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 القواعد املنظمة 
 للعمل والدراسة باألكادميية

 

 
 



 )١(

 الباب األول
 مقدمة

) الص��ادر ٢٠٠٣اءاً عل��ى الق��رار ال��وزاري رق��م (الع��الي للهندس��ة والتكنولوجي��ا بن�� أُنش��ئ المعه��د أوالً : 

والمعتمد من السيد األستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي ويتبع األكاديمي�ة  ٢٥/١٠/٢٠٠٠بتاريخ 

 والتكنولوجية اآلتية: جمعية األكاديمية الحديثة بالمعادي ويضم األفرع الهندسية

 . فرع الهندسة الكهربية ويضم الشعبتين: ١
 أ  ـ شعبة هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

 ب ـ  شعبة هندسة االلكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت .

 . فرع الهندسة الميكانيكية ويضم : شعبة هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج.٢
 ية ويضم :  شعبة هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء.. فرع الهندسة المعمار٣

تم تعديل اسم المعهد ليصبح األكاديمية الحديثة للهندس/ة والتكنولوجي/ا بالمع/ادي طبق/اً للق/رار ال/وزاري 
 .٥/٣/٢٠٠٢بتاريخ  ٢٩٦رقم 

 ة)أهداف إنشاء الشعب الهندسية والتكنولوجية (رؤية في دراسة الجدوى التعليمية والفني ثانياً:
إن تاريخ األكاديمية الحديثة بالمعادي يؤك�د نجاحه�ا ف�ي أداء رس�التها وتحمله�ا للمس�ئولية باقت�دار وكف�اءة 

 -عالية وتميز واضح والتزام كامل:

إن الهدف األساسي من إنشاء الش�عب الهندس�ية ه�و إع�داد المهن�دس الق�ادر ف�ي مج�ال الص�ناعة عل�ى  .١

دسية األساسية والتطبيقية وأفرع المعرفة والعلوم التكنولوجية المزج بين العلوم األساسية والعلوم الهن

في سبيل استيعاب وإتقان أساليب اإلنتاج الحديث وزيادة كفاءته وخفض تكلفته وذلك لخدمة المجتم�ع 

 وتوفير احتياجاته بما يتواءم مع البيئة والمجتمع.

ة تط�وير التعل�يم الع�الي خاص�ة إن إنشاء تلك التخصصات الهندسية سيساهم بطريقة مباشرة في عملي .٢

في المج�ال التكنول�وجي ال�ذي يحتاج�ه المجتم�ع بش�دة، ويحق�ق سياس�ة وزارة التعل�يم الع�الي ف�ي رف�ع 

كفاءة التعليم في هذا للمجال الفني ويعمل على تحديثه بصفة مستمرة وذلك بإدخال المناهج المتطورة 

 التي تدخل في إعداد المهندس التقني الكفء.

إمكانات األكاديمية لصندوق ذو طابع خاص يخدم المجتمع المح�يط، وي�وفر فرص�ة لت�دريب استخدام  .٣

وألهمي�ة متابع�ة التط�ورات العالمي�ة فق�د قام�ت األكاديمي�ة  الطالب حس�ب الئح�ة الص�ندوق (مرف�ق).

بإدخال برامج دراسية جديدة تعمل بنظام الساعات المعتم�دة واس�تخدام أس�اليب ت�دريس وتقي�يم جدي�دة 

 ورة للعمل على رفع تنافسية الخريجين عالمياً ورفع جودة التعليم الهندسي. ومتط



 )٢(

 ] ١مادة  [ 
م، بش�أن ١٩٧٠لس�نة  ٥٢تخضع األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجي�ا بالمع�ادي ألحك�ام الق�انون رق�م 

م ١٩٨٧ة لس��ن ١٠٨٨تنظ��يم المعاه��د العالي��ة الخاص��ة والئح��ة المعاه��د الص��ادرة ب��القرار ال��وزاري رق��م 

 والقرارات المعدلة لها فيما لم يرد فيه نص بالئحة األكاديمية. 
 



 )٣(

 الباب الثاني

 نظام الدراسة

 ] ٢مادة  [ 
يمنح وزير التعليم العالي بناءاً على طلب مجلس إدارة األكاديمية درجة بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا 

 -في أحد األفرع التالية:

 إحدى الشعبتين اآلتيتين: ] الهندسة الكهربية في ١[ 
 أ  ـ شعبة هندسة االلكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت .  

