زاالآابلاإلالراؽلالدا ينلال

رػال مػ دلالارنػؾلدرنامرال-ا امػاؿلالدرنامرارػال الاراررػال يػنلا ػزاالاالػالل- ن اعلآابلاإلالراؽلالػدا ينل
ل.لد رابلالل رردل اللزرربل-الل ا زابل ال ي صلليلرار ابلل-الزافلا  زاالاللرددرالل-

MD532 تصميم أوعية الضغط 

 
ل ل ال مراا لالرقرقا لا   را لين لل-اإل ياداب لالاراررا لل-اإل ياداب ل الرقا ؽ لاليااـلل-ا ل اا طرؽ

ل.اللااـلينلاللديؽل الهلطل طرؽلالقراسلل-لماا سللامرـلال-اللديؽلينلا نا ر لل- م ااواليال
MD533 طرق التصميم األمثل 

 
اللايرؿلا مبؿللمللررابلملعددللل-اللقرر ل معادابلملعددللالاد دلل-اللايرؿلا مبؿلليد اؿل اادرولال عدل

للط رقابلينلاللامرـلالمراانران.ل-مقدماللي رم الال طرالل-اللايرؿلا مبؿل قر دلل-
MD534 ضبط الجودة 

 
در ابللعطر لل-الل ا زابلل-اللااـلينلن  رالال امابل دقالا  عادلالل ادلرالل-الواصلالوننلليمنلحل

ل.ل ر  لاللعلرؿل-ال ط ل
MD535 المواد المعدنية والغير معدنية 

 
ر ابلالارارللاللا رعبلم لللررلدل-مرااؿللا رفلال زر ابللل-منانرابلالط رلليادردلل-لانرؼلالم ادل

ل.ل ن اعلالاي ل-للررلال  اصلم لالمعامعبلالاراررالل-
MD536 المواد المؤلفة 

 
ل لا  ط  ل رف لالر اط ل  ن اع لل-الما ناب لاللانر  لل-طرؽ لالمرار  ا  ن لالعرا  للل-اللرار  نظرراب

لا لعماؿلالم ادلالمؤلوالينلاللامرـل الانا ا.ل-ال اا صل  ن اعلاإلنيرارل الا  رل
MD537 اختبار وخواص المواد 

 
ج ل ارابلالعدل لاالل االل–  ماؿلمعميراللعمؿلج ل ارابلمعميرالللقررـلال  اصلالمراانرارال مقا مالالم ادل

لاإل ل ارابلالمرار  ا  رالليمعادفل ال  ا ؾل.ل– لالاعدهل لالادـل لالايؿل ل الزاؼل
MD538 القياسات الغير إتالفية 

 
ل ن اعلاا ل  لل-ارابلاليند را لاا ل ارل لالمعاررل ل لملطي الياللل-  يزل ل ن ا يا اا ل ارابلاللررلالعيرا

ل  يزللالقراسل لدقليا.
MD539 اختيار و تطبيقات المواد اليندسية 

 
ل ل لالمراانرارا لالوزرا را لاليند را لل- ن اعل ل اا صلالم اد لليم اد   الر لمن لل-الم ااوابلالمعراررا

للعبررلالع امؿلال  رالطرؽل  ط ابلا لرارلالم ادل.ل- لالل اؿلالاد ل
ل
ل

ل
MD540 المرونة والمدونة 
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لالمر نال لط رقابلينلالينل اإلنبناال ااابلاإل يادابلبعبرالل-الععقابل المعادابلالااامالينلاالا

للايدلالمرفل اليدف.الل-نظررابلاليد نالل-اؿلم ا ؿل معريالاازااابل د اؿلاإل يادابلل-ا  عادل
MD541 ميكانيكا الكسور 

 
ل ل اليدنا لالمرنا لالا  ر لل-مراانراا لالا  ر لل-لايرؿ لالعر خ لل-انلعار ل ل ا زابلل-الايؿ اإل لمادرا

للط رقابلينلالانا ا.ل-ا نيرارل
MD542 تحميل االنييارات الميكانيكية 

 

اني ارللال  لرمرابلنلر ال–ل  نل  لاللامرؿلالملاررللدى رلا للدننلالمعادفل    لالاد ل لاللعبررلاللرار  ل
ل الزاؼل لالايؿ لنلر ا لالم اد لين لا نيرار لجن واضلدر ابلالارارل ل   ل  رلواع جنيرارلل–اللعققابلالدقرقا

ل.الا  رلمقدمالينلمراانراال–جنيرارلاا ط لنلر الالاد ل اللعاؿلل–اا  اـلج لالرارال درنامرارال
MD543 المشروعل 

لينلل اصلالد ي مالالمقررلل 
ل
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ل
ل
MD601 ديناميكا المنظومات المتقدمة 

 

اؿلم ا ؿلالادلا  ؿلل-دالالاللا رؿلل-نمذ الالمنظ مابلالمراانرارال الاير رال اليردر لارال الاراررال
ل-للرددلاللايرؿلينلم اؿلال-اإل ل ا الالارلل المبارللينلم اؿلالزمفلل- طررقالا عسل الطرؽلالعددرال

لمقدمالينلاللااـل.
MD602 االىتزازات الميكانيكية و تطبيقاتيا 

 
اىلزازلل-المنظ مابلالمملدللل-قرـلالمنظ مال اللايرؿلالنمطنلل-المنظ مابلال طرالذابلالالؿلالملعددلل

للط رقابلاإلىلزازلالط لنل العرهنل اإللل ا نلل  مدلل.ل-طررقالالماو يابللل-الامرابل
MD603 رق تحميمية في اليندسة الميكانيكيةط 

 
م ا ؿلالاد دلم للط رقابلل-لا رعبلي رررلل-لا رعبلا عسلل-الد اؿلالمرا الل-  رلالماو يابل

ل.لينلااىلزازابل مراانراالال  امد
MD604 الترايبولوجيا اليندسية 

 
م ادلل.لا رابلا  ط ل معال ليال-ااارالالم ادلاإلالل-الم ادلالمقا ماللي ر،لل-ط رعالالم ادلاللرر  ل  رال

للط رقابل ينلا  زاالاللرر  ل  را.ل-اللزلرؽل
MD605 تحميل عددى 

 
ل-م ا ؿلالاد دل لط رقابلينلاانعااابل ااىلزازل ارا نلالماا رل انلقاؿلالارارللل-لالو ارؽلالماد ده

لاللواهيرالاانرال.لاؿلالمعادابلل-ل لرؼلالمنانرابلل-اللاامؿل اللواهؿلالعدد،ل
MD606 طريقة العناصر المحدودة 

 
لط رقابلينلالمنع بلل-لا رفلمعادابلالمنظ مابلالم ل رال الوراغرالل-  ا رالطررقالالعناارلالماددلل
ل.لا ل داـلال رم رابل- لايرؿلاإل يادابل اإلىلزازابل

MD607 عمم و ىندسة المواد 
ل.لالععقال رفل نرالالم ادل   اايال  دا يال-الم ادل  اصلل-ال نرالالم يررالليم ادل 

MD608 التحميل التجريبي و العددي لإلجيادات 

 
الطرؽلالمعميراللقراسلاإلنوعاابل اإل يادابلل-  ا رابلالمر نال اليد نالل-ماددابلاإل يادل اإلنوعاؿل

ل.للط رقابل–مقدماللطررقالالعناارلالماد دللل-
MD609 الخصائص الميكانيكية لممواد اليندسية االختبارات و 

 
ل-الم ااوابلالقرا رالا ل ارلالم ادلل- ن اعلاا ل ارابل)اا لالرارال لالدرنامرارالالمليوال لاللررلمليوا(ل

ل  اصلالم اد.ل-الم ادلالمؤلوا(ل-ال ررامرؾ-ال  لرماراب-ال اا صلالمراانرارالليم ادلالم ليوال)المعادف
MD610 ا اآلالت المتقدمةديناميك 

 
لل-ل لرؼلالمنظ مابل لالمل يابل الامرابلالمرا ا لطرؽ للطابل ا لعماؿ لالدرنامران ل لرؼلل-اللايرؿ
ل.لالمنظ مابلالوراغرال-ا اماؿلالدرنامرارالل-ال رر  ا  لل-اراالل ا  لالاامابل

ل



 777 

MD611 التصميم الميكانيكي المتقدم 

 
ل الاا  ل لللامرـل-  ا رابلاللامرـ لال اىزل لال رامح لالماارنابل ا ل داـ -لط رقابل)  مدلل-  زاا

لق ا ض...جلخ(.ل-م ننابل-راراب
MD612 ميكانيكا الكسور 

 
اللامرـلل-طرؽللعررفلملانالالا رلل-لانرؼل ن اعلالا  رلل-نم لالعر خلل-  ا رابلمراانراالالا  رل

ل.لاامفلهدلالا ر
MD613 ميكانيكا المواد المؤلفة 

 
اللامرـل ا ل داـلالم ادلل- اا صلالم ادلالمؤلوالل-طرؽلاللانر لل-ا نابل للرار لالم ادلالمؤلوالم

للط رقابلىند را.ل-المؤلوال
MD614 المواد اليندسية المتقدمة 

 
الم ادلال لرماررالل-المعال الالاراررا(لل-ال  اصل-العادردرال)اللرار الم ادلالمعدنرال ال  ا ؾلالادردرال ل

ل.لالم ادلالذارال-الم ادلالمرا الل-الم ادلال ررامرارالل-
MD615 المرونة والمدونة التطبيقية 

 
لق ا دلال ه علل-  ا رابلنظررالاليد نالل-دالالاا يادلل- عقابلالمر نالل-اانوعاؿلااابلاا يادل ل

لرقاب. لطل-اللايدل لل اإلن را ل
MD616 بتصميم أوعية الضغط وشبكات األنابي 

 
ل ل ال مراا لالرقرقا لا   را لين لل-اإل ياداب لالاراررا لل-اإل ياداب ل الرقا ؽ لاليااـلل-ا ل اا طرؽ

لاللااـلينلاللديؽل الهلطل طرؽلالقراس.ل-لامرـلالماا سلل-اللديؽلينلا نا ر لل- م ااواليال
MD617 تصميم أجزاء آالت اإلحتراق الداخمي 

 
درنامرارال م دلالارنؾلل- اماؿلالدرنامرارال الاراررال ينلا زاالاالالال- ن اعلآابلاإلالراؽلالدا ينل

ل.لد رابلالل رردل اللزرربل-الل ا زابل ال ي صلليلرار ابلل-الزافلا  زاالاللرددرالل-
MD618 اختيار و تطبيقات المواد اليندسية 

 
ل-عارررلالمؤبرللينلا لرارلالم ادلالمل-الم ااوابلالقرا رالليم ادلل- ن اعل  اا صللالم ادلاليند رال

لطرؽلا لرارلالم ادلينلاللط رقابلاليند را.
MD619 تحميل اإلشارات 

 
  يػزللل-اللاالرؿلال ررعاللوػ رررلل-ااعارابلالعع ا رالل-لايرؿلي رررل-ل مر لال رانابل ل ن اعلاإلعارابل

 القراسل ل اا ايا.

MD620  إدارة الجودة 

 
در ابللعطر لل-الل ا زابلل-اللااـلينلن  رالال امابل دقالا  عادلالل ادلرالل-حلالواصلالوننلليمنل

ل ر  لاللعلرؿ.ل-ال ط ل
MD621  قياسات ىندسية 

 
ل-للايرػؿلااعػارابل-ل ال  طػاالالقرػاسمعالل-قراسلاإلىلزازابل الق ةلل- اا صلا داال  يزللالقراسل

 ا  طاالالبا لال لالمللررل.

ل
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MD622 تبارات الغير إتالفية لممواد االخ 
لاا ل ارابلاللررلجلعيرالليم ادل) الم ا ابلالو ؽلا لرال- ن اعلاا ل ارابلاليند رال 

MD623 إىتزاز المنظومات الغير خطية 

 
ل-الػػد رابلالادرػػػالل-اا ػػل ا اليػػػنلم ػػاؿلاللػػرددلل-لاػػ رعبليػػ رررلل-اإلىلػػزازلاللرػػرل طػػنل الععػػػ ا نل

لل.اللايرؿا ل داـل رامحل
MD624 توظيف اآلليات والمناوالت 

 
موااؿلاالرابل د رىالل-طرؽلاللايرؿلا مبؿلل-ل ظرؼلاالرابلالم ل رال الوراغرالللرعردلاراالا   اـل

ل.لط رقابل ن اعلالمنا ابلل-ه لينلالل  رال اللااـلينلالم ل
MD625 تكنولوجيا الروبوتات 

 
ل-نظػػـلالقرػػاسلل-نظػػـلالنقػػؿل اادارللل- نػػاالالعػػاـللػػنظـلالر  ػػ بل  ظرولػػولالل-لعررػػؼلالر ػػ بل للط رقالػػول

 مقدماللنمذ الالر   ب.ل-نظـل للااـل ل رم الالر   بل

MD626  التصميم األمثل لممكونات الميكانيكية 

 
ابلملعػددللاللايرػؿلا مبػؿللمللرػرلل-اللقرر ل معادابلملعػددللالاػد دلل-اللايرؿلا مبؿلليد اؿل اادرولال عدل

 لط رقابلينلاللامرـلالمراانران.ل-مقدماللي رم الال طرالل-اللايرؿلا مبؿل قر دلل-

MD627 تحميل االنييارات الميكانيكية 

 
طػرؽللايرػؿلاانيرػارابلالمراانرارػالل-طػرؽلالػلااـليػنلاانيرػارابلل-نظررػابلاانيرػارلل- نماطلاانيرارابل

لااابلمدر  الاانيراراب.ل-

MD628 تشخيص أعطال 

 
اوػااللا داال ل مػرلل-طػرؽلاللايرػؿل لالمعال ػالل-ا يػزللالقرػاسلل  طػاؿل لملا عاليػالل- ن اعلا  طاؿل

لالمنلح.
MD629  تحكم آلى 

 
ا ػػل ا الالمظ مػػابلالمراانرارػػاليػػنلل-الما نػػابلا  ا ػػراليػػنلمنظ مػػابلالػػلااـلل-لاػػنرؼل نظمػػالالػػلااـل

ل. زؿلااىلزازابل-م اؿلالزمفل
MD630 ديناميكا المحاور الدوارة 

لاىلزازلا  مدلل  نماطلالاراا.ل-اللعبررلال رر  ا  نلل-  االلارا نلاللامرؿلل-الزافلالماا رلالد ارلل 
MD631 المغة الفنية و كتابة التقارير اليندسية 

 
الميػػارابلالمطي  ػػاليػػنلل-ررل  ػػي  لالا ػػالاللقػػارلل-اللقػػارررلالونرػػال ن ا يػػال لملطي اليػػاللل- ىمرالاللقارررل

لا ل داـلالاا  لاالنلينلاللقاررر.ل-  الر للنظرـلاللقارررلل-اليلالالونرال
MD632 .المشـــروع 
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ل
AR501 أسس التصميم المعماري 

 

ا طػػرلالماػػددلللعميرػػابلاللاػػمرـلالمعمػػار،ل اللػػنللػػؤبرل يػػنلاػػراغال ىػػداؼل ميرػػابلاللاػػمرـل
ااعاالرابلالبقايرال اا لما رال ال را رال ااقلااردلل ااهايالجلػنلل–عارررللقررـلالمعر  ابل م

للايرؿل لقررـلالمعر  ابل العميرابلاللامرمرا.ل–ااعاالرابلال ر رال العمرافل الم اردل
AR502 اتجاىات ومدارس التصميم المعماري 

  AR601 الل  يػػابلل–اللاػػمرـلالمعمػػار،ليػػنلالعػػالـل الػػد ؿلالنامرػػالاال اىػػابلالمعماررػػال مػػدارسلالواػػرل ل
ل– الماػػا ابلااقيرمرػػال المايرػػػاللاػػراغالمػػػدا ؿلملااميػػال ملمػػارزلللعميرػػػابلاللاػػمرـلالمعمػػػار،ل

لقررـل لايرػؿلناقػدلليل  يػابل المػدارسلالواررػال الونرػال المعماررػال برقػالالاػيال اللاػمرـل اللعػارؿل
لالمعمار،.

AR503 ل والتكوين المعماريالتشكي 

AR602 

مواىرـل   سلاللعارؿل اللا رفلالمعمار،ل ارل اطيمال مػدةللعبررىمػال ال  انػ لال ظرورػال اانعػا رال
  ػػػسلاللعػػػارؿلل–الععقػػػال ػػػرفلا ػػػسلاللعػػػارؿل  مالرػػػابلالعمػػػارلل العمػػػرافلل– ال مالرػػػال البقايرػػػال

رػػػال المػػػػدا ؿلاللارر رػػػالالم ليوػػػاللعميرػػػػالالمعمػػػار،لالم ليوػػػال موػػػاىرـلالوراغػػػػابل المال رػػػابلالماد
 اللعارؿل اللا رفلالمعمار،.

AR504 بحوث تطبيقية معمارية 

 

 يػػ رللالعمػػؿلال ابػػنلاللط رقػػنل لطػػ ررلاماانرػػابلال اػػضلالعيمػػنل المرػػداننل لػػ يررلالم ػػاؿلللط رػػؽل
درا ػػػػلياللالموػػػػاىرـل اا ػػػػسل   ػػػػالر لا دااليػػػػنلمنػػػػاىحل ابرػػػػال ا ػػػػل داـلالمعي مػػػػابلاللػػػػنللمػػػػب

 لط ررىػػػػاليػػػػنلا اػػػػاضليردرػػػػال  ل ما رػػػػالمػػػػفل ػػػػعؿل رشلالعمػػػػؿل النػػػػد ابلالعميرػػػػال العػػػػر ضل
 ال ما را.

AR505   ِ تطبيقات الحاسب اآللي 
AR628 اللط رقػػػابلاللػػػنلل ػػػا دليػػػنل ميرػػػالاللاػػػمرـل ال ػػػاذلالقػػػرار.للط رقػػػابلالاا ػػػ لاليػػػنليػػػنل

لم ليؼلالم اابلالمرل طال ممار الالمينا.
AR506 العمارة المعاصرة في مصر 

 

اطلاإلر ا رػػال ال ػػي رالقػػلل هػػر لالنماػػرلدرا ػػالم هػػ  رال لايريرػػالللقرػػرـلالعمػػارللالمعااػػرلليػػنل
مػػػػفل ػػػػعؿلدرا ػػػػابلمردانرػػػػاللاػػػػاابلدرا ػػػػرالل ذابلا ىمرػػػػالليلطػػػػ رلالم ػػػػلق ينلليعمػػػػارللالمايرػػػػا

لعمػارللالمايرػالالمعااػرلللم ليؼلاال اىابلالمعماررال ذلؾلللعمرؽلييـلالطع ل ػفل اػا صلا
 .المار، ر طيال اللراضلالمعمار،ل

AR507 مشروعات معمارية 
AR608 اماانرػػابل مػػ لالمعي مػػابل المػػدا ؿلالعيمرػػال   ػػا ؿلاللع رػػرل اإلظيػػارلالم ليوػػالمػػفل ػػعؿللنػػا ؿل

اادلالم هػ  ابلالمعماررػالمػفلال اقػ لالمايػنلالمعااػرل درا ػالالماػددابلاللاػمرمرال ال اػ ؿل
جلػػػنل ػػػدا ؿلاللاػػػمرـلالم ليوػػػػال لقررميػػػال اقلػػػراالالايػػػ ؿلاللاػػػػمرمرالاللػػػنللاقػػػؽلالنػػػ اانلال ر رػػػػال

  البقايرال ال اررال ااقلاادرال.
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ل
AR508 العمارة المعاصرة في مصر 
AR604 ،للاررخل نظررابلالوارلالمعمار

لمعمػػػػار،ليػػػػنلاطػػػػارلالعمػػػػؿلال–موػػػػاىرـلاللػػػػاررخلالمعمػػػػار،ل منػػػػاىحلاا ػػػػلقراالاللػػػػارر نلالم ليوػػػػال
الععقابلالل ادلرال ػرفلمدار ػنل ال اىػابل لاػ ابلالواػرل يي ػولولل–المال ةلااعمؿلليم لمعابل

لاا لما رػػال  ػػرفلالواػػرلالمعمػػار،ل نلا ػػول مػػدا ؿل  د رػػابلالواػػرل يػػنلاان ػػانرابل الونػػ فل العيػػـ 
اػيال لػاررخل نظررػابلالواػرل النقدلالمعمار، لاع اسل  يوراللعددلمػفلال اػ ضل الدرا ػابل برقػالال

المعمػػػار،لمػػػفل ػػػعؿلالعمػػػؿلالمال ػػػنل المرػػػداننل رػػػلـلا ػػػدادىال  ي رليػػػال  رهػػػياليػػػنل رشل مػػػؿل
  ايقابلدرا را.

AR509  نظريات وفمسفة الجمال 
AR609 نظررػػالل–الععقػػال ػػرفلالعمػػارلل القػػرـلاإلن ػػانرالل–اللعررػػؼل عيػػـلال مػػاؿل نظررػػابل يي ػػوالال مػػاؿل

ـل نظررػػػابل يي ػػػوالال مػػػاؿل  ػػػرلالعاػػػ رلاللارر رػػػالالمعماررػػػال قػػػرـلالااػػػـلال مػػػالنل معنػػػنلالقػػػر
لال يورػػػابلالبقايرػػػال ليمهػػػم فل المعنػػػنل الرمػػػزل   ػػػسلاللعػػػارؿلالمعمػػػار،ل  عقػػػالاادارؾل مويػػػـ 

لليم لم ل ا يرادل.
AR510  العمارة االقميمية والمحمية 
AR603 دؼلاللعػػرؼل يػػنلالماػػددابلالبقايرػػال اا لما رػػال اللارر رػػالموػػاىرـلالعمػػارللااقيرمرػػال المايرػػال يػػ

ل– ااداررػػػال ال را ػػػرال الاهػػػاررال ال ر رػػػالاللػػػنللػػػؤبرل يػػػنلالعػػػاؿلالمعمػػػار،ل الن ػػػرحلالعمرانػػػنل
جماانرػػػابلالم لمعػػػابل للاليػػػالل–مناقعػػػالالماػػػددابلمػػػفل ػػػعؿلموػػػاىرـلالعمػػػارللالعػػػع رال الليقا رػػػال

 انرا. لع رراليالالمعماررال العمرل

AR511 برامج ومناىج التصميم 
ماػػػا ابلاللنظرػػػرلالعالمرػػػال ااقيرمرػػػاللاػػػراغالالمػػػدا ؿل الما نػػػابل المرااػػػؿلالمرل طػػػال عميرػػػابل 

لاامػػػػػؿل نعػػػػػطالاػػػػػراغالال ػػػػػرامحلاللاػػػػػمرمال د رلالم ػػػػػلعميرفلل–اللاػػػػمرـل لط رقاليػػػػػالالم ليوػػػػػال
نرػػػػال اا لااررػػػػالال ااػػػػال اا دا رػػػػالالماػػػػا ابلالعقعل– ال ما ػػػػال الماػػػػمـليػػػػنل نػػػػاالما ناليػػػػال

   ميرابلاللقررـل ال اذلالقرار.

AR512 تشريعات عمرانية 
AR612 الواػرلل–مرااؿل ما نابل ا ا رابلالعمؿلالمعمار،ل ل   الر لالممار ال الوا يرابلالمرل طال يػال

 ل معػػااؿلمعماررػػاللالمعػػر  ابل المؤ  ػابلالالنظػرةل اللط رقػػابلالعميرػاللعميرػػابلالممار ػال ادارل
ال اق لالماينل ل ااطارابلالمنظمالليعمؿلالمعمار،ل العمراننل مالررل طل ولمفلمؤ  ابل قػ انرفل

  لعررعابلمنظماللي ناال العمرافل.

AR513 لنقد المعماريا 
AR610 الععقػػػػال ػػػػرفلالنقػػػػدلل–موػػػػاىرـلالنقػػػػدلالمعمػػػػار،لالػػػػر طلمػػػػ لالنقػػػػدليػػػػنلالم ػػػػاابلاإلن ػػػػانرال الونػػػػ فل

الععقػػػال ػػػرفلالنقػػػدلل–الممار ػػػالالواررػػػال الوي ػػػورال الععقػػػابلالل ادلرػػػال ػػػرفلالبقايػػػالالعامػػػال النقػػػدل ل
 لط ررلقدرابلالنقدلالمعمار،.ل– اا داعل الاراابل اللا ابلالمعماررال البقايرال

ل
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AR514 دراسات الجدوى لتنمية المشروعات 
AR607 ل زرػػػ لل–الط  غرايرػػػال–المرػػػاهلال  يرػػػالل–اللر ػػػالل–ال اػػػا صلالم قػػػ لاليند ػػػرال الونرػػػال الط رعرػػػ

ل–اللن ػػرؽلالعػػاـلليم قػػ لل–المرايػػؽلل–الابايػػالال نا رػػالل–الابايػػالال ػػاانرالل–منػػاطؽلاا ػػلعماابل
اللعػلرؿلل–العا ػدل ن ػ الاا ػلبمارلل–اللم رؿل المدللالزمنرػالل–اللايوالالعاميال اللواريرالليمعر عل

 إلدارل.ال– الارانال اااعؿل

AR515  التصميم الداخميمقدمة في 
رلطنلالمقررل اػا صلالوراغػابلالدا يرػال)الر ر ػرال الور رػا(ل اللعبرػضل ا لػ افل الميمػسل المػ ادل 

 الملطي ابلال ظرورالهمفلنطاؽللعبررىال ينللاػ رفل لعػارؿللنورػذلالوراغػابل.ل رػلـلاللرارػزل يػنل
 الوراغابلالدا يرالالمايرا.

AR516 ريخ وفمسفة عموم وتكنولوجيا البناءتا 
AR616 لال ناال لال ناال.ل–لان ل  رالال ناالل–نظررابلال ناالل–لاررخل يـ   يي وال يـ 

AR517 مواد البناء الحديثة 
AR614 مػ ادلال نػاال ال ػ دللالعػاميالل–ال  ان لال ظرورال المظيػرلال مػالنلل–معارررلاا ل ارللم ادلال ناال

 مدةلل ايرىالينلال  ؽلالمار،ل العالمن.ل–درلم ادلال ناالالادرباللينلمارلماال–ليمنععل

AR518  مواصفات واقتصاديات المباني 
ا ا لاللاػالرؼلل–نظررابل وضللايوالال ناالل–الل زرفل اللع رفلل–اللعاقدل ينلمقا ابلاللنورذل 

 اللنورذل.ا  سلالمالرال المقارنال رفل ر ضلل–لمرااؿلاإلنعاالالم ليوال

AR519  بحوث تطبيقية في عموم وتكنولوجيا البناء 
لال نااللان ل  رالالن اال  لا  الر (ل.ل–ال امابلل– ا ضلال ناال)لالم ادلل–نظررابل يـ 

AR520  تحسين األداء ومعدات البناء 
AR615 ا داال  وػضلل  سلا لرارلالمعدابل رفلريػ لاوػاالل–لط رلا ل داـلالمعدابلينل ميرابلال ناال

لمعدابلاللعرردلينلال  ؽلالماررال العالمرال.ل–اللاالرؼل
AR521 تكنولوجيا التركيبات الفنية 

 اللاررؼ.ل-الماا دلل–قرا ابلاارالل–المعدابلل–العزؿلل–الم ارابلل–اللرار ابلالاارال 

AR522 نظم وعمميات البناء 

 
 عػضلنظػـلل–ال ادابل ا قالاللانر لل–رؼللط رلنظـلاانعاالينلمارلا اافلمن وضلاللاال

 المزارال العر  للاؿلمنيال  د ةلا ل داميالينلمارل.ل–اانعااابلالادربال

AR523 إدارة المشروعات والتنفيذ 

 

ل– ناػرلال قػبل اللايوػاليػنلا لرػارل يهػؿلم ػارابلاللنورػذلل–ا سل هػ ل طػال اللنورػذل ػالم ق ل
درا ػالل–الا ادرلالمالرال ااداررػال ااعػرايرالليمعػر  ابلل–عر علق ا دلاقلراالال رنامحلالزمننلليم

لالعميرابل.لل طرطلل االلديؽل–الاراالم لالزمفل
  

ل
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AR524 إدارة المشروعات والتنفيذ 
AR617 للقررـل لايرؿلالمعر  اب

قلاػػادرالللقرػػرـلالنػػ اانلاللان ل  رػػال اال–ا  ػػسلالمعماررػػال اانعػػا رالليلقرػػرـلل– ىػػداؼللقرػػرـلالمعػػر  ابل
ل ىداؼل ماددابلالمعر  ابلاا لبماررال المعر  ابلاانعا رالالا رةل.ل–المعر  ابل

AR525 تكنولوجيا صيانة وترميم المبانى 
AR618 المعااؿلم لاا ل داـللل–اللرار ابلالاير ا رالل–اللرار ابلالاارالل–الع امؿلالمؤبرللل–ارانالالم اننل

ارانالاللعطر ابلل–ارانالا  ماؿلالمراانرارال الل ارعبلالاير ا رالل–ارالارانالا  ماؿلالال–
 ارانالالم اننلاابررال اللرابرال.ل–ارانالاليراؿل  ا ؿلاللرمرـلل– ال ا يابل

AR526 المبانى سابقة التصنيع 
ل لان ل  رالال ر انال ا قالاللانر ل   لل مر لال ادابلاللامرـلالمعمار،ل  ادابل ا قالاللانرل–مويـ 

 لعطر لال ادابل ا قالاللانر ل.ل– ا قالاللانر ل

AR527 مشروعات في عموم وتكنولوجيا البناء 
AR619 ل–ا دادلالمعدابلل–معارررلال  دلل الاوااللل– طالاللنورذلليمعر  ابلاانعا رال ال ططلالد ررالالزمنرال

 لط رقابللمعر  ابلمقلراا.ل–درالاللديقابلالنقل–اوظلالم لندابلل–مطا قالالم ااوابل

AR528  نظريات التصميم الحضري 
AR624 ل   ػػسل  نااػػرلدرا ػػاللنظررػػابلاللاػػمرـلالاهػػر،ل لط رىػػالالػػنلااف لمػػفل ػػعؿللادرػػدل نطػػاؽل مويػػـ 

الاهر،ل ينلم ػل ةلالمدرنػالم ل رابلاللامرػـلم لدرا اللال ر الالعمرانرا.ينللالاهر،ل  ىمرلواللامرـل
 . ل ادللالل طرطرالا  ا را الانل ا

AR529 التحسين والتجديد العمراني 
AR631 ل  ىمرػػالالل درػػدلالعمرانػػن.ل نػػ اعلل درػػدلالعمػػرافلااإلزالػػال ا  ػػادللالارػػاف ل اللػػرمرـ ل الماايظػػال ا  ػػادلل مويػػـ 

اإلداررال اللقنرػا.ل لل اا لما راينلج ادللاللط ررل الن اانلاللارر رال ال را راللااقلاادرااللعىرؿ.لالنظررال
  ػػالر ل مرااػػػؿلالل درػػدلالمط قػػػاليػػنل يػػػدافلم ليوػػػال مػػاليػػػنلذلػػؾلالطررقػػػال الم ػػ اابل اللاالرػػػؿل الايػػػ ؿل

 المػػ اطنرفلل المايرػػاب  عقػػالذلػػؾل عا ػػاـلالمعػػارر .لد رلال يػػابلالاا مرػػال الم ػػلبمررفل مػػعؾلالعقػػارل
  ممبينلااىلمامابلالم ليوالينل ميرالل دردلالعمراف.

AR530 الحفاظ عمى المناطق التاريخية 
AR650 ل ارؼلالمناطؽلاللارر رالاللنلل ل   لالاوػاظل يريػالمػ لاللعػرضلليم ابرػؽلالد لرػالالمنظمػالليلعامػؿلمػ ل

المناطؽلاللارر رال الماددلللعر طلاللد ؿل الاواظلالم ليوا.ل مبيالليمناطؽلاللارر رال المرػال مايرػال  ػ ؿل
  عؿلالل ار لالم ليوا.الاواظل يريالمفل

AR531 اإلدراك البصري 
AR625 ػػسل نظررػػابلاإلدراؾلال اػػر، لاللعػػرؼل يػػنلالنػػ اانلال مالرػػاليػػنلاللعػػارؿلالعمرانػػن لاإلدراؾلال اػػر،ل  

 . ليلعارعبلالوراغرا لالمعال ابلال اررالينللعارؿلالوراغابلالعمرانرال  ناارلاللامرـ

ل
ل
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AR532 عمرانيةال البيئةتنمية و  إدارة 
AR664 دارلل الل طػػػرطل يػػنلالم ػػػل رابلالمايرػػال اإلقيرمرػػػال اللنظػػػرـلاللنمرػػالالعمرانرػػػال ل را ػػابل مرااػػػؿل ا 

دارللالعػػػاميرفل اإل ػػػرااابلالمال رػػػال يػػػا.ل اليرايػػػنلليػػػال م ػػػل رابلال ػػػاذلالقػػػرارل ل زرػػػ لا  مػػػاؿل ا 
ينل مر لالم ػل رابل اػذلؾل رم ػالال رامحلالل طرطرالليقطا ابلالاا مرال ارورالاللن رؽل رنيال 

المرزانراب.ل ط ابلج ػدادل لنورػذلال طػطلاللنم رػا.لالل طػرطل الععقػابلالعامػال اعػلراؾلالمػ اطنرفل
 ينلالعميرالالل طرطرا.

AR533 الدراسات السكانية واالجتماع الحضري 
AR636 لاإلن انرال الع امؿلاا لما رالينلمعر  ابلاإل اافل ػ ا الالقا مػالمنيػال  لال درػدل.ل ىمرالالعيـ 

ارػػضلاللعػػرؼل يػػنلالمدرنػػال المنػػاطؽلال ػػانرال ػػرفلاللطػػ رلاللػػارر نل النظررػػالاا لما رػػا لال نػػاال
اا لمػػا نلليمدرنػػال المنػػاطؽلالررورػػا لالي ػػرللمػػفلالمنػػاطؽلالررورػػالليمنػػاطؽلالاهػػررال المعر يػػال

منػػػػػاطؽلالععػػػػػ ا رال ال عػػػػػدل ظػػػػػاىرللاللاهػػػػػر.لاللعػػػػػرؼل يػػػػػنلال اػػػػػا صلاا لما رػػػػػالل ػػػػػاافلال
 اا لما نلينل ميرابلاارلقاالالاهر،.

AR534 التصميم الحضري لمشروعات اإلسكان 
AR629 د رلاللامرـلالاهر،لينلالمناطؽلال انرال ارورالالمعال اللعناارلاللامرـلالاهر،لينل

 الم اننل الوراغابلم لمرا اللالطا  لالمعمار،ل العمراننلليمنطقا.

AR535 لتصميم الحضري والسموك البيئيا 
ل هػػر لالععقػػال اارل ػػاطل ػػرفلاللاػػمرـلالاهػػر،ل ع عػػادهل مقارر ػػولالم ليوػػالمػػ لال ػػي ؾلال ر ػػنل 

ل.ل درا الالمؤبرابلالنال ال فلالعمرافل ينلالن اانلال ر را

AR536 لالع امؿلالنو رال اا لما رالينلالعمارل

 
اىرـل ااىلمامػػابلالم ليوػػالليلػػعبررابل اللوػػا عبلالنو ػػرالالمقػػررلرلطػػنلمعي مػػابلم د رػػال ػػفلالموػػ

  اا لما رالليلامرـل لعارؿلال ر الاإلن انرال.