 ب ـ شعبة هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.   

 ] الهندسة الميكانيكية: ٢[ 
 ـ شعبة هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج . 

 ] الهندسة المعمارية: ٣[ 
 البناءـ شعبة هندسة العمارة وتكنولوجيا  

وتتم الدراسة في هذه التخصصات حالياً بنظام الدراس�ة الفص�لية، وي�تم التح�ول للدراس�ة ف�ي ه�ذه 

. ويسمح بالتحويل من ٢٠١٢-٢٠١١البرامج بنظام الساعات المعتمدة اعتباراً من العام الدراسي 

ط�الب نظام الدراسة الفص�لية إل�ى نظ�ام الدراس�ة بالس�اعات المعتم�دة بمقاص�ة لم�ن يرغ�ب م�ن ال

م�ن مجم�وع  %٥٠بحيث ال تقل عدد الس�اعات المعتم�دة الت�ي عل�ى الطال�ب أن يس�جل فيه�ا ع�ن 

ساعة معتمدة). وتستمر الدراسة بنظام الدراسة  ٩٠الساعات المعتمدة للبرنامج ككل (ال تقل عن 

مم��ن ل��م يحول��وا للدراس��ة بنظ��ام  ٢٠١٢-٢٠١١الفص��لية للط��الب المقي��دين باألكاديمي��ة قب��ل ع��ام 

 عات المعتمدة حتى تخرجهم.السا



 )٤(

 ]  ٣مادة [ 
س�اعة  ١٨٠بإجم�الي  ُ◌تمنح درجة البكالوريوس في الهندسة والتكنولوجيا للطلبة ال�ذين يجت�ازون بنج�اح

  معتمدة، مع الحصول على المعدل التراكمي المطلوب للتخرج.

 ] ٤مادة [ 
شهادات المعادلة، طبقاً للض�وابط الت�ي يتم قبول الطالب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي) وال

 يحددها المجلس األعلى للجامعات.

 مدة الدراسة بنظام الساعات المعتمدة : ] ٥مادة [ 
 : موزعة كاآلتيمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات 

فص�ول دراس�ية رئيس�ية والطال�ب ال�ذي ي�درس مق�ررات ف�ي فص�ول ص�يفية  ١٠مدة الدراس�ة  -أ

 إنهاء المتطلبات قبل ذلك بفصل واحد على األكثر. يمكنه 

فص�الً دراس�ياً رئيس�ياً ويفص�ل الطال�ب بع�دها ويج�وز إع�ادة قي�ده  ١٦الحد األقصى للدراسة  -ب

عل��ى أال يزي��د ع��دد الس��اعات المعتم��دة الت��ي تحس��ب ل��ه عن��د إع��ادة القي��د ع��ن ثلث��ي الس��اعات 

 المعتمدة المطلوبة للحصول على الدرجة.

 متطلبات الدراسة في برنامج الساعات المعتمدة : ] ٦مادة [ 
طبق��اً لم��ا ورد ف��ي اإلط��ار المرجع��ي لل��وائح المعاه��د الص��ناعية والهندس��ية الت��ي تعم��ل بنظ��ام الس��اعات 

 .المعتمدة

) نسب الم�واد اإلنس�انية، والم�واد األساس�ية، والم�واد الهندس�ية األساس�ية، والم�واد ١يبين الجدول رقم (و 

خصصية، لكل من شعب الحاسبات واالتصاالت والعمارة والتصنيع، وق�د روع�ي ف�ي اختي�ار الهندسية الت

المواد للشعب أن تتوافق هذه النسب مع متطلبات المجلس األعلى للجامعات والهيئة القومية لضمان نسب 

 جودة التعليم واالعتماد.



 )٥(

 )١جدول رقم (

 البيان (ساعات معتمدة)
شعبة حاسبات ـ 

 اتصاالت
 شعبة تصنيع عمارةشعبة 

 المواد اإلنسانية

 ١١ ١٤ ١٢ مواد إجبارية

 ٦ ٤ ٤ مواد اختيارية

%٩٫٤٤ %١٠ %٨٫٨٩النسبة المئوية الكلية  

 المواد األساسية

 ٣٢ ٢٨ ٣٦ مواد إجبارية

 - - - مواد اختيارية

 %١٧٫٨ %١٥٫٦ %٢٠النسبة المئوية الكلية

المواد الهندسية 
 األساسية

 ٥٤ ٦٠ ٦٣ يةمواد إجبار

 ٣ - - مواد اختيارية

 %٣١٫٦٦ %٣٣٫٣ %٣٥النسبة المئوية الكلية

المواد الهندسية 

التخصصية (متضمنة 

التصميم والمشروعات 

 والتدريب الصناعي)

 ٦٥ ٦٠ ٥٠ مواد إجبارية

 ٩ ١٤ ١٥ مواد اختيارية

 %٤١٫١ %٤١٫١ %٣٦٫١١النسبة المئوية الكلية

 ] ٧مادة [ 
المختص�ة،  الش�عبالخ�امس بإع�داد مش�روع البك�الوريوس تح�دد موض�وعه مج�الس  المس�توى يقوم طلب�ة

وتخص�ص ل��ه فت�رة إض��افية بع��د االمتح�ان التحري��ري يح�ددها مجل��س إدارة األكاديمي��ة بن�اء عل��ى اقت��راح 

ويراعى ف�ي  ،ويجوز أن يكون المشروع مقسماً على فصلين دراسيين متتاليين ،المختصة الشعبمجالس 

للمشاريع أن تكون ذات طبيعة تطبيقي�ة أو نظري�ة أو خليط�اً بينهم�ا نابع�ة م�ن االحتياج�ات  الشعب اختيار

، م��ع مراجع��ة الض��وابط ن يس��توفي ش��روط النج��اح ف��ي المش��روعوال يتخ��رج الطال��ب إال بع��د أ ،العملي��ة

 الخاصة بالمشروع طبقاً لنظام الساعات المعتمدة.



 )٦(

 التدريب العملي:  ] ٨مادة [ 
تشمل الدراسة نظاماً للتدريب العملي لطالب األكاديمية ف�ي األج�ازة الص�يفية عق�ب أداء امتحان�ات  أوالً:

قسم الت�دريب العمل�ي إل�ى ني، وة، وفي غير أوقات الفصول الصيفيةآخر العام الدراسي بفترة قصير

 مرحلتين: 

م بس�اعات مرحلة الت�دريب الص�يفي لطلب�ة المس�توى األول والث�اني، وه�ذا الت�دريب غي�ر مق�ي )أ(

، إال ف��ي الظ��روف القهري��ة، يف��وض بالمس��توى الت��اليمعتم��دة، ولك��ن أداؤه إلزام��ي للتس��جيل 

 مجلس تعليم األكاديمية بالسماح بأدائه في وقت الحق.

مرحل��ة الت��دريب الص��ناعي التخصص��ي لطلب��ة المس��توى الثال��ث والراب��ع، وك��ل ت��دريب مق��يم  )ب(

إل�ى الفص�ل األول والث�اني ب�التوالي ف�ي بثالثة ساعات معتم�دة، وتض�اف بنتيج�ة ك�ل ت�دريب 

 تقييم البكالوريوس بالمستوى الخامس.

 -ويتم التدريب بالتفاصيل اآلتية:

 التدريب الصيفي -أ

 طالب المستوى األول -١
، ويش�مل ه�ذا الت�دريب الموض�وعات يتم هذا التدريب داخل ص�االت الرس�م ومعام�ل األكاديمي�ة أو خارجه�ا

مهندس، ويشمل التدريب على الحاسبات وكذلك الرسم الهندسي. ويقسم الطالب إلى  العامة الالزمة لبناء أي

طالب في المجموعة، ويتولى اإلشراف على كل مجموعة عض�و هيئ�ة ت�دريس،  ٢٥مجموعات بحد أقصى 

ومعيدان أو مهندسان، واثنان من الفنيين، باإلضافة إلى مش�رف إداري، وي�تم الت�دريب لفت�رة أربع�ة أس�ابيع 

 الصيف. خالل

 المستوى الثانيطالب  -٢
، لتدريب الطالب على اس�تخدام أجه�زة  أو خارجها حسب خطة إشغال المعاملاألكاديمية يتم التدريب داخل 

أم�ا  ،بالنسبة لتخصصات الكهرباء (االتصاالت والحاسبات) وتخص�ص التص�نيعالقياس بنوعياتها المختلفة، 

، ويه��دف إل��ى االرتق��اء بمه��ارات العم��ارة ش��عبةالت الرس��م بفي��تم الت��دريب بص��ابالنس��بة لتخص��ص العم��ارة 