AR537 التصميم الحضري في المناطق العشوائية 
AR635 درا الا  هاعلالقا مال المناطؽلالعع ا رال   الر للط ررل لا رفل اارلقاال يذهلالمناطؽل د رل

 ينلىذهلالعميرا.لم لج طاال مبيالمفلالل ار لالمايرال العالمرااللامرـلالاهر،ل

AR538 الصوتيات واإلضاءة في العمارة 

 

ررازلىذالالمقررلينل ز ولا  ؿل ينلدرا الالا بلينلال ر الالمارطال ل انلقاؿلالا بل
اـل لعبررالول ينللامرـلالم ننل انلعارهل انعاا ول املاااول.لامالللـلدرا ال  سلاللا

 اله هاالينلالم اننل  نظمالاللا ررلالا لنلالم ل دمالينلا غراضلالم ليوال.ل مالال زال
الباننليرعمؿلدرا الاإلهااللينلالعمارلل لملطي ابلاارلراالال ار،ل اإلهااللالط رعرال

 الانا رال لعبررلذلؾل ينللامرـلالم ننل اذلؾلدرا الا  ط ل  اا ايالا ررؽل انعاا ابل
لال اذالا ا لاإلهااللالانا رالينلا غراضلالم ليوال.ال ط ل

 

 

ل
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AR539 بحوث تطبيقية في التصميم الحضري 

 

لالق ـلاؿلياؿلدرا نل لادردلم ه   رلنا  لم ل مالا  لالاا اللذلؾل للادلليذهلالملا االابرقـ 
اقؿلمعي مابلالمقررلجلنللع ر ل لط ررل للايدؼلىذرالم ارابل اال اىابلالمطر اػالينلالق ـ.ل ل

الطال لمفل عؿلال اضل المطالعابلالم  يال جعراؼل  هاالىر الاللدررسلالمل اارفلجلنل ػان ل
لا مر. لاللط رقابلاللنورذرالجذاللـز

AR540 التصميم الحضري في المناطق ذات الطبيعة الخاصة 

 
منػاطؽل ػاايرال  لمنػاطؽللدرا الالمعاعبل المناطؽلذابلالط رعالال ااال  االاانبلمناطؽللارر رػال  

 . مامرابلط رعرالليل اؿلجلنلنلا حل اي ؿللؤد،لجلنلالاواظل ينلالقرـلالعمرانرال يذهلالمناطؽ

AR541 تنسيق المواقع في البيئة العمرانية 
AR632 للن رؽلالم اق لينللعارؿلال ر الالعمرانرا.لالعنااػرل الما نػابلا  ا ػراللم طػطلاللن ػرؽل الدرا ػاب لمويـ 

لق ا ػػػدلاللػػػ ازفل ػػػرفلاإلن ػػػافل ال ر ػػػا.ل اللايريرػػػالليمهػػػم ف.لم ػػػادلللن ػػػرؽلالم اقػػػ لمػػػ لاللرارػػػزل يػػػنلمويػػػـ 
الععقػال ػرفلالواػػرلل يػرشلالم اقػ لال ار رػػالمبػؿلالمناػػدرابل الػدرجل الاػ ا طلال ػػاندلل اإلهػاالل الم  ػػمابل

بل المرػػاهل العنااػػػرلالط رعرػػالا  ػػػرةلال ظرورػػػال ال مالرػػاللاػػػؿلمػػفلالن الػػػالاا ػػل دامابال مالرػػال غررىػػػا.ل
  عقليالينللن رؽلالم اق .للايرػؿلا مبيػالاللارر رػال الادربػاليػنللن ػرؽلالم اقػ ل لعػمؿلالعاػ رلالر نانرػال

  اإل عمرال الورن رال ال ررطانرال اإلرطالرال الرا انرا.

AR542 دراسات في الطابع العمراني 
ار،ل العمراننلينلمارل ل برؽل   دىػال   ػ ا يال  ػ ؿل ع يػا.لمػدا ؿلدرا المعاياللدى رلالطا  لالمعم 

لاللااـلينلالطا  .لالععقالالل ادلرال رفلالطا  لمفل يال   الر ل نظـلاللااـلينلالعمرافلمفل يال  رة.
AR543 مشروعات في التصميم الحضري 

 
ؿلمػفلالم ػل ةلالمايػنل العػالمنليػنلمقارنالل  الر لالمل عالينلمعال المعااؿلاللامرـلالاهر،ل ينلا

 الد ؿلذابلالظر ؼلالمعا ياللمار لم لج راالالدرا ابلاللايريرال   الر لاللق رـ.

AR544  مشروعات اإلسكانأساليب وميارات 

 

الم ػػ اابلالمردانرػػالل مػػ لل ػػفلطررػػؽلاللػػػماررفلالعميرػػػال يػػنمعػػر  ابلاإل ػػاافللج ػػراجلطػػ ررلميػػارابل
 ػرضلالمعي مػابل ػفلطررػؽلالم ططػابل  ػالر ل.لمعريػال معػر  ابلاإل ػاافالملعيقػاللالمعي مابلا  لرا

 . اللقارررل ال دا ؿل الر  مابلال رانرا

AR545 لالمعاراالالعع رالينلمعر  ابلاإل ااف

 
لعررػػػؼلموػػػاىرـل م ػػػادلل   ػػػالر لالمعػػػاراالالعػػػع راليػػػنلمعػػػر  ابلاإل ػػػاافل ارورػػػالاعػػػدل يػػػ دلا ىػػػالنل

 لم لالمدننل المنظمابلاللررلاا مرالينلمعر  ابلاارلقاا.ل  معرابلالم 

 

لل

 
 

 

AR546 سياسات إسكان محدودي الدخل 
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اللعررؼل عنماطلج اافلذ ،لالد  ؿلالمن وهال لط رقالولالمايرال الد لرا.لدرا الاالا.لد رلالد لال

  ا ىالنلينلل يررلالمع ةللماد د،لالد ؿ.

AR547 شبكة النقل العمرانية 
AR646 اإلقيرمػنل المايػن.لمعػارررلالطػرؽل م ااػوالياللالقػ مناللط رلاللارر نلل  ا ؿلالنقؿل د رىاليػنلالل طػرطل 

 لدر يال ل  نماطلالاراالال انرال الل اررال الانا رال الزرا رال مرااػزلالمػدف.لالطاقػػالاا ػلرعا رالليطػرؽل
رطل لاػػػمرـلجعػػػارابلاللقػػػاط .للن ػػػرؽلاراػػػالالمعػػػالل اللقاطعػػػابل الػػػلااـل الاراػػػال ال ػػػر ال الابايػػػػال ل طػػػ

  نظمليػػالمػػ لعػػ االاراػػالالمػػػر رل ا ػػا اليال ا ل ػػارابلال ػػعمال اليػػػد ال الليػػ ضل غررىػػا.لالم ػػ ل اللن ػػػؤل
 المر ر،لينلم لدابلالرايال ل زرعيال   ريالالنقؿل اللنظرـلالمر ر،.

AR548 اإلسكان في مصر سياسات 

 
لم ليوػػػالمػػػفل نمػػػاطلاإل ػػػاافليػػػنلماػػػرل مػػػدةلمنا ػػػ الاػػػؿلنمػػػطلمػػػ لالظػػػر ؼلاللعػػػرؼل يػػػنلالن  رػػػابلا

 اا لما رال ااقلاادراللو ابلالطي ل ينلاإل اافلم لارل اطلىذهلالن  رالم لالظر ؼلال ر رالالم ليوا.

AR549  مجتمعات العمرانيةالتصميم وتنمية 
AR626 ل طرطل لط ررلا اراا.ل ه لال رامحلاللط رررػاللاررخللط رلا اراال اال اىابلالاالرا.ل را ابل طرؽل

 لعػػػػمؿلا ىػػػػداؼل المرااػػػػؿل اا ػػػػلرالر رابل النػػػػ اانلالوراغرػػػػال المعػػػػاررر.لدرا ػػػػال  ػػػػسل طػػػػرؽللق ػػػػرمابل
 البقايرػػػالل اا لما رػػاا راهػػنليػػنلا ارػػاال  نظمػػػالال نػػاال الع امػػػؿلالمػػػؤبرلل يريػػالمبػػؿلالع امػػػؿلالط رعرػػال

ال مالرػػال غررىػػالمػػ لالل هػػر ل ا مبيػػالمػػفلال ر ػػالاللقيردرػػال الادربػػا.للقػػ رـلا ارػػاال لل ااقلاػػادرا النو ػػرال
 د رلالم اطنرفلينلمرااؿللط ررلا اراا. لاللقيردرال الادربال ارورالج ادلللط ررىال

AR550 العمرانيةاألثر البيئي لممشروعات  تقويم 
AR627 لااقلاػادراعمرانرال لايرعلو.للعبررلاللط ررل ينلالن اانلليمعارر لاللال ر نىدؼل ط رعال  ناارلاللعبررل

 در الاإلز اجل اللي ضل اراالالمر رل المظيرلالعاـ.لطرؽل لقنرالقراسلدر ػال ن  رػالاللػعبررلل اا لما را
ال ر ػػػنلاالماػػػو يابل  ػػػدا ؿلالمرا عػػػابل الم ػػػ اابل  هػػػ لالم ططػػػابل لادرػػػدلالع ا ػػػؽل اإلماانرػػػػاب.ل

اماػػادرلا نظمػػال اىلمامػػابلالقطا ػػابلالاا مرػػاللال ر ػػناليػػنلمرااػػؿل مػػؿللقػػارررلاللػػعبررلالنػػ اانلاإلداررػػ
 الم ليوال ن  رالالملعبررفلمفلالللررر.

AR551  مشروعات في االسكان 
AR657 درا ػػػالاػػنل ػػاننل ػػفلطررػػؽل مػػ ل لايرػػؿلالمعي مػػابلا  لرػػال البان رػػا.للط رػػؽلالميػػارابل ا  ػػالر لاللػػنل

الم ططػػابلل ا ػػل داـلادرػػدل  ػػرضلالمعػػااؿل ا ىػػداؼل اللايػػرعبل ال رامػػػحل ال ػػدا ؿلمػػ لللػػ لعيميػػالالطا
درا ػػالل طػػرطل لاػػمرـلمراػػزلمدرنػػالمل  ػػطال  لمنطقػػال.ل الاػػ رل الر ػػ مابل ال ػػدا ؿل ا عػػااؿلال رانرػػا

 ا ػلرالر رابلللل  رػول لطػ ررلالمعػػر ع.للادرػدلمعػااؿل  ىػداؼل المارطػاملدنرا.للعبررلالماددابلالدا يرال
ا راهنل الاراال العناػرلالل ػػار،ل الهػ ا طلالعمرانرػال ال نرػاللا لعمااب مرااؿلاللط رر.لم  ل لايرؿل

 اإلداررػا.للايرػؿلدر ػالل اا لما رػالااقلاادراالوراغرا.لاللرارزل ينل ميرالالل ػدردلالعمراننلمفلالن اانل
 ال ن  رالاا لبمارل مرااؿلالل طرطل اللم رؿ.لعبررلج ادللاللط ررلمفلناارالالوا دلل الايو

 

AR552 انماط اإلسكان في المناطق العشوائية 
AR644 المنػػػاطؽلالععػػػ ا رال ارورػػالييميػػػال لايرييػػالبػػػـللنظػػرـل لن ػػػرؽلمعػػػارر لاإل ػػػاافليػػنلمعػػايالرنػػاقشلالمقػػػررل

االلا داال يػػال ااػػال نػػدلنمػػ ذجلر ػػيؿل ميرػاللنا ليػػال رريػػ لاوػ لمػػفل ػعؿلاػ رللنمطرػػاليػػناارلقػاال يػػال
لال اػا صلالعامػالليمنػاطؽلالععػ ا رالمػفلآلرػابلنمػ لليػؾلالمنػاطؽل رلهػمفللنا ليالمفلالمعنرػرف.ل المويػـ 
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 لنل نماطلاإل اافل يا.  االاالرابلالدا يرال  لال ار رال اذلؾلالماددابلالمؤبرلل ي

AR553 سياسات التحضر 

 

ليلاهػػرل اذلػػػؾلقهػػارالنمػػ لال ػػاافل  نمػػاطلالي ػػرل.لل ااقلاػػادراقايرػػال البل اا لما رػػاا  عػػادلاللارر رػػال
اللنمرػػاليػػػنلد ؿلالعػػالـلالبالػػػضل نظررػػالالل عرػػػال لػػػعبررلقػػ ةلال ػػػ ؽ.لدرا ػػالاللاػػػ ؿل ػػرفلالاهػػػػر،/لالرروػػػنل

.لقهػػػارالاللاهػػػرلااقلاػػػادرا ن ػػػ لالاهػػػررال الررورػػػال ال ادرػػػا.لاللاهػػػر لاللانرػػػػ  لاللاػػػدرض ل اللنمرػػػال
 ػػرللاا ارػػاالالوقرػػرللالعو رػػال ا ػػللعؿلا راهػػنل ػػفلطررػػػؽلاا ػػلرطافل لاػػ فلا قيرػػػابلاليامعػػراليػػنل الي

 الماػادرلال ر رػال ن  رػالال ر ػا.ل را ػالاللاهػرللااقلاادراالمدفلالر ر را.لالععقال رفلاللاهرل اللنمرال
 . الق مناإلقيرمنلل ل زر لال اافل اللانر ل النعاطابلالملعيقال ول ال دمابلينلاإلطار

AR554 للط رقرالينلاإل اافل ا ض

 

 ميرػػابلاللاػػمرـلل اػػدابلاا ػػلعماؿلال ػػاصل مػػالرػػرل طل يػػالمػػفلل–لاامػػؿلالعمػػؿلال ابػػنليػػنلاا ػػل در ل
معػػػر  ابل نمػػػاذجلاا ػػػاافلاللقيردرػػػال غرػػػرلاللقيردرػػػالل–ماػػػددابلا لما رػػػال بقايرػػػال اقلاػػػادرال  مارنرػػػال

 لايال العما رل غررىال ل ل طرطل لن رؽلالم اق لال انرال. الم اافلالم لقيال الم

AR555 أساليب وميارات التخطيط العمراني 

 

الم ػػ اابلالمردانرػػالل مػػ لالمعي مػػابلا  لرػػالللطػػ ررلميػػارابلالل طػػرطل ػػفلطررػػؽلاللػػػماررفلالعميرػػػال يػػن
الم ػػػاننل غرػػػرلذلػػػؾ.لقػػػرااللا راهػػػنل الاراػػػال الم ػػػ لال اػػػر،ل اػػػاابللاا ػػػلعماابالملعيقػػػال ػػػالل طرطل

الاػػ رلال  رػػال  ػػرا طلاا لعػػعارل ػػفل عػػدل معريػػال مػػؿلالريػػ لالم ػػاان.لمعريػػال ػػرضلالمعي مػػابل ػػفل
 طررؽلالم ططابل ال دا ؿل الر  مابلال رانرا.

AR556 تخطيط المدن الساحمية 

 
مرانرػالالعػاميا لالل طػرطلل طرطلا لعماابلا راهن لط رعػالالنمػ ل معمػ لاللعػارؿلالعمرانػن لاللنمرػالالع

لال ر ن للط رقابلاللنمرالالم لدامال ينللامرـلالمدرنا.
AR557 دراسات في التخطيط اإلقميمي 

 

ج لرالر رابلاللنمرال الل ازفلاإلقيرمن.لم ل رابل  ن اعلا قالرـل   الر ل اويال لادردىا.لنظررابل م ػادلل
 القط نل المدفلالالررل.للعبررل   عادلاللنمرالاإلقيرمرػال يػنل نماذجلالل طرطلاإلقيرمنلاالمراز،ل الما ر،ل

لالل طرطلالعمرانن.لدرا ػالاللقارررلالاا مرال اللقارررلاا لعاررالالملعيقال الل طرطلاإلقيرمن.

 
ل 

 
AR558  مشروعات تطبيقية في التخطيط 

 

مػػػنل العمرانػػػنلاال ػػػا لميػػػارابلااقيرلااقيرمػػػنل العمرانػػػندرا ػػػال لايرػػػؿلمعػػػارر للط رقرػػػاليػػػنلالل طػػػرطل
اللعامػػػػؿلمػػػػ لالمعػػػػااؿلالعمرانرػػػػالالم ليوػػػػال اا ػػػػالر لالملن  ػػػػاللاييػػػػالمػػػػ ل رػػػػافلابػػػػرلالمػػػػد عبلال ػػػػاانرال

  اا لما رال ااقلاادرال ينلالقرارلالل طرطنل ينلالم ل ةلااقيرمنل الماين

AR559 لل طرطلالمدفل الم لمعابلالعمرانرالال دردل
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AR665 را ػػابلا لرػػارلمدرنػػال درػػدل.لمقارنػػال ػػددلمػػفلالم اقػػ ل ا لرػػارلالم قػػ لالمنا ػػ لليمدرنػػالال درػػدل.ل  امػػؿل ل 
 ال لرايرػػال الط  غرايرػػال ال ر ل  رػػال المنا رػػال الط رعرػػال لل اا لما رػػالااقلاػػادرام ػػ ل لايرػػؿلالنػػ اانل

ج ػػدادلالم طػػطلالعػػامؿل ارورػػالل  عػػ االالم ااػػعب.لج ػػدادلال رنػػامحلالل طرطػػنل العمرانػػنلليمدرنػػالال درػػدل
 المقلرا.

AR560 ل ا ضللط رقرالينلالل طرطلااقيرمنل العمرانن
ل  قػػرااابليػػنلماػػادرلمعي مػػابلم ليوػػال ا ػػل داـلعػػ االالمعي مػػابلالد لرػػاللل  ػػر لمػػدارؾلالطػػع للمويػػـ 

مػ لالمايػن ل درا ػالالدرا ابلالل طرطرػا لمػ لاللايرػؿل العػرال  رػافلانعاػاسلالل ػار لالعالمرػال يػنلالم ل
 ال ي رابل اار ا رابل ارورالاللعامؿلمعيا.

AR561  ( 1تاريخ الحدائق و المتنزىات ) 

AR670 رلنػػػا ؿلالمػػػنيحل ػػػػمابل لمظػػػاىرللن ػػػػرؽلالم اقػػػ ل  ػػػػرلالعاػػػ رلاللارر رػػػػالالم ليوػػػال ػػػػداالمػػػفللالاهػػػػارلل
العمػارلل لالعػادابل لاللقالرػدل لالبقايػابللالور  نرالمنليرا ل عارلالنيهال لملنا ا للػعبررلليػؾلال ػمابل يػنل

 ل.الم ليوال

AR562  ( 2تاريخ الحدائق و المتنزىات ) 
AR670 درا ػاللدل اػرلالنيهػالالػنلالقػرفلال ااػدل الععػر فلمػ رلنا ؿلالمنيحل مابل لمظاىرللن رؽلالم اق ل عػ

ل.بل اللقالردل لالبقايابلالم ليوال العادالاال اىابلالادربال لملنا ا للعبررلليؾلال مابل ينللالعمارل
AR563  ( 1عناصر تنسيق الموقع ) 

 
ارػػضلرلنػػا ؿلالمػػنيحلدرا ػػالملعمقػػاللعنااػػرللن ػػرؽلالم قػػ للمعريػػال اا اػػيالالملن  ػػال   ػػسللاػػمرميال

 .لالمراهل–  ظا ويال عؿلالم ق لالمن ؽل ل لىنلالن ابل

AR564  ( 2عناصر تنسيق الموقع ) 

 
منيحلدرا ػالملعمقػاللعنااػرللن ػرؽلالم قػ للمعريػال اا اػيالالملن  ػال   ػسللاػمرميال لارضلرلنا ؿلال

 .ا باضل لا  ماؿلالنالرال–ا رضلل ط  غرايرال– ظا ويال عؿلالم ق لالمن ؽل ل ىنلا رهرابل

AR565  ( 1عمم النبات  ) 

 
لػػول لما نالػػػولل لاللاػػنرؼلالعيمػػػنالمػػنيحلرنق ػػـلجلػػػنل ػػز ررفلر ر ػػػرفلال ػػزالا  ؿلرلنػػػا ؿللعررػػؼلالن ػػػابل

لاللعررارال ل لالع امؿلالمؤبرلل ينلنم هلل.
 

 

 

 

 

 

AR565  ( 1عمم النبات  ) 

 
لػػول للالمػػنيحلرنق ػػـلجلػػنل ػػز ررفلر ر ػػرفلال ػػزالا  ؿلرلنػػا ؿللعررػػؼلالن ػػابل لاللاػػنرؼلالعيمػػن

لما نالولاللعررارال ل لالع امؿلالمؤبرلل ينلنم هلل.
AR566 (  2ت ) عمم النبا 

 
 اللعػرؼللالمنيحلرنق ـلجلنل ز ررفلر ر رفلال زالالباننلرلنا ؿلدرا الم لورهال فلن الػابلالزرنػا

 ا ل ارلالن ابلل.ل ينلا ن اعلالم   دلل مارل عؿلال ر ابلالم ليوال درا اللعبررلاللر ال ين
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AR567   الرسم الحر و اإلظيار في تنسيق المواقع 

 

جلػػنلاللقنرػػابلالم ليوػػالللظيػػارلمػػفلا ػػل داـلالقيػػـلالراػػاصل لالا ػػرلجلػػنلارػػضلرلطػػرؽلالػػدارسل
الاػػسلا ػػل داـلا لػػ افلالزرلرػػال ل ػػعؿل مػػؿلالعدرػػدلمػػفلاا العػػابلالملدر ػػالالاػػع  اللعنااػػرل
لن ػػرؽلالم قػػ ل ل اإلهػػايالجلػػنلارورػػاللقػػدرـلمعػػر علملاامػػؿلا،ل يػػالمعرنػػال ػػ االاانػػبل يػػرادل  ل

لمؤ  ابل.
AR568 ميمات التنفيذية لعناصر تنسيق الموقع باستخدام الحاسب اآلليالتص 

 
مػػفل ػػعؿلمعػػر علل رر ػػنلللن ػػرؽلالم قػػ لرلعػػرؼلال ااػػضل يػػنل  ػػي  لر ػػـل للقػػدرـلالر ػػ مابل

لاللنورذرال ا ل داـلالاا  لاالنل.
AR569   نظم الري و الصرف و التغذية و اإلضاءة ألعمال تنسيق الموقع 

 

لياػػػدا ؽلرا ػػػاللػػػنظـلالػػػر،ل لا د ابلالم ػػػل دمال ل اإلهػػػايالجلػػػنلنظػػػـلالاػػػرؼلرلنػػػا ؿلالمػػػنيحلد
عمػػػؿلامامػػػابلالوراغػػػابلالمول اػػػالالملن  ػػػال ل لنظػػػـلالللذرػػػال لاللقنرػػػابلالمراانرارػػػاللالم ليوػػػالل ل

 ا   اـلالما رال.ل   ررالرلـلدرا ال ن اعلاإلهااللال ار رالللن رؽلالم ق ل.ال  ااال لال اررابل ل

AR572 -مشروعات تنسيق الموقع :_ل 

AR669 ملنػزهل  لمنطقػاللريريرػال  ل ػزالل–ر اصللاػؿلطالػ لمعػر عل ػاصل لن ػرؽلالم قػ ل مػالادرقػال
لالررلدا ؿلالمدرنالرعادللن رقول.

ر ػػػد لالمعػػػر عل الدرا ػػػابلالط  غرايرػػػال لال ر رػػػال لالمنا رػػػال لايػػػرعبلالم قػػػ ل ل (7
 ظر يولالم ليوال.

 للط ررلىذالاللا رلالنلرا فلىناؾللاامؿل اه ل ػرفل ه للا رلا لدا نلم (7
  ناارلاللن رؽل.ل

  مؿل عضلالدرا ابل لالقطا ابل لال ا يابلل عضل  زاالالمعر عل. (7

للقدرـللا رلنيا نلمي فلليمعر عل. (7
AR571  بحوث في تنسيق الموقع 
AR683 رااابلالملن  ػػػػال مػػػػؿلدرا ػػػػال ل اػػػػ ضلملن  ػػػػاليػػػػنلم ػػػػاؿللن ػػػػرؽلالم قػػػػ ل ل اإلهػػػػايالجلػػػػنلالقػػػػ

ل.لللادارابلال دردللينلىذالالم اؿ
ل
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ل
ل

AR605 دراسات في الثقافة والعمران 

 

البقايال مدا ؿللنا ليال الععقابلالل ادلرالاللنللر طلال ر الالعمرانرال ال ي ؾلاإلن اننلمفل عؿل
لاإلن افل اا لما رابل الون فلالريرعال ـلالبقايال اللراضلمواىرل–منظ رلبقاينلينلم اابل يـ 

 الععقال رفلالبقايال العمرافل اللراضل اللنمرال ال ا ضلالمقارنال رفلالبقايابلالم ليوال انعاا اليال
  ينلال ر الالعمرانرال.

AR606 تصميم الفراغات العمرانية 

 

ؼلمػػػػدا ؿل موػػػػاىرـلاللعامػػػػؿلمػػػػ لالوراغػػػػابلالعمرانرػػػػال عن ا يػػػػاليػػػػنلال ر ػػػػابلالم ليوػػػػا لمػػػػ لاللعررػػػػ
 الل ػػػار لالمايرػػػال العالمرػػػاليػػػنلىػػػذالالم ػػػاؿ.لمعػػػااؿلالوراغػػػابلالعمرانرػػػاليػػػنلالمدرنػػػالالماػػػررا ل

لال  ا ؿل اللقنرابللمعال ليا.

AR611  مناىج وطرق بحث عممي 

 

مناىحل   سلال اضلالعيمنلالامنل الن  نل اذلؾل  الر ل طرؽلاللط رؽلال ابرالالم ليوػالاللػنل
ؿلال ابرػػػال ما ناليػػػال  هػػػ لالورهػػػرابل اػػػراغليال   ػػػالر لاا ل ػػػارللعطػػػنلارورػػػال هػػػ لاليرااػػػ

ل القراسل اا ل رافل ا ل ارلماداقرالالورهرابل ا راالاللط رقابل القراسل.
AR613 دراسات العمارة االقميمية والمحمية 

 

الاع ػاسل ر ظويػل مرايالالما  ػلررررل طلالمقررل يراؿل ما نابلمقررلالعمارللااقيرمرال المايرال
  يورػػػاللعػػػددلمػػػفلال اػػػ ضل الدرا ػػػابل برقػػػالالاػػػيال العمػػػارللااقيرمرػػػال المايرػػػالمػػػفل ػػػعؿلالعمػػػؿل

 المال نل المرداننلل رلـلا دادىال  ي رليال  رهيالينل رشل مؿل ايقابلدرا را.

AR620 دراسات اقتصاديات البناء 
 درا ابلال د ةل.ل–ميرابلاقلاادرابلالعل– ناارلاللايرؿلل–م ادللاللايرؿلااقلااد،ل 

AR621 بحوث في المبانى سابقة التصنيع 

 
لعػػطر لالعنااػػرل ػػا قالل–ل مرػػ لالعنااػػرل ػػا قالالل يرػػزلل–العنااػػرلاانعػػا رال ػػا قالالل يرػػزل

 اللعامؿل عناارل ا قالاللانر ل.ل–الل يرزل

AR622 بحوث في نظم وعمميات البناء 
 المرانال نظـلال ناال.ل–درا الالعمؿلينلم ق لال ناالل–الموردابل ميرابلال نال–نظـلال ناال 

AR623 بحوث في إدارة المشروعات والتنفيذ 

 

م ػلندابلالملا عػػالل–ال ػػرامحلالزمنرػالليلنورػػذلل–ل ػػزللالمعػر  ابلجلػػنلمرااػؿلل–جدارللالمعػر  ابل
ل–الم قػ لل–لما رػابلا ل–ل ي ؿلالقرارابلر  رال  يقرالل–اليراؿلاادار،لليمعر  ابلل–اللق رـلل–

لا دادلاللقارررلللدارللالعيرال.
AR630 (1) وتطوير البيئة الريفية تحسين 

 
درا ػالال ر ػػالالعمرانرػػالليررػػؼ لا عػااؿلالعمرانرػػالاللقيردرػػال الم ػػلادباليػنلالررػػؼل  عقليػػال الاليػػال

لالعمرانرا.
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ل
AR633 العمارة الشمسية  

 

رػػدلامرػػابلااعػػعاعلالعم ػػنلال ػػاقطال يػػنلا ػػط لالم ػػاننلدرا ػػالم ػػادللااعػػعاعلالعم ػػنل لاد
الر  ػػػرال اايقرػػػال المنانرػػػال الما يػػػاليػػػنلاال اىػػػابلالم ليوػػػال طػػػرؽلالػػػلااـليػػػنلامرػػػابلااعػػػعاعل
 المعال ػػػابلالمعماررػػػالالم ليوػػػا ل ا لرػػػارلالم قػػػ  لالل  رػػػو للنظػػػرـلالوراغػػػاب لاللعػػػارؿل القطػػػاع ل

لالولااب.
AR634 لممستقرات الصحراويةي العمران التشكيل 

 

م م  المفللجلنمارل يدؼلال ا ؿللينليم لقرابلالاارا راللالعمرانندرا الال ر ال اللعارؿل
 الم ططللالعمراننرمافلللامرمنرمافلمفل عليالاراغالمر  للاللنالمعارررلاللامرمرال

م للادردلمعم للالم ليوالليمدفلالاارا رالالعمرانناللعارؿلل نماطلقررـللمفمل ذلالقرارل ل
ل طرطرالليلعامؿلم للنمرالالمدفلل م ادل  سللجلنليمدفلالاارا رال ال ا ؿللالعمرانناللعارؿل

المناطؽللينلق للاللنليم لقرابللالعمراننالاارا رالمفليرهرال فلال اؽل  نماطلاللعارؿل
الل ر اللينالالم ل دـلاالرلالل طرطنالاارا رالللمرزل ط رعال اااللنوردل يال فلالم ر ضل

 م ل مبيالمفلالل ار لالعالمرا.الماررال

AR637 التصميم الحضري في المناطق الحارة 

 

درا الالم ططابلالعمرانرػال المنػاطؽلالاػارل لدرا ػاللمعػر  ابلاللاػمرـلالاهػر،ل يػالمػ للادرػدل
الا  ػػولالقاػػ رل  لالن ػػاالمػػ لج طػػاال مبيػػاللمعػػر  ابللاػػمرـلاهػػر،ليػػنلالمنػػاطؽلالاػػارلل ػػ ا

 مايرال  لد لرالذابلظر ؼلمعا يالليظر ؼلالمايرالينلمار.

AR638 التصميم الحضري في المناطق العمرانية الجديدة 

 

درا ػػػػالالم ططػػػػابلالعمرانرػػػػال المنػػػػاطؽلال درػػػػدلل ػػػػ اال المػػػػدفلالقا مػػػػال  لالم لمعػػػػابلالعمرانرػػػػال
رل  لالن ػاالمػ لج طػاالال دردل لدرا اللمعػر  ابلاللاػمرـلالاهػر،ل يػالمػ للادرػدلا  ػولالقاػ ل

 مبياللمعر  ابللامرـلاهر،لينلالمناطؽل الم لمعابلالعمرانرػالال درػدلل ػ االمايرػال  لد لرػال
 ذابلظر ؼلمعا يالليظر ؼلالمايرالينلمار.

AR639 مادة تخصصية موجية في التصميم الحضري 
AR640 لالق ػػـلاػػؿلياػػؿلدرا ػػنل لادرػػدلم هػػ عل ػػاصلليػػذهلالمػػادللا ػػ لالا ا ػػاللػػذلؾلالم هػػ علرقػػـ 

 رلنا  لم لالم ارابل اال اىابلالمطر اػػاليػنلالق ػـ.ل ريػدؼلىػذالالمقػررلجلػنللعػ ر ل لطػ ررل
 اػػقؿلمعي مػػابلالطالػػ لمػػفل ػػعؿلال اػػضل المطالعػػابلالم  يػػال جعػػراؼل  هػػاالىر ػػالاللػػدررسل

لا مر.  المل اارفلجلنل ػان لاللط رقابلاللنورذرالجذاللـز

AR641 تصميم الحضريمشروعات في ال 

 
مقارنػػالل  ػػالر لالمل عػػاليػػنلمعال ػػالمعػػااؿلاللاػػمرـلالاهػػر،ل يػػنلاػػؿلمػػفلالم ػػل ةلالمايػػنل
  العالمنلينلالد ؿلذابلالظر ؼلالمعا ياللمار لم لج راالالدرا ابلاللايريرال   الر لاللق رـ.

ل
 

ل
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AR642 لبنية األساسية والخدماتا 

 

 لعمؿل اإل اافلالل طرطلمعارر لال نرالاللالرال لعبررىال ينل نظمال  ن اعل  ناارل مرايؽللا لعراض
.لللطرال ن اعل  نظمالال نرال الطرؽلع اابلالمراهل الاير اال الارؼلالاانل الليرو فل لاررؼلال ر ؿ

الو قرال  عقليال الن رحلالعمراننل ىذهللعمؿلال دمابلالاارال اللعيرمرال الدرنرال البقايرال اللريريرال
.ل ن اعلالمعارررلالعالمرال المايرال ا  الر لالمل عالينلل طرطل لامرـل لنورذل ارانالالخل اررا الل

المرايؽل ال دمابل د رىالينللا رفلال رنامحلالعمرانن.لاروراللادردلالامرال الن  رالالمطي  المفلال دمػابل
لعبررلالللررابلال اانرال ينلن  رالل المرايؽلليمعارر لالعمرانرا.لمقارناللقررـل داالىذهلا نظمال مدة

  در الاوااليا.

AR643 تخطيط استعماالت األراضي 

 

ا راهنلمػفلارػضلا نػ اعل ا ا ػاـللا لعماابلانرؼللا راهنلينلالل طرطلالعمرانن.لا لعماابد رل
لرػػػػرليػػػػنلا راهػػػػنل  عقلػػػػول عنظمػػػػالالاراػػػػا.ل  امػػػػؿلالللا ػػػػلعمااب الن ػػػػ ل الل زرػػػػ ل الععقػػػػاب.لىراػػػػؿل

ا راهػػػنللا ػػػلعمااب ال ر رػػػا.لل اا لما رػػػالااقلاػػػادراا راهػػػنل لػػػعبررلذلػػػؾل يػػػنلالنػػػ اانللا ػػػلعمااب
ا ػػػػا لالملطي ػػػػابلالم ػػػػااراللا  ا ػػػػرال لعػػػػمؿلالمنػػػػاطؽلال ػػػػانرال الل اررػػػػال الاػػػػنا رال مراػػػػزلالمدرنػػػػا.
ا راهػػن.لد رلل ا ػػلعماابال معػػدابلالنمػػ لال ػػااننل   ػػي  لل زرػػ لال ػػدمابل المرايػػؽل المعػػارررلال ااػػ

لا راهن.لا ل دامابينللادردل ن اعلل اا لما رالااقلاادرامؿل اق ةلال  ؽل الع
AR645 اإلسكان الريفي 

 

لطػػ رلاإل ػػاافليػػنلالررػػؼلل عػػالليمللرػػرابلااقلاػػادرال.ليػػنلالررػػؼ معػػااؿلاإل ػػاافلل اقلاػػادراب را ػػابل
لععػػػررفل الػػػنلااف.للػػعبررلاللعػػػررعابل القػػػ انرفل يػػػنلنمػػػ ل اا لما رػػالاللػػػنلاػػػدببلمنػػػذلمنلاػػؼلالقػػػرفلا
 لالقررالالماررا.للط رللامرـلالم افلالررون.

AR647 اإلسكان في المناطق الصحراوية 

 
لادرػدلاالرا ػػابلاإل ػػاافليػػنلالمنػػاطؽلالاػػارا رالمػػفلارػػضلاالرا ػػابلال ر ػػالالعمرانرػػالمػػفلمنظػػ رل ر ػػن ل

 ـل ينلم ل ةلالم ننل  ينلم ل ةلالم م  الال انراليالمنطقالال انرا.م ل رافللعبررلال ر ال ينلاللامر

AR648 اإلسكان في الدول النامية سياسات 

 
النامرػػػال ااػػػاللػػػذ ،لالػػػد ؿلالماػػػد دلليلعػػػرؼل يػػػنلد رلالد لػػػال ا  يػػػزلللالػػػد ؿ را ػػػابللاإل ػػػاافليػػػنل

 الاا مرال غررلالاا مرالالم ليوالينلل يررلالمع ة.

AR649 المستدامة  التنميةفي  مقدمة 

 

لاللنمرػػػالال عػػػررالالم ػػػلدامالمػػػ لال جر ػػػادلالمػػػع ةلالمع ػػػـللي مرػػػ ل يػػػنلهػػػمافل يػػػنلزلرػػػلرااللعررػػػؼل مويػػػـ 
الااػػػ ؿلالمل ػػػا ،ل يػػػنلال ػػػدمابلا  ا ػػػرالاعاػػػدلماػػػا رلاللنمرػػػالالاهػػػررالالم ػػػلداماللم ا يػػػالالوقػػػرل

فلالم لمػػ لمػفل ػػعؿل را ػابلجدارللالم لمعػػابلالاهػر،ل الليمػرشل اا ػػل عادلاا لمػا نللعػػرا  لا رػرللمػ
 العمرانرا.ل

ل
ل
ل

AR651 سياسات اإلسكان في المدن الجديدة 
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لاالمنا ػ ال را ػال ا لرػارلال را ػابل دردل.لمقارنال ػددلمػفلاإل اافلينلالمدفلال را ابلمؤبرابل  امؿل ل
رايرػػػػال الط  غرايرػػػػال ال ر ل  رػػػػال ال لل اا لما رػػػػالااقلاػػػػادراليمدرنػػػػالال درػػػػدل.لم ػػػػ ل لايرػػػػؿلالنػػػػ اانل

ل زرػػػ لا نمػػػاطلال ػػػانرالالمقلراػػػاليػػػنلج ػػػدادل رنػػػامحللالمػػػؤبرلل يػػػنل را ػػػابلاإل ػػػااف.ل المنا رػػػال الط رعرػػػا
 المدرنالال دردلل الع امؿلالمؤبرلل يريا.

AR652 صيانة المباني السكنية 

 

هػدلالمطػر لالاػرانالهػدلالاػرارل لالاػػراناللالاػرانالالد ررػال العا يػال الر ر ػرالليم ػاننلال ػانرا لالاػرانا
هدلالزازؿ.لل درػدلا  مػاؿلالاػارال الاير ا رػاليػنلالم ػاننلال ػانرا.لد رلا  يػزللالم ليوػال ا ىػالنليػنل

 ارانالالمعر  ابلال انرا.