الطالب في تصميم وتنفيذ المجسمات الدراس�ية المعماري�ة، إل�ى جان�ب اس�تخدام الحاس�ب اآلل�ي ف�ي التص�ميم 

طال�ب ف�ي ك�ل مجموع�ة، ويش�رف عل�ى  ٢٠واإلظهار المعماري، ويقسم الطلبة إلى مجموعات بحد أقصى 

ومعيد أو مهندس، وفني مرافق للمجموعة، باإلض�افة إل�ى مش�رف إداري كل مجموعة عضو هيئة تدريس، 

 على المجموعة، ومدة التدريب شهر واحد.



 )٧(

 (Industrial training)التدريب الصناعي التخصصي الدقيق  –ب 
 طالب المستوى الثالث -١

عم�ل ف�ي التخص�ص يتم تدريب الطلب�ة بمواق�ع اإلنت�اج والتنفي�ذ بالمؤسس�ات والمص�انع والش�ركات، والت�ي ت

 الدقيق الذي يدرس به الطالب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس والمعاونون والفنيين ورجال الصناعة.

يعين لكل طالب عضو هيئة تدريس، يفضل أن يكون هو المشرف األكاديمي لمتابعة الطال�ب ف�ي الت�دريب، 

ب نفس�ه وم�ن الجه�ة القائم�ة بالت�دريب، وتلقي التقارير التي تفيد بم�دى تق�دم الطال�ب ف�ي الت�دريب م�ن الطال�

بتشكيل لجنة لمناقشة الطالب في التدريب الذي قام به وإعطاؤه تقديره ل شعبة كتقوم وعقب انتهاء التدريب 

 ). ٢المناسب حسب ما ورد في الجدول رقم (

الدراس�ي األول  والنقاط التي حصل عليها الطالب في هذا التدريب تضاف إل�ى النق�اط الت�ي حص�ل عليه�ا ف�ي الفص�ل

من المستوى الخ�امس، وم�دة الت�دريب م�ن أربع�ة إل�ى س�تة أس�ابيع حس�ب الخط�ة الموض�وعة له�ذا الت�دريب. ويمك�ن 

 إجراء التدريب بمعامل األكاديمية التخصصية، بناءاً على توصية المرشد األكاديمي وتصديق عميد األكاديمية.

 المستوى الرابعطالب  -٢
مع الفارق بأن تقدير هذا التدريب يضاف إلى المستوى الثالث ة التي يتم بها تدريب التدريب يتم بنفس الكيفي

نتيج��ة الفص��ل الدراس��ي الث��اني للمس��توى الخ��امس. وي��تم الت��دريب ف��ي مؤسس��ة غي��ر الت��ي أت��م فيه��ا ت��دريب 

ية المستوى الثالث إال إذا استدعى األمر استكمال التدريب في نفس المؤسس�ة، ويك�ون ذل�ك بن�اء عل�ى توص�

ويمكن تأدية هذا الت�دريب ك�ذلك بمعام�ل األكاديمي�ة التخصص�ية  .شعبةالمرشد األكاديمي، وموافقة رئيس ال

 بناءاً على توصية المرشد األكاديمي وتصديق عميد األكاديمية. 

 ثانياً: (أ) اإلشراف العام على التدريب
 (أ.د/ عميد األكاديمية)  المشرف العام  -
 / وكيل األكاديمية)(أ.د مساعد المشرف العام -

 (ب) التمويل
 جنيه عن كل سنة في مرحلة التدريب الصيفي (المستوى األول والثاني). ٥٠٠يسدد كل طالب مبلغ  -١
يس��دد ك��ل طال��ب م��ا قيمت��ه ثالث��ة س��اعات معتم��دة ع��ن ك��ل مس��توى ف��ي مرحل��ة الت��دريب الص��ناعي  -٢

عام��ل للت��دريب بخص��م التخصص��ي (المس��توى الثال��ث والراب��ع)، ويق��وم ص��ندوق وح��دة ال��ورش والم
مس��تحقات المؤسس��ة القائم��ة به��ذا الت��دريب، مض��افاً إليه��ا المص��روفات اإلداري��ة والمتابع��ة واإلش��راف 

 والمناقشة من المبلغ المذكور.
توضع حصيلة التدريب في الصندوق ذو الطابع الخاص للصرف منه عل�ى أغ�راض الت�دريب، حس�ب  -٣

وق وحدة الورش والمعامل للتدريب العملي تغيير قيمة اللوائح المنظمة للصندوق. ولمجلس إدارة صند
 التدريب المالية طبقاً للظروف المحيطة.