AR653 تقسيمات األراضي 

 

اللعيرمرػػا.لالنمػػاذجل اللط رقػػابل نػػ اعل  ىػػداؼل معػػااؿلاللق ػػرمابلال ػػانرال الل اررػػال الاػػنا رال الزرا رػػال ل
لم ططػػابلاللق ػػرـل ا  راااليػػال اال اىػػابلالادربػػالليػػا.للايرػػؿل  ػػالر لاللق ػػرـلالراىنػػال العنااػػرل القػػ انرفل

ل اا لما رػػػا اإلداررػػػاللااقلاػػػادرال مرػػػ لالمعػػػااؿللا ػػػلعراض.ل اا ػػػلعمااباللػػػنللااػػػـلل زرػػػ لالمنػػػاطؽل
 لعبررىػػػال يػػػنلالل طػػػرطل اإل ػػػاافليػػػنلاللق ػػػرمابل القػػػ انرفلالراىنػػػالل ال ر رػػػالالنا مػػػال ػػػفلا  ػػػي  لالمل ػػػ 

ل اللامرـلالاهر،.
AR654 تحميل العطاءات لمشروعات اإلسكان 

 

  الر للوررولالعطااابل لايرييػال لقررميػال راػدل رػافل نػ دلا  مػاؿل  اػدابلال نػ دل امراليػا لراػدلي ػابل
طلل عرلال  ؽ للايرؿل  عارل ن دلا  مػاؿلل مرػ لالعطػاااب لالعطااابلالمقدمالليعميراب.لالعطاالالمل  

لاإلهايابلالمطي  الليلاالرؼل ا  عار.
AR655 التصميم الحضري لمشروعات اإلسكان 

 

درا ػػالانمػػاطلمعػػر  ابلاا ػػاافلالم ليوػػا لا ػػادلللعىرػػؿلالمنػػاطؽلال ػػانرال نظرراليػػالالم ليوػػا لمػػ للادرػػدل
اطؽلال ػػانرالالقا مػػال ػػفلطررػػؽلمعػػر  ابلاللاػػمرـلالاهػػر،لمػػ لدرا ػػالالمػػدا ؿلاللػػنلرماػػفللطػػ ررلالمنػػ
 امبيالمايرال  المرال لايرييا.

AR656 مواضيع خاصة في اإلسكان 

 

لالق ـلاؿلياؿلدرا نل لادردلم ه   رلنا  لم ل مالا  لالاا اللذلؾلالم ادليذهل لا االابرقـ 
جلنللع ر ل لط ررل اقؿلمعي مابللابالمقررللهيدؼلىذلالم ارابل اال اىابلالمطر اػالينلالق ـ.ل ل

الطال لمفل عؿلال اضل المطالعابلالم  يال جعراؼل  هاالىر الاللدررسلالمل اارفلجلنل ػان ل
لا مر.  اللط رقابلاللنورذرالجذاللـز

ل
ل
ل
ل
ل
ل

AR658 المناطق العشوائية تخطيط 
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لينييالبـللنظرـل لن رؽلمعارر لاارلقاال يالمعايالالمناطؽلالعع ا رال ارورالييميال لايررناقشلالمقررل
نم ذجلر يؿل ميراللنا ليال رري لاوااللا داال يال ااال ندللنا ليالمفلالمعنررفلل-ا رللنمطرال

ل ال اا صلالعامالليمناطؽلالعع ا رالمفلآلرابلنم لليؾلالمناطؽل رلهمفل الماعبل الير اب.ل المويـ 
  االاالرابلالدا يرال  لال ار رال اذلؾلالماددابلالمؤبرلل يريالامالرلنا ؿلماا لالللادردل  ي رللالمعننل

حلاللنا ؿل المناطؽلالعع ا رال ا رللماددلل م لقيال ناال ينلالمعطرابلالمارراللليؾلالمناطؽل  مالرعال
 الم ليؼلليالمفلال اابرف.

AR659  التخطيط اإلقميمينظريات في 

 
ا ػػسل نظررػػابلالل طػػرطلااقيرمػػن للايرػػؿلالععقػػابلااقيرمرػػالالملدا يػػال ػػرفلااقػػالرـ لمقدمػػاليػػنلالنظررػػابل

 ااقلاادرال الي رللالدا يرا.لم اق لالمناطؽلالانا را لاللرار لاليراينلل قالرـ.

AR660 المعمومات الجغرافية منظ 

 
ا ػػػل داـل ػػػرامحلنظػػػـلالمعي مػػػابلال لرايرػػػاليػػػنل ميرػػػابلالل طػػػرطلالعمرانػػػنلملهػػػمنالالموػػػاىرـلمقدمػػػال ػػػفل

لاللايرؿل اإل راج.ج دادلال رانابل لا  ا رال  ط ابل
AR661 (2) وتطوير البيئة الريفية تحسين 

 
م ليوػػاليػػنلمعال ػػالال نرػػالا  ا ػػرال ال ػػدمابلاللػػنلدرا ػػالالاليػػالالعمرانرػػال ػػالررؼل لادرػػدل   ػػولالقاػػ رلال

للؤد،لجلنلاللي ضل اللدى رلينلال ر الالعمرانرال ا رلم ليوا.
AR662 التنمية العمرانية لممدن والمناطق التاريخية 

 

لعػػدلالمػػدفلاللارر رػػال اػػدل ىػػـلالبػػر ابلالق مرػػاللمػػاللا رػػولمػػفلمنػػاطؽل بررػػاللمبػػؿلال ػػزالاليػػاـلمػػفلاليراػػؿل
مرانػػنلليمدرنػػال.ل نلر ػػالليلطػػ رل اللاػػ ؿلالاهػػر،لليمػػدفلاللارر رػػالقػػدلرػػلـلجىمػػاؿل  لليمػػرشلالمنػػاطؽلالع

ا بررػػا.ل لامػػفلالمعػػاياليػػنللاقرػػؽلاللػػ ازفل ػػرفلاللنمرػػالالعمرانرػػال اللػػنلقػػدللهػػرل المنػػاطؽلا بررػػال  ػػرفل
ىػذهلالمرايػالاليامػالمػفلمرااػؿلالماايظال ينلاابار.للممالر عؿلدرا الم لق ؿلىذهلالمدفل مرالالمراليػنل

اللط رلالاهػر،.للاػؿلمػال ػ ؽليػافلىػذالالمقػررلريػلـل لايرػؿلالععقػال ػرفل ميرػالاللنمرػالالعمرانرػال الاوػاظل
 ينلاابارليػنل ىػـليلػرابلاللاػ ؿل النمػ لالاهػر،ل ذلػؾللعػددلمػفلالمػدفلاللارر رػالا  ر رػا ل اػذلؾل مبيػال

مفلمدةللعبرل ميرابلاللطػ رل اللاػ ؿلالاهػر،لليمػدفلاللارر رػاللليمدفلاللارر رالينلمار.ل ذلؾلليلاقؽ
  المناطؽلا بررالالم   دلل يا.ل

AR663 تخطيط وتصميم المواقع 

 

طػػارللاػػمرـل ل طػػرطلالم اقػػ .لالمرااػػؿلالعػػاميالللايرػػؿل ل طػػرطلالم اقػػ ل لعػػمؿل نااػػرلدا ػػؿل ل ا  مويػػـ 
نل الن ػػالنل الررػػاال الرط  ػػال  عػػعالالعػػمسل الاػػرؼل  ػػارجلالم قػػ لاالط  غرايرػػال اللر ػػال اللطػػاالال ػػطا

الاػػانل الاراػػال المنػػاظر.للايرػػؿلجماانرػػابلا رضل ماػػدداليال مػػدةلمنا ػػ لياللي ظروػػالالمقلراػػا.للادرػػدل
المعااؿل الايػ ؿلالممانػالليم اقػ لالم ليوػا.للقنرػالالريػ لالم ػاانل اإل ػدادل مرااػؿلاللنورػذلليم اقػ .للاػمرـل

لرال مع  لا طواؿل مرايؽلالمعال.المرايؽلاللريري
ل
 

 

 

AR666 عمران اقتصاد 
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درا ال ناارلااقلاادلالعمراننل النظـلااقلاادرال  برىػال يػنلالعمػراف ل را ػاللعمرػرلالمنػاطؽلال درػدل ل

ل.ل يررلاللم رؿلليلعمررل المرايؽ ل طالاللنمرالليد لال لعبررىال ينلاللنمرالالعمرانرا

AR668 ة في التخطيط العمرانيمواضيع خاص 

 

لالق ػػـلاػؿلياػػؿلدرا ػنل لادرػػدلم هػ   رلنا ػ لمػػ ل مػػالا ػ لالاا ػػاللػذلؾل لل ادليػذهلالمػػلا ااػػلابرقػـ 
جلػػنللعػػ ر ل لطػػ ررل اػػقؿلمعي مػػابللابالمقػػررللهيػػدؼلىػػذلالم ػػارابل اال اىػػابلالمطر اػػػاليػػنلالق ػػـ.ل ل

الاللػػدررسلالمل ااػػرفلجلػػنل ػػػان لالطالػػ لمػػفل ػػعؿلال اػػضل المطالعػػابلالم  يػػال جعػػراؼل  هػػاالىر ػػ
لا مر.  اللط رقابلاللنورذرالجذاللـز

AR671  النبات و أنواع الحدائق 

 
درا ػػالمل ااػػال لملعمقػػالمػػفل ػػعؿل نػػ اعلالاػػدا ؽلالم ليوػػال ػػ االاانػػبللارر رػػال  لذابلطػػا  لماػػددل

لفلالاارلل.ا  لن  رالالن ابلالم ه  ال ولمبؿلالادا ؽلالعطررال  لالادرقالذابلا ل ا
AR672  أسس تصميم الفراغات المختمفة لتنسيق الموقع 

 

درا ػػاللارر رػػالليوراغػػابلالاهػػررالالم ليوػػالمػػ للايرػػؿللػػ عضلا مبيػػالالعالمرػػالمػػ لدرا ػػالليػػؾلالوراغػػابل ل
 اإلهايالجلنلدرا الا  ػسلاللاػمرمرالليػال لل هػر لاال اىػابلالعالمرػاللر طيال عناارللن رؽلالم ق ل.

 ردللينلذلؾلالم اؿلل.ال د

AR 673  تأثير تنسيق المواقع عمي سموكيات األفراد 

 

ل لاللاػمرـل اػوال امػال لن ػرؽل درا الملعمقػاليػنل يػـلالػنوسل لاا لمػاعل ل ىمرػالالػر طل ػرفلليػؾلالعيػـ 
 نااػػػرللن ػػػرؽلالم قػػػ ل يػػػنللالم قػػػ ل اػػػوال ااػػػال ل اإلهػػػايالجلػػػنل مػػػؿلدرا ػػػاللايريرػػػاللل هػػػر للػػػعبرر

 ابلم ل دمنلالوراغلمفل عؿلا مبيالالعيمرالالم ليوال. ي ار

AR674 تنسيق المواقع في المناطق التاريخية 
AR570 ل اػػػرؼلالمنػػػاطؽلاللارر رػػػالمػػػ لاللعػػػرضلليم ابرػػػؽلالد لرػػػالالمنظمػػػالليلعامػػػؿلمػػػ لليػػػؾلالمنػػػاطؽل الماػػػددلل

ؿلمػفل ػعؿللن ػرؽلالم قػ لليمنػاطؽللعر طلاللػد ؿل لالاوػاظلالم ليوػالل مبيػال المرػالملن  ػاللطػرؽلاللعامػ
 اللارر رال.

AR675 النباتات المستخدمة في البيئة المصرية 

 

درا اللن الابلالزرنال لالن الابلالمبمرللدرا الال ر ابلالم ليوػال لل–لعررؼل يـلالن ابل للق رمالولالم ليوال
بل ػعؿلال ر ػابلالماػررالالم ليوػالمػ لدرا اللواريرالملعمقاللين الا ل ارلالن ابلا  لال ر الالم   دلل و

للايرؿلل اا صلاؿلن ابلمفلارضلالعاؿلػلالي فلػلالا ـلػلالميمسل.
AR676 تنسيق المواقع في  البيئية الصحراوية 

 
اللعررػػؼل ال ر ػػالالاػػارا رالمػػ لدرا ػػالالم ططػػابلالاهػػرراللليػػؾلالمنػػاطؽللادرػػدلاال اىػػابلاللاػػمرمرال

للليؾلاال اىابل.ل الالاارا رالم ل  طاال مبياللط رقرال المرال لمايرالعناارللن رؽلالم ق للي ر
 

 

 

 

 

AR677 المدنية و تنسيق الموقع   
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درا ػالاللػدرجللن ػذلللارر رػال ػفللطػ رلالمدرنػال ل عقػاللن ػرؽلالم قػ ل يػذالاللطػ رلمػ ل–اللعررؼل المدرنػال
ر منالىذال  ىمرػالىػذالاللػدرجلل رللالانا رالالناليرمنلليادا ؽل لالم طاابلال هراالينلالمدرنال عدلالب
لالم ق لينلالمدرنالالماررال   ؿلاييال.لم ل رضل مبيال المرال لمايرال ل درا المعاياللن رؽ

AR 678 االضاءه الخارجية 

 

ال ار رػػال ل للن ػذلل ػػفللطػ رلاإلهػػااللالاػػنا رال لاللعررػؼل عن ا يػػال لمػ لدرا ػػال ىمرػػالاإلهػااللالدا يرػػا
 ل  نااػػرللن ػػرؽلالم قػػ لللعررػػؼل ػػعن اعل لم ػػل رابلاإلهػػااللال ار رػػال لدرا ػػالارورػػالجهػػااللال  يػػابا

لاإلهااللال ار رالدرا اللايريرال ادلالمعارر لال اقعرالينلالمدرنالالماررالل دـ ل.للط رلمويـ 
AR679 نظم الري و الصرف و التغذية ألعمال تنسيق الموقع 

 

الوراغػػابللياػػدا ؽل لللػػنظـلالػػر،ل لا د ابلالم ػػل دمال ل اإلهػػايالجلػػنلنظػػـلالاػػرؼلرلنػػا ؿلالمػػنيحلدرا ػػا
 لال ارػػرابللعمػػؿلامامػػابلال ػػ اااللالمول اػػالالملن  ػػال ل لنظػػـلالللذرػػال لاللقنرػػابلالمراانرارػػاللالم ليوػػا

لا   اـلالما رال. ل
AR680 االستدامة في تنسيق الموقع 

 
لاا لدامال لدرا ال را ابلالممانالاللػنلل الالععقال رفلاا لدامال للن رؽلالم ق ل لدرا االلعررؼل مويـ 

لااؿل  عؿل ناارهلالملن  الا زاللوارينل.لرمافللط رقياللري لم ل ،لاا لدامال عؿللن رؽلالم ق 
AR681 قراءات في تنسيق المواقع 

 

لالق ـلاؿلياؿلدرا نل لادردلم ه عل اصلليذهلالمادللا  لالاا رلنا ػ لمػ ل لل ػاللػذلؾلالم هػ عرقـ 
لطػ ررل لاػقؿلمعي مػابل للالم ارابل لاال اىػابلالمطر اػاليػنلالق ػـل.ل ريػدؼلىػذالالمقػررلجلػنللعػ ر 

ىر ػػالاللػػدررسلالمل ااػػرفلجلػػنل انػػ للالطالػػ لمػػفل ػػعؿلال اػػضل لالمطالعػػابلالم  يػػال جعػػراؼل  هػػاا
لا مرل. لاللط رقابلاللنورذرالجذاللـز

AR682 حميالت في تنسيق المواقعتطبيقات و ت 

 

لالق ـلاؿلياؿلدرا نل لادردلم ه عل اصلليذهلالمادللا  لالاا ػاللػذلؾلالم هػ ع رلنا ػ لمػ ل للرقـ 
لطػ ررل لاػقؿلمعي مػابل للالم ارابل لاال اىػابلالمطر اػاليػنلالق ػـل.ل ريػدؼلىػذالالمقػررلجلػنللعػ ر 

اللايرػػؿل لاللط رػػؽل جعػػراؼل  هػػاالىر ػػاللالطالػػ لمػػفل ػػعؿلال اػػضل لالمطالعػػابلالم  يػػال اإلهػػايالجلػػن
لا مرلاللدررسلالمل اارفلجلنل ان لاللط رقاب ل.لاللنورذرالجذاللـز
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CVS501  المرونة نظرية 

 

 عقػابلاإل يػادل لاانوعػاؿل لقػان فلىػ ؾل لمرا ػػابلاإل يػادل لاانوعػاؿليػنلم ػل ،ل يػنلم ػػل ررفل
ل رابل لمللرػػػرابلاإل يػػػادل لاانوعػػػاؿل لاإل يػػػادابل لاانوعػػػاابلالم ػػػل رال لدا ػػػرلل يػػػنلبعبػػػالم ػػػ

 م ىرل لمعادابلاالزافلاللواهيرال لم ا ؿلم ل رالذابلجادابرابلم لطريال دا ررا.

CVS502  نظرية المدونة 

 

اللايرػؿل اللاػمرـللاناناالالقطا ػابلالملمابيػال غرػرلالملمابيػال لانيرػارلالامػرابلذابلال اػرلال ااػدل 
 ا ل داـلطررقالاالزافل المراانرزمابل لنظررػابلاانيرػارلاليػدفل للاػ فلال اػعبلاليدنػال لاانيرػارل
لاانانػػاال ال ز ػػنل الاامػػؿل لاللايرػػؿل ا ػػل داـلالاػػد دلالعيرػػال لطػػرؽلاللايرػػؿلاليػػدفل لا ػػا ل ػػزـ 

لاليدناللابللع  بررلا اماؿلالما ررال ااماؿلالقص. ق ،لالقصلينلمراانرزمابلاانيرارل لالعزـ 

CVS503  الخرسانةميكانيكية تصدع 

 

نلعػارىال لمعامػؿللرارػزلاإل يػادابل لالعػر خليػنلا   ػاـلالمرنػال لالعػر خل عر طلاد ضلالعر خل ا 
لعبررلالا ـل القاػايال يػنلالمنعػ بلل–ينلا   اـلاليدنال لالنماذجلغررلال طراللمراانراالاللادعل

 الدرنامرارالينلمراانراالاللادعل. لالااابل

CVS504 الديناميكي التحميل 

 

مقارنػػػػالاا ػػػػلالراال الػػػػدرنامراال لالػػػػنظـلذابلدر ػػػػالالاررػػػػالال ااػػػػدلل لمعػػػػادابلالاراػػػػالا  ا ػػػػرال ل
اانوعػػاؿلااىلػػػزاز،لالاػػػرل لاانوعػػػاؿل ا امػػػاؿلاليارم نرػػال لاانوعػػػاؿل ا امػػػاؿلالملاػػػررلل لاانوعػػػاؿل

الياظرػػػػال لاانوعػػػػاؿل الامػػػػاؿليػػػػنلاػػػػ رليالالعامػػػػال لاللايرػػػػؿل طررقػػػػالاللػػػػاررخلالزمنػػػػنل ل ا امػػػػاؿل
 اإلادابرابلالعامال طررقالرارينل.

CVS505  لالمعدنيةلوالتصميم المدن لممنشآت التحميل

 
الموػػاىرـلا  ا ػػرالليلايرػػؿلاليػػدفل للاػػ رفلالمواػػيالاليدنػػال للايرػػؿلنمػػاذجلاانيرػػارلاليػػدفل لنمػػ ذجل

 امرلل لالنم ذجلالمرا ل ل  سلاللامرـلاليدفل للايرؿل لامرـلالامرابل اإلطارابل ال اعبل.ال

CVS506  اإلجيادالمنشـآت الخرسانية سابقة 

 

المػػػػ ادلالم ػػػػل دمال   ااػػػػيالالمراانرارػػػػالل–ياػػػػرلل ػػػػ ؽلاإل يػػػػادليػػػػنل نااػػػػرلال ر ػػػػانالالم ػػػػياال
ل–اللايرػػػؿلاإلنعػػػا نلليامػػػرابل ػػػا قالاإل يػػػادلل–طػػػرؽلاللػػػعبررل اإل يػػػادلال ػػػا ؽلل– معػػػادابلالاػػػ دل

ا ػا لل زرػػ لل–ل زرػ ل ل قرػ لالاػا عبليػنلالامػرابلل–لاػمرـلالقطا ػابلال ر ػانرال ػا قالاإل يػادل
ا ا لالو اقػدليػنلل–لامرـلالاد دلالقا ةلل–اللامرـللمقا مالالقصلل–اإل يادابلينلالقطا ابل
اللايرػػؿلاإلنعػػا نلليامػػرابل ػػا قالاإل يػػادلل–نيارػػابللاػػمرـل ي اػػابلالل–اإل يػػادلال ػػا ؽللياػػا عبل

الملطي ػػابلال ااػػال المنعػػ بلل–الم ػػلمرللللاللايرػػؿلاإلنعػػا نللي عطػػابلال ر ػػانرال ػػا قالاإل يػػادل
 لواارؿلجنعا را.ل– ا قالاإل يادل

ل
CVS507 ىندسة الزالزل 
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ؿل للػعبررلالػنظـلالمرنػال غرػرلالمرنػالالقا يراللاد ضلزازؿل لجنلعػارللػعبررلالػزازؿل لقرػاسلعػدللالػزازل
 ػػػالزازؿل لطرػػػؼليػػػ رررل للقػػػدررلم ػػػاطرلالػػػزازؿل للػػػعبررلال ػػػػر ل  رالالمايرػػػال ن  ػػػػػرالاللر ػػػال يػػػنل
 اػػػا صلاراػػػاللا رضل للعبػػػػػررلالمنعػػػ بل اراػػػالا رضل ا ػػػل داـل طرػػػػػاؼلاللػعبػػػػػررل.ل  ػػػػػػالر ل

لالمنعػػػ بلالمقػػػا مالليػػػػزازؿلال اا ػػل ارابلالمعػماررا لاػػمرـالاػػؿل ا ػػل داـلالقػػ ةلالعمػػ درالالبػػا لال
 .لال ر انالالم ػياال لالمنعػ بلالمعػدنرال لالاػ ا طلالاػاميا لامرـلالمنع بلذابلالع ازؿلالزلزالرا

CVS508   الرياضيةالنماذج 

 

ظػػػاـلايػػػوللاػػػبللػػػعبررل  ا ػػػرابلالنمذ ػػػالالرراهػػػرال لنمػػػ ذجلالمػػػ ادل لنمػػػ ذجلا  ػػػزاال لنمػػػ ذجلالن
 ا  مػػدلل الامػػرابل ال عطػػابل اإلطػػارابل ال مال نػػابللا امػػاؿلالر  ػػرال العرهػػرال لنمػػاذجلالق ا ػػد

 اػػ ا طلالقػػػصل لنمػػػ ذجللقػػاط لاػػػ ا طلالقػػػصلمػػ لااطػػػارابل لا ورػػػاللقرػػرـلنلػػػا حلالاا ػػػ لاالػػػنل ل
 النمذ الالدرنامرارالليمنع بل.

CVS509   يةالعالالمباني الخرسـانية 

 

النظػػـلاإلنعػا رالالم ليوػػػالليم ػاننلالعالرػال لا ا ػػطلالقػصلذابلالولاػابل لطررقػالاللط رلاللػارر نل ل
 ل  يػػنلعػػػاؿلجطػػػارل ن ػػػػػ  نت لاػػػمرـلالاػػ ا طل امػػػرابلالػػر طل للاػػرؼلالمنعػػػ  اإلطػػارلالماػػايإلل 

 يقال للعبػػررلالارارلل.ظاىرللالقػصلللطارابلا ن ػ  رال للاػيرؿل لامرـلالا ام ل لا نظػمالالمع

CVS510 لالمركبة  الحديثة و خواص ومقاومة المواد

 
الم ادلالمرا الالمد مالل–الور رل الرالن ابلام ادلمرا اللل–الط  لامادلل ناالمرا اللل–مقدمال

 .لطرؽلا ا لاإل يادابلينلالم ادلالمرا ال– ا لراؼل

CVS511  صـالح المنشـآت الخرسـ  انيةفحص وا 

 

لياػػصلالمنعػػػ بل   ػػ ا لاللػػدى رل   امػػؿلاليػػدـل لمعارنػػال ل نػػ اعل   ػػػ ا لالعرػػ  ليػػنلالمنعػػ بل ل
 لػد رـلالعنااػرلؽلجاػعالرلمػ ادلاللػرمرـل ل  ػالر لاللػد رـل اإلاػعال لطػللايرؿلالعر خل لج لرار
 .لا  ا ابل ا  مدلل لالامرابل ال عطابال ر انرالالم ليوالمبؿل

CVS512  للخرســانةمن الخاصــة األنواع ا 

 
ل لال ر ػاناانالال  لمررػال ػل رل، ا اؼرػال ا لاانالالبقريػال لال ر ػانالالم ػي ػال وروػال لال رللال ر انا

  لال ر انالذالرالالدمؾل.الرالا داالػ 

CVS513 لالكباري الخرسـانيـة

 
ا ار،لالمناريال لالا ار،لالمنانرػػػال نػػ اعلالا ار،لال ر انرال ا قػػالاإل يادل لالا ار،لالاند قرال لال

  لطرؽلاللنورذل لالا ػػار،لالمعيقال لالا ار،لالمانعال عابرلمفلمادلل.
 
 
 
 

CVS514  رياضة متقدمة 

 
اػؿلالمعػػادابلاللواهػيرال للاػػ رعبلا ػعسل لم ي ػػؿليػ رررل لد اؿلالطاقػػال لطررقػالرريػػنلررلنػػز ل

اػػػػددلل القػػػػرـلالادرػػػػال لطػػػػرؽلر ػػػػـلالمنانرػػػػابل لطػػػػرؽلاػػػػؿلالطػػػػرؽلالعددرػػػػالاللااميرػػػػالالالوػػػػر ؽلالم
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  العل طرال.لالمعادابلال طرا

CVS515 الرصد المساحى لحركة المنشآت 

 

(ل Total Station ماطػػػابلالراػػػدلالملااميػػػال)لل–د رلالم ػػػاااليػػػنلالمعػػػر  ابلاليند ػػػرال
الماا رلا يقرالليمنعػ بلمػفللنقؿل- لط رقاليالينلطرؽلل قر لاإلادابرابلليم اننل ماا رلالمنع بل

طػرؽلل–نقؿلالمنا ػر لمػفلالػد رلا رهػنلالػنلا د ارلالعيرػالل–الد رلا رهنلالنلا د ارلالملاررلل
طرؽلقراسلالمر ؿلليم ػاننل ا ػا لقرمػالالمرػؿلل–قراسلالعر خل اللع ىابلليم اننلينلالبعضل  عادل

ل.لطرؽلقراسلالي  طل اللاراابلالر  رال–ينلاال اىرفل
CVS516  تحميل وتصميم المنشآت الخاصة 

 
ا  ػػػػط لالقعػػػػررال المنط رػػػػا لللياػػػػاابل المنعػػػػ بلالوراغرػػػػال لمقدمػػػػاللالالػػػػنظـلاانعػػػػا رالالم ليوػػػػا

 .لا نواؽل لطرؽلاللايرؿل اللامرـل للواارؿلجنعا را

CVS517   الخرسانة المسمحةميكانيكية 

 

ابػػػػػؿلالمػػػػػادلليػػػػػنلال ػػػػػاىرفل  ل ابر النمػػػػػاذجلغرػػػػػرل ػػػػػ اصلالم اد النمػػػػػاذجلال طرػػػػػا ااابل ػػػػػدـللم
نظررػػابلاانيرار اللايرػػؿل ا ػػل داـل  هػػااللال طرا مقدمػػالليلايرػػؿل طررقػػالالاػػد د النماذجلالمرنػػا 

 .الهلطل العػدل

CVS518   بإستخدام الكودات الحديثة لمنشآت الخرسانيةاا تصميم: 

 

معػامعبلا مػػافلليمػ ادل ا امػػاؿليػنلالاػػ دابلل–مقدمػال ػػفلال ػي ؾلالمراػػانرانللما نػابلال ر ػػانال
اللاػػػػمرـلط قػػػػاللطررقػػػػالالاػػػػد دلل– نػػػػ اعلالعػػػػر خل اانيرػػػػارابللاػػػػبلا امػػػػاؿلالم ليوػػػػالل–الم ليوػػػػال

لانانػػػػاال لاػػػػمرـلل–القطا ػػػػابلالمعػػػػرضللقػػػػ ةلامرازرػػػػالل–القاػػػػ ةلالالقطا ػػػػابلالمعرهػػػػػاللعػػػػزـ 
الػلااـلل–اػد دلاللعػلرؿلل–لمعرهػالليػنلالقطا ػابلالل-القصلالباقػ ل–القطا ابلالمعرهالليقصل

 ل.لاللااـلينلاللعاعبلينلالمنعػ بلاليرايرالال ر انرال–ينللعررخلال ر ػانالالم ياالل

CVS519  بطريقـة العناصـر المحددةتحميل المنشآت الخرسانية  : 

 

رقػػػالماػػػو يالاللمبرػػػؿلالرراهػػػنللعنااػػػرلالمنعػػػ بلال ر ػػػانرال اللايرػػػؿلاإلنعػػػػا نلليػػػال طرلل–مقدمػػػػال
ا ػػا لل– طػػ ابلالاػػؿلال طػػنلليمنعػػ بل طررقػػالالعنااػػرلالماػػددللل–الاػػزازلل العنااػػرلالماػػددلل

العنااػػرلالماػػددلليػػنلال ػػاىرفلمبػػؿلل–الماػػو يالالاػػزازلللعنااػػرلال مال نػػابلالامػػرابل اإلطػػارابل
 نااػرلل–الالعناػرلذابلاال ا ػابلالبعبػل–العناارلم ل رالاإل يادل العناارلم ل رالاانوعػاؿل

 .ل ط ابلالاؿل-لمبرؿلالراا زل ا اماؿللل–ا ل اال القعررابل

CVS520  التحميل العددى   

 
اؿلالمعادابلالواهيرال طررقالالور ؽلالماػددللل–لالع طرالل–لايرؿلالمعادابلال طرال –مقدمـة 

 ددلل.اؿلالمعادابلالواهيرال طررقالالعناارلالمال–اللاامؿل اللواهؿلالعدد،لل–

ل
ل

CVS521  تكنولوجيا الخرسانة 

 
ل-الزاػػؼل الملانػػاللي ر ػػانالل– ػػ اصلال ر ػػانالالملطػػ رلللل–مقدمػػالطػػرؽلقرػػاسلالقا يرػػالليلعػػلرؿل

 .ل ر انالا   االالاارلل–مقدمالينلال ر انال الرالاإل يادابللل- ن اعل ااالمفلال ر انال
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CVS522  المنشآتتقييم 

 
ج ػػدادلل–لايرػػؿلنلػػا حلاا ل ػػارابلل–اا ل ػػارابلاللرػػرلمليوػػالل–المنعػػ بللطػػرؽللقرػػرـلاالػػال–مقدمػػال
 .اللقاررر

CVS523 إعداد وصياغة التقارير   
 ل.لاالالدرا رال–طرؽل رضلاللقارررلل–طرؽلالا الاللقارررلل–مقدمال 

CVS 524  حماية المنشآت من الحرائق 

 
لػعبررلالاررػؽل يػنلادرػدلل-ينل داالال ر ػاناللعبررلالاررؽل ل–ماادرلالاررؽل المنع بلل–مقدمال
 الل ير 

CVS525  إدارة صيانة المنشآت 

 
ملنلرلـللرمرـلل–اللقارررلالد ررالل–لقررـلاالالالمنع بلر مرال ن اعلالعر خل لق رمياللل-مقدمال
  المنععه

CVS526     كيماويات ومواد الترميم واإلصالح: 

 
المػ ادلالم ػل دمالل-ال عطػابلال ااػالل-طػرؽلاللػرمرـللل-للػرمرـلالم ادلالم ل دمالينلال-مقدمال

 .لينلاللرمرـلال طان

CVS527  ميكانيكا التصدع لممنشآت 
 .معامؿللمرازلاإل يادابللل-  ا رابلمراانراالاللادعلال طرالالمرنالل-مقدمال 

CVS528  سموك مبانى الطوب والحجر 

 
ل– ػ اصلالمػ ادلالما نػاللياػ ا طلالطػ  لل-اػ ا طلالااميػالللاررخلا ل داـلالط  ليػنلالل-مقدمالل

 . طرؽللامرـلالا ا طلالااميا

CVS529 وتحميل اإلجيادات معمميا  االختبارات غير المتمفة 
 .ا ل ارابلالم  ابلي ؽلالا لرالل–ا ل ارابلاارلدادلل–  اصلال ر انالالملط رللل–مقدمال 

CVS530  كيد الجودةفى ضبط وتأتطبيقات الحاسب 
ل 
CVS531 لتكنولوجيا التشييد

 
ال ادابلل–ال ر انال ا قالاللانر لل–ال ر انالذالرالالدمؾلل–طرؽلاللعرردلاللقيردرالل–مقدمال
ل.ال اىزل

CVS532 تحمل الخرسانة مع الزمن   
 الزاؼلينلال ر انالل–امؿلالاعؿلل–ملانالال ر انالل–مقدمال 
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ل
CVS533 المصانع انظمة الصاالت و 
  
 CVS534 تطبيقات الحاسب االلى فى المنشات المعدنية 
  
CVS535 التحميل و التصميم المدن لممنشات المعدنية 
ل 
CVS536 لالمنشات المعدنية القشرية
ل 
CVS537 لالمنشات المعمقة والممجمة
ل 
CVS538  للممنشات المعدنية ةالكميات والمواصفات واالدار
ل 
CVS539  لث تطبيقي بح

 

لالدارسل ج دادل اضللط رقنلينلم اؿل  ج ل داـلالاا  لاالنل للىندسة التربة واألساساترقـ 
 رلـللادردلم ه علال اضل مال اهل اإللواؽلم لالمعرؼل ينلال اضلمفل  هاالىر الاللدررسل

 عدلجنليااللالمعارارفلينللدررسلمقررابلالد ي مال رقدـلال اضلمفلبعضلن خللر رسلالق ـلم اعرل
(لمفل77جملاانابلالواؿلالدرا نلالباننلمفلالعاـلالباننل ذلؾللمناقعلولينلالند للالعيمرال لمادلل)

 الع اال.
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ل
ل

CVS601 خواص و مقومة المواد المتقدمة 

 

لعررػؼلل–لان علاا ل ارابل–ا ػسلاا ل ارابلل–ان اعلالم ادللالادربالل–ال  اصلاا ا ػالالم ادل
ا ػػل دامابلالمػػػ ادلالمػرا ػػػالل– ػػي ؾلالمػػ ادلالمرا ػػالل–لاػػنرؼلالمػػػ ادلالمػرا ػػػالل–المػرا ػػػاللالمػػ اد

ا ػػػا للرارػػػزلل–المػػػ ادلالمػرا ػػػػالالط قرػػػالنظررػػػالاالػػػ االالط قرػػػالل– ع ػػػل داـلم ادىػػػالاا ا ػػػرال
 ا ل داـلالمػ ادلالمرا ػالينللرمرـل للقػ رالالمنععب.ل–اا يادابل ندلالاايال

CVS602 نظرية المرونة 

 

-لايرػؿلاإل يػادابل اانوعػاابليػنلبػعضلم ػل رابلالنظررػابلالعامػال)معػادابلاالػزافل–مقدمػال
نظررػػػػابلل–العػػػػلؿلاايلراهػػػػنلل–طاقػػػػالاانوعػػػػاؿل–م ػػػػادللاإلهػػػػايابلل–الل ايػػػػؽليػػػػنلاازااػػػػابل

اإل يػادابلل–ابيػالالم ػا ؿلغرػرلالململ–انانػاالالامػرابل ا لػ االل-ج يػادابلاليػن– اا ػلا ريران (
 .الاراررا

CVS603 تصميم مباني الطوب الحاممة 

 

ل–انػػ اعلالمػػ فلالم ػػل دماليػػنلال نػػاال ل  اػػيالل–انػػ اعل لاػػدابلال نػػاالالم ليوػػال لااا اػػيال
 اػػػا صلمػػػػ ادلالاقػػػفلالطػػػ  لالماػػػلرلللاػػػبللػػػعبررلااامػػػاؿلاايقرػػػول يػػػنلل– اػػػا صلمػػػ ادل

مرـلا ا طلالط  لغرػرلم ياػػاللاػبللػعبررلاامػاؿلايقرػاللالالمعرهالاااماؿلرا را.ل–ال  ا طل
لاػػػمرـلاػػػ ا طلالطػػػ  لالم ياػػػػاللاػػػبللػػػعبررلااامػػػاؿلل– لر  ػػػراليػػػنلالم ػػػل ،لز ػػػارجلالم ػػػل ،ل

اايقػرال لالر  رال ػارجلم ػل ،لاعػلراطابلالم ػاننليػنلالمنػاطؽلالزلزالرػالالمالػػيوا.للانػ اعل اػدابل
ل- اػػػػػا صلمػػػػػ ادلل–ل دماليػػػػػنلال نػػػػػاال ل  اػػػػػيالانػػػػػ اعلالمػػػػػ فلالم ػػػػػل–ال نػػػػػاال ل اا اػػػػػيال

لاػػمرـلالاػػ ا طلل– اػػا صلمػػ ادلالطػػ  لالماػػلرلللاػػبللػػعبررلااامػػاؿلاايقرػػال يػػنلال ػػ ا طل
لالمعرهالااماؿلرا را.

CVS604 ميكانيكا التصدع لممنشأت 

 
ا ػػػػا لاا يػػػػادابلاعػػػػااؿلل–ا ػػػػ ا للعػػػػػرخلالمنعػػػػعبل لااعػػػػااؿلالم ليوػػػػالليعػػػػػر خلل–مقدمػػػػػال

 ا ا لطرؽلانيرارلالمنععبلنلر الاللعرخ.ل–عر خلالم ليوالال

CVS605 :االختبارات غير المتمفة 

 

درا ػػالاػػؿلمػػالىػػ ل درػػدلمػػ لمراايػػالالطػػرؽلاللقيردرػػالاا ل ػػارابلالمليوػػالليمػػ ادلمػػفلطػػرؽل ػػطارال
ااىلػػػزازابل لالم  ػػػابلالاير ملناط ػػػرال لااعػػػعابلال ػػػرنرال ل عييػػػال لالم  ػػػابلل– ا مرػػػال

 لا لرال لاارنرفل طرؽلالا لال لطرؽلملقػدمالا ر،.ا

CVS606 تكنولوجيا الخرسانة 

 

مرااػػػؿلاػػػنا الال ر ػػػانالل–درا ػػػالالمػػػ ادلالملدا يػػػاليػػػنل ميرػػػالاػػػنا الال ر ػػػانال طػػػرؽلمبيػػػنل
ارورػػالاا ػػلوادللمػػفلال ر ػػانالق ػػؿل لاػػ ليالالػػنلل–الم ليوػػالليااػػ ؿل يػػنلمنػػلحل ر ػػاننل رػػدل

 ايال دالمفلالل يصلمنيالاماراللي ر ا.ام للا رفل  للزمفلالعؾلالنيا ن
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ل
CVS607 المنشآت الخرسانية وتدعيم ترميم 

 

  طػاالاللنورػذلالعا عػػالل–  امؿلاللدى رلاللػنلللعػرضلليػالالمنعػ بلال ر ػػانرال ادرػدلالل ػير لل–الػمقدم
لايرػؿل لاػنرؼلالعػػر خلل–يمنعػػ بلالارانالالد ررػػػاللل–ينلاللامرـل لػعبررىال ينل داال  مافلالمنعػ بل

طػػرؽلل-طػػرؽلاػػي لالمنعػ بلالمعرهػاللعنيرػارل– مظػػاىرلاللدىػػ رليػنلالمنعػػػ بلال ر ػػانرالالم ػياال
طػػػرؽل ػػػعجلالعرػػػ  لل– ػػػعجل رػػػ  لاللاػػػمرـل اللنورػػػذليػػػنلال عطػػػابلالامػػػرابل ا  مػػػػدلل ا  ا ػػػابل

ل–ػاناليػػػػنلالعنااػػػػرلاإلنعػػػػػا رالالم ليوػػػػػػالالنال ػػػػػال ػػػػفل  امػػػػؿلاليػػػػدـلمبػػػػؿلاػػػػػد لالادرػػػػدل ل اػػػػؿلال ر ػػػػ
 .ااالراطابلال ا  لمرا اليالينلمرااؿللاللامرـل اللنورذللامارالالمنعػ بلالمعرهػاللع امؿلاللدى ر

CVS608 لتحميل الخرسانة من الزمن

 

اػػداالل–الار نػػالل–الع امػػؿلالم ػػ  اللليػػؼلال ر ػػانالل–لاػػ رفلال ر ػػػانال لابػػرلل يػػنللامييػػالمػػ لالػػزمفل
ل–المقطػرلللهلػعبررلالمرػال–بعبررلالاي رردابلل-لعبررلالا ررلابللل–لعبررلاللوا ؿلالقيػ ،لل-اي لالل ير لل
لػػعبررلد رابلل–لهالل اػػؿلنلر ػػال ػػررافلالمرػػال–الل اػػؿلال ػػر،لل–لػػعبررلالمػػ ادلالعهػػ رالل–ا برػػرلااامػػاضل

لمؿلم لالزمف.ا ػالر للا رفلقدرللال ر ػانال ينلاللال–  افلذالل مردل لال
CVS609 االنواع الخاصة من الخرسانة 
 ال ر ػانال الرالالمقا مػالال ر ػانالينلاا ػ االالاػارل.ل–اان اعلال ااػالمفلال ر ػانالل–مقدمػال 

CVS610 تآتقييم المنش 

 

ل– ابللقرػػرـلالاالػػالاانعػػػا رال ػػع راالالا ػػال–الواػػصلال اػػر،لل–انػػ اعل لا ػػ ا لالعرػػ  ليػػنلالمنعػػ بل
الا ػػاللقررػػرللقرػػػرـلل–اا ل ػػارابلغرػػػرلالمليوػػالل–الاقيرػػال لالمعميرػػاللبلقػػرـلالاالػػال ػػفلطررػػؽلاا ل ػػػارا
 الاالال لالنلا حل لالل اراب.

CVS611 :تحميل المنشأت بطريقة العناصر المحددة 

 

هػػنللعنااػػرلررااللمبرػػؿلالل-مقدمػػال ػػفلطررقػػالالعنااػػرلالماػػددلل ا  ػػل دامالياليػػنللايرػػؿلاإلنعػػااابل
الاػؿلل طػ ابل–اللايرؿلاإلنعػا نلليػال طررقػالماػو يالالاػزازلل لالعنااػرلالماػددلل لالمنع بلال ر انرال

الامػػػرابل لل يالالاػػػزازلللعنااػػػرلال مال نػػػابا ػػػا لماػػػول–ال طػػػنلليمنعػػػ بل طررػػػالالعنااػػػرلالماػػػددلل
ل-لعنااػرلم ػل رالاإلنوعػاؿاإل يػادل لالعناارلالماددللينلجل اىرفلمبؿلالعناارلم ل رالال–اإلطارابل ل

 ل.لا اماؿلمبرؿلالراا زل لل– ناارلا ل اال لالقعررابلل–العناارلذابلاإلل اىابلالبعبال

CVS612 لممنشآت الخرسانية والتدعيم تصميم أعمال الترميم 

 

ؿلالطرؽلالم ليواللر طلال ر انالال دردللينلالقدرمال ا ا لمقا مالالقصل ينلال ط لالواال–مقدمػال
هػايابلاللػد رـل اللػرمرـلال درػدللل- ل–لعبررل  ماؿلالاي ل ينلل زر لاا ليػادابل ػرفلالعناػرلالقػدرـل ا 

ا ػػػػا للطػػػ رلاا ليػػػادابل اانوعػػػاابليػػػنلالقطا ػػػابلالمرا ػػػالمػػػفل ر ػػػانال ل ػػػير لقػػػدرـل  درػػػدللاػػػبل
طػػػػابل اللايرػػػػؿل ال عل–طػػػرؽللػػػػرمرـل لػػػػد رـلا  مػػػػدلل ا  ا ػػػابلالامػػػػرابلل–الظػػػر ؼللنورػػػػذلالم ليوػػػػال
 .لاإلنعػا نل  ماؿلال قؼ

 
CVS613 تطبيقات الحاسب فى المنشآت الخرسانية 
لايرػػؿلا  ػػقؼلالامررػػالل–ا ػػل دامابل ػػرامحلالاا ػػ لاالػػنليػػنللايرػػؿلالمنعػػ بلال ر ػػانراللل-الػمقدمػػ 
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ال ال ااػاللايرؿلالمنعػ بلاإلطاررػل–ال عطابلالمورغالل–لايرؿلال عطابلالم طاالل- الاا  لاالنل
ا  طػاالالعػا عاليػنلل–الععقػالالل ادلرػال ػرفلالمنعػ بلال ر ػانرال اللر ػالل–اللايرؿلالوراغػنلليمنعػ بلل–

ج ػػراجلل–لمبرػػؿل نااػػرلالمنعػػ بلال ر ػػانرال يػػنل ػػرامحلالاا ػػ لاالػػنل لعبررىػػال يػػنلاوالػػالاللاػػمرـل
 .الر  مابلاإلنعا رال  رامحلالر ػـل ينلالاا  لاالنل

CVS614 العاليةلمنشآت الخرسانية ا: 

 

ا نظمػػػالل–ا ػػػا ل امػػػاؿلالررػػػاال الػػػزازؿل يػػػنلالم ػػػاننلالعالرػػػالل–ل طػػػرطلالم ػػػاننلالعالرػػػال  -اػمقدمػػػ
نظػػػػػاـلالقػػػػػصلالمعػػػػػلراالمػػػػػ لل–نظػػػػػاـلاػػػػػ ا طلالقػػػػػصل – اإلنعػػػػػا رالليم ػػػػػاننلالعالرػػػػػال)لنظػػػػػاـلاإلطػػػػػاراب

اللاػػمرـلل–لم ليوػػاللاػبللػػعبررلالػزازؿل الررػػاالاللايرػػؿلاإلنعػا نلليم ػػاننلالعالرػال عنظمليػػالال-اإلطػاراب(
 .لاللواارؿلاإلنعا رالليم اننلالمقا مالليزازؿل–اإلنعا نلل نظمالالم ليوال

CVS615  الخرسانية: الالخطي لممنشآت تحميل 

 

نظررػالاليد نػالل–لارؼلال ر اناللاػبلاإل يػادابليػنلال ػاهل ااػدل ال ػاىرفلبعبػالال اىػابل – مقدمػال
 ادرػػػدلالل ػػػير ل طررقػػػالل–ال ر ػػػانالالم ػػػياال النمػػػاذجلالم ليوػػػالللمبرػػػؿللاػػػرؼل انيرػػػارلال ر ػػػاناليػػػنل

طػػػرؽلاللايرػػػؿلالع طػػػنلليمنعػػػ بلال ر ػػػانراللاػػػبلا امػػػاؿلالدا مػػػاللعبررىػػػال يػػػنلل–العنااػػػرلالماػػػددلل
 ا ػل داـلاإلنامػاشل ال وػاؼل ا ػا للػعبررهل يػنلالعنااػرلال ر ػانرالالم ػياالل– ي ؾل  مافلالمنععبل

 .الاا  لاالنل

CVS616 لالمنشآت الخرسانية الخاصة

 

ل–الػػنظـلاإلنعػا رالليا ػػارةل)لنظػاـلالامػػرابلالعػػ ارالل–الالا امػاؿلػالا ػػارةلال ر ػانرالالم ياػػ – اػمقدمػ
لايرػػؿل لاػػمرـلالعنااػػرلاإلنعػػا راليػػنلا نػػ اعلل–الا ػػارةل ػػا قالاإل يػػادل(لل–نظػػاـلالقطا ػػابلالمورغػػال

اللوااػرؿلاإلنعػا رال طػرؽلاللنورػذل.للايرػؿل لاػمرـلل–الراػا زلل–ااناناال اليػنليػنلالا ػارةلل–لالم ليوا
 .للواارؿلالل ير ل ارورالاللنورذل–المنع بلالقعررالال ااال ا ل االالمط رال الطرؽلاللقيردرال الادربال

CVS617  لواإلجيادسابقة الصب المنشآت الخرسانية

 

المػػػػ ادلالم ػػػػل دمال   ااػػػػيالل–ؽلاإل يػػػػادليػػػػنل نااػػػػرلال ر ػػػػانالالم ػػػػياالعػػػػرالياػػػػرلل ػػػػ ل–الػمقدمػػػػ
اللايرؿلاإلنعػا نلالامػرابل ػا قالاإل يػادلل–طرؽلاللعبررل اإل يادلال ا ؽلل–المراانرارال معادابلالا دل

ا ػػا لل زرػػ لل–ل زرػػ ل ل قرػػ لالاػػا عبليػػنلالامػػرابلل–لاػػمرـلالقطا ػػابلال ر ػػانرال ػػا قالاإل يػػادلل–
ا ػػا لالو اقػػدليػػنلل–لاػػمرـلالاػػد دلالقاػػ ةلل–اللاػػمرـللمقا مػػالالقػػصلل–دابليػػنلالقطا ػػابلاإل يػػا

اللايرػػػػؿلاإلنعػػػػا نلالامػػػػرابل ػػػػا قالاإل يػػػػادلل–لاػػػػمرـل ي اػػػػابلالنيارػػػػابلل–اإل يػػػػادلال ػػػػا ؽللياػػػػا عبل
ا قالالملطي ػػابلال ااػػال المنعػػ بل ػػل–الم ػػلمرللاللايرػػؿلاإلنعػػا نللي عطػػابلال ر ػػانرال ػػا قالاإل يػػادل

ل.لنعا راجلواارؿلل–اإل يادل
 

 

 

 

ل
CVS618 تحسين مقاومة المنشآت الخرسانية لمحرائق 
ســـموك وانييـــارات المنشـــآت  –مقاومـــة الخرســـانة لمحريـــق  –أنـــواع الحرائـــق ومـــادة الحريـــق  –ة ـمقدمـــ 
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 –اء طــرق اإلطفــاء وتأثيرىــا عمــى ســموك الخرســانة أثنــاء وبعــد اإلطفــ –الخرســانية تحــت تــأثير الحريــق 
متطمبــات الحمايــة لمعناصــر الخرســانية لتقميــل تــأثير  –العناصــر اإلنشــائية بعــد حــدوث الحريــق واإلطفــاء 

 . تأمين المنشآت ضد الحريق –الحريق 
CVS619   متقدمةخرسانة مسمحة 

 

عررال)لا  ػػػػقؼلػلايرػػػػؿل لاػػػػمرـلالمنعػػػػ بلالقػػػػل–لاػػػػمرـلال عطػػػػابللاػػػػبللػػػػعبررل امػػػػاؿلمراػػػػزللل–الػمقدمػػػػ
لاػػمرـلالعنااػػرلل–ال ػػعلـلاػػرللاارلاػػازلل–ا لػػ االالمط رػػال(لال ػػعلـلالد رانرػػالل–المظػػعبلل–يرػػالال رمر

لايرؿلالعر خلل–للعبررلالولاابل ينللامرـلال عطابلالامرابل–ال ر انرال طررقال ناارلالعدل الهلطل
 .ل اللعاعبلينلال ر انالالم ياا

CVS620 التصميم المدن لممنشأت المعدنية 

 

ل–الوي ػػورابلالم ليوػػالللاػػمرـلل–المقا مػػالالقاػػر،لليعػػااابلل–اللايرػػؿلالمػػرفل لاللايرػػؿلاليػػدفلل–مقدمػػػال
ل–اللايرػػػؿلاليػػػػدفلليمنعػػػ بلاليرايرػػػػالل–نظررػػػػابلاللايرػػػػؿلذ لالاػػػد دلالقاػػػػ ،لل-اانانػػػاالاليػػػدفلليامػػػػرابل

اللامرـلاليدفلااطارابلل–ابلالملايالاللامرـلاليدفلليامرلل–الع امؿلالمؤلرلللقدرللالقطاعلاانانااللاليدفل
 منعددللااد ار.

CVS621 تحميل و تصميم االعضاء الثنية عمي البارد 

 
الامػػػرابلل–طللالاػػػد دلالم ػػػم االا هػػػاالالعػػػدل لالهػػػل–مزارػػػالاا هػػػاالالمبنرػػػال يػػػنلال ػػػاردلل–مقدمػػػػال

 ابلالم امرر.ذال اعبلل– ال اعبلالميا مال

CVS622 م لموصالت المعدنيةالتصميم المتقد 

 
ق ا ػدلاا مػػدللل– اعبلالامرابل لاا مػدللالامررػالل–ال اػعبلال ا  الل–ال اػعبلالمرنالل–مقدمػال

 المعدنرا.

CVS623 المنشآت المعدنية العالية 

 
ايرػػؿلاللل–مػػالالم ليوػػاللمقا مػػالااامػػاؿلاايقرػػالظاانل-ااامػػاؿلالمػػؤبرلل يػػنلالمنعػػابلالعالرػػاللل–مقدمػػػال

 لامرـلالمنعابلالمعدنرالالعالرا.ل–اانعا نل لطرقولالم ليوال

CVS624 لىندسـة الكباري
ل 

ل
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ل
CVW501 حصاء  نظم ىندسية وا 

 

ا ػػلعراضلا طػػرل الطػػرؽلالمرل طػػال ػػالنظـلاليند ػػرالل اللػػنلرماػػفللط رقيػػاليػػنللاػػمرـل لعػػلرؿلالػػنظـل
ال رم ػالل-معػارررلاللوهػرؿل-لعررػؼلالمعػايال-طػرط  ػالر لاللاػمرـل الل -المرل طػال اليند ػالالمدنرػا

لط رقػػابل يػػنلالاا ػػ ل-الل طػػرطلالعػػ انل  د لػػالالمعػػر  ابل-نظػػـلاللمبرػػؿ-لايرػػؿلالقػػرار-ال طرػػا
 ىند الالنقؿل ادارللمعر  ابلاللعرردل-لط رقابللينظـل ال رامحل ينلماادرلالمراه-االن

CVW502 نظم الرى والصرف 

 

ال رانػابل-ل  اصلالممرزلل الماددابللاؿلمػفلنظػامنلالػرةل ػالرشل الػرةل ػاللنقرطا- نظمالالرةلالادربا
ما نػػابلل-لاػػمرـلنظػػاـلالػػرةل ػػالرش-ما نػػابلنظػػاـلالػػرةل ػػالرش-العزمػػالللادرػػدلنظػػاـلالػػرةلالمنا ػػ 

الارؼالاػمرـل ل طػرطلعػ اابلالاػرؼل-لط رقػابل-لامرـلنظاـلالرةل ػاللنقرطل-نظاـلالرةل اللنقرط
-ال ر ػػػػال  ىمرػػػػالالاػػػػرؼلالزرا ػػػػن-انعػػػػاالعػػػػ اابلالاػػػػرؼلالملطػػػػنل اػػػػرانليا-يوػػػػال غػػػػراضلالم ل

 اقلاادرابلمعر  ابلالارؼ

CVW503  المنشآت المائية 

 
منعػ بلالػلااـل النقػؿل-الموػرض-ال ػد دل ال زانػابل-الم  ػذل-لانرؼل  نػ اعلالمنعػ بلالما رػال-مقدما
 راا ى  الالمعارالالنيرل-ال ااراب-ال داابلل-الما را

CVW504 إدارة الموارد المائية 

 

ل-لعررػػؼل ػػالم اردلالما رػػال اااػػا راليال المرػػزافلالمػػا نليػػنلماػػرل الػػ عدلالعر رػػال د ؿلالعػػرؽلا   ػػط
ل–ادارللالمػػ اردل ادارللالطيػػ لل-ال را ػػابلالعامػػالإلدارللالمرػػاهل-الم ػػاابلالم ليوػػالا ػػل دامابلالمرػػاه

ااقلاادرال اا لما رال القان نرػال ال را ػرال اللنظرمرػالال ا ػ لال ا يػاللالن اانل-اادارللالن  رالليمراه
ادارللالمرػػاهل يػػنلالم ػػل ةلالػػد لنل م ػػل ةلل-لعررػػؼل ػػاإلدارللالملااميػػاللماػػادرلالمرػػاه-يػػنلادارللالمرػػاه

 ا ا اضلاليردر ل  رال م ل ةلالمدفل م ل ةلالمزر ا

CVW505  1ىيدرولوجيا المياه السطحية 

 

منانرػػػابل-لايرػػػؿلمنانرػػػابلاللاػػػرؼل-الل زرػػػ لالزمنػػػنللي ػػػرراف-رػػػابلال ػػػررافليػػػ ؽل ػػػط لا رض مي
ل-قرا ػػػابلاللاػػػرؼل-الل زرػػػ لال عػػػدةللي ػػػررافل-النمػػػاذجلالر ر ػػػرالللادرػػػدلمنانرػػػابلاللاػػػرؼ-ال اػػػدل

 ػػ اصلال ػػررافل لادرػػدلالقػػرـلاللاػػمرمرالليمنا ػػر ل اللاػػريابل الامرػػابل-لادرػػدلاللاػػريابلالقاػػ ة
لالل زرفل- عقالال  اصلال ا قال ال زانابل-الورهافل يلرل

CVW506  1ىيدرولوجيا المياه الجوفية 

 

 نػػػ اعل  اػػػا صل-المرػػػاهلال  يرػػػال ال ر ل  رػػػا- ىمرػػػالالمرػػػاهلال  يرػػػال-المرػػػاهلال  يرػػػال الػػػد رللالما رػػػا
-الل ػػػر -عػػػ ىرػػػدر لراالالمرػػػاهلال  يرااالرل- نظمػػػالال زانػػػابلال  يرػػػاليػػػنلماػػػر-ال زانػػػابلال  يرػػػا

معػادابلال ػررافليػنل-قراسلمعامؿلالل اػرؿلاليرػدر لران-الل ارؿلاليرد لران-قان فلدار ن-الل يؿ
انعػػاالاا ػػارل ا ل ارىػػال-ال ػػا لاامػػفل-الال ػػررافلل ػػاهلاا ػػار-ىرػػدر لراالاا ػػار—ا   ػػاطلالم ػػامرا

 .اا ل داـلالمعلرؾلليمالل-يراالععقال رفلالمراهلال طارال ال  ل-آ ارلالاقف-اق ؿلاا ارل– لنمرليال

ل
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CVW507 التحكم فى نوعية المياه 

 

لمررػػػزلل– ػػػرضلليطػػػرؽلالم ػػػل دماليػػػنلالاوػػػاظل يػػػنلن  رػػػالالمرػػػاهل لا ػػػرنيال يػػػنلم ػػػل ةلالارػػػزل
لط رؽلطرؽلاالزافلال ر ػنل انلقػاؿلل- نمذ اللالنلرابل المعادفل المي بابلالعه رالينلالارزلالما ن

 .للط رقابل فلاؿلمعاعبل ااال ن  رالالمراهلل-رالالمراهالمي بابلللا رفلن  

CVW508 االدارة المتكاممة واالستخدام المشترك لمصادر المياه 

 

منعػػ بالل- اػػا صللاػمرـل انعػػاالالمنعػػ بلال ااػػال معػر  ابلماػػادرلالمرػػاهل-ماػادرلالمرػػاهل
ل-  ػػػا رلالورهػػػانابل- ػػػااالل ػػػزرف للػػػ يررلالمرػػػاهل ل زرعيػػػا لالػػػرةل الاػػػرؼ لماطػػػابلل لرػػػدلالايرل

لط رقػابلالاا ػ لاالػنليػنلم ػاؿلل-مقدمالإلدارللن  رالالمرػاهل-الل طرطللمعر  ابلماادرلالمراه
 .ل مبيال–اا ل داـلالمعلرؾللماادرلالمراهل

CVW509 القياسات الييدرولوجية 

 
ل
 

CVW510 عمميات ادارة المياه 

 

طػػػرؽلل-المعامػػػا(ل–ا مػػػافلل–اللامػػػؿلل-)ال دمػػػالل اػػرؼلالنػػػ عليػػػنلد رللارػػػاللا نظمػػػالاليند ػػرا
جدارلل ل ارػػػدلل-الع امػػػؿلالمؤ  ػػػالرال ال عػػػررال-لقػػػدررلاإلماانػػػابل الملطي ػػػابل-الل ارػػػدل ااالمػػػااب
الطرؽلل-لقررـل لا رفلا هرارل ل عاليال–ااقلاادرا(ل-اا لما رال-النو رال-المع قابل)الورزرا را

 الللادردلالقرارلالمق  ؿلالذةلرمافلاا لمادل يرواللارر رال ااقلاادرال العمير

CVW511 أساليب تحميل ومعالجة المياه 

 

م هػ  ابل ػفلالػدلرؿل)المرعػد( لالل ػر  لاللي رػا للل- ميرابل طرؽلمعال الالمرػاهل مرػاهلالاػرؼ
رػػرلالل مرػػرلاللل–الامػػعللل-المرعػػاابلال ر ل  رػال-المعال ػػالالارمرا رػػاللمرػاهلالاػػرؼل–ااملاػاصل

 ى ا ن

CVW512 قوانين المياه 

 

م ػػد لاانلوػػاعلل-اػػؽلالػػد ؿلالمعػػاط اليػػنلا ػػل داـلالنيػػرلالػػد لن-الم ػػادةالالعامػػالا ػػل داـلالمرػػاه
الامارػػالالقان نرػػاللي ر ػػال-اللعػػا فلالػػد لنليػػنلم ػػاؿلا نيػػارلالد لرػػا-م ػػد لاا ػػلعماؿلال ػػرةال-العػػادؿ

 لط رقابل ينلنيرلالنرؿ-الملعيقال ا نيارلالد لرالل  رالالمناز ابل-النيررال الادلمفلاللي ض

CVW513 ىندسة األنيار 

 

-لايرؿلاللديؽلالمنلظـل اللررلمنلظـلينلالقن ابلالماع يال لط رقاليال ينلا نيارل الم ارةلالما رػا
مراػػالدرنا-اللػعبررلاللرار ػػنلليقنػػ ابلالماعػػ يا-لايرػؿل يػػطل نػػ اعلاللػػديؽليػنلا نيػػارل الم ػػارةلالما رػػا

انلقػاؿل-المراهلالعذ ال مرػاهلالم ػلنقعابل-اللدا ؿل رفلنم لالن الابل ال رراف-الورهانابل لل  لاللديؽ
 لط رؽل ميرالالل ازفلال ر نلليمراهلالعذ ا.ل-الر   را لينلا نيارل القن ابلالماع يال الم لنقعاب

ل
ل
ل

CVW514 دارة األنظمة المائية والبيئية  تخطيط وا 
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ياػػػػرلل امػػػػال ػػػػفلالنػػػػ اانلال را ػػػػرال- ا ػػػػرال العميرػػػػاللػػػػلدارلل الل طػػػػرطلال ر ػػػػنلليمرػػػػاهالع امػػػػؿلا 
م ه  ابل فلاادارلل الل طرطلال ر نلليمراهلللهػمفالل- ااقلاادرال اليند رالليمراهل النظـلال ر را

لايرػؿلل–العػؾل لايرػؿلالقػرارلل–لايرؿلن  الالعا دلالنلاللايوا لالله ـل لا  عار لالل  رؽ لالنقػؿل
 .ل مبيالل-النظـل لط رقاليال

CVW515 إعادة استخدام المياه 

 

  ػػالر لم ا يػػالل-لقػػدررلالللرػػرابليػػنلالمػػ اردلالما رػػال ااالرا ػػابلالم ػػلق يرال مػػدةلاا لمػػادل يريػػا
اادارلل ا ىػداؼل-ملطي ػابلاادارلل اللعػلرؿل الاػرانال-زرادللالطي ل يػنلالمرػاهل لعظػرـلالعا ػدلمنيػا

امارػالالمػ اردلالما رػال- مؿلال طػطلالم  ػمرال ال ػن رال الل طػرطلاا ػلرالر نلط رػؿلا مػد-نلا ح ال
ااعػػلراطابلال ر رػػالإل ػػادللا ػػل داـل-انػػ اعلج ػػادللاا ػػل داـلل-ا ػػادللا ػػل داميال- نػػ اعلالمرػػاهللل–

يرمػػالر ػػلصل ج ػػادللقػػان فلال ر ػػالل-الملا عػػال اللقرػػرـل طػػرؽلالراػػدل القرػػاسل الػػلااـليػػنلالمرػػاه-المرػػاه
 . مبيا–ا ل داـلالمراهل

CVW516 تصميم اآلبار 

 
ل
 

CVW517 النمذجة العددية 

 

لط رقػػػابلل-لط رقػػػابليػػػنلم ػػػاؿلالػػػرةل الاػػػرؼل انلقػػػاؿلالمي بػػػابل-اإلطػػػارلالعػػػاـلالنظػػػرةللينمذ ػػػا
يورهػػانابلالنمذ ػػالاليردر ل  رػػالالملقدمػػاللل– ا ػػل داـلالنمذ ػػالالعددرػػال اللايرػػؿللمعػػاعبلاقرقرػػال

لالطال ل عمؿلالنم ذجلالعددةلليا.ل– ال واؼل للادردلمعاعبلمفلال اق ل رقـ 
ل-ل  رػػػولالمنانرػػػابل-الايػػػ ؿلالعددرػػػالليمعػػػادابلاللرػػػرل طرػػػال-الايػػػ ؿلالعددرػػػالل نظمػػػالال طرػػػا

 .لالاي ؿلالعددرالليمعادابلاللواهيرالالعادرال ال ز رالل-اا لرارلا ن  ل

CVW518 الفيضانات الحماية من 

 

ل-لاػمرـل  مػاؿلالامارػال–  مػاؿلالامارػالل-لاػمرـلالموػرض-لاػمرـلال زانػابل-اللن ؤل الورهاناب
لاػمرـل زانػابلالػلااـليػنلالورهػانابل–لايرػؿليلػرابللاػرارلالورهػانابل ا مطػارلل-معارررلاللامرـ

 .لاللن  ال ال ر ؿل-لامرـلماارؼل مطارلال رؿل العااوال–

CVW519 حمقات بحث 
 .لراددل  لاذلالمادلللم ه علايقالال اضللاؿلدارس 

CVW520 ىندسة الرى 

 

ا ػػا لالمرزانرػػالالما رػػال ل زرػػ ل-ا لرػػارلاللرارػػ لالمااػػ لنلالمنا ػػ -ا ػػا لااالرا ػػابلالما رػػا
معػػااؿلالمي اػػال لعبررىػػال يػػنلل-ن  رػػالالمرػػاهل آبارىػػال يػػنلالماااػػرؿلالم ليوػػا-الماػػادرلالملااػػا

 .لملا عال لقررـلمعر  ابلالرة-اعالا راهنلالميارال القي راا لل-الزرا ا

ل
ل
ل

CVW521 الرياضيات اليندسية 
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اا ػػلاماؿلل–اػػؿلم م  ػػالمػػفلالمعػػادابلل–اػػؿلالمعػػادابلال طرػػالل–اػػؿلالمعػػادابلغرػػرلال طرػػال
معػادابلالاػؿلالعػددةلليل–الاػؿلالعػددةلليمعػادابلاللواهػيرالل–اللواهؿل اللاامؿلالعددةلل–ال طنل

لاللواهيرالال ز رال.
CVW522 ىيدروليكا حسابية 

 

اللػػديؽليػػنلل–ا ػػلعراضلالطػػرؽليػػنلاليرػػدر لراالالا ػػا راللاػػؿلالمعػػادابلاللواهػػيرالالعادرػػال ال ز رػػال
اانلعػػػارلل–لػػػديؽلالمرػػاهلال  يرػػالل–اللػػػديؽلغرػػرلالمطػػردل ظػػػاىرللالطػػرؽلالمػػا نلل–ا نا رػػ ل عػػ االيال
 ا يقنل. اللعلبلينلاال اهل

CVW523 أجيزة قياس 

 
قرػاسلل–قرػاسلال ػر الل–قرػاسلالهػلطلل–قراسلال  اصلا  ا ػرالالالطػ ؿل لالػزمفل لالقػ لل لالاليػال

لقراسلمعدؿلاللديؽلينلالقن ابلالمول اال.ل–معدؿلاللديؽلينلالم ا ررل
CVW524 ىيدروليكا متقدمة 

 
لايرػػػؿل طػػػ طلالنقػػػؿلل–ل زرػػػ لال ػػػر الل–ؿلمقا مػػػالالعػػػال–مقا مػػػالال ػػػط لل–اليز  ػػػال ااهػػػطرا ل

ل ا اضلاللر ر ل.ل–مقاط لاللااـلل–القن ابلاانلقالرالل–المرا ال المعقدلل
CVW525 ىيدروليكا نقل المواد الرسوبية 

 
لا رنػػػابلالقػػػاعلل– دارػػػالاراػػػالالمػػػ ادلالر ػػػ  رال   ػػػالر لانلقاليػػػالل– ػػػ اصلالمػػػ ادلالر ػػػ  رالل–مقدمػػػال

لالامؿلالاينل الطرؽلالم ليواللا ا لاؿلمنيـل.ل–الامؿلالمعيؽلل–امؿلالقاعلل– مقا مليالليلديؽل
CVW526 آالت ىيدروليكية 

 

الل ر رنابلال ن اعلالل ر رنابل ل  اصلالل ر رنابل لالمعػا يالليل ر رنػابل لمنانرػابلا داالليل ر رنػاب ل
لمرػاهلالمعادلػالمطرقػالالمرػاهل لم  ػالاللػديؽلغرػرلالم ػلقرليػنلالم ا ػررل مطرقػالال–ا لرارلالل ر رنابل

المهػ ابلالل–الهلطلالنالحل فلغيؽلموا إللليماػا سل لالليػؽلال طػإللليماػا سل ل اػ اضلالم ازنػال
 نػػػ اعلالمهػػػ ابل لنظػػػـل  ػػػ اصلالمهػػػ ابل لاػػػدلال ػػػا لليمهػػػ ابل لالمهػػػ ابل يػػػنلاللػػػ النل ل

 المه ابل ينلالل ازةل لمنانرابلا داالليمه ابل.

ل
ل
ل
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CVW601 محطات القوى المائية 

 

-معػػادابلالقػػدرل-اوػػااللماطػػابلالقػػ ةلالما رػػا-لاػػنرؼلماػػادرلالطاقػػال-ن ػػذلللارر رػػا-مقدمػػا
ااالرا ػػػابلالما رػػػالليماطػػػابلل-ل طػػػرطلماطػػػابلالقػػػ ةلالما رػػػا- ػػػعالماطػػػابلالقػػػ ةلالما رػػػا

لقػػدررلل- ػػزرفلقػػدررلالقػػدرللالملػػ يرلليػػنلنيػػرل ػػد فللل-ما نػػابلماطػػابلالقػػ ةلالما رػػال- ل ايرىػػا
 لط رقابل-القدرللليماطابلالما رال الن  اللم ليؼل ن اعلالل زرفل

CVW602   2المنشآت المائية 

 

ال ػػد دلل-ال ػػد دلاللباقيرػػال–ال ػػد دلاللرا رػػال ال  ػػ رلل-لاػػمرميا-ماطػػابلالريػػ لالما رػػاا ن ا يا
لػػػػعبررلل-اابلاػػػػمرـلالمرعػػػػ-لايرػػػػؿلالل ػػػػرر - نااػػػػرلاللاػػػػمرـ-ال ػػػػد دلالعقدرػػػػال-ال ر ػػػػانرا

 ا ا لال عالالل زرنراللي زاناب-طرؽلا ا لالورهاناب-م ادةالاإلنعاا-الزازؿ

CVW603 الييدرولوجيا البيئية 

 

الل ػر لل-اليرػدر ملر ل  رال- ىمرػال يػـلاليرػدر ل  رال-اليردر ل  رال ال ر ال-الد رللاليردر ل  را
 اػػػػػػػػدللل-راؼلالعااػػػػػػػػواىرػػػػػػػػدر  -اان ػػػػػػػػرا لال ػػػػػػػػطانالا ػػػػػػػػلنلاجل قاػػػػػػػػنل ػػػػػػػػعاللي ػػػػػػػػررافل–

ل-منعػػ بلالامارػػالمػػفلالورهػػانابل-ال وػػاؼل اللاػػار-  ػػ ا لالناػػرل اللر ػػر ل-اليرػػدر  راؼ
 نظمػػػالاػػػرؼلمرػػػاهلا مطػػػارلل-ماػػػا دلالر ا ػػػ ل-منعػػػ بلاللقػػػاط ل-منعػػػ بلالل ػػػزرفل اللا رػػػؿ

درلن  رػػػالالمرػػػاهل الػػػلااـليػػػنلالليػػػ ضالماػػػال-الععقػػػالالل ادلرػػػال ػػػرفلاللر ػػػال المرػػػاهل- الع ااػػػؼ
امارالماادرلالمرػاهلمػفلل-مراانرارالانلقاؿلالمي بابلم لالمراهلال طارال المراهلال  يرال-اللي ض
 اللي ض

CVW604  2ىيدرولوجيا المياه السطحية 

 

لط رػػؽلنظررػػابلمراانراػػالالم ا ػػ ليػػنلم ػػا ؿلانلقػػاؿلالمي بػػابل ا لعطيػػال ػػعن اعلالمرػػاهليػػنلال ر ػػال
لاليرػػػدر ل  نل-المارطػػػا ا ػػػلعطلالمرػػػاهلل-ال يػػػطلاللرػػػرلان ػػػرا نلل-لعنلقػػػاؿل اانلعػػػارلالمويػػػـ 

ل-لػػػعبررلللػػػا  لالمي بػػػابل يػػػنل ميرػػػالا لعطيػػػال- المي بػػػابليػػػنلا نيػػػارل ال زانػػػابل الم ػػػلنقعاب
لمقدمالليمدا ؿل الم ارجل–نظررالالنوابابل الررشل

CVW605  2ىيدرولوجيا المياه الجوفية 

 

مراانرارػالانلقػاؿلل-  رالالمراهلال  يرال اللي ضالماػادرلالليػ ضنل-طرؽلا لاعاؼلالمراهلال  يرا
لػػدا ؿلمرػػاهلل-لػػدا ؿلالمرػػاهلالمالاػػالمػػ لالمرػػاهلال  يرػػالالعذ ػػال-المي بػػابليػػنلا   ػػاطلالم ػػامرا

نمذ ػالالمرػاهلال  يرػاالالنمػاذجلل-الػلااـليػنلالليػ ضل  ػ ؿلالعػعجل-ال ارلينلال زانابلال اايرا
نمذ ػالانلقػاؿل-نمذ ػالاراػالالمرػاهلال  يرػاليػنلا   ػاطلالم ػامرال- العددرػالالرراهرال الورزرا رػا

مقدمػالللط رػؽلاا لعػعارل ػفل عػدلل-جدارلل نظمالالمراهلال  يرػال-المي بابلينلا   اطلالم امرا
   نظمالالمعي مابلال لرايرالينلدرا الالمراهلال  يرا

ل
ل
ل
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CVW606 تقييم األثر البيئى 

 

ا ػػػلنلاجل ا ػػػا للػػػعبررل ر ػػػالاليػػػ اال المرػػػاهل نػػػ علاللر ػػػال يػػػنلاػػػؿلمػػػفلال ر ػػػالل-  عقرػػػابلال ر ػػػا
القػ انرفلالمايرػػالل-ج ػػدادلاللقرػرـل-الم ػز فلال ر ػنل-ال ر ل  رػال اا لما رػال ااقلاػادرال البقايرػػا

ل-ا ػػلرالر رابللاػػؿلاللهػػادلال ر ػػنل ػػرفللالمطا  ػػالال ر رػػال ال ػػاذلالقػػرارل- الد لرػػالليلقرػػرـلال ر ػػن
  مبيا

CVW607 التمثيل والمحاكاه لمتدفق وانتقال المموثات 

 
ارورػػالانعػػاالنمػػاذجل الاا ػػ لل-مقدمػػاللوي ػػوال لط رػػؽلالنمػػاذجلالعددرػػاليػػنلم ػػا ؿلاللػػديؽل ال ر ػػا

لاالنل ادلالم ه  ابللال ااال اللديؽل
CVW609  الطرق اإلحصائية إلدارة المياه 

 

 انسل اان را ل طرؽلاانلقاؿل ن اعلالمراهلدا ؿلال ر الم ه  ابلينللايرؿل نمذ ال دـلالل
نمذ الللعاردلدرا الاللديؽل اانلقاؿللابلظر ؼل دـلالل انسلالوها نلليع امؿلل–

م ادةالالمد ؿلاؿ.........لللايرؿلالمللررابلالم   دللدا ؿلارزلماددل  للل-اليردر  ر ل  را
عميرالليلديؽل اانلقاؿلدا ؿلاللا رنابلاللررلالم ادةال الن اانلالل-اااااالال ر ل  ن

 مل ان ا

CVW610 اقتصاديات مصادر المياه 

 

-اقلاادرابلا لعماؿلالمراهل-النم لااقلاادةل ا ليعؾلالمراهل-الالراجلالاهرةلليمراه
اللعبررابلال ر رالالهارلل ينلق انرفلالمراهلال طارالل-معر  ابلالمراهلالا رة-االرا ابلالرة

 اقلاادرابلادارللالمراهلال  يرال-اقلاادرابلالمي اال الارؼل-ؤ  اليا م

CVW611 التحميل اليندسى لممخاطر 

 

ل-لط رؽلنظررالااالماابل اإلاااالينلالل طرطل اللايرؿل اللامرـللنظـلاليند الالمدنرا
ل-الادضلنماذجل- مؿلنماذجلل  رنارر ىابلللالماابل الن  الليم اطرل لقررـلالمعر  اب

مقدماللنظررالقرارلاللايرؿلااااا نلال اطنالل-لايرؿل دـلاللعادل-ل زر لالقرـلالعظمن
ل لط رقاليالينلال اذلالقرارلينلالن اانلاليند را

CVW612 حمقات بحث 

 راددل  لاذلالمادللم ه علايقالال اض 

CVW613 نظم المعمومات فى الرى 

 

ل-النظـلالم ليوالليرةل-طرؽلل يرزلال رانابل-رلالمراه ىمرالنظـلالمعي مابلينلجدارللمااد
ا ل راجلل-ا ل داـل عضلال رامحلإلد اؿل لنظرـل ا  دادلال رانابل-النظـلالم ليوالليارؼ
اراغالالعاؿلالرراهنل  لاليند نلليمعااؿل لادردلا ىداؼل الاي ؿلل-المعي مابلمفلال راناب

لط رؽلنظـلل-نظـلالمعي مابلال لرايرال-دلال رانابق ا ل-طرؽل رضل لايرؿلال رانابل- ال دا ؿ
 لط رقابل-المعي مابللد ـلال اذلالقرارلينلمعر  ابلالرةل

ل
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CVW614 ىندسة السدود 

 

ال زانػػػػابلملعػػػػددلل-اللر ػػػػر ليػػػػنلال زانػػػػاب- ػػػػعالالل ػػػػزرف-ل طػػػػرطلال زانػػػػابالمنػػػػاطؽلالل ػػػػزرف
-لاػػنرؼلال ػػػد دلاللرا رػػػال- الراامرػػػالال ػػػد دلاللرا رػػال-ا لرػػػارلنػػ علال ػػػدل ارلوا ػػولل-ا غػػراض

ل-  ػػػ ا لانيرػػػارلال ػػػد دلاللرا رػػػا-ل-ا ػػػا لالل ػػػرر ل-لاػػػمرـلالمرعػػػااب-  ا ػػػرابلاللاػػػمرـ
ا  عػادلالنظررػال العميرػالل-ملطي ػابلاالػزافل-ال د دلاللباقيراالالق ةلالمؤبرلل ينلال د دلاللباقيرػا

ال ػػد دلل-الػػلااـليػػنلالعػػر خل-ؽلاللاػػمرـطػػرلل-ارلوػػاعلال ػػد دلاللباقيرػػال–لػػعبررلالػػزازؿلل-لي ػػد
ل– اػ اضلالليد ػاال ن ا يػالل-الموػرضل–طرؽلاللامرـلل–الق ةلالمؤبرلل يريالل-العقدراال ن ا يا
لطرؽللامرميال.

CVW615 مناىج بحث 

 

طرؽلا لرارلالعرنابلينلال اضلل–ج دادل طالال اضلالعيمنلل–معااؿلال اضلالعيمنلل–مقدمال
ج دادل اراغالاللقارررلل–لايرؿلال رانابل لو ررىالل–ااابلال اضلالعيمنلطرؽل ا  رلل–العيمنل
لال ابرال.

CVW616 نمذجة ىيدروليكية 

 

اللديؽل عؿل  طلل–نماذجلررن لدلل–اللديؽل د فل ط لارلل–الم ادللالعاماللنظررالاللعا ول
ل– ابلالمول االنماذجلا نيارل القنل–اللديؽلذ لال ط لالارلل–نماذجلالمرعاابلل–م امنل

لاللعا ولانلقاؿلالم ادلالر   رال.
CVW617 االضطراب ووسائل القياس 

 
  الر لالقراسل  ن ا يالالم ليوالل– مبيالليلديؽلالمهطر لل–ط رعالالقراسلالامنللعهطرا ل

ل.
CVW618 (1) ىيدروليكا تطبيقية 

 

المعادلػالالدرنامرارػالل–نػالال  ػرطالالمعادابلا  ا ػرالللذ ػذ لاليػالال ػا ؿلدا ػؿل اػ اضلالم ازل
ا ػػػػا لالمن ػػػػ  لل–الاػػػؿلمػػػػ لجىمػػػاؿلمقا مػػػػالااالاػػػاؾليػػػػنلا نوػػػاؽلل–معادلػػػالاا ػػػػلمراررالل–

 اػػ اضلالم ازنػػالالمػػز دللل–اللاامػػؿل عن ا ػػولل–الملذ ػػذ لمػػ ل  ػػذلمقا مػػالااالاػػاؾليػػنلا نوػػاؽل
الػزافل اػ اضلالم ازنػالل– ازنػال ا رللمل عال  لالمز دلل ا لنػاؽل المعػااؿلا  ػرةل اػ اضلالم

لطرؽلاللايرؿل الر ـل.ل–
CVW619 تصميم القنوات المتزنة 

 
لاػػمرـل اػػلرلل–ل زرػػ لالقػػصل مقا مػػالالاراػػالل–المعػػادابلالل رر رػػالللاػػمرـلالقنػػ ابلالملزنػػال

للط رقابل.ل–طررقالق ةلال رلينللامرـلالقن ابلالملزنالل–قطاعلملزفل
CVW620 (2ة )ىيدروليكا تطبيقي 

 

مطرقػػالالمرػػاهليػػنل طػػ طلا نا رػػ لالمػػز دلل ػػعا اضلم ازنػػال  لل–النظررػػالالعامػػاللمطرقػػالالمرػػاهل
طػرؽلل–اللااـلينلالل ر رنػابلل–نظررالالاراالالد ررال الرنرفلينل ط طلا نا ر لل–  االى اال

لاللايرؿل الر ـل.
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CVW621 نقل المواد الرسوبية باألمواج 

 

الامػػػؿلل–لا رنػػابلالقػػاعلل– دارػػالاراػػالالمػػ ادلالر ػػ  رالل–اللرػػارابلال ػػاايرالل–نظررػػالا مػػ اجل
انلقاؿلالم ادلالر   راللابللعبررلا م اجل ارجلاػا زلا مػ اجل دا ػؿلمنطقػالل–الر   نلالمعيؽل

لالللررابلالر   رالل طلالعاطإلل.ل–لا رلا م اجلالعاط رال
CVW622 ىيدروديناميكا 

 

ل–الاراػالاللرػرلد رانرػالبعبرػالا  عػادلل–لاراػالاللرػرلد رانرػالبنا رػالا  عػادلال–معادابلالاراال
 مػ اجلل– مػ اجلال ػط لل– مػ اجلالمػدلل–الاراػالالد امرػالل–اراالا   اـلالاي ال عؿلال  ا ؿل

لاليز  ال اراالال  ا ؿلالد رانرال.ل–المناطؽلال عردلل
ل
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CVP501 الرياضيات اليندسية واإلحصاء 

 

طرؽلاؿلالمعادابلال  ررػالل–ال رم الال طرالل–الماو يابلل–المعادابلال طرالاالرالل–مقدمول
اللواهػػػػؿلل–)لمعػػػػادابلاانلقػػػػاؿل ػػػػرفلنظػػػػـلاإلاػػػػدابرابل(لللللم ػػػػا ؿلالقرمػػػػالالذالرػػػػالل–الم لر ػػػػيال

ل–رالنظررػػػػػالااالمػػػػػاابل لط رقاليػػػػػالاليند ػػػػػل–المعػػػػػدابلاللواهػػػػػيرال ال ز رػػػػػالل–اللاامػػػػػؿلالعػػػػػددةل
ل. ربلع اال–اا ل ارابلاإلهايرال

CVP502 نظرية األخطاء وضبط األرصاد 

 

انلعػارلل–نػ عل ماػادرلا  طػاالل–مواىرـلجااػا رالل–مواىرـلا راادل النماذجلالا ا رالل–مقدمول
طػرؽلالهػ طل لط رػؽلنظررػال قػؿلل–نظررػال قػؿلم مػ علليمر عػابلل–ال طاال ا راادلغرػرلالم اعػرل

 عػػضلاللط رقػػابلل–طررقػػالالمعػػادابلال ارملررػػالل– عػػابلل لطررقػػالالمعػػادابلالعػػرطرالم مػػ علليمرل
لمر عاب.لم م علالا ا راللنظررال قؿل

CVP503 حسابات ضبط األرصاد المساحية  

 

دمحلالنماذجلالا ا رالينل قػؿلل–نظررال قؿلم م علالمر عابل ا ل داـلالعر طلاإلهايراللل-مقدمول
اػػػػؿلالمعػػػػادابل الللػػػػا  لل–لايرػػػػؿلماػػػػو يابلمعػػػػامعبلاللقػػػػار ل اا ػػػػلعؼلل–م مػػػػ علليمر عػػػػابل
 مبيػػػالل–اللقررػػػ ل اللن ػػػؤليػػػنلالنمػػػاذجلالا ػػػا رالل–اانلقػػػاال اللرعػػػر لالا ػػػا نلل– الطػػػرؽلاللا ػػػنرال

لط رقػابل ددرػال ا ػل داـلال ػرامحلل–ل راادل القرا ابلالم ػاارالالم ػل دماليػنلالنمػاذجلالا ػا رال
 .ال اىزلل

CVP504 ( 1المساحة الجيوديسية المتقدمة ) 

 

الا ػػػػا لل–ا  ػػػػط لا  ػػػػنادرالل–طػػػػرؽلالقرػػػػاسلال ر در ػػػػنلل–درا ػػػػالعػػػػاؿلا رضل– مقدمػػػػال
طػػػرؽلجنعػػػاالل–نقػػػطلالب ا ػػػبللا رهػػػرال لا يقرػػػال الر  ػػػرالل–ال ر در ػػػنل يػػػنلا  ػػػط لا  ػػػنادرال

لالراػدل لال ر در ػرالالمرزانرػالالمبيبرػال–الع اابلنقطلالب ا بللا  ماؿلالمردانرػال لا  مػاؿلالمال رػ
 ل.للا ا  ل

CVP505 جيوديسيا األقمار الصناعية  

 

مػػػػدارابلا قمػػػػارلل–الواػػػػرللا  ا ػػػرالا ػػػػل داـلا قمػػػارلالاػػػػنا راليػػػنللادرػػػػدلالم اهػػػ ل.ل-مقدمػػػول
لالر نرال  الر لالرادل ينلا قمارلالانا رال لالطرؽلاإلل–الانا رال نظـلاادابراليالال ر در رال

 نػػ اعل ماػػادرلا  طػػاالل– لنظػػاـلالػػد  يرل لالنظػػاـلالعػػالمنل)لملا عػػالا قمػػارلالاػػنا رال ػػاليرزرل(ل
 .ينلا راادل

CVP506 ( 1النظام العالمي لإلحداثيات)  

 

 نااػػرل ما نػابلالنظػػاـلل– نااػرلالريػػ لالم ػاانل ا قمػػارلالاػنا رالل–عػػاؿلا رضللل-مقدمػول
ل–النم ذجلالا ا نلال ر در نلبعبػنلا  عػادلل–طرؽلالرادلالقرا نلل-(GPS)العالمنلإلادابرابل

طػػػرؽلل– نػػػ اعل ماػػػادرلا  طػػػااليػػػنلالقرا ػػػابلل–معػػػادابلالمػػػدةلالزا ػػػؼل)ل الم  ػػػابلالااميػػػال(ل
 . طرؽلالا ا ل الر طل النقطلا رهرال–ه طلا راادل مقارنابلالدقال
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لل  
CVP507 الرياضيات اليندسية واإلحصاء 

 

لالم ااالال ر در رالالط رعرال
طػػرؽلالا ػػا ل اإل ػػقاطل يػػنلل–طػػرؽلراػػدلال اذ رػػالا رهػػرالل–ماػػطياابل يمرػػالل-مقدمػػول

طرؽلقرا ابلال اذ رالل–الطرؽلال ر در رالالويارالل–طرؽللعررفل ط لال  ردلل–ال ط لاإل نادل
ل–علا ربػػػػ ملرةلاارلوػػػػال–نظػػػػـللادرػػػػدلاارلوا ػػػػابلل–طػػػػرؽلالراػػػػدل يػػػػنلا قمػػػػارلالاػػػػنا رالل–

لاػاراابلال اذ رػاليػنلل–لعبررلال اذ رال يػنلالقرػاسل الراػدلال ر در ػنلل–اارلواعلالدرنامرانل
ل.طرؽلاللن ؤل عناارلم اؿلال اذ رال–الا ا لال ر در نل

CVP508 المساحة بالتصوير الجوي   

 

لععقػابلاليند ػراللياػ رلال–طرؽلمعاررللالاامررابلل– ن اعلالاامررابلالرقمرال العادراللل-مقدمول
ا ػا لا رلوا ػابلمػفلال ػاراااسلل–الطرؽلاللقيردراللعمػؿلال ػرا طلمػفلالاػ رلال  رػالل–ال  رال

ل–نقػػػػطلالػػػػلااـلا رهػػػػنلل–اللبيرػػػػبلال ػػػػ ةلل–  يػػػػزللالر ػػػػـلل–الاػػػػامررابل   ػػػػالر لاللاػػػػ ررلل–
طررقػالل–قال اندؿلطررل–طرؽلا ا لالبيربلال  ةلل–اللادردلالرراهنلالاينلل–ل طرطلالطررافل
 . ؿالنم ذجلالم لق

CVP509  مساقط الخرائط ونظم الترقيم الدولي 

 

ل–ا  ػط لالم ػل دماليػنلجنلػاجلالم ػاقطلل–لعرروابل ماطياابل ينلم اقطلال را طلل–مقدمول
نظررػػالل–ا ػػا لجاػػدابرابلالػػنقطل يػػنلم ػػاقطلال ػػرا طلل– اػػا صل م ااػػوابلم ػػاقطلال ػػرا طل

م ػاقطلال ػػرا طل يػنلا  ػػط لل–الم ػاقطل يػػنلا  ػط لالم ػػل رالل–ل ػػرا طلاللعػ روليػػنلم ػاقطلا
الم ػػػػػػاقطلل–الم ػػػػػػاقطلال ااػػػػػػالل–م ػػػػػػاقطلال ػػػػػػرا طل يػػػػػػنلا  ػػػػػػط لا  ػػػػػػط انرالل–الم ر طرػػػػػػال

نظػػـلل–م ػػاقطلال ػػرا طل عقليػػال نظػػـلالمعي مػػابلال لرايرػػالل–الم ػػل دموليػػنل غػػراضلالم ػػااال
 .منلالنظاـلالعالل–لرلر ل لرقرـلال را طل

CVP510     ( 2المساحة الجيوديسية المتقدمة)  

 

جنعػػاال  ػػط لاإل ػػنادلل–  ػػالر للعرػػرفلم اهػػ لالػػنقطلال ر در ػػرال يػػنل ػػط لالا اػػ لل–مقدمػػول
م ػػػػػاقطلالقرا ػػػػػابلل–ال اػػػػػا صلاليند ػػػػػرالل ػػػػػط لاإل ػػػػػنادلل–ال ر در ػػػػػرالمػػػػػفلالدر ػػػػػالا  لػػػػػنل

ا ػػػا لاإلاػػػدابرابلل–رالبعبرػػػالا  عػػػادلال ر در ػػػل–ال ر در ػػػرال يػػػنل ػػػط لاإل ػػػنادلال ر در ػػػنل
 .لا نظمال اللا رؿلمف

CVP511 ( 2النظام العالمي لإلحداثيات)  

 

معال ػػػالقرا ػػػابلالمػػػدةلالزا ػػػؼللينظػػػاـلالعػػػالمنلل–قرا ػػػابلالنظػػػاـلالعػػػالمنلللاػػػدابرابلل–مقدمػػػول
درا ػػػالل–ل)لاػػػؿلالعػػػددلاللػػػامضل لاالعػػػاؼللقطػػػ لاإلعػػػارابل(ل–للاػػػدابرابل الم  ػػػابلالااميػػػال

 .للج دادل رامحلل عضلاللط رقابلاليند رالل– لايرؿل عضل رامحلالا ا لال اىزلل

ل
ل
ل
ل
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ل
CVP512  دارة المشروعات المساحية  تخطيط وا 

 

درا ػػالل–درا ػالالملطي ػابلال عػػررالليمعػر علل–العنااػرلا  ا ػػراليػنلالمعػارر لالم ػػاارالل–مقدمػول
ال ػدا ؿلالزمنرػالل– النظاـلالرادل القراسلالعزمالليمعػر علدرال–ااابل ا  يزللالعزمالليمعر عل

درا الل–اقلاادرابلالمعر علل– طالمراق ال  دللا  ماؿلل– دا ؿلالملا عال ا عراؼلل–ليمعر عل
ل عضل رامحلالاا  لاالنل لط رقاليالينلجدارللالمعر  ابلالم اارال.

CVP513  الفمك التطبيقي 

 

ل–الراػدلالوياػنلل–المبيضلالويانل طرؽلالاؿلل–نظـلاإلادابرابلالويارالل–لالارللال ما رال–مقدمول
الرادل الا ا لالويانلللادردل طػ طلالطػ ؿل ل طػ طلل–النظـل الا ا لل زمنالل–الا ا لالويؾل

 عػػضلاللط رقػػابلالم ػػاارالل–اإلاػػدابرابلال لرايرػػالليػػنقطلل–العػػرضل لال ػػاهلالعػػماؿل لاانارايػػابل
 .ل ال ر در را

CVP514    النظم الجيروسكوبية فى المساحة 

 

 نػػػػػ اعلل– نػػػػػ اعلال رر  ػػػػػا  لل–لرارػػػػػ لال رر  ػػػػػا  لل–لعرروػػػػػابل ماػػػػػطياابلينرػػػػػالل–مقدمػػػػػول
الػػنظـلالذالرػػال  لل–ا  يػػزللالم ػػل دـليريػالال رر  ػػا  ل لاللر دلرػػبلال رر  ػا  نلل–ال رر  ػا  ل

 عػػضلل–ال لالػػنظـلال ػػرارللليريػػ لالم ػػاانلال  اػػيالال رر  ػػا  رل–ال رر  ػػا  رالليريػػ لالم ػػاانل
 ل.لاليند رالاللط رقاب

CVP515  تطبيقات الحاسب اآللي فى الجيوديسيا  

 

ال  ػػػا طلالملعػػػددلللي رانػػػابلل–لقنرػػػال مػػػ لال رانػػػابلالم ػػػاارالل– نػػػ اعلال رانػػػابلالم ػػػاارالل–مقدمػػػول
ل–انػػابليػػنلا  يػػزللالم ػػاارالالم ػػاارال لالاػػ رلال  رػػال لالاػػ رلالوهػػا رال ل اػػدابلل ػػزرفلال ر

ج ػػدادلل–درا ػػالل ػػرامحلالا ػػا ل الر ػػـل الاا ػػ لاالػػنلل–ل يرػػزل معال ػػالال رانػػابللياا ػػ لاالػػنل
 عػػػػضل ػػػػرامحلالا ػػػػا ل يػػػػنلالاا ػػػػ لاالػػػػنللػػػػ عضلالنمػػػػاذجلالا ػػػػا رالالم ػػػػل دماليػػػػنلالا ػػػػا ل

 ل.لال ر در ن

CVP516 المساحة بالتصوير األرضى 

 

ل– دمال اللاػػ ررلا رهػػنلت نػػ اعلا  يػػزللالم ػػل دمال اللاػػ ررلا رهػػنلالطػػرؽلالم ػػلل–مقدمػػال
  ػػالر للادرػػدلاإلاػػدابرابليػػنلالم ػػااال اللاػػ ررلل–لايرػػؿلالدقػػاليػػنلالم ػػااال اللاػػ ررلا رهػػنل

اللط رقػػػابليػػػنلالم ػػػػااال اللاػػػ ررلا رهػػػنليػػػنلملا عػػػػاللاراػػػابلل–اللاػػػ ررلالرقمػػػنلل–ا رهػػػنل
 المنع بل.ل

CVP517  جرامترى والخرائط الرقميةالفوتو  

 

ل–ا لرػارلمقرػاسلر ػـلال ررطػال الولػرللالانل ر رػالل–ماا رلاإل ػنادليػنلالم ػااال ال ػرا طلل-مقدمال
ل–نمػػ ذجلاللهػػاررسلالرقمػػنلل–ال ػػرا طلالرقمرػػالل–جنعػػاالال ػػرا طلالط  غرايرػػالل– ػػرضلاللهػػاررسل

دارليػالل–مػ لال رانػػابل جنلػػاجلل–الرمػ زليػػنلال ػرا طلل–ال لرايرػػاللنظػػـلالمعي مػابل–ل ػزرفلال رانػػابل ا 
 . مقراسللي  دللينلجنلاجلال را طل–ال را طل

ل
ل
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CVP518  االستشعار من بعد 

 

ماادرلالمعي مابلل-الم  ابل الم اؿلالاير ملناطر نللل–  ا رابلاا لععارلمفل عدلل–مقدمال
اػ رلا قمػارلالاػنا رالل–لاللا ررلالطروػنل–طرؽلاللا ررل  ن اعلالا رلل–لع لععارلمفل عدل

اػػػ رلالنمػػػاذجلل–لو ػػػررل قػػػراالللالمعي مػػػابلمػػػفلالاػػػ رلالوهػػػا رالل–نظػػػـلاللاػػػ ررلالوهػػػا نلل–
لط رقػػابلاا لعػػعارلمػػفل عػػدليػػنلل–  يػػزللقػػرااللالاػػ رلالرقمرػػالل–ا  يػػزلل الاػػامررابلل–الاراررػػال

 اليند الالمدنرا.ل

CVP519 تفسير وقراءة الصور الجوية والفضائية 

 

جنلػػػاجلال ػػػػرا طلمػػػفلالنمػػػػاذجلل–درا ػػػػالا ػػػل دامابلا راهػػػػنلل–  ػػػسلاللاػػػػ ررلالنمطػػػنلل–مقدمػػػال
نظـلاا لععارلمفل عدلل–مقاررسللو ررل قرااللالا رلل–  سل  ناارللو ررلالا رلل–الاراررال

نعاالنظـلالمعي مابلا رهرالل– لط رقالولاليند رال لاإلنلاجلالرقمنلل را ط.ل–قرااللالا رل ا 
CVP520  نظم المعمومات الجغرافية   

 

ل-اللا رػػؿل النقػؿل ػػرفلا نظمػػالل-لاػػنرؼلالمعي مػابل-طػػرؽلالل ػ رؿل-نظػػـلالمعي مػابلل–مقدمػالل
ماػػػػػػادرلالمعي مػػػػػػابلل–جد ػػػػػػػاؿلال رانػػػػػػابل لعػػػػػػارؿلالم ر ػػػػػػابلل-ماػػػػػػادرلالمعي مػػػػػػابلالم ػػػػػػاارا

لاػمرـلل–االنظػـلالميوػابلجنعػل-جدارلل لن رؽلق ا دلال رانابل–طرؽل   الر لالل  رؿل-المل ااا
لامرـل لعلرؿل ػرامحلنظػـلالمعي مػابلال لرايرػالل–ع اابلالاا  لل–نظـلالل زر لل–نظـلمعي مابل

 .  عضلاللط رقابلاليند رال-

CVP521  التطبيقات المساحية لالستشعار من بعد 

 

الاػ رلالرقمرػالقػرااللل–اػ رلالنمػاذجلالاراررػالل–ا رلالرادارلل–نظـلاللا ررلالوها نلل–مقدمال
اللط رقابلل–ا  يزللالم ل دمال الاا  ابللقرااللالا رلالرقمرالل–ا ل عصل قرااللالمعي مابلل–

ا لاعػػػػاؼلالماػػػػا دلل–اللنقرػػػػ ل ػػػػفلالمعػػػػادفلل–الااػػػػرلالزرا ػػػػنلل–يػػػػنلم ػػػػاابلالليػػػػ ضلال ر ػػػػنل
 .امارالا   االمفل  را لال رادل–م اابلا راادلال  رالل–ال لر لرال

CVP522  المساحة تحت السطح 

 

ل–ا  يػػػزلل ا د ابلالم ػػػل دماليػػػنل  مػػػاؿلالم ػػػاااللاػػػبلال ػػػط لل–ماػػػطياابلينرػػػالل–مقدمػػػال
ل–المعػػارر لاليند ػػػراللاػػبلال ػػػط لل–الل يرػػزابلال ااػػالل  يػػػزللالم ػػاارالليعمػػػؿللاػػبلال ػػػط ل

رؽلنقػػؿلطػػل–  مػػاؿلالم ػػاااللاػػبلال ػػط ل لطػػرؽلنقػػؿلاإلاػػدابرابلمػػفلال ػػط لجلػػنلللاػػبلال ػػط ل
ل–طػػرؽلنقػػؿلاال اىػػابلمػػفلال ػػط لجلػػنللاػػبلال ػػط لل–المنا ػػر لمػػفلال ػػط لجلػػنللاػػبلال ػػط ل

ل.ل طرطلماػػػا رلالمعارر لاليػػند راللابلال ط ل
CVP523 عموم الخرائط   

 

ال ػػػػػرا طلالم ػػػػػػاارال)لال ػػػػػرا طل–طػػػػػرؽللاػػػػػنرؼلال ػػػػػرا طل–لعررػػػػػؼلال ػػػػػرا طل الم ػػػػػػاقطلل–مقدمػػػػػال
طػرؽلل–المال ةلا  ػا نللي ررطػالل– ناارلجنعػاالال ررطػالللللاللواريرال(الط  غرايرال ال را طل

لال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا طلللطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽللرارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل لرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـلل–  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اعلاإلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدابرابليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا طل
 .لمقدمػالينلم اقطلال را طلل–الطرؽلالعالمرال(لل–)لالطرؽلالمايرال
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ل
CVP524 وترقيميا  مساقط الخرائط 

 

ل–الم ػػػػاقطلالم ػػػػل رالل– نػػػػ اعل طػػػػرؽلم ػػػػاقطلال ػػػػرا طلل–طياابللعررػػػػؼللػػػػ عضلالماػػػػل-لمقدمػػػػا
ل–الم اقطلالم اارالل–ال اا صلاليند رالليم اقطلل–الم اقطلا  ط انرالل–الم اقطلالم ر طرال

الم ػػػاقطلل–ا ػػػا لاإلاػػػدابرابلالم ػػػل رال يػػػنل ػػػرا طلالم ػػػاقطلالم ػػػل رال الم ر طرػػػال ا  ػػػط انرال
 ال ااال.ل

CVP525  مةمشروع الدبمو  

 

لالػػدارسل ج ػػدادل اػػضللط رقػػنليػػنلم ػػاؿلىند ػػالالم ػػااال نظػػـلالمعي مػػابل ا ػػل داـلالاا ػػ لل رقػػـ 
االػػنل ل رػػلـللادرػػدلم هػػ علال اػػضل مالػػ اهل االوػػاؽلمػػ لالمعػػرؼل يػػنلال اػػضلمػػفل  هػػاالىر ػػال
للاللػػدررسلالمعػػارارفليػػنللػػدررسلمقػػررابلالد ي مػػال رقػػدـلال اػػضلمػػفلبػػعضلن ػػخللػػر رسلالق ػػـلم اعػػرل

 عدلانلياالاملاانابلالواؿلالدرا نلالباننلمفلالعاـلالباننل ذلؾللمناقعلوليػنلالنػد للالعيمرػال لمػادلل
 .(لمفلالع اال77)
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ل
ل

CVP601  الرياضيات اليندسية 

 

د اؿلالمللرػػػػرلل–الػػػػد اؿلال ااػػػػػالل–اػػػػؿلالمعػػػػادابلاللواهػػػػيرالل–الا ػػػػػا نل)لا ػػػػعسل(للاللا رػػػػؿل
ل–اللايرػػػؿلاال ػػػاىنلل–ممنظمػػػابلالمعػػػادابلاللواهػػػيرالال طرػػػالل–لاقرقرػػػالاللاػػػامعبلال–المراػػػ ل

 ل.للاامؿلي ر رال لط رقالول ينلالمعادابلاللواهيرالالعادرال ال ز را

CVP602 اإلحصاء التطبيقى 

 

لل-المللرػػرابلالععػ ا رال ل زرعيػال– مػ ل لايرػؿلال رانػابلل-مقدمػال ل د اؿلالعػزـ  ااالمػػاؿلل-العػزـ 
ا ػلن اطل-نمػاذجلااالمػاؿلالمواػيالل-اللمبرػؿلال رػاننلليمعي مػابل-اانادارل اارل ػاطللل- طلالمعرل

ل.لضلااااا راا ل ارابلالور لل-جااااله طلال  دللل-الععقابلال طرالال  رطال المرا ال
CVP603 نظرية األخطاء وضبط األرصاد 

 

انلعػارلل–ااػا رال نػ اعل ماػادرلا  طػاالموػاىرـلجل–مواىرـلا راػادل النمػاذجلالا ػا رالل–مقدمال
طػرؽلالهػػ طل لط رػؽلنظررػػالل–نظررػػال قػؿلم مػ علليمر عػػابللل–غرػػرلالم اعػرلل-ا  طػاال ا راػادل

 عػػػػضلل–ال ارملررػػػػاللطررقػػػػالالمعػػػػادابل-طررقػػػػالالمعػػػػادابلالعػػػػرطراللل– قػػػػؿلم مػػػػ علليمر عػػػػابل
لاللط رقابلالا ا راللنظررال قؿلم م علمر عاب

CVP604 ساحة الجيوديسيةالم 

 

 –الا ا لال ر در نل ينل ط لا ا لا رضلل–درا ػالعاؿلا ا لا رضلل–مقدمػال

)لالراػدل الا ػا لل–جنعػاالنقػطلالب ا ػبلا يقرػالل–للالم ايابل(ل–ااادابرابلل–)لالمبيبابلالاررالل
الا ػػػا ل(لطػػرؽلغنعػػاالنقػػطلالب ا ػػبلاالر  ػػػرال)لالمراػػدل لل– نػػ اعلعػػ اابلنقػػطلالب ا ػػبلا يقرػػالل-(

ل.ل  ن اعلالع اابلر  ررابلالدر ال   لن
CVP605 جيوديسيا األقمار الصناعية 

 

مػػػػدادابلا قمػػػػارلل–الواػػػػرللا  ا ػػػػرالا ػػػػل داـلااقمػػػػارلالاػػػػنا راليػػػػنللادرػػػػدلالم اهػػػػ لل–مقدمػػػػال
الطػػػػػرؽلل–  ػػػػػالر لالراػػػػػدل يػػػػػنلا قمػػػػػارلالاػػػػػنا رالل–الاػػػػػنا رال نظػػػػػـلااػػػػػدابراليالال ر در ػػػػػرال

 نػ اعل ماػادرلل–ملا عػالااقمػارلالاػنا رال ػاليرزرلل–النظاـلالعالمنلل–نظاـلالد  ررلل–لالر نرالاا
ل.لا  طاالينلا رااد

CVP606 النظام العالمي لإلحداثيات    

 

 نااػػرل ما نػػابلالنظػػاـلل– نااػػرلالريػػ لالم ػػاانل ا قمػػارلالاػػنا رالل–عػػاؿلا رضلل–مقدمػػال
معػػادابلل–النمػػ ذجلالا ػػا نلبعبػػنلا  عػػادلل–طػػرؽلالراػػدل القرػػاسلل–لGPSالعػػالمنلللاػػدابرابل

طػػرؽلهػػ طلا راػػادلل– نػػ اعل ماػػادرلا  طػػااليػػنلالقرا ػػابلل–المػػدةلالزا ػػؼل الم  ػػابلالااميػػال
درا ػال عػضلال ػرامحلال ػاىزلل لط رقاليػالل–طػرؽلالا ػا ل الػر طل ػالنقطلا رهػرالل– مقارنابلالدقال

ل.لاليند را
ل
ل
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CVP607 ظم السيارة لمرفع المساحيالن 

 

ل–الاا ػ لاالػنلل– ادللاللااـل نظـلالمعي مابلل–ما نابلالنظـلال رارللليري لالم اانلل–مقدمال
 اػدللالورػدر لل– اػػدللالرؤرػالالم  ػمال اللاػ ررلا رهػنللللللل- ادللالنظاـلالعالمنلللاػػػػدابرابل

الايػػػػ ؿللالعاقػػػػاللينظػػػػاـلالعػػػػالمنلل–ليوػػػػالل اػػػػدلل ػػػػرامحللالػػػػر طل ػػػػرفلال اػػػػدابلالم لل– مياقاليػػػػال
ل.لنظـلالمعاررلل الم ق للينظـلال رارلل–للادابرابل

CVP608    المساحة بالتصوير الجوى 

 

الرؤرػالل–  ا رابلالا رلال  رالل–الاامررابلال  رال مياقاليالل– ن اعل  يزللاا لععارلل–مقدمال
جزااػػالاللهػاررسليػنلالاػ رلل– ابلينلالم ااالال  رػالالقرال–نظررالالل  رولل–الم  مال الل ا دل

يػنلالاػ رلل)اللػدا ؿ(لايرػؿلاللرااػ للل–اإلزااػالالنال ػال ػفلمرػؿلالاػ رلال  رػالل–ال  رالالر  رال
ل–ل طػرطلمعػارر لاللاػ ررلال ػ ،لل–اللبيرضلال  ،لل–  يػزللالقراسلينلالم ػااالالا رالل–ال  رػال

ل.لل  رانظـلاإلادابرابلينلالم ػااالا
CVP609 المساحة بالتصوير األرضى 

 

ل–الطػػرؽلالم ػػل دمال اللاػػ ررلا رهػػنلت نػػ اعلا  يػػزللالم ػػل دمال اللاػػ ررلا رهػػنلل–مقدمػػال
  ػػالر للادرػػدلاإلاػػدابرابليػػنلالم ػػااال اللاػػ ررلل–لايرػػؿلالدقػػاليػػنلالم ػػااال اللاػػ ررلا رهػػنل

ال اللاػػػ ررلا رهػػػنليػػػنلملا عػػػػاللاراػػػابلاللط رقػػػابليػػػنلالم ػػػػاال–اللاػػػ ررلالرقمػػػنلل–ا رهػػػنل
لالمنع بل.

CVP610 الفوتوجرامترى والخرائط الرقمية 

 

ل–ا لرػارلمقرػاسلر ػـلال ررطػال الولػرللالانل ر رػالل–ماػا رلاإل ػنادليػنلالم ػااال ال ػرا طلل-مقدمال
ل–قمػػنلنمػػ ذجلاللهػػاررسلالرلل–ال ػػرا طلالرقمرػػالل–جنعػػاالال ػػرا طلالط  غرايرػػالل– ػػرضلاللهػػاررسل

دارليػػالل–مػػ لال رانػػابل جنلػػاجلل–الرمػػ زليػػنلال ػػرا طلل–نظػػـلالمعي مػػابلال لرايرػػالل–ل ػػزرفلال رانػػابل ا 
ل.لال را طمقراسللي  دللينلجنلاجلل–ال را طل

CVP611 االستشعار من بعد 

 

الم ػػػػػػػػاؿلل–الم  ػػػػػػػػابلالاير ملناطر ػػػػػػػػرالل–م ػػػػػػػػادلل   ػػػػػػػػالر لاا لعػػػػػػػػعارلمػػػػػػػػفل عػػػػػػػػدلل-لمقدمػػػػػػػػا
ل–ماػػادرلمعي مػػابلاا لعػػعارلمػػفل عػػدلل–رؤرػػالا   ػػاـل  اػػا صلالاػػ رلل–لالاير ملناطر ػػرن

ل–اػ رلا قمػارلالاػنا رالل–اللا ررلملعددلا طرػاؼلل– اا صلالا رلال  رالالعادرال المي نال
ا ل عصلالمعي مػابلل–قرااللالا رلل–نظـلاللا ررلالوها نل)لا رلالرادارل النماذجلالاراررال(ل

ل.ل عضلاللط رقابلاليند راللع لععارلمفل عدل–لا  يزللالم ل دمال–
CVP612 قراءة وتفسير الصور الجوية    

 

نمػطلالم ػطاابلل–الػنمطلالزرا ػنلل-الل طػرطلال ر لػ  نلل–  سللايرؿلالا رلال  راللل-مقدمال
المػػدل ؿلل– نااػػرلالػػدلرؿلل–دلرػػؿلماػػطياابلقػػراالل لو ػػررلالاػػ رلل–الػػنمطلال ر لػػ  نلل–الما رػال

قػػرااللل–اا لو ػػػارلمػػفل عػػدل لط رقالػػولل–اػػ رلالنمػػ ذجلالاػرار،لل–د ػنللعنااػػرلدلرػػؿلاللو ػػررلالين
 درا ال عضلاللط رقابلاليند ػرالينلاللنمرالالعمرانرػال.لل–الا رل لا رفلنظـلالمعي مابل

ل
CVP613 نظم المعمومات الجغرافية   



 776 

 

ل-اللا رػػؿل النقػػؿل ػػرفلا نظمػػالل-للاػػنرؼلالمعي مػػاب-طػػرؽلالل ػػ رؿل-نظػػـلالمعي مػػابلل–مقدمػػال
ماػػػػػػادرلالمعي مػػػػػػابلل–جد ػػػػػػػاؿلال رانػػػػػػابل لعػػػػػػارؿلالم ر ػػػػػػابلل-ماػػػػػػادرلالمعي مػػػػػػابلالم ػػػػػػاارا

لاػمرـلل–جنعػاالنظػـلالميوػابلل-جدارلل لن رؽلق ا دلال رانابل–طرؽل   الر لالل  رؿل-المل ااا
نظػـلالمعي مػابلال لرايرػاللامرـل لعلرؿل ػرامحلل–ع اابلالاا  لل–نظـلالل زر لل–نظـلمعي مابل

ل عضلاللط رقابلاليند را.ل-
CVP614 المساحة تحت السطح 

 

الا ػا لالم ػػاانللاػبلل–ا  يػزلل ا د ابلالم ػل دماليػنل  مػاؿلالم ػاااللاػبلال ػط ل–مقدمال
طػػػرؽلل  رػػولال طػػ طل نقػػؿلل–طػػرؽلنقػػؿلنقػػطلاإلاػػدابرابلمػػفلال ػػط لجلػػنللاػػبلال ػػػط لل–ال ػػػط ل

  مػػاؿلالمرزانرػػال نقػػػؿلالمنا ػػر لمػػفلال ػػط لجلػػنللاػػبلل–ل ػػط لجلػػنللاػػبلال ػػط لاال اىػػابلمػػفلا
ل.لاانواؽ عضلاللط رقابلاليند رالينلالمنا ـلل–ال ط ل

CVP615 عموم الخرائط 

 

ال ػػػػرا طلالم ػػػػػاارال)لال ػػػػرا طلل–طػػػػرؽللاػػػػنرؼلال ػػػػرا طلل–لعررػػػػؼلال ػػػػرا طل الم ػػػػػاقطلل–مقدمػػػػال
طػػػرؽلل–المالػػ ةلا  ػػػا نللي ررطػػػالل–(ل نااػػرلجنعػػػاالال ررطػػػاللالط  غرايرػػال ال ػػرا طلاللواػػريرا
الطػرؽلالعالمرػال(لل–طرؽللرارػ ل لرقػػرـلال ػرا طل)لالطػرؽلالمايرػالل–  ن اعلاإلادابرابلينلال را طل

ل.مقدمػالينلم اقطلال را طلل–
CVP616 مساقط الخرائط   

 

ل–الم ػػػػاقطلالم ػػػػل رالل–را طل نػػػػ اعل طػػػػرؽلم ػػػػاقطلال ػػػػل–لعررػػػػؼللػػػػ عضلالماػػػػطياابلل-لمقدمػػػػا
ل–الم اقطلالم اارالل–ال اا صلاليند رالليم اقطلل–الم اقطلا  ط انرالل–الم اقطلالم ر طرال

الم ػػػاقطلل–ا ػػػا لاإلاػػػدابرابلالم ػػػل رال يػػػنل ػػػرا طلالم ػػػاقطلالم ػػػل رال الم ر طرػػػال ا  ػػػط انرال
 ال ااال.ل

CVP617 المساحة البحرية 

 

لالم ػػػػػااال يػػػػػنلل–ابلالم ػػػػػل دماليػػػػػنل  مػػػػػاؿلالم ػػػػػااالال اررػػػػػالا  يػػػػػزلل ا د لل-مقدمػػػػػال مويػػػػػـ 
الع امػػؿلالط رعرػػالالمػػؤبرللل– نػػ اعلالم ػػاقطل ال ػػرا طلالم ػػل دماليػػنلال اررػػالل–الم ػػطاابلالما رػػال

طػػرؽلر ػػػـلل–طػػرؽلالريػػ لالم ػػػاانلليم طاػػػابلالما رػػػال العػػ اطإللل– يػػنل  مػػاؿلالم ػػااالال اررػػال
ل طػػرطلمعػػر  ابلل–ابلالم ااقػػ ل يػػنلالعػػ اطإلل دا ػػؿلالم ػػاابلالما رػػالادرػػدلجاػػدابرل–ال ػػرا طل

  عضلاللط رقابلاليند ػرال.لل–الم ػااالال اررال

CVP618    الفمك التطبيقي   

 

المبيضلالويانل طػرؽلالاػؿلل–نظـلاإلادابرابلالويارالل–الارللال ما رالل–ا  راـلال ما رالل-لمقدما
لللل– الاا ػػػ لل–ا  يػػػزلل ا د ابللل–الراػػػدلالوياػػػنل–ادرػػػدلاإلاػػػدابرابلالم اهػػػ لال ااػػػاللين ػػػـ 

لل طػػػالالراػػػدلل–ا ػػػا ابلاازمنػػػالل–الوياػػػنل ا ػػػا ابلل–ا ػػػا ابل ػػػطلالطػػػ ؿلل–جاػػػدابرابلالن ػػػـ 
ل.ا ا ابلاانارايابلالويارالل– ط طلالعرضل

ل
ل

CVP619 تطبيقات الحاسب اآللي فى المساحة 



 775 

 

هػػ طلعػػ اابلالمبيبػػابلالما نػػال قرػػاسل طػػ اؿلا هػػععلل–لا ػػا ل هػػ طلالهػػي لالمقوػػؿل–مقػدمػػػال
طػػػرؽلا ػػػا لل–هػػػ طلعػػػ اابلالمرزانرػػػالل–  ػػػي  لالهػػػ طل طررقػػػال قػػػؿلم مػػػ علليمر عػػػابلل–يقػػػطل

لل–الم ػػػااابل ا ػػػا لجاػػػدابرابلالػػػنقطل طػػػرؽلاللقػػػاط لا مػػػامنل اللقػػػاط لل–طػػػرؽلا ػػػا لالا ػػػـ 
لع ارال.للابرؼلنقطلالمرزانرالالل–لا رؿلاإلادابرابلل–ال يونل

CVP620 التطبيقات المساحية لالستشعار من بعد 

 

الع امػؿلالمػؤبرلل يػنل ػ دللالاػ رلل–ما نابلالاػ رلالوهػا رالل–نظـلاللا ررلالوها نلل–لمقدما
ل يرزلالا رلل–جنلاجلال را طلمفلالا رلالوها رالل–المعي مابلمفلالا رلالوها رالل–الوها رال

لط رقابلاا لععارلمفل عدليػنلم ػاؿلالااػرلل–معي مابلال لرايرالالوها رالل رانابل را طلنظـلال
ل.للعلرؿل رامحلالاا  لينللط رقابلالا رلالوها رال-ل-الزرا نل م اابلاللي ضلال ر نل

CVP621   المساحة الجيوديسية الديناميكية  

 

دل ال ػػزرليػػنلالمػػل–اراػػػالالقطػػ لالعػػػمالنللػػ رضلل–د رافلا رضلل–درنامرارػػالا رضلل–لمقدمػػا
مػػػدارابلا قمػػػارلل–درنامرارػػػالا قمػػػػارلالانا رػػػػػالل–لاراػػػابلالقعػػػػرللا رهػػػرالل–القعػػػػرللا رهػػػرال

النظػـلالذالرػالليم ػااال ا ػل داميالينللعررفلاإلادابرابلل–اللايرؿلالدرنامرانلليمدارابلل–الانا رال
 .  ر در رالط رقابلالنظػـلالذالرػػالليم ػااالينلم اؿلالم ااال ال ل–

CVP622  دارة المشاريع المساحية  تخطيط وا 

 

درا ػػالل–درا ػالالملطي ػابلال عػػررالليمعػر علل–العنااػرلا  ا ػػراليػنلالمعػارر لالم ػػاارالل–مقدمػال
ال ػػػػدا ؿلالزمنرػػػػالل–درا ػػػػالنظػػػػاـلالراػػػػدل القرػػػػاسلالعزمػػػػالليمعػػػػر علل–ااابل ا  يػػػػزللليمعػػػػر عل

ل–اقلاػػػادرابلالمعػػػر علل– طػػػالمراق ػػػالم ػػػ دللا  مػػػاؿلل–راؼل ػػػدا ؿلالملا عػػػال ا عػػػل–ليمعػػػر عل
لدرا ال عضل رامحلالاا  لاالنل لط رقاليالينلجدارللالمعر  ابلالم اارال.

CVP623  نشائيةالمساحة اال 

 

الطػرؽلل-الطػرؽلالم ػااراللمعػر  ابلل طػرطلالمنعػابلل–طرؽلالرادل القراسلالم اانلل–مقدمال
الطػػػػرؽلالم ػػػػاارالل-الطػػػػرؽلالم ػػػػاارالليمعػػػػر  ابلالق مرػػػػال-المعػػػػر  ابالم ػػػػااراللملا عػػػػاللنورػػػػذل

الطػػػرؽلالم ػػػػااراللمعػػػر  ابلالػػػػر،ل-الطػػػػرؽلالم ػػػاارالليلرار ػػػػابلالمراانرارػػػال-ل  مػػػاؿلالاير رػػػال
ل.ا  ماؿلالم ااراللمعر  ابلالم انإلل- الارؼل

CVP624 النظم الجيروسكوبية فى المساحة 

 

ل-اال اىػابلاااػير ل لال رر  ػا  لل-الاراالينلال رر  ا  للدرنامراال-ال رر  ا  ل-مقدما
ا يػػػػػػػػزللاالػػػػػػػػزافلل-ال  اػػػػػػػػيالال رر  ػػػػػػػا  رالل-ا ػػػػػػػل داـلال رر  ػػػػػػػػا  ليػػػػػػػػنلاا يػػػػػػػزللالم ػػػػػػػػاارا

الػنظـلالذالرػال)ال رر  ػا  را(لليقرػاسل الراػدلالم ػاانلل-اللر د لربلال رر  ػا  نلل-ال رر  ا  ن
ل النظـلال رر  ا  رالل. عضلاللط رقابلاليند رالل  يزللل-

ل

ل
ل

CVP526 ىندسة النقل و المرور 
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درا ػابلالم قػ ل لعػ اابلل–لا الر لل طرطلالنقؿل لالمر رل–لا ي  لدرا الالنقؿل لالمر رل–مقدمول
ا الر ل لنظـلالنقؿل لل–طرؽلا ا لا ـلاراالالمر رلل-لع اابلالنقؿلالمايرال لااقيرمرال–لالنقؿ

اللقرػػرـلال ر ػػنلا ػػالر ل لنظػػـلل–لا ػػالر ل لنظػػـلالنقػػؿل لالمػػر رليػػنلماػػرل–لـالمػػر رليػػنلد ؿلالعػػال
ل  سللقررـلع اابلالنقؿل لالمر ر.ل–لالنقؿل لالمر رل

CVP527 االحصاء التطبيقى 

 

ل لالد اؿل-المللرراب ل ن ا يا لل زرعيال–مقدمول  مػ لل–نظررػالاللقػدررلل–ااالمػاؿلالمعػر طلل–العزـ 
ل–الععقػػابلال طرػػال لالمرا ػػالل–نمػػاذجلااالمػػاابلل–اللمبرػػؿلال رػػاننللي رانػػابلل–ل للايرػػؿلال رانػػاب

د اؿلاارل ػػػاطللل-اا ل ػػػارابلااااػػػا رالل–لايرػػػؿلاا لعيػػػابل لاللوػػػا بلل– ااػػػاالهػػػ طلال ػػػ دلل
لالملدا يال لاللررلملدا يا.

CVP528   التصميم اليندسى لمطرق: 

 

الل طػػػػرطلاايقػػػػنلل– نااػػػرلاللاػػػػمرـلاليند ػػػنلل–مػػػػر رل اػػػػا صلالل–لاػػػػنرؼلالطػػػرؽللل-مقدمػػػول
ا ػل داـل ػرامحلل–  يػزللالػلااـلالمػر رةلل–ل طرطل للامرـلاللقاطعابلال ػطارال لالاػرللل–الر  نل ل

لينلاللامرـ.الاا  ل
CVP529 أنشاء و رصف الطرق 

 
–لاا ػاسلمػ ادلط قػابل–للاػنرؼلمػ ادلاانعػاال لالراػؼل–ل ػ اصلاللر ػالانعػاالالطػرؽ– مقدمػال

 ارما رابل نعاالالطرؽ.لل–ال يطابلال ر انرال–ال يطابلاا ويلرالل–الم ادلاا ويلرال

CVP530 تثبيت و تحسين خواص التربة 

 

الطػرؽللاليردر لرارػالل– ن اعلالػدمؾلل–الدمؾلل–درا الطرؽل ل  الر للا رفل  اصلاللر الل–مقدمول
درا ػػاللػ عضلالاػػاابلال ااػالللب رػػبلل–اللر ػاللاقػفل–طػرؽلل ػػير ل لااػرلاللر ػػالل–ااهػايابلل–

 طرؽلمعال الال  اص.لل–ا ل داـل رامحلالاا  لاالنلينلدرا ال ن اعلاللر الل–اللر ال

CVP531 مواد أنشاء و رصف الطرق و اختباراتيا 

 

ل–اا ل ػػارابلالمعميرػػالل– اا اػػيالل–لرار يػػالل– ن ا يػػالل–مػػ ادلانعػػاال لراػػؼلالطػػرؽللل-مقدمػػول
مػػ ادلاانعػػاالل–ا لرػػارلط قػػابلاا ػػاسلاللالرػػال لالوػػ ؽللالرػػالل–ا يػػزللاا ل ػػارل–نااػػرلاا ل ػػارل 

ا ل ػػارابلقػػ للاللامػػؿللي عطػػابلل-ال يطػػابلاا ػػويلرال لال ر ػػانرال لا ل اراليػػال-المرا ػػال لما ناليػػا
 للل.ه طل للعاردلال  دللل-لان ل  رالاانعاال لالراؼل–ال ر انال

CVP532 ميم االنشائى لمطرقالتص 

 

ل–لايرػػؿلالمرا ػػابلل– اػػا صلالمرا ػػابلل–درا ػػابلااامػػاؿلالمر ررػػال لا ػػل داـلالطػػرؽلل–مقدمػػول
 نااػػػرلاللاػػػمرـلاانعػػػا نللل-مرااػػػؿلاللاػػػمرـلاانعػػػا نلليطػػػرؽلل–لايرػػػؿلاا يػػػادابل يػػػنلالطػػػرؽل

لالع امؿل لالمللررابلالمؤبرلل ينلاللامرـ.ل–ليطرؽل
ل

CVP533 اغة التقارير الفنيةأعداد و صي 

 
اعػػػلراطابلل–الم ااػػوابلالونرػػػالا مػػػاؿلانعػػاالالطػػػرؽلل–العنااػػػرلاا ا ػػرالليلقررػػػرلالونػػػنللل-مقدمػػول
لالعر طلال زا رال.لل–الم لندابلاللنورذرالل–ا سلالماا  الل– دا ؿلالامرابلل–اللعاقدل

CVP534 صيانة و ترميم الطرق و المطارات 
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طػػرؽللقرػػرـلاالػػالل– رػػ  لاانعػػاال لالراػػؼلل–اػػا صلمػػ ادلالراػػؼل ل–راػػؼلالطػػرؽلل–مقدمػػول
 نظمػػػال دارلل ل-انظمػػالالاػػػرؼللل-طػػرؽل ل  ػػػالر لاػػرانالالراػػؼل لمياقػػػابلالراػػؼل–الراػػؼل
طرؽللرمرـل لل–م ادلالارانال لاللرمرـلل–الملا عالالد رراللاالالالراؼل ل دا ليالالزمنرالل–الارانال

 ااعالالراؼ.

CVP535 ت تطبيقا G I S فى ادارة الطرق والنقل 

 

ل–الاا ػػ ابل لال ػػرامحلل–ما نػػابلالنظػػاـلل-(للG I Sلعررػػؼلنظػػـلالمعي مػػابلال لرايرػػال)ل–لمقدمػػو
لنظػػرـلل–الطػػرؽللا ػل داـل ػػرامحلنظػـلالمعي مػػابليػػنللط رقػابلادارللالنقػػؿل للعػلرؿل–ال  ػا طلالملعػػددلل

لنظػػرـل لملا عػػالال ػػدا ؿلالزمنرػػاللل-ابلالنقػػؿلل طػػرطل لملا عػػالم ػػارلل–راػػعبلالنقػػؿل يػػنلالعػػ اابل
لل.للللراعبلالمرا ابل لالناقعبل ينل را طلع اابلالطرؽ

CVP536 تخطيط و تصميم المطارات 

 

معػػػػارررلل–معػػػػارررل لماػػػػددابلاللاػػػػمرـلاليند ػػػػنلل–ااامػػػػاؿل يػػػػنلممػػػػرابلمػػػػدارجلالطرػػػػرافل–مقدمػػػػول
 مبيػال يػنلاللاػمرـلاانعػا نلليمطػارابلل–ـلاانعػا نلالع امػؿلالمػؤبرلليػنلاللاػمرل–اللامرـلاانعػا نل

ل.ل ا ل داـلالاا  لاالن
CVP537 التصميم االنشائى لممطارات 

 

معػػارررلل–معػػارررل لماػػددابلاللاػػمرـلاليند ػػنلل–ااامػػاؿل يػػنلالممػػرابل لمػػدارجلالطرػػرافلل–مقدمػػال
 مبيػال يػنلاللاػمرـلاانعػا نلل– نلالع امػؿلالمػؤبرلليػنلاللاػمرـلاانعػال–ماددابلاللامرـلاانعػا نل ل

ل.لليمطارابل ع ل داـلالاا  لاالن
CVP538 التأثيرات البيئية لمطرق و المرور 

 

مرااػػؿلاللقرػػرـلل–االرا ػػابلالدرا ػػابلال ر رػػالل–ااىلمامػػابلال ر رػػاللمعػػر  ابلالنقػػؿل عن ا ػػالل–مقدمػػول
ل–النمػػػػاذجلالا ػػػػا راللقرػػػػاسلالليػػػػ ضلل–ماػػػػادرلالليػػػػ ضلل–مي بػػػػابلاليػػػػ االل–ليػػػػ ضلاليػػػػ االل–ال ر ػػػػنل

ل.قراسلا ـلاله هاال لنماذجلاللن ؤل زرادللالا ـلل-ه هاالالمر ر
CVP539 التخطيط المساحى لمحاور الطرق 

 

مطا قػالماػافلالماػ رلل–ا لاعػاؼلالم قػ لل-لامرـلماػ رلالطررػؽل يػنلال ػرا طلالط  غرايرػال–مقدمول
الل طػػرطل ا ػػل داـلل–ا ػػل داـلاا يػػزللالم ػػاارالاللقيردرػػالطػػرؽلالل طػػرطلالم ػػاانلل–المقلػػرالليم قػػ ل

اا يزللالم ػاارال لااد ابلل–ل طرطلاا يزللالم لقرمال لالمنانرابلل–اا يزللالم اارالاالالر نرال
ل.لالم ا دللالم ل دمالينلالل طرط

CVP540 تطبيقات الحاسب االلى لمطرق و المطارات 

 
محلالاا  لينلم اؿلالطرؽل لالمطػارابليػنل  مػاؿلاللاػمرـل لالل طػرطلدرا ال للعلرؿل رال–مقدمول

ل لاادارلل لاللامرـلاليند نلليع اابل لاللايرؿلااااا ن.
 

CVP541 بحث تطبيقى 

 

لالػػدارسل ع ػػدادل اػػضللط رقػػنليػػنلم ػػاؿلىند ػػالالطػػرؽل لالمطػػارابل ع ػػل داـل المالػػ ةلالعيمػػنالرقػػـ 
علال اػػضل لمالػػ الل االوػػاؽلمػػ لالمعػرؼل يػػنلال اػػضلمػػفل  هػػاالالاا ػ لاالػػن ل لرػػلـللادرػػدلم هػ ل

ىر الاللدررسلالمعارارفلينللدررسلمقررابلالد ي مال لرقدـلال اضلمفلبعضلن خللر رسلالق ػـلم اعػرلل
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ل
ل

CVP625 ىندسة المرور 

 

الطررػؽلل– نااػرلىند ػالالمػر رل)الما ػابلل–لمعػااؿلالمػر رل–للعررؼلىند الالمر رل–مقدمول
ا يػػػزللل–  ػػػا ؿلالػػػلااـلالمػػػر رلل-ل اػػػا صللػػػديؽلالمػػػر رل–المعػػػال(لللل–قا ػػػدةلالمرا ػػػابلل–

اراػػػػالل– ػػػػ رلالمعػػػالللنظػػػرـل ل–لالػػػلااـليػػػػنلالقطا ػػػابلل–لل لطػػػػرؽللعػػػلرييالالػػػلااـلالمر ررػػػا
لالا ادضل لاامافل ينلالطررؽ.ل–اانلظارلل–ااعارابلاله  رالل–الدرا ابل

CVP626 التصميم اليندسى لمطرق 

 

معػارررل لماػد دابلاللاػمرـلل– اا صلالمػر رلل–لانرؼلالطرؽلدرا الملقدمالينللل-مقدمول
مرـلاللقاطعػػابلال ػػطارال لل طػػرطل للاػػل–الل طػػرطلاايقػػنل لالر  ػػنلليطػرؽل–اليند ػنلليطػػرؽل

لالارلل ل ماافلللرررلاال الل لالد رافللي يؼ.
CVP627 اقتصاديات النقل 

 

النظررػابلل–اللايرػؿلااقلاػادةلليلاػالرؼلل–لاػالرؼللعػلرؿلالمرا ػابلل–نماذجلاللاالرؼلال ػن رال
درا ابلل درػدلل–نقؿلالراا لل لال ها  ل رفل لدا ؿلالمدفلل–ااقلاادرالانظمالالنقؿلالعاميال

ل–الماػػددابلااقلاػػادرالل–لاػػمرـل را ػػالالنقػؿلالاا مرػػالل–لادرػػدلد اؿلالطيػ لل–لايوػالالمنػػلحل
اللػػػعبررل يػػػنلل–لايرػػػؿللايوػػػالالعا ػػػدلل– را ػػػالالل ػػػعررل لاللم رػػػؿلل–ا ػػػلبمارابلال نرػػػالاا ا ػػػرال

لااقلاادلالق من.
CVP628 تثبيت و تحسين خواص التربة 

 

الطػػػػرؽللل–طػػػػرؽل ل نػػػػ اعلالػػػػدمؾل–رؽلالم ليوػػػػاللللا ػػػػرفل ػػػػ اصلاللر ػػػػالدرا ػػػػالالطػػػػل–مقدمػػػػول
 نػػػادؽللل-ال  ازرػػػؽلالرميرػػػال لالا ررػػػالل–ااهػػػايابلالارمرا رػػػاللل-اقػػػفلاللر ػػػال–اليردر لرارػػػال

لاان  الال ر لقنرال لان ا يا.ل–لامرـلالمر ؿلالم ياالل––طرؽلل ير لاللر الل-ار رال
CVP629 عمى الطريق االمان و حوادث المرور 

 

 ػػػػي ارابلقا ػػػػدةلل–الع امػػػػؿللال عػػػػررالل–لعررػػػػؼلالمنػػػػاطؽلال طػػػػرللل–انػػػػ اعلالاػػػػ ادضلل–مقدمػػػػول
ا ػػػػل داـلل–لقػػػػارررلالاػػػػ ادضلل– نظمػػػػالل ػػػػ رؿلال رانػػػابللل-طػػػػرؽلل مرػػػػ لال رانػػػابلل–المرا ػػػابل

دضلاللايرؿلااااا نلل رانابلالا ال–معدابلالا ادضلل–اااا رابلالا ادضلل–الاا  لاالنل
الطػػػػرؽلالادربػػػػالل–مػػػدا ؿلاامػػػػافل يػػػػنلالطػػػرؽلل–لايرػػػػؿلالم اقػػػػ لل–نمػػػاذجلاللن ػػػػؤل ػػػالا ادضلل–

للدرا ابلااماف.
CVP630 التصميم االنشائى لمطرق 

 

ل–لايرػػػؿلالمرا ػػػابلل– اػػػا صلالمرا ػػػابلل–درا ػػػابلملقدمػػػاليػػػنلااامػػػاؿلالمر ررػػػالل–مقدمػػػول
 نااػرلاللاػمرـلاانعػا نللل-نعا نلليطػرؽلمرااؿلاللامرـلاال–لايرؿلاا يادابل ينلالطرؽل

لطرؽل لان اعلالراؼ.ل–ليطرؽل
CVP631 تطبيقات الحاسب االلى فى تصميم لطرق 

 

لطػ ررل للعػلرؿل ػرامحلالاا ػ لاالػنلل–ا ػسل لمني رػالادارلللنورػذلمعػر  ابلالطػرؽلل–مقدمول
ل–ابل يػػػنلالاا ػػػ للط رقػػػابلادارلللنورػػػذلالمعػػػر  ل–ال ااػػػال ػػػادارلللنورػػػذلمعػػػر  ابلالطػػػرؽل

للط رقابلالاا  لاالنلينللقررـلالطرؽل  ه ل رامحلاادارلل لالارانال لاااعا.
ل
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CVP632 تطبيقات الحاسب االلى فى النقل و المرور 

 

طػػرؽلاللمبرػػؿل لل لرػػدلل–لاػػمرـلنمػػاذجلاللمبرػػؿلل–طػػرؽللايرػػؿل للمبرػػؿلالنمػػاذجلالا ػػا رالل–مقدمػػول
نمػاذجلا ػا رالل رر رػالليقطا ػابلل–لامرـل للايرؿلاللعػا ال لنلا  يػالل–لاارقاـلالعع ا رالالمللررل

 هػػ ل للعػػلرؿل ػػرامحلالاا ػػ لاالػػنليػػنلل–لمبرػػؿلعػػ اابلالماػػا رلالاػػرللل– ااعػػارابلالهػػ  رال
لالم ه  ابلال ا قال.

CVP633 التصميم اليندسى و االنشائى لرصف الطرق 

 

مػػ ادلط قػػابلل–لط رقػػابلاا ػػاسلل–انعػػاالالطػػرؽل ػػ اصلاللر ػػالل–مػػ ادلانعػػاالالطػػرؽلل–مقدمػػال
مػ ادلاانعػاال لل–ال يطػابلال ر ػانرالل–ال يطػابلاا ػويلرالل–الم ادلاا ويلرالل–اا اسلالم ا دل
ل.لالراؼلالادربا

CVP634 تكنولوجيا أنشاء و رصف الطرق 

 

معػػػػدابلل– نااػػػػرلالراػػػػؼلل– نااػػػػرلانعػػػػاالالطررػػػػؽلل–مرااػػػػؿللا نعػػػػاال لالراػػػػؼلل–مقدمػػػػول
لملا عاللاا يزلل لالطرؽلالم ل دمال-ملا عاللنورذلمرااؿلاانلعاال لالراؼل–اانعاال لالراؼل

ل.لا لعـلاا ماؿلالمنوذلل–االعماؿل
CVP635 تحميل نظم المرور 

 

م ػػارلل–مقدمػػال ػػفلنظررػػالالعرنػػابلل–لايرػػؿلال رانػػابل للمبرييػػالل–ط رعػػال رانػػابلالمػػر رلل–مقدمػػول
م  ػػػػابلل– ػػػػر الالمرا ػػػػالل–الل زرػػػػ لاا لمػػػػا نلالمع ػػػػـلل–اا ل ػػػػارابلااااػػػػا رالل–المرا ػػػػابل
اللػعبرعلال ر ػنلل-اػ ادضلالمػر رللل–اانلظػارلل–م  ابلل لردلالمر رلل–لعبررلالمرا ابلل–المادرل
ل.لالطرؽلالادرباللل مر ل للايرؿل لال رانابل–ليمر رل

CVP636 ادارة و تنفيذ مشروعات الطرق 

 
لط رػػؽلل– ػدا ؿلاللاػمرـل للايرييػالل– ميرػابلادارللالراػػؼل للقررمػالل–ما نػابلالطررػؽلل–لمقدمػو

ل.للط رقابل لامبيالمردانرال– رامحلاادارلل
CVP637 تخطيط النقل الحضرى 

 

معػاررللنمػ ذجلال اذ رػال) ععػاالالالم ليوػا(لل–درا الا ـلالطيػ ل لالنقػؿل لاالػزافل رنيمػالل–مقدمول
الل اػػػرصلل–نمػػػاذجلل زرػػػ لالػػػراعبل ػػػرفل  ػػػا ؿلالنقػػػؿلل–م اعػػػرللليطيػػػ ل يػػػنلالنقػػػؿلالنمػػػاذجلالل–

لنقؿلال ها  ل-الطي ل ينلالنقؿل رفلالمدفل–ااعمؿللينقؿل ينلالع اابل
CVP638 تطبيقات أجصائية لعمميات المرور 

 

زرعػػػابلالل لل–  ػػػي  ل  لرػػػارلالعرنػػػال لالا ػػػـلالمطيػػػ  لل–درا ػػػالالل زرعػػػابلااااػػػا رالل–مقدمػػػول
الل زرػػ لااااػػا نلل–الل زرػػ لااااػػا نلليمرا ػػابل يػػنلالاهػػررال لالررورػػالل–ااااػػا راللي ػػر ال

نظػػػـلل ػػػ رؿلاللايرػػػؿلااااػػػا نلل–اللقرػػػرـلااااػػػا نللعميرػػػابللا ػػػرفلالمػػػر رلل–لعزمنػػػالال ر رػػػال
ل.لل رانابلالا ادض

ل
ل
ل
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CVP639 التخطيط المساحى لمطرق 

 

الل طػرطلالم ػاانلل-لب ربلماا رلالطػرؽل ػالر طل يػنلنقػطلاااػدابرابل–نظـلااادابرابلل–مقدمول
درا ػػػػالل–طػػػػرؽلل طػػػػرطلالمنانرػػػػابلاايقرػػػػالل–لماػػػػا رلالطػػػػرؽل)اا ػػػػزاالالم ػػػػلقرمال لالمنانرػػػػاب(ل

لادرػػػػػدلالمنا ػػػػػر لل يػػػػػنلماػػػػػا رلالطػػػػػرؽل)القطا ػػػػػابلالط لرػػػػػال لل–المنا ػػػػػر ل لا مػػػػػاؿلالمرزانرػػػػػال
اا مػػػاؿلالم ػػااراللملا عػػػاللنقرػػذل لا ػػػلعـلل–نانرػػػابلالر  ػػرالالل طػػػرطلالم ػػاانلليمل–العرهػػرا(لل

 . اا ماؿ

CVP640 صيانة و ترميم الطرق و المطارات 

 
  ػػػالر لاػػػرانالالراػػػؼل لل–طػػػرؽللقرػػػرـلاا مػػػاؿ–درا ػػػابلملقدمػػػاليػػػنل رػػػ  لالراػػػؼل–مقدمػػػول

 .رانال نظمال دارللالا ل-ا ادللا ل داـلم ادلالراؼ–انظمالالارؼللل-منانرابلالطررؽ

ل
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BS443 فيزياء الحالة الصمبة 

BS500 اللرلرػػػػ لال يػػػػ رةلل يػػػػ رابلال  امػػػػد لاللمابػػػػؿلاإلنلقػػػػالن لالػػػػد اؿلالد ررػػػػا ل ػػػػ اصلالعػػػػ ارالالمقي  ػػػػا ل
  ا ػػػػػرابلنظررػػػػػالالعػػػػػرا ط لمعادلػػػػػالعػػػػػر دن رللي يػػػػػ رل لنطاقػػػػػابل رلػػػػػ اف لموػػػػػاىرـلالمعػػػػػادف ل عػػػػػ اهل

 .ازؿلالاير راالم اعبل الع ل

BS422 فيزياء أشباه الموصالت 
BS501 اللرارػػ لال يػػ رة لالاػػاابلاإللالر نرػػا لجااػػاالالا امػػؿ لاإلنلقػػاؿليػػنل عػػ اهلالم اػػعب ل ميرػػابل

ل.لاإلهماعؿ
BS406 ( 1الفيزياء الذرية) 
BS502 ػػػػدادلالاػػػػػـلنظررػػػػالاإلعػػػػعاع للعػػػػلبلالو لػػػػػ ف لنمػػػػ ذجلذرللاليرػػػػدر  رف لالطرػػػػؼلالهػػػػػ  نلليػػػػذرل لج 

لالملناطر رال الل زر لاإللالر ننلينلالذرل.
BS407 ( 1الفيزياء النووية) 
BS503 ال اػػا صلا  ا ػػراللنػػ اللالػػذرل لالن  رػػابلالم ليوػػالليلوػػا عبلالن  رػػا ل  ػػا ؿلالاعػػؼل)جلالر نرػػا"ل

ياليػنلالارػالل لا رررا"(ل فلالدقا ؽلالن  را لالمع عبلالن  رال لاهػررلالنظػا رلالمعػعال ا  ػل دام
ل.لالر مرا لنماذجلم  طالليمعال الالامراللل لطارللالن  را لالنماذجلالم ليوالليلرار لالن  ة

BS416 ميكانيكا الكم 
BS504 نظررػػػالالاػػػـلالقدرمػػػا لالم ػػػادللالورزرا رػػػاللمراانراػػػالالاػػػـ ل ػػػ اصلالمػػػؤبراب للط رقػػػابل يػػػنلالمعادلػػػال

لػػػذرللاليرػػػدر  رف لنظررػػػالاإلهػػػطرا ابلغرػػػرلالمعلمػػػدلل يػػػنلالم ارػػػاللعػػػر دن ر لالمعال ػػػالالامرػػػال
لالزمف.

BS417 الميكانيكا اإلحصائية 
BS505 مرا عػالعػامياللععقػػابلماا ػ رؿليػنل يػػـلالػدرنامراالالاراررػػا لالععقػال ػرفل ػػدـلاإلنلظػاـل اإلنلر  رػػال

المل ػػا رالليطاقػػال دالػػال اإل ػػلن اطلالعيمػػنل الل زرػػ لاللعػػادلنللم م  ػػالمػػفل زر ػػابلالمػػادل لالق ػػمال
الل زرػػػ لاإلااػػػا نللماا ػػػ رؿل   للزمػػػاف لالمراانراػػػالاإلااػػػا رالللػػػازلي لػػػ ننل قػػػان فل عنػػػؾل دالػػػال
 رنعلارفل  ص لالمراانراػالاإلااػا رالللػازلجلالر نػنل دالػاليررمػنلدرػراؾ لاراػالاإللالر نػابلدا ػؿل

لن. ي رللغررلييزرال)نقرال  ل يالع ا  ( لالل رردلالملناطر 
BS405 الفيزياء الحسابية 
BS506 طرؽلالم نبلاارل ل النمذ ا لالنماذجلاللقرر رالليم اابلالعع ا را لاؿلم ا ؿلذابلالعر طلالمقردلل

 ذلؾل طرؽلالم نبلاارل  ل ميرابل عػ ا رال  ع ػؿلمارا يرػاف لالقػرـلالذالرػالليماػو يابلالوراغرػال
ل طرؽلالم نبلاارل .

ل
ل
ل
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BS420 (1د )عمم الموا 

BS507 

 نػػػػ اعلالمػػػػ ادل يقػػػػا"لللرار يػػػػا لالطػػػػرؽلالم ليوػػػػالالم ػػػػل دماليػػػػنللمررػػػػزلاللرارػػػػ لال ػػػػاصل ػػػػالم اد ل
ال اػػػا صلالا مرػػػال ال ػػػػطارالليمػػػ اد للاهػػػررلالمػػػػ ادلملعػػػددللال يػػػ رابل ال يػػػػ رللال ااػػػدل لالمػػػػ ادل

لالمرا ال لط رقاليا.
BS415 ( 1الديناميكا الكيربية) 
BS508 رؿ لال يػػ دلالعددرػػال المل يػػا لابايػػالالقػػدرلل نظررػػالالنقطػػا لاإلعػػعاعلمػػفل ناػػرلمعػػادابلماا ػػ 

لاللرار لمعادلالالم  ال اييا لالنظررالالن  رالال ااا.
BS421 فيزياء العوازل 
BS509 اإل لقطا لينلالع ازؿلالاير رػا ل نػ اعلاإل ػلقطا  لال ػماارال الل اػريرا ل عقػابلارامػرلاػر ننح ل

العػػػ ازؿلالاير رػػػا لالممانعػػػال ال ػػػماارال الػػػد ا رلالمااي ػػػا للمبرػػػؿلاإل لمػػػادل يػػػنلدر ػػػالللمبرػػػؿلد اؿ
الارارل لنماذجلج لقطا لالع ازؿلالاير را لالميلزلاللػ ايقن لاػامعبلالعػانالالاػرل لالقطػ لالمػزد جل

 ل اػػػػا زلعػػػػ لان لاإلنلقػػػػػاؿلP-Nالعػػػػا ـ لظػػػػ اىرلالعػػػػزؿلالاير ػػػػنليػػػػنل عػػػػػ اهلالم اػػػػعبل اػػػػيال
للعارة.اإلن

BS423 ( 1فيزياء البالزما) 
BS510 اللعرفلال ز نلللازل المعال ابلاإلااا رال اإلععا رالليػذهلالظػاىرل للوػا عبلاإل ػلطارلل لوػا عبل

اإلللقػػاطل ارل اطيػػال ال اػػا صلا  ا ػػراللاالػػالال عزمػػا لقػػ انرفلالػػلااـليػػنلجنلقػػاؿلما نػػابلال عزمػػال
عزمػاللاػبللػػعبررلالمعال ػابلال ار رػا لالظػػ اىرلاإلعػعا رالانػػ الحلدا ييػا لال اػا صلالورزرا رػػاللي 

ليلوا عبلال رنرال الاراابلالم   الدا ؿلال عزما لدرا الظاىرللال عزمالينلط قػابلاللػعؼلال ػ ةل
ل دا ؿلالعمسل اللوا عبلاإلندما را.

BS424 فيزياء وتكنولوجيا نبائط أشباه الموصالت 

BS511 ن ػػا ط لمرا عػػال  ا ػػرابلال ػػ اصلاإللالر نرػػال عػػ اهلالم اػػعب لظػػاىرللالػػلعمس لم ػادلللعػػلرؿلال
 لدار دعػػ لان لالو ل دارػػ د للرانز ػػل رابلبنػػا نلالقطػػ  للرانز ػػل رابلالم ػػاؿلاللػػعبررة لP-N اػػيال

 .نم لال ي رل لا ا دل لاإلنلعارل اإلنلراسلا ر نن

BS512 فيزياء الجوامد 
 دلاإللالػر ف لالرا طػالال يي ررػال  ػ اصلالمر نػا لاإللالػر فلالاػرلللػازليررمػنلاللرار لال يي رة لارػ 

   اصلالدرنامراالالاراررػا لجىلػزازابلالنظػاـلالعػ انل الو ل نػاب لنظررػالالنطػاؽليػنلالمػ ادلالاػي ا ل
لال اراملناطر رال الداراملناطر را.

BS412 الفيزياء التجريبية 
BS513 يرال ينلالهػ ال الورزرػاالالذررػال الورزرػاالالن  رػال يرزرػاالال  امػدل يرزرػاالج راال عضلالل ار لالمعم

لا ععالال رنرال اليرزر.
BS418 ميكانيكا كالسيكية 
BS514 معػػادابلا ػػرانحل ىاميل نرػػافل لط رقاليػػا لم ػػد لالوعػػؿلا قػػؿ ل قػػ اسل  ا ػػ ف لقػػ انرفلال قػػاا لمقدمػػال

لالمراانراالالن  را.
ل
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BS409  (1الخطى )الجبر 
BS515 الوراغػػابلاإلل اىرػػا لالماػػو يابل الماػػدداب لاللاػػ رعبلال طرػػا لم م  ػػابلالمعػػادابلال طرػػا ل

لالم م  ابلالمقعرلل ىند الالوراغلالن نن لمعاعبلالقرـلالذالرال الا رلاللر رعرا.
BS400 ( 1الجبر التجريدى) 
BS516  الي م مػػ ريرـز لالم م  ػابلالماػػاا ا لنظررػػالا ػػرانح للالعميرػابلالبنا رػػا لالو ػػاب لالو ػابلال ز رػػا

لي ابلالل ادرؿ لالو الال طرالالعاما لالايقاب لايقابلابررابلالاد د لالايقابلاإلقيردرا.
BS401 ( 1التحميل الحقيقى والتوبولوجى) 
BS517 ال ػػػػفلالػػػػد اؿل نػػػػاالا  ػػػػدادلالاقرقرػػػػا لمقدمػػػػالليوراغػػػػابلالملررػػػػالالعامػػػػال   ااػػػػيا لدرا ػػػػاللواػػػػرير

الملاػػيا لالل   لػػػ  ن لنظررػػالالم م  ػػػاب لالوراغػػابلالل   ل  رػػػا لا  ا ػػاب لا  ا ػػػابلالور رػػػا ل
الوراغابلالور رػا لالػد اؿلالملاػيا لالي م مػ ريرـز لالوراغػابلالملررػا لالوراغػابلالملاػيال الميم مػا ل

لير ضلالواؿ لالوراغابلالمنلظمال العادرا.
BS402 (1لمركب )دوال المتغير ا 
BS518 الموػػػػاىرـلا  ا ػػػػرا لالػػػػد اؿلاللايريرػػػػا لالمل ي ػػػػعبلالعنيا رػػػػا لنظررػػػػابلاللاامػػػػؿ لنظررػػػػالال ػػػػ اقنل

ل اللا رعبل لط رقاليا.
BS410 ( 1المعادالت التفاضمية العادية) 
BS519  منظ مػػػابللالمعػػػادابلاللواهػػػيرالمػػػفلالرل ػػػالا  لػػػن لالنظررػػػالالعامػػػالليمعػػػادابلاللواهػػػيرالال طرػػػا

لالمعادابلال طرا.
BS413 ( 1المعادالت التفاضمية الجزئية) 
BS520 الموػػاىرـلا  ا ػػرا للاػػنرؼلالمعػػادابلمػػفلالرل ػػالالبانرػػا لم ػػعلالا عػػنلليمعادلػػالالم  رػػال اييػػػا ل

لمل ي عبلي رررو لياؿلالمللررابللمعادابلالورزراالالرراهرا.
BS411 ( 1التحميل العددى) 
BS521 ؽلالللػػا  ليػػنل  ػػرلالماػػو ياب لالقػػرـلالذالرػػا لالمعػػادابلالع طرػػا لاللواهػػؿل اللاامػػؿلالعػػددة لطػػرل

م ا ؿلالقرـلاإل لدا رالليمعادابلاللواهيرالالعادرا لم ا ؿلالقرـلالادرالليمعادابلاللواهيرالالعادرا ل
لالاؿلالعددةلليمعادابلاللواهيرالال ز را.

BS406  (1)اإلحتماالت واإلحصاء 
BS522 ل الػػػد اؿلالم لػػػدللليعػػػزـ  لاإلالمػػػاؿلالمعػػػر ط ل المللرػػػرابلالععػػػ ا رال ل زرعاليػػػا لاإل ػػػلقعؿ لالعػػػزـ 

لنظررالاللقدرر لج ل ارلالور ض لاإلنادارل اإلرل اط.
BS407 ( 1عموم حاسب) 
BS523 لاػمرـلق ا ػدلل مارللنظـلالاا  اب لمقدماللنظـلالمعي مػاب لمقدمػاللػنظـلاللعػلرؿ للنظػرـلالميوػاب 

ال رانػػاب للرا ػػؿلال رانػػابل العػػ ااب لمقدمػػاللنظررػػالال رػػاف لاللايرػػؿلالمع مػػن لاللع رػػرابلالمنلظمػػا ل
االرابلالماد دل لالما ااب للايرؿلالق ا دلالمنلظمالليلا لنا رالالنا صلالاػرل لل ػزللال رنػامحل

لجلنل اداب لل لردلالعورللا   طرا لل لردل  مبيرالالعوراب.
ل
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ل
BS414 (7 ا ضلالعميرابل)ل
BS524 رم ال طرا ل لعا لالع ارفل م م علاور ل رم ال طرالااراا ل رم ػالناػ لاليػدؼ ل رم ػال 

لغررل طرا.
BS403 التحميل الدالى 
BS525 لالمؤبرابل ل ناخ  ليراغاب لليواؿ  ل القا يا لالمقننا لالوراغاب لاإلالماؿ  لاللقار   لالقرا را  الوراغاب

لالد لالدا ين لال طرا  لالهر  ليراغاب لالررنرا  لالوراغاب لليمؤبراب  لالمقننا لالوراغاب لال طرا   اؿ
ليراغابلىي رب لالم م  ابلالملعامدلل المللا عاب.

BS436 ( 1الجيومترى التفاضمية) 
BS526 لط ؿل لالمماس  لالم ل را  لالمنانراب لال طرا  لالععقا لليمل ياب  ل اللواهؿ لالهر  المل ياب 

العم دلالمل و لالمنانرابلالوراغرا لالمماس لط ؿلالمنانن لالم ل ةلالملارؾ لالعم درف لالمنانن ل
الين لارلاليررنب لالمعادلال دالالط ؿلالمنانن لال ط ا لالم ل ةلالمماس لالم لقرـلالعم دة ل

لر را.ط ؿلالق س لالم ااا لالارلالا  ا رالا  لنل البانرا لال ط طلاللقرر را لال ط طلال ر د
BS431 ( 1الجيومترى اإلسقاطية) 
BS527 لالنظررابل ل المنظ ررا  ل الاو ؼلاإل قاطرا لالاـز لالمزا  ا  لنظررا ل اإل قاطرا  لاإلقيردرا اليند ا

لالاو ؼل ل الوراغ  لالم ل ة لين لاللمراز لدرزارج  لنظررا لالمللرراب  لالمها وا  لالن  ا اإل قاطرا 
ل نظرر لاإل قاطن لاللمراز لالقطا ابلالل ايقرا  ل الزا درا  لالمااي ا لاإل قاطرا لاليند ا ل ا  س  ا

لالل لورال لاليند ا لعلارز  لدا رل ل  ررانع ف  ل ا ااؿ لنظررا لالقط ن  ل ال ط لالقط  الم ر طرا 
ل اإلقيردرالينلالم ل ة.

BS415 ( 1الميكانيكا التحميمية) 
BS528 لليا لا رانح لمعادلا لملاراا  لج ناد لماا ر لين لالديعرا لالارنمالراا للياراا لا رانح لمعادلا راا 

معادلالا رانحلليذ ذ ابلالالررل لاراال  رـلينلم اؿلق ةلمرازرا لارنمالراالا   اـلال ا  ال
لينلبعبال  عاد لاإلىلزازاب.

BS408 ميكانيكا الموائع 
BS529 الالارااللما  لغررلمعادلالاإل لمراررال العر طلالاد درا لمعدؿلللررلامرالالاراالال طرا لمعادل

لال رراف ل ل معادلا ل عدرف لين لالاراا لالهلط  ل معادلا لالد اما لغرر لالاراا لالطاقا  لمعادلا د ؽ 
لط رقابل ينلاللمبرؿلالل ايقن لنظررابل ع  ر سل ا لال  اا ي ان لمادرلذ ل عدرفل)ال اصل

ل البنا ن( ل  ي  لالا رل لد امابل طرال ل االالد اماب.
BS428 ة والمدونةالمرون 
BS530 لمعااؿل لا ععا  ل مر نا لالمملد لالين ل العد  لاإل ياد ل رف لالععقاب لالعد  للايرؿ لاإل ياد  لايرؿ

لالمر نالاإل لالرارالينل عدرف.
ل
ل
ل
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ل
BS426 رياضة تطبيقية 
BS531 للا رعبلي رررل ا عس لمعادابللواهيرال ز را لاي ؿلالم ا ؿلذابلالعر طلاإل لدا رال العر ط

لالادرالينلالورزرقالالرراهرا لالد اؿلذابلالمللررابلالمرا ا.
BS427 ميكانيكا األوساط المتصمة 
BS532 لمعادابل لاإلنوعااب  لللرر لمعدؿ ل لن  ر لاإلنلقااب للن  ر لاإل ياداب  للن  ر لاللن  ر    ر

لرة.اإللزاف لمعادابلاإلن  اـ لمعادابلال قاال)الاوظ(ل عقابلاللن رؽ لدالال ر
BS430 الديناميكا الحرارية 
BS533 لملوا يا ل لاللرر لالم ي طاب لالاراررا  لليدرنامراا لالبانن ل القان ف لا  ؿ لالقان ف ال  اصلالاراررا 

لجنلقاؿلالارارلل الل ارؿل الامؿل اإلععاع.
BS404 مقدمة فى الجيومترى 
BS534 لالمنلظم لالمهيعاب ل ر ملرة لالمبيباب  ل ر ملرة لالم ل ةلجقيردرس  لين لا ر  ملرة ل ر ملرة ا 

ل ر ملرةل لاإلقيردة  لالم ل ة لين لاللعا و ل ر ملرة لا  عاد  لبنا را لال يي راب ل ر ملرة اإلقيردة 
لاإلادابراب ل ل ر ملرةلنظـ لينلالم ل ةلاإلقيردة  ل ر ملرةلا ر  ملرةل اللعا و الد ا رل الاراب 

لال  لا   اـ ل ر ملرة لالمرا ا  لا  داد ل ل ر ملرة لالذى ن لالقطاع ل ر ملرة لالمبالرا  ما را
لاللاما ل لال ر ملرة لال ر ملرةلاإل قاطرا  لاا لعؼ  ل ر ملرة لالمنلظما  لال ر ملرة الوري لاا رز 
ال ر ملرةلالزا درا لال ر ملرةلاللواهيرالليمنانرابل ال ط ا ل ر ملرةلالامرابلالمملدل ل ر ملرةل

ل نلال ط ا لال ر ملرةلذابلا  عادلا ر عا.ال ط طلال ر در را ل ر ملرةلل   ل ل
BS432 ( 1الجيومترى الوصفية المتقدمة) 
BS535 ر ملرةلاا لعؼلالمل ازةل المرازةلينلالم ل ةل ينلالوراغ لاإل قاطلالمرقـ  للمبرؿلالعناار ل 

لاليند را  لالعيـ  لينلير ع لالمرقـ  للط رقابلاإل قاط لا   اـ  ل القراس  لالم ه  ال ط اللم ا ؿ
لالط  غرايرال ا  ط لالما يا لمر ؿلالاورل الردـل لقاطعاليالم ل ط لا رضلالط رعرا.

BS437 ( 2الجيومترى الوصفية المتقدمة) 
BS536 لم ا ؿل ل الم ل ة  ل الم لقرـ لالنقطا للمبرؿ لالر ر را  لالماا ر لالعم دة  لا ا  ن ملرة اإل قاط

دا رل لابررابلال ط ا لالارل لاإل ط انا لالم ر ط لاإل قاطلالم ه ل القراس لاإل قاطلالم ا د لال
لا ا  ن ملرةلالما ؿ.

BS438 ( 1جيومترى المنحنيات الجبرية) 
BS537 لالم ااب ل لنطاقابلاللاامؿ  لال  ررا  لا نظما لا  ا رابلال  ررا  لالم م  اب   ر ملرةلنظررا

لالنطاؽ ل ر ملرةلالوراغابلاإل قاطرا  نظاـلاإلادابرابلاإل قاطرا لالوراغابلاللالراللى م م ريرـز
ل رفل لالععقا لالوراغابلاا لعيرا  لالوراغابلاإل دالرا  لالو قن  لجادابرابلالم ل ة لال عدرا  ال طرا 

لالوراغابلاا لعيرال اإل قاطرا لالل امبل ينلنوسلال ط.
ل

BS439 ( 1كومبيوتر جرافيكس) 
BS538 ل ا ااؿ ل يلا لال رم ا ل  اررزمرابلال عدرف للينله ا لال رايراس  ل  ا ضل رم ا ل ر رؾ   ير  اؿ
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لجم اؾلال ط ط ل لالرؤرا  ل منايذ لالن ايذ للد رفلالماو ياب  لالد راف  لاإلادابرابل لا رعليا  نظـ
ل د ابل ر ملررال لالمنانراب  لل يرؽ لالعا ن  لاللرا   للط رقاب ل  ل مالرارا"  ل الم ق  لالا ـ ه ط

لا  عاد لالدا ين للل  اررزمراب لالهر  ل رايراس  لالام ر لر لين لالمل ياب لج ل داـ البعبا 
المادداب لهر لالمل ياب للايرؿلالمهيعابلجلنلمبيباب لالماا رلالمل ان ا لاإلنلقاؿل الد رافل
لال يارا ل لاإلطاراب لنماذج لل قر  لالمنظ ر  للا رعب لالم اقط  للا رعب لالمنظ ر  لالوراغ  ين

ل  ا لاإل قاط  لالايقا لجل اىاب لالايز نرا  لال علـ لا  ط انا  للمبرؿ لالم لورا  لال ط ط ررزمراب
لالطاقرالالار را لد اؿلالمللرررف.

BS434 ( 1الجيومترى الكينماتيكية) 
BS539 اإلزاااب لاللا رعبلالبا لا لاإلزااابلال طرا لاإلزااابلالاررا لاإلزااابلالماانرا لالاراا لاراال

لمعلقا لالاراالذابلال اراملرابلالملعددل لنظررالالي ل  للا رعبلجادابرابل  ـل ا إل لالاراالا
لايرو رد ل ل  ر لالر ا را  لالملعامدل  لالل ادلرا لالماو ياب لالي ل   لنظـ لالبنا را  لالمل ياب ل ل  

لالر ا رابلالم ل را لالر ا رابلالل ادلرا.
BS435 توفيق المنحنيات 
BS540 ل ل قؿ لاإلالمااب  لالد اؿلنظررا لا  را  لالد اؿ لالاد د  لابرراب لد اؿ لاإلرل اط  لمعامؿ مر عاب 

المبيبرا لالد اؿلالي غاررلمرا لاإلنا ارلاللررل طن لج ل داـلال رم الينلل يرؽلالمنانراب لال رامحل
لال اىزلللل يرؽلالمنانراب.

BS441 ( 1الجيومترى ذات البعد النونى) 
BS541   عادلا ر عا لاللقاطعاب لالوراغلاإلقيردةلينلال عدلالرا   لالل ازةلينلال عدلجادابرابلالنقطالذابلا

لال ط ال لالرا    لينلال عد ل قؿل ط طل م ل رابل م ل رابلي قرا لالرا    لينلال عد لاللعامد الرا   
رةلالو قرالمفلالدر الالبانرالينلال عدلالرا   لالل ادلرال رفل ر ملرةلال طلينلال عدلالبالضل  ر مل

لينل لالوراغابلال طرا للقاط  لالوراغابلاإل قاطرا  لالن نن  ل ر ملرةلال عد لالرا    لينلال عد النقطا
لال عدلالن نن.

BS442 ( 1الجيومترى المحدودة) 
BS542 مواىرـل  ا راللي ر ملرةلالماد دل لالم ل ةلالماد د لالم ل رابلا ر  م ريرا ل دا ؿلاإلنط اؽ ل

لالما لالم ل راب لنظـلجنعاا لالماد د  لاإل قاطن لليم ل ة ل اما ل د ؿ لالد ررا  ل الم ل راب د دل
لالمليؽل لاللالن لالم ل ة ل ال رز  ل م ااب لم ل راب لمواىرـ لالماد د  لالم ل ة لين اإلادابراب
لم ل ةلج قاطنلماد د لنظررالالم ل ةلالماد دلاا لعين لا ن اعلالم ليوالليم ل رابلالماد دلل

لم ل راب لنظرراللالزا درا  ل ر ملرةل ال رز  لدر ار رزة  لم ل ةلغرر لدر ار رز  ل نظررا  ال رز
ل لمويـ  لاإلادابرابلينلم ل ةل ال رز  ل ا اسل ينلم ل ةل ال رز  لنظررا للعمرـ يراغابل ا رز 
ل ر ررو ل لنظررا لينلم ل ةل ال رز  لالم ر طرا لالقط ع لالماد د  لالم ل ة لال رها ةلين العاؿ

لج ق لم ل ةلماد د لال ر ملرةل الع ااب ل اارا لاللعارؿ لالدر ار را  لالم ل رابلالماد دل اطن 
لالع اابل لمويـ  لالدر ار رزة  ل اللعارؿ لالم مس لنظررا ل عهيما  لدا ؿ لمدر اف م م اف

لال ر ملررا.
ل

BS419 ( 1رياضيات ىندسية عامة) 
BS543 لالعددةلليمعا لالاؿ لالللا  لإلر ادىا  ل طررقا لالذالرا لالقرـ لاإل لاماؿل  رل طن  دابلالع طرا 
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ل ل يرؽلالمنانراب لمنظ مابلالمعادابلاللواهيرال الطرؽلاللايريراللاييا.
BS440 ( 2رياضيات ىندسية عامة) 
BS544 لالرراهنل ا  لقراال لم ادللاإلاااا لالعع ا نل الل زرعابلاإلالمالرا  لالمللرر اااا  جالماابل ا 

ل ـل  طررقال رم ياس.منانرابلال  دل لال رم الال طرال الرل
BS545 ( 3رياضيات ىندسية عامة) 

لال ز رال  لاللواهيرا لالمعاداب لين لالادرا لالمعااؿ ل ا سل  ل اس  ل نظرراب لاإلل اىن اللايرؿ
ل طرؽلاييا للا رؿلا عسل لط رقالو.

BS546 إحصاء ىندسى 
ل ض لاإلنادار لاإلرل اط.المللررابلالعع ا را لنظررالاللقدرر لج لقراالال  دل لج ل ارلالورل 

BS547 فيزياء ىندسية عامة 
ال نرالالذررال اللرا ط ل نرالالم ادلينلالاالالال ي ررا لال اا صلالمراانرارالليم اد ل اا صلالم ادل 

المرا ا لالطرؽلالم ليوالللعررفل نرالالم اد لمقدمالينلالمراانراالالم  را لال  اصلالاير رال ع اهل
لالم اعب.

BS548 كيمياء ىندسية عامة 
لاالال  ل اإل ل راج  لاللقطرر لال زر اب  ل رف لال ذ  لق ة ل ن اع لالر ا ط  ل ن اع ل ال زر اب  الذراب

لال ررامرؾل ل ال  ا ؾ  لالويزاب لاللايريرا  لالارمراا لالماالرؿ  لالاي   لال ا ؿ  لاللاز  المادلا
ل ال  لرمراب ل ارمراالالاير را لالم ادلالدرالالررؾ.

BS549 السـيراميك 
ل ل اال  لالعازؿ  لال ررامرؾ ل الارارراب  لا  منب لال ررامرؾ  ل ن اع لال ررامرؾ  للرار  لال اـ  الم اد

ل   ا فلال ررامرؾ.
BS550 عمم وىندسة البوليمرات 

لمقدمالينل يـل ىند الال  لرمراب ل ن اعلال  لرمرابلالط رعرالالمؤلوا لالم ادللالارمرا راللي  لرمراب  
 مابل ا ل ارابلال  لرمراب ل نرالال  لرمراب للط رقابلال  لرمراب لال  لرمرابل الانا ا لال  لرمرابل

ل الم انن لال  لرمرابل ال ر ا.
ل
ل
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ل
ل
ل

BS600 فيزياء الحالة الصمبة المتقدمة 
لاإلنلقا  لللنلقاؿ  ل  للزماف لمعادلا لالا امؿ  لجنلقاؿ لالم اعب  ل ع اه لين لالازمن لينلاللرار  ؿ

لينل لاإلنلقاؿ ل الو ل ناب  لاإللالر ناب للوا ؿ لالعالرا  لالم ااب لين لاإلنلقاؿ لالهعروا  الم ااب
لاا ارلالامرا للوا ؿلالو ل نابلم ل ع اهلالم اعب.

BS601 ميكانيكا الكم المتقدمة 
لا  ل ين لالمعلمدل لاإلهطرا اب لنظررا لاللقرر را  لالطرؽ لاإل لطارل  لنظررا لاليريرـ   لزمف لذرل

لاللاادمابلالمرنال غررلالمرنا.
BS602 إلكترونيات الحالة الصمبة 

 يـلال ي راب لاإلاااا ل ناارلمراانراالالاـ ل نرالازمالالطاقا لالاليالاللعبرررا لالو ل ناب ل زمنال 
لاإلنلقاؿ لمعاداب لاإلن عاض  لاإلملااص  لاإللااد  لج ادل لالل الد  لاإلنلعار  لاإلن راؽ   لاللرا ن 

لن ا طلال اعب لالن ا طلالنوقرا لاإلععاعلاله  نلينلالاالالالاي ا.
BS603 نبائط الحالة الصمبة 

لن ا طل  لاللرانز ل راب  لالدار داب  لالم لارل  لالم اعب ل ع اه لن ا ط ل نرا لاد د لالنماذج  الممرزاب 
لم ل لالط قاب  لملعددل لالن ا ط لالمقارنا  لالعانا لن ا ط لالملااميا  لمفلالد ا ر لم لارل ه  اب

اإللالر نرابلاله  رال الن ا طلالملناطر را لاإلععاعلاله  نلالاير ن لالن ا طلالويطا رال الااعوابل
لاله  را لن ا طلالوقا الالملناطر را لن ا طلالذاارل لن ا طلالملنرطلالمرف لاللع رش.

BS604 تكنولوجيا األغشية الرقيقة 
وض( للان ل  راللر ر لا غعرالالرقرقا لالطرؽلالم ل دللينلقراسللان ل  رالالوراغل)الهلطلالمن  

ل مؾلا غعرالالرقرقا للرار لا غعرالالرقرقا للط رقابلا غعرالالرقرقا.
BS605 الخواص الفيزيائية لألغشية الرقيقة 

لالمعدنر  لالرقرقا لا غعرا لين لاإلنلقاؿ لظ اىر لالرقرقا  لا غعرا لين لالمراانرارا لظ اىرلاللعبرراب ا 
اإلنلقاؿلينلا غعرالالرقرقال ع اهلالم اعب لظ اىرلاإلنلقاؿلينلا غعرالالرقرقالليم ادلالعازلا ل

لال اا صلاله  رالل غعرالالرقرقا لال اا صلالملناطر رال غعرالرقرقاللعناارلماددل.
BS606 مقدمة الميزر والكيرباء الضوئية 

ادلل مؿلاليرزر للرار ابلاليرزرل   اايا لن ا طلالول ل الليؽ لمقدمااليرزراال ع اهلالم اعب لم  
لاله الجلالر نرا لالد ا رلالملااميالاإللالر ه  را.

ل
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ل
BS607 النبائط اإللكتروضوئية 

لنظررال  لالم ل را  لالم  و لجنلعار لالم اعبل  ناار ل ع اه لال  اصلاله  را ل ين ل اما نظرل
ل لاإلن عاضلاله  ن  لدار د لاإلن عاضل لامرـ لالطرؼلاله  نل اإلنلقااب  لاليرزرل الااعواب  دار د

لالاامعبل اللادردلاله  نلينلال نرالاليلر  را للرزرابل  رل الياظنل الماوز لاإلنقع لالعددة 
لالدرجل ل نرا لن ع لىند را"  لالملدر ا لالماظ رل لالو  ل ل نرا لاله  را  لاإللالر نرا لالااعواب الاـ 

ل لا ا اب لالملااميالليااعواب  لليد ا ر لمقدما لالااعواب  لين لاللع رش ل ا  ل اراب لالامرا  الاواال
لالمل لوا.

BS608 ( 2فيزياء نووية) 
لط رقابللقنرالا   اـلالملعددلللي ناالالن  ةل المادللالن  را لالطرؽلالمعميرا لظاىرللطاقالال  ط ل 

لنظررالاللوا ؿلالن  ة.
BS609 ( 2فيزياء ذرية) 

لزرماف ل ععالجاس لال زر ابل ا طراؼلال زر را للعبررلراماف لال ناالالن  ة.لعبررل 
BS610 ( 2عمم المواد) 

ليرزراال  لال  ا ؾ  ل  اا ص للرار  لليمعادف  لالمراانرارا لال اا ص لالمعادف  لين العر  
لال  لرمراب لم ادل دردلل  اا صلمطي  ال مرغ  ا.

BS611 الضوء الكمى 
لالذررا  لالي ل  رايرا لالمداراب لاليرزراب  لالا نلا  لالطاقا  لم ل راب لالابايا  لجالمااب  

لالملنرط ه  رابل اإللالر ه  راب لالط رعالالمزد  الليه ا.
BS612 فيزياء نبائط أشباه الموصالت المتقدمة 

ل  ( VLSI – MOSFIT – SOI – BIMOSالمواىرـلالادرباللن ا طل ع اهلالم اعبلمبؿل) 
ليلر  را لالع االالوا قال  نرابل  رلالاـل لط رقاليـل ينلالانا الالونراللن ا طلالاالالال اعبلا

لالاي ا.
BS613 الخواص الضوئية ألشباه الموصالت 

لالل ادلنل  لاللوا ؿ لالاـز  لاإللالر نابلين لاإلنلقاؿ  لالع اا  لجىلزاز لاإلبارل  ل اللرا ط  لال ي ررا ال نرا
للعارل ال  اصلاله  را.لللالر فل الو ل ف لاإلن

BS614 الخاليا الشمسية 
اإلععاعلالعم نل اوااللاللا رؿلالمبالرا لاإلملااصلاله  نل اإلنعااسلينل ع اهلالم اعب ل 

لالعم رالمفل ايال لال ايالاليلر  رال ا غعرالالرقرقا لج لرارلالمادل ل ا  ل ارابللP-Nال عرا  
لال عرالالعم را.لاللامرـ لالمرازابلاله  را للانرواب

ل
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ل
BS615 نبائط ميكرووية 

لدار دلاا زل  لدار دل ف  لالواراال ر  لالم اعب  لالمانعالمفل ع اه يرزراالن ا طلالم  ابلالدقرقا
ل للرانز ل راب للMESFETع لان  لمف لGaAsالمانعا لن ا ط  HEMTلالامن ل ل ال  ر  

IMPATلال للط رقابلد ا ر لالععقا  لذ  لالعا ر لالزمف لالقرنرال دار د لالن ا ط لذاب لالدقرقا لم  اب
ل اارقمرا لالما رابلال اراملررا لالما اب لالمذ ذ اب لالما راب لالموالر ل ملررابلالط ر.

BS616 إجراءات تصنيع نبائط أشباه الموصالت 
لادربالالعميرابلالورزرا را لالارمرا رال المرلال ر رالالم ل دمالينللانر لالن ا ط ل ع اهلالم اعبلا 

لا ر نن ل لالاور لالر  خ  لاإل رلاا ن  لاإلنلعار  لا ا دل  لالارمرا ن  لاللر ر  لاللع ر   ملهمنا
للر ر لالمعادفل الم ادلالعازلا.

BS617 محاكاة ونمذجة نبائط أشباه الموصالت 
ل ا   ل  عقليا لالاي ا لليم اد لال  اصلالورزرا را لماااال لاإللالر نن  ل اإلنلقاؿ لالنمذ ا  عاد ل  س

لالاالالالمنلظماللمااااللالن ا ط لالمناطؽلاإل لوزازرالل ف لنظررالاله هاال العع ا راللين ا ط.
BS618 موضوعات مختارة فى الفيزياء المتقدمة 

لال  امد ل  لن ا ط لالع ازؿ  لنظررا لالمابوا  لالم اد ل الموا عب  لالن  را لالورزراا لالنظررا  الورزراا
لنلالم ادلالاي ا.الل اريرالاله  رالي

BS619 نبائط األغشية الرقيقة والمجسمات 
ل الد ا رل  لالرقرقا لا غعرا لد ا ر لالرقرقا  لا غعرا لمف لالمان  ا ل الميواب ل المابواب المقا ماب

الملااميا لا غعرالالرقرقالالملايالام  ابللدر الالارارل لاإلنوعاؿل اللازاب لا غعرالالرقرقالغررل
لابللدر الالارارل لاإلنوعاؿل العازاب لا غعرالالرقرقالالم امرالام  ابلليرط  ا.الملايالام  م

BS620 الخواص السطحية لمجوامد 
الدرنامراالالاراررال  ط لالم ادلالاي ال ارارالاإلنلعارلال طانل نم لال ي رل لالر ا طلالارمرا را ل 

 ع لران لاإلنلعارلالا ررل الدقرؽ للا ابلالط رلال نرالال ي ررال ل ارفلال  اص لالمر نا لاللع هلال
لينلالم ادلالاي ا.

BS621 فيزياء الميزر المتقدمة 
لمعادلال  لاللقيردرا  لالابايا لماو يا لاللازاب  لم  لال دل ل الو لالل ادلنلإلععاعلاله ا لليلوا ؿ مقدما

ل لالهخ  لاليرزرابله  را لالمطراقرا  للع   لظ اىرلاإلل اؽ  لينل ي خلاله  را  م ه  ابلملقدما
ليرزراالاليرزر.

BS622 فيزياء ليزر ثنائى أشباه الموصالت 
درا النظررالالعمؿ لاللانر ل اللط رؽللدار دابلاليرزرلمفل ع اهلالم اعب لاللعادل ينلدار دابل 

ل لط رقابلىذهلالن ا طلينل نظمالاإللااابلاله  را.لInGaAsPاليرزرلمفل
ل
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BS623 يميائية الضوئية ألشباه الموصالتالخواص الكيروك 
ال ي دل الدرنامراالالارارراللي عرا لاراراللوا ؿلاإللالػر د لمػ لمايػ ؿلاإللالر لرػب لالعميرػابل نػدل 

لجلالر دابل ع اهلالم اعب لالقرا ابلالاير ارمرا را لل ار لالقرا ابلالطرورال الو ل ارمرا را.
BS624 نظرية المجموعات 

لالم م    ػػػػػا لالم م  ػػػػػابلالوراغرػػػػػال النقطرػػػػػا للمبرػػػػػؿلالم م  ػػػػػاب للرارػػػػػ لمنػػػػػاطؽل رريرػػػػػ فلمويػػػػـ 
  م م  ابلاللمابؿ لنظررالالم م  ابل  عقليال ال  اصلالورزرا رالليم اد.

BS625 (2)  الديناميكا الكيربية 
إلهػػطرا لالموػػاىرـلا  ا ػػراليػػنلنظررػػالالاػػـلليم ػػاؿ لاللوا ػػؿلالل ػػادلنللللالػػر فلي لػػ ف لنظررػػالا 

ليرنمافلال رانرا.  الن  را لر ـ 

BS626 عمميات التراخى فى األجسام الصمبة 
اللرارػ لال يػ رةل الاالػالا م ريرػا لالعرػ  ليػػنلال ػ راا لاللنػاقصلالمػ  نلليم  ػابليػ ؽلالاػػ لرا ل 

 الوقدلالملناطر ن لالل ؿلالط رةل  ميرابلاإل لر اا.

BS627 نظرية اإلنتقال فى المواد 
 ػػػلطارللا امػػػؿلالعػػػانا ل نػػػ اعلاإل ػػػلطارل لا لمػػػادلارارػػػالالعػػػانابل زمػػػفلاإل ػػػلرااال يػػػنلدر ػػػالج 

الاػػػرارلل الم ػػػػاابلال ار رػػػا لالظػػػػ اىرلالارارػػػا لمعادلػػػػال  للزمػػػافلالارارػػػػا لالمعػػػادابلالارارػػػػا ل
 الظ اىرلالاير را لال يوان ملناطر رال الاراررالالاير را.

BS628 فيزياء نظرية 
 ال عزما لالن  رالالعاما لنظررالالو ا لالو هنلينلا نظمالالدرنامرارا.ليرزراا 

BS629 فيزياء الجسيمات اإلبتدائية 
مقارنػػػػال ػػػػرفلالماػػػػادرلالا نرػػػػال الماػػػػادرلالمعميرػػػػاللي  ػػػػرمابلا  لرػػػػا لقػػػػ انرفلالاوػػػػظل  عقاليػػػػال 

طػػػرؽللعررنيػػػا لاللوػػػا عبل ال  ػػػرمابلا  لرػػػالالم ليوػػػا لال اػػػا صلا  ا ػػػراللي  ػػػرمابلا  لرػػػال ل
الق راللي  رمابلا  لرالينلجطارلمراانراالالاـ لاللوا عبلالاير ملناطر ػراللي  ػرمابلا  لرػاليػنل

 جطارلمراانراالالاـ لاللوا عبلالهعرواللي  رمابلا  لرالينلجطارلمراانراالالاـ.

BS630 فيزياء المفاعالت 
دلالنػػػػػ  ة لالػػػػػلااـليػػػػػنل ػػػػػر ابلالوػػػػػرضلالنرػػػػػ لر ننلاللوا ػػػػػؿلالنػػػػػ  ةلالل ي ػػػػػينل  اػػػػػا صلال قػػػػػ ل 

  اا صلالميد ابلليا لاللااـلينلاػؿلمػفلدر ػالالاػرارلل الوػرضلالنرػ لر نن لن  رػابلالموػا عبل
الن  رػػػال طػػػرؽللاػػػمرميا ل ػػػ ؿللعػػػلرؿلالموػػػا عبلالن  رػػػالمػػػ ل  ػػػعلم ػػػل ةلمػػػفلا مػػػافلالنػػػ  ة ل

رؽلال يرمالليل يصلمػفلالنوارػابلالن  رػال ل زرنيػا ل  ا رابلالدر علال اقرالمفلاإلععاعلالن  ةل الط
 الععقال رفلالموا ؿلالن  ةل ماادرلالطاقالالمل ددللا  رة.

BS631 فيزياء الرنين لمجسيمات 
طػػرؽلالا ػػؼل ػػفلال  ػػرمابلالرنرنرػػا لاللوػػا عبلالرنرنرػػال ػػرفلالمرز نػػاب لاللوػػا عبلالرنرنرػػال ػػرفل 

 يلوا عبلالرنرنرا.ال ارر ناب لالمعال الالامرالل

ل
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BS632 ( 2فيزياء البالزما) 
اػػػد ضلال عزمػػػاليػػػنلالط رعػػػا للعررػػػؼلال عزمػػػا لياػػػرللالاػػػرارل لجاػػػدابرابلال عزمػػػا للط رقػػػابليرزرػػػاال 

ال عزما لالاراابلالم ليواللي زللال ااد لاللعامؿلم لال عزمالا ػا ؿلم انػ  لالم  ػابليػنلال عزمػا ل
لالاللعادؿل اإل لقرار لمقدمالالنظررابلالارارا لاللعبررلالع طن لمقدمال فلاإلندماجل المقا ما لاا

 اللااـلينل ميرالاإلندماج.

BS633 ( 2النظرية النسبية الخاصة) 
لا رعبلل رنلز لالع يال ال ر الينلا  عادلا ر عا لدرنامرارالن  را لطاقال امرػالالاراػاللي  ػرـ ل 

 اراال  رـلن  ن.

BS634 طيم اإلشعاعى فى نبائط أشباه الموصالتالتح 
لقرػػرـلالليػػؼلالاػػادضليػػنلال ػػريرا فلنلر ػػالاللعػػعر  لاللعػػعر ل  امػػا للوا ػػؿل عػػعال امػػالمػػ لالمػػ اد ل 

 لج ل ػػػارلاإلعػػػعاع للػػػػعبررل عػػػعال امػػػال يػػػػنلMOSالعػػػانالالملراامػػػالالناعػػػػ ال اإلعػػػعاعليػػػنل نرػػػػال
 اإلععا را.اللرانز ل راب لا لمادلجزااالال يدل ينلال ر ال

BS635 التحميل الطيفى بأشعة إكس 
ط رعػػال عػػعالجاػػس لمطرػػاؼل ػػػراجل عػػعالجاػػس ل طرػػاؼل عػػػعالجاػػس لا طرػػاؼلالم ػػلمرلل الممرػػػزل ل 

لعػػلربل عػػعالجاػػػس لالااعػػوابل  د ابلالعػػد ل مػػػرضلالمػػ ادل  ػػق طل عػػػعالجاػػس لاللايرػػؿل ج ػػػل داـل
 راؼل ععالجاس.الععاعلاإللالر نن لمعي مابلامرال اروراللايرؿل ط

BS636 الحالة البمورية 
اللمابػػؿليػػنلالعػػ االال ي ررػػا لاإل ػػقاطابل العػػ االالمنعا ػػا لاللرارػػ لغرػػرلالػػد رةل العػػ ولالػػد رة ل 

العر  لينلال ي رلل  ميرابلاللمابؿ.لطرؽللعررفلاللرار لال ي رة ل عضلال  اصلالورزرا رال  عقليال
  اللمابؿلينلالع اا.

BS637 (2متغير المركب )دوال ال 
 اااؿلالهر لالعنيا را لالد اؿلالايرا لاإلملدادلاللايرين ل ط الررماف. 

BS638 الدوال الخاصة 
الد اؿلال ااالالم ليوالينلالم اؿلالاقرقػنل المراػ الد اؿل ر ػرؿل لر رنػدرل ىرمرػبل د اؿل  ػرة.ل 

 لط رقاب.

BS639 ( 2المعادالت التفاضمية العادية) 
 ادا رػػػالالايػػػ ؿ لالمنظ مػػػابلال طرػػػال معػػػامعبلبا لػػػال د ررػػػال لايريرػػػا لعػػػذ ذلالمنظ مػػػابل  ػػػ دل ل 

الزمنرػػػال طرػػػال غرػػػرل طرػػػا لم ػػػعلالالقػػػرـلالذالرػػػالاللرايػػػؽ لالمواػػػ ؾل دالػػػالالػػػد اؿلالذالرػػػا لنظررػػػال
 اإل لقرارل د اؿللرا  ن ؼ.

BS640 التحويالت التكاممية 
 والليلا رعبلاللااميرال   اايال لط رقاليا.درا اللواريرال فلا ن اعلالم لي 

ل
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ل
BS641 المعادالت التكاممية 

معػػػادابليػػػ للررالاللااميرػػػا لالنػػػ اللالاعلػػػا للاػػػامعبل  رػػػعر لمعػػػادابليررػػػدى لـلمػػػفلالنػػػ علالبػػػانن ل 
 الن ةلالمللا عا لالن اللالمهمايا لالطرؽلاللقرر راللاؿلالمعادابلاللااميرا.

BS642  المؤثراتنظرية 
يراغػػػػابلالمػػػػؤبرابل الوراغػػػػابلالمزد  ػػػػا لالػػػػد اؿلال طرػػػػال المػػػػؤبرابل يػػػػنليػػػػراغلىري ػػػػرب لايقػػػػابل 

 المؤبراب لمللا عابلالمؤبراب لم د لالنقطالالبا لا.

BS643 ( 2اإلحتماالت واإلحصاء) 
  ع ؿلمارا ؼ لنظررالالط ا رر لنظررالالاعارا لنظررالالمعي مابل اللعورر. 

BS644 توبولوجى عام 
نظررػػػػالالم م  ػػػػاب لا  ػػػػدادلالااردرنالرػػػػال اإل لرادرػػػػا لالوراغػػػػابلالل   ل  رػػػػا لالوراغػػػػابلالملررػػػػا ل 

 الل   ل  نلالم ل ة لاإللااؿلاإلرل اطل اللرا طلينلم م  الا  دادلالاقرقرا.

BS645 ( 2عموم حاسب) 
الا لالر ـل الاا ػ  لالػذااالاإلاػطنا ن للايرؿلال  ارزمراب لللابلال رم ا لمقدماللنظررالا  ل م 

 لط رؽلالرراهرابلالملورقاللياا  اب.

BS646 رياضيات تطبيقية عامة 
منظ مػػابلالمعػػادابلاللواهػػيرالال طرػػا لالماػػو ياب لاللايرػػؿلاإلل ػػاىن للايرػػؿلالمػػؤبراب للاامػػؿل 

ل  اؿل مل ي ػػعبل ر ػػرؿلل رورػػؿ لدل–ي رررػػولمػػ لاللط رػػؽل يػػنلالمعػػادابلاللواهػػيرا لم ػػا ؿل ػػل ـر
  لر رندر لا ا لالللررراب لالمعادابلاللااميرا.

BS647  الرياضيات المتقطعة 
 المنطؽل ال راىرف لال  ارزمراب لطرؽلالا ا  لم د لبق لالاماما لع اابل لرة. 

BS648 نظرية البيان 
الوػر ؽ للايرػؿل ػ ارزمن لالنظررػالالل ادرؿل الل ايرؽ لالػد اؿلالم لػدل لالععقػابلاإل لزالرػال معػادابل 

ا  ا ػػػراللي رػػػافلالم اعػػػرل غرػػػرلالم اعػػػر لال رػػػافلال ز ػػػن لال ع ػػػؿ لالػػػد ا ر لالم ػػػاراب لالل ااػػػؿل
لالاا  .   ا ع ار لالم ارابلالالرة للط رقابل ينل يـ 

BS649 ( 2بحوث العمميات) 
يا ل رم ػالدرنامرارػػا لمعػااؿلا مبيرػػالال ػزاالليلقنرػاب لنظررػػالال  ارزمرػاب لا لعػا لال ػػاانالالملاػ 

 اإلل اىرا.

BS650 طرق العناصر المحدودة 
طررقالررلزل لقار يا لطررقالالور ؽلالماد دل لطررقالالعناارلالماػد دل لمعادلػال  ا ػ فليػنل عػدرفل 

  بعبال  عاد لاللقرر لمفلرل ل يرا لا عااؿلذابلالعنارلالبا ب.

BS651 ( 2الجبر التجريدى) 
نظررػػػالالاقػػػ ؿ لنظررػػػال ػػػال ا لمقدمػػػاللي  ػػػرلالي م لػػػ  ن لنظررػػػالال نػػػاالليايقػػػابلمػػػ لعػػػرطلالقرمػػػال 

 الالرة.
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BS652 ( 2التحميل الحقيقى) 
 ػػػلريلس لمللا عػػػابلل–الوراغػػػابلاإلقيردرػػػال الملررػػػا لالمل ي ػػػعب لالقا يرػػػالللعػػػلقاؽ للاامػػػؿلررمػػػافل 

 .Lpؿللر رح لنظررالي  رنن لالوراغابل مل ي عبلالد اؿ لالقراسل اللاامؿ للاام

BS653 التحميل الدالى 
لالوراغابلالعراررالال طرا ليراغابل اناخ ليراغابلىري رب لنظررالالل زرعاب. 

BS654 ( 2معادالت تفاضمية جزئية) 
ل  لل رورػؿل المواػ ؾل دالػالالػد اؿل–معادلالا عس لد اؿل ررف لطرؽلالمللرػرلالمراػ  لم ػعلال ػل ـر

 الذالرا لطرؽليراغابلىري ربلليمعادلالالناقاا لال   د لال اد رال اإلنلظاـ.

BS655 ( 2تحميل عددى) 
اللقررػػػ ل ج ػػػل داـلد اؿلال اػػػعب للقررػػػ لالػػػد اؿلملعػػػددللالللرػػػر للقررػػػ لالػػػد اؿ لج لرػػػارللواػػػريرنل 

 ليطرؽلالعددراللاؿلالمعادابلاللواهيرالم لاللرارزل ينلجنلعارلال طع.

BS656 ( 2الجيومترى اإلسقاطية) 
الوػػر ضلاليند ػػرالالم ليوػػا لاإلاػػدابرابلالمل ان ػػا لالنظررػػابلاإل ػػقاطرالا  ا ػػرا لنظررػػال ا ػػاس ل 

ل نظررػػػػالدرزارج نظررػػػػالالمزا  ػػػػا لالن ػػػػ الالمهػػػػا وا لاللنػػػػاظرل ااػػػػدلجلػػػػنل ااػػػػد لالاػػػػو ؼل الاػػػػـز
ؿ لالقطػ ل ال ػطلالقط ػن لالعػاؿلالمللرػرلاإل قاطرال الل ايقرا لاللهامف لالقطاعلالم ر طػنلالملايػ

لمعادلالالقطاعلالم ر طن لال طلا رز لر  ن لالنظررػابلاإل ػقاطرالليقطا ػابلالم ر طرػا للعررػؼل
 الاـز لنظررالعازؿل  ا يا لنظررال ا ااؿلدرررانع ف لاللناظرل ينلالقطاعلالم ر طن.

BS657 ( 2الجيومترى التفاضمية) 
لواهػػؿ لالععقػػابلال طرػػا لالمنانرػػابلالم ػػل رال الوراغرػػا لالمما ػػابل طػػ ؿلالمل يػػاب لالهػػر ل ال 

المنانن لالم ل ةلالملاػرؾ لاليػن لال ػط ا لالم ػل ةلالممػاس لال ػطلالعمػ دة لالم ػااا لاإلنانػاال
نانػػػاال ػػػا س لال ػػػرا طل لاػػػ رعبلال ػػػط ا لال ػػػرا طلاللػػػنللاػػػلوظل الز ارػػػال الم ػػػاااب ل الر ر ػػػنل ا 

 ا طلاإل لرر  رايرارا لال ط الالقا ياللليراد ل را طلام رب.مرراال ر لال رل

BS658  الجيومترى الوصفية ذات األربعة أبعاد 
مقدمػػاللييند ػػالذابلا  عػػادلالعيرػػا لج ػػل داـلاليند ػػالاللايريرػػاليػػنل نااػػرلالوراغػػابلالعالرػػا لنظػػاـل 

الم هػػ ل القرػػاس للمبرػػؿلابرػػرابللاإلاابرػػاب للمبرػػؿلالعنااػػرليػػنلالوػػراغلذةلا ر عػػال  عػػاد لم ػػا ؿ
 ال ط ا لالدا رل لالارل لالم ر ط لا  ط انا.

BS659 ( 3الجيومترى الوصفية المتقدمة) 
ال رػػ ملرةلال اػػػورالالملقدمػػاليػػػنلج ػػػقاطلمػػ نح لالقطا ػػػابلالم ر طرػػػا لال ػػط الالد رانرػػػا للقػػػاط ل 

يرادىػػػا للط رقػػػابلال رػػػ ملرةلال ػػػط الالد رانرػػػا لال ػػػط الالم ػػػطرل لال ػػػط الال ررمرػػػا لال اػػػع بل ا 
لاليند ػػػػرا لالظػػػػعؿليػػػػنلج ػػػػقاطلمػػػػ نح لالظػػػػعؿليػػػػنلاإل ػػػػقاطل ال اػػػػوراليػػػػنلم ليػػػػؼليػػػػر علالعيػػػػـ 

لا ا  ن ملرة.
ل
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BS660 اإلسقاط المركزى 

 رػػػػ ملرةلاا ػػػػلعؼلالملػػػػ ازةل المراػػػػزةليػػػػنلالم ػػػػل ةل الوػػػػراغ للمبرػػػػؿلالعنااػػػػر لم ػػػػا ؿلالم هػػػػ ل 
زة لا   ػػاـ لابرػػرابلال ػػط ا لالػػدا رل لالاػػرل لالم ػػر ط لا  ػػط انا لطػػرؽل القرػػاس لاللػػ لؼلالمراػػ

 ر ـلالا رلالمنظ ررا لظعؿلالمنظ ر.

BS661 الخرائط الجغرافية 
 لطػػػرؽلاإل ػػػقاطل  اا اػػػيا لاإل ػػػقاطلالعمػػػ دة لGISر ػػػـلال ػػػرا ط لنظػػػـلالمعي مػػػابلال لرايرػػػال 

  را طلام ربل مرراال ر.اإل قاطلاإل لرر  رايران لاإل قاطلال رن م نن ل

BS662 المبادئ الجيومترية لعمم الفوتوجرامترى 
مقدمػػاللياػػ رلالر  ػػرال الما يػػا ل نااػػرلالل  ريػػابلالدا يرػػال ال ار رػػاللياػػ رل لالقرػػاسلمػػفلاػػ رلل 

 ااػػػدل لالعػػػر ط ل عػػػضلالايػػػ ؿل ج ػػػل داـلالر ػػػـ لج ػػػل داـلالر ػػػـليػػػنللعرػػػرفل نااػػػرلالل  ريػػػابل
ج ػػل داـلالر ػػـليػػنللعرػػرفل نااػػرلالل  ريػػابلال ار رػػاللياػػ رل لم ػػعلالاللقػػاط للالدا يرػػاللياػػ رل 
 ال يونلينلالوراغ.

BS663 جيومترى الحركة 
المنانرابلالمراانرارا لا نورير بل ا ل رير ب للط رقابلىند را لاللػر سل نظرراليػا لالاراػالالي ل رػال 

  ال ررمرا.

BS664 اليندسة غير اإلقميدية 
 ضل مقارنال رفلاليند الاإلقيردرال غررلاإلقيردرا لاليند الالناقارا لاليند الالمااي ا لاليند الالورل 

 الزا درا.

BS665 ( 2كمبيوتر جرافيكس) 
يػػػنلهػػػ الال رم ػػػال يلػػػالير ػػػ اؿل ػػػنلللل ل  ا ػػػضل رم ػػػالال ػػػرايراس ل  اررزمرػػػابلال عػػػدرف لنظػػػـل 

و ياب لالن ايػذل منايػذلالرؤرػا لجم ػاؾلال طػ ط لهػػ طلاإلاػدابرابل لا رعليػا لالػد راف للػد رفلالماػ
الا ػػػػػػـل الم قػػػػػػ ل  ل مالرارػػػػػػا" للط رقػػػػػػابلاللرا ػػػػػػ لالعا ػػػػػػن لل يرػػػػػػؽلالمنانرػػػػػػاب ل د ابل ر ملررػػػػػػال
ل  اررزمرػػػػػابلا  عػػػػػادلالبعبػػػػػا لج ػػػػػل داـلالمل يػػػػػابليػػػػػنلالام رػػػػػ لرل ػػػػػرايراس لالهػػػػػر لالػػػػػدا ين ل

نلمبيبػاب لالماػا رلالمل ان ػا لاإلنلقػاؿل الػد رافلالمادداب لهر لالمل يػاب للايرػؿلالمهػيعابلجلػ
يػػػػنلالوػػػػراغ لالمنظػػػػ ر للاػػػػ رعبلالم ػػػػاقط للاػػػػ رعبلالمنظػػػػ ر لل قرػػػػ لنمػػػػاذجلاإلطػػػػارابلال ػػػػيارا ل
جل اىػػػابلاإل ػػػقاط ل  اررزمرػػػابلال طػػػ طلالم لورػػػا للمبرػػػؿلا  ػػػط انا لال ػػػعلـلالايز نرػػػا لالايقػػػا ل

 الطاقرالالار را لد اؿلالمللرررف.

BS666 ( 2ميكانيكا تحميمية) 
معػػػػادابلا ػػػػرانحل م ػػػػادللالمللرػػػػراب لمعادلػػػػالىػػػػاميل فللياراػػػػا لاللاػػػػ رعبلالاان نرارػػػػا لنظررػػػػال 

 ػػػػاا   لالذ ػػػػذ ابلالاػػػػلررل لمقدمػػػػالللعػػػػارعبلا ػػػػرانحل ىػػػػاميل فلل نظمػػػػالالملاػػػػيالل–ىػػػػاميل فل
 . الم ااب لنظررالالن  رالال ااالمفل عؿلالمراانراالاللايريرا
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BS667 ميكانيكا إحصائية 

م ػػػادللالمراانراػػػالاإلااػػػا را للط رقػػػابل يػػػنلالل زرػػػ لالاان نراػػػاؿ لالدرنامرارػػػالالاراررػػػالاإلااػػػا رال 
ليلػػازاب للط رقػػابل يػػنلجااػػا راليررمػػنل  ػػ ز لا نظمػػالذابلاللوػػا عبلالعػػدردل لنظررػػابلالارػػ دل

ل الارنمالراا.
BS668 ميكانيكا اإلىتزازات 

الذابلدر الاررال اادل لاللػرددلالط رعػن لمعػادابلالاراػا لجىلػزازابلغرػرل طرػا لالمهػا يا ل نظم 
 ػػػػ ازؿلاإلىلػػػػزازاب لالاػػػػدمرال الاػػػػدما لدر ػػػػابلاررػػػػالملعػػػػددل ل ػػػػ اصلالاػػػػزازللل نظمػػػػالالمرنػػػػا ل
لجىلػػزازابلاػػرل لاللػػعبررلالػػدرنامران للػػعبررلاراػػالالقا ػػدلل يػػنلالمنعػػعلالاػػدمال الاػػدمرال اللاػػادـ 

 ا   اـلذابلالالؿلذابلالل زر لالملاؿ لجىلزازابل ع ا را لل لردلالنماذجلالدرنامرارا.

BS669 نظرية عزم كمية الحركة 
لالػزا ة لالػد رانابلالماػد دل لالامرػابل  لالػزا ةلالامػن لقار ػالمل يػابلالعػـز نظررالالم م  اب لالعـز

 معبلمل ولالقار ا.المملدللالار رال المؤبراب للا رفلالمللررابلمفلمعا

BS670 ( 1رياضيات ىندسية متقدمة) 
لا رؿلا عس لاؿلالمعادابلاللواهيرال ا ل داـلالمل ي عب لالد اؿلال ااال لعمؿلد اؿل ر رؿل 

  لر رندر لد اؿلالمللررلالمرا  لجر ادلاللاامعبلالاقرقرال ا ل داـلال  اقن.

BS671 ( 2رياضيات ىندسية متقدمة) 
مػػابلالمعػػادابلاللواهػػيرالال طرػػا للايرػػؿلجل ػػاىن للايرػػؿلالمػػؤبراب للاامػػؿلي رررػػول لط رقػػولمنظ ل 

  ينلالمعادابلاللواهيرالالعادرال ال ز را لا  افلالللررر لالمعااؿلالادرال د اؿل ررف.

BS672 تحميل عددى ىندسى 
الرػػا لالمعػػادابلالع طرػػا للمبرػػؿلا  ػػدادل ا  طػػاا لطػػرؽلالللػػا  ليػػنل  ػػرلالماػػو ياب لالقػػرـلالذ 

اللواهػػؿل اللاامػػؿلالعػػددة لالاػػؿلالعػػددةلليمعػػادابلاللواهػػيرالالعادرػػال ال ز رػػا لاللقررػػ ل ابرػػرابل
 الاد د.ل

BS673 حصاء ىندسى  إحتماالت وا 
لالم لػدل لاإلالمػاؿلالمعػر ط لنظررػال  ل د اؿلالعػـز المللررابلالععػ ا رال ل زرعاليػا لاإل ػلقعؿ لالعػزـ 

 ررـ لج ل ارلالورهراب لاإلنادارل اإلرل اط.اللق

BS674 مواضيع خاصة فى الرياضيات 
ااػػػاا لمعػػػادابل  معػػػادابللواهػػػيرا لمعػػػادابللااميرػػػا ل  ػػػرل طػػػن للايرػػػؿل ػػػددة لاالمػػػاابل ا 

 لواهيرال ز را لنظررالال رافل الرراهرابلالملورقا.

ل
ل
ل
ل
ل
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BS678 ( 2الجيومترى المحدودة) 
الل ايقرػػػػاللي رػػػػ ملرةلالماػػػػد دل لنظررػػػػاللقػػػػار لالوػػػػراغلالزا ػػػػدة لالل ايقرػػػػابل ال رػػػػ ملرةل عػػػػضلاللط رقػػػػابل 

الماد دل لنظررابلال ر ملرةلالعا را لنظررالال ر ملرةلالماد دل لم ل ةليػان ل نظررػال ير ػ ف لجعػلقاؽل
لالم ل ةلاا لعين.  م ل رابل دردللمفلم ل ةل ال رز للعمرـلمويـ 

BS679 عاليةالجيومترى ال 
 رػػ ملرةلال عػػدلال ااػػد لالم ػػاابل الاػػـز لاإل ػػقاطرا ل رػػ ملرةلال عػػدرف لجاػػدابرابلالنقطػػال الم ػػلقرـليػػنل 

م ػػػل ة لالمنانرػػػابلمػػػفلالدر ػػػالالبانرػػػال الرل ػػػالالبانرػػػا لاللاػػػ رعبلال طرػػػا لالقرػػػاسلاإل ػػػقاطن ل لاػػػاؿل
 عػادلالبعبػا لاإلاػدابرابلالاررػا لجاػدابرابلاللا رعبلينلالم ل ة لاإلادابرابلبعبرالالد ررا ل ر ملرةلا 

النقطػػال الم ػػلقرـ لال ػػط المػػفلالدر ػػالالبانرػػال الرل ػػالالبانرػػا لاللاػػ رعب لالاػػرلليػػنلاإلاػػدابرابلالاارلرزرػػا ل
اررػػا ل رػػ ملرةلا  عػػادلا ر عػػال  ابػػر لجاػػدابرابلالم ػػلقرـليػػنلالوػػراغلبعبػػنلا  عػػاد ل-اإلاػػدابرابلال مػػس

 اررا لجادابرابلالنقطالينلالوراغلر ا نلا  عاد ل ر ملرةلال عدلالن نن.اإلادابرابلال

BS680 جيومترى السطوح الجبرية 
موػػاىرـل  ا ػػرا لنظػػـلاإلاػػدابراب لالمنانرػػابلال  ررػػا لالػػد اؿلالمل ػػامرا لم م  ػػابلابرػػرابلالاػػد د لد اؿل 

 لمنانرػػابلملعػددل لمنانرػابلبعبرػػال ااػاليػنلالورزرػػاالالرراهػرا لد اؿل ااػاليػػنلاإلالمػاابل اإلااػاا
ا  عػػاد لال ػػط الال  ررػػا لال ػػط الالمل ػػامرا لالػػد اؿلالمبيبرػػا لالػػد اؿلالي غاررلمرػػا لالػػد اؿلا  ػػرا لل ايػػؽل
ال ػػػط الالاررػػػا لالػػػد اؿلاللرػػػرلقا يػػػالللعػػػلقاؽل الػػػد اؿلغرػػػرلالملاػػػيا لالمهػػػيعاب لالمهػػػيعابلالمنلظمػػػا ل

اؿلالر ا رػالغرػػرلالمنلظمػػا لابرػػرابلال ػط ال  ػػط ال  ػػرةلمليقػػال ػػعارؼ لالمبيبػابلغرػػرلالمنلظمػػا لا عػػا
 ابررابلال ط الالمنلظما لابررابلال ط الغررلالمنلظما.

BS681 جيومترى السطوح الجبرية 
ل ر ملرةلالر   ب 

لالا م رػ لر للمبرػػؿلالعنااػػرلالورزرا رػال العميرػػاب لالمعال ػالالرد رػػ الللمبرػػؿلموػاىرـل  ا ػػرا لالر  ػ بل  يػػـ 
العنااػػر لاإل ػػلقراا لال عاػػاب لال رػػ ملرةلالا م ر لررػػا لالل طػػرطلال ػػ ارزمنللياراػػا للاػػنرؼلم ػػا ؿل
ل طػػرطلالاراػػا للاررػػؾلقػػرص للاررػػؾل ػػيـ لاػػؿلم ػػعلالالل طػػرطلالعػػاـللياراػػا لاللرا ػػ لالمقػػا للمرا ػػابل

لجالعػاؼلال عرا لالاد دلالدنرا للقرر ل لايرؿلا عااؿ لم ا ؿلاللقاط ل اللق ار ل  عااؿلي ر ن ة ل  اررـز
اللقػػاط ليػػنلالم ػػل ة ل عػػااؿلي ر نػػ ةلالعامػػاليػػنلالم ػػل ة للط رقػػابل عػػااؿلي ر نػػ ة لغلنعػػاالالػػدقرؽل
 عػػػااؿلي ر نػػػ ة لاللقػػػاط لالػػػدرنامرانل م ػػػا ؿلاللقػػػار  لاالػػػالا  عػػػادلالبعبرػػػا للاػػػ رفلا طػػػرلال ػػػيارا ل

لاإلطارلال يان لج ادلل ناالا  لعناار للا رفلالم اقط لج لنلاجلالم اقطلغررلالمعن نا.  اررـز

BS682 الجيومترى الكومبيوترية 
ال اضلالل ي ين لال اضلالبنا ن لال اضلالم لطرؿ لال اضلالمهػيعنلالعػاـ لال اػضلالمهػيعنلالػدرنامران ل 

غيوػػػػالالماد ػػػػاليػػػػنلم ػػػػا ؿلال اػػػػضلالقا يػػػػالليلايرػػػػؿ لالا ػػػػا ابلالل ي ػػػػيرا لا ػػػػا ابلاللق ػػػػرـل اإلنلػػػػزاع لا 
الم ل ة لا غيوالالماد الالدرنامرارا لدر الالم ا ؿلالقا يالليلايرؿ لاللا رعبلال ر ملررػا لل ادلرػالالنقطػال

  الم لقرـ لمعا سلج دالرالنقطالم لنقطا.

BS675 ( 2جيومترى المنحنيات الجبرية) 
اا لعيػػػن للقػػػاط ل ػػػطلم ػػػلقرـلمػػػ ل رػػػ ملرةلالمنانرػػػابلال  ررػػػالالم ػػػل را لالمنانرػػػابليػػػنلالوػػػراغل 
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منانن للقاط لالمنانراب لنظررال رز ب لالنظـلال طرالليمنانراب لالمنانرػابلالمنطقرػا لالقطا ػابل
الم ر طرػػال اللاعر رػػا ل رػػ ملرةلالمل ي ػػعبلا  ػػرالالعػػايرا لالنطػػاؽل الم ػػاؿ ل اراملررػػالمنانػػن ل

نػػن لالػد اؿلالمنطقرػػال يػنلمنانػػن لالمنانرػػابلالمل ي ػعبلا  ػػرالالا ػررا ل رػػ ملرةللاػ رعبلمنا
 الوراغرا ل ر ملرةلالمل ي عبلال طرا لالمل ي عبلالااميا للانرؼلالمنانراب.

BS676 ( 2الجيومترى الكينماتيكية) 
اللارارػػػا لاللارارػػػاليػػػنلالم ػػػل ة لاللارارػػػال يػػػنلالاػػػرل لاللارارػػػاليػػػنلالوػػػراغ لمعػػػادابلاإلنعػػػاا ل 

مراانرزمػػػػابلالم ػػػػل را لالمراانرزمػػػػابلالاررػػػػا لالمراانرزمػػػػابلالماانرػػػػا لالمعػػػػع ابلالاػػػػ رللالعامػػػػا لال
 المقردل لالمراانرزمابلالم ل را لالمراانرزمابلالاررا لالمراانرزمابلالماانرا.

BS677 ( 2الجيومترى ذات البعد النونى) 
ةليػ قنليػنلال عػدلالنػ نن لال ط الالو قرالاللر رعراليػنلال عػدلالنػ نن للقػاط ل ػط للر رعػنلمػ لم ػل ل 

الوراغابلال طرال ال ط لاللر رعنلينلال عدلالن نن لالم قطلاإل ػلرر  راينلل ػط للر رعػنليػنلال عػدل
الن نن للط رقابل ينل ر ملرةلال ػطليػنلال عػدلالنػ نن لالوػراغلالملػرةليػنلال عػدلالنػ نن ل قػؿلم ػقطل

 ليوراغلالن ننلينلال عدلالن نن.

BS683 اتجيومترى اآللي 
ال ػػر ابل معػػػارررلالاراػػػا لالاراػػالالم ػػػل رالل  ػػػـل ا ػػإل لالقطػػػ لالياظػػػنلل  ػػـل ا ػػػإل لجر ػػػادل 

ال ػػػر اب لال  لػػػ دلالبا ػػػبل ال  لػػػ دلالملاػػػرؾللاراػػػا لال ػػػر الالقط رػػػا لالاراػػػالالن ػػػ راللي  لػػػ داب ل
ن ػ را لالنظررػالالاراالالناقارا لالاراالالقي را لالاراػالالمااررػا لالمعاػ سلالارنمػالران لالاراػالال

لمععػؽلرنػػلحلاراػالناقاػػرال  يػنلآ ػػرلذ ل  يػالمععػػقال العامػا للط رػػؽلقػان فلانػػدةل يػنلمراػػانرـز
مػػػفلالنػػػ علالعػػػاـ لاإلنانػػػااابل المليوػػػاب لنظررػػػالاإلنانػػػاا للادرػػػدلاإلنانػػػاال ػػػفلطررػػػؽلم ػػػد لانػػػدةل

انػػػااابلاإل ػػػلقرار لل قطػػػا لالبعبػػػا للادرػػػدلاإلنانػػػاال  ا ػػػط لم ػػػد لىارلمػػػاف لدا ػػػرللاإلنعاػػػاس لجن
اللاعرػػػ للاراػػػالناقاػػػرا لم هػػػ لال ػػػراي ردةللم ػػػل ةلالاراػػػا لم هػػػ لاػػػاردافللم ػػػل ةلالاراػػػا ل
الم هػػػػ لالماػػػػارةللم ػػػػل ةلالاراػػػػػا لالع ػػػػعب لل زرػػػػ لالع ػػػػعبللم ػػػػػل ةلملاػػػػرؾل ااػػػػد لجنعػػػػػاال

اػػعبلالع ػػعب ل  ػػعبلالاراػػابلالمرا ػػا لنظررػػالا نػػاب لال ع ر  رايػػاب لمرايقػػابلالمنانػػنللي ل
المععػػػػقا لالعاا ػػػػاب لالمراانرزمػػػػابلال ؤررػػػػا لالاراػػػػابلاإلزد ا رػػػػالالااميػػػػال الناقاػػػػا لالمنانرػػػػػابل

 اإلزد ا رالالملمابيا.

ل



 767 

ل
BS684 الجيومترى الجبرية 

موػػػاىرـل  ا ػػػرا لالػػػنظـلال طرػػػالالعددرػػػال ا  ػػػدادلالمرا ػػػا لالػػػنظـلال طرػػػالالعددرػػػال اقػػػؿلمعػػػرف ل 
ل رػػػ ملرةلال  ررػػػالاا لعيرػػػاالالم م  ػػػابلال  ررػػػا لنظررػػػابلىي ػػػرب لابرػػػرابلالاػػػد دلالممرػػػزل ل)ا

( لنظررػػػػػالا رانػػػػػبل ر ػػػػػ م ريرـز ل)يػػػػػراغلالاالػػػػػاال لعػػػػػذرلاإل لػػػػػزاؿ لالػػػػػد اؿلاإل لرادرػػػػػال المػػػػػ ريرـز
اللاقرقػػػػاب لاللاامرػػػػا لالمراق رػػػػا لاللاػػػػايؤ( ل)ال رػػػػ ملرةلال  ررػػػػالاا لعيرػػػػاالا ااػػػػؿلالهػػػػر  ل

 اداضلالم م  ػا لاللاػايؤ لالب ا ػب ل)نظررػالالماػددلال رػ ملرةالالمػدارابلالر  مراب لالم اقط( ل
المليقػػا لايقػػالالب ا ػػب( ل)ال رػػ ملرةلال  ررػػالاا لعيرػػاالال عػػد ل ن ػػ الالمػػ ريرـز لالػػنقطلال  ػػرطا ل

 المللرراب( لنظررالالللذرال  ه لالقط .

BS685 جيومترى االئتالف 
  دريرػػػالدر ػػػار رز لاإلل ػػا اب لجاػػػدابرابلاا ػػػلعؼ لالم ػػػااا لموػػاىرـل  ا ػػػرا ل دريرػػػالاللػػ ازةل 

الع ارابلينلالم ل ة لالمل يابل المرااػزلالمل  ػطا لاإلاػدابرابلال ارر ػنلررا لالوػراغلاا لعيػن ل
 الع ارابلينلالوراغ ل ن اعلاا لعؼلينلالم ل ةل الوراغ للط رقابلاا لعؼ.

ل
 

 

 

 

ل
ل
 

 