 )٨(

 الـباب الـثـالــث

 البـقبــول الطـ

 ]  ٩مادة [ 
ف�ي نهاي�ة ك��ل ع�ام دراس�ي ع��دد  ش�ئون المعاه��درأى المجل��س األعل�ى ليح�دد وزي�ر التعل�يم الع��الي بع�د أخ�ذ 

ربية أو غيرهم الذين يقبلون كطالب نظاميين في أكاديمية الهندسة كل الطالب من أبناء جمهورية مصر الع

عام دراسي ويكون ترشيح الط�الب للقب�ول باألكاديمي�ة ع�ن طري�ق مكت�ب التنس�يق م�ا ل�م يص�در ق�رار م�ن 

 وزارة التعليم العالي بغير ذلك.

 ]  ١٠مادة [ 
س��ة ف�إن ذل�ك ي�تم طبق��اً لم�ا ه�و متب�ع ف��ي بش�أن اجتي�از الطال�ب اختب�ار الق��درات الت�ي تجريه�ا أكاديمي�ة الهند

 الكليات المناظرة.

 ]  ١١مادة [ 
وطبقاً لشروط وقواعد القبول التي يح�ددها مكت�ب التنس�يق  ]،٤يتم قبول الطالب طبقاً لما ورد في المادة [

ف�ي الجامع�ات المص�رية ه�ذا م�ع ش�رط ب�ه طبقاً للنظ�ام المعم�ول  المستوى األولكل عام ويكون قبولهم ب

وتضع األكاديمية قواع�د عام�ة للقب�ول بحي�ث تك�ون رغب�ة تياز امتحان القدرات الذي تعقده األكاديمية. اج

 الطالب ومبدأ تكافؤ الفرص هي األساس في قبول الطالب. 

 :١٩٨٧) لسنة ١٠٨٨) من الئحة المعاهد رقم ( ٤٠، ٣٩،  ٣٨،  ٣٦وطبقاً لما ورد في نص المواد ( 

 ير معاهد الدراسات العليا :يشترط في قيد الطالب في غ �

أن يكون حاصالً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات  ) ١(

ً للقواعد والشروط التي  النجاح ويقبل كذلك الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية ووفقا

 .العالي يحددها وزير التعليم

الطبي خلوه من األمراض المعدية وصالحيته لمتابعة الدراسة وفقاً للقواعد التي  أن يثبت الكشف ) ٢(

 يحددها المجلس األعلى لشئون المعاهد. 

 أن يكون متفرغاً للدارسة باألكاديمية وذلك وفقاً ألحكام اللوائح الداخلية للمعاهد. ) ٣(

 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. ) ٤(



 )٩(

وتختم بخاتم  عميد األكاديميةصية خاصة تلصق عليها صورته ويوقعها يعطى كل طالب بطاقة شخ �

األكاديمية ويجب تقديم هذه البطاقة في كل شأن دراسي وال يسمح ألي طالب بحضور الدروس 

 والمحاضرات والتمرينات العملية وبتأدية االمتحانات إال إذا كان يحمل بطاقته.  

 حضوره بالطريق الذي يحدده المعهد. على كل طالب مقيد بأحد المعاهد أن يثبت �

ال يجوز للطالب أن يقيد اسمه في أكثر من معهد في وقت واحد وال يجوز له أن يجمع بين القيد في  �

معهد غير تابع للوزارة أو أي كلية جامعية وال يجوز إعادة قيد الطالب بأي معهد للحصول على 

 ه للحصول على شهادة أخرى من معهد مماثل.شهادة سبق له الحصول عليها كما ال يجوز إعادة قيد

 ]  ١٢مادة [ 
 :١٩٨٧لسنة  ١٠٨٨) من الئحة المعاهد رقم  ٤١وطبقاً لما ورد في نص المادة ( 

 : وفقاً للضوابط التي تحددها وزارة التعليم العالييتم تحويل ونقل قيد الطالب فيما بين المعاهد  �

بين المعاهد المتناظرة إال إذا كان المستوى األول بال يجوز النظر في تحويل الطالب المقيدين  )١

المطلوب التحويل  المعهدالطالب حاصالً على الحد األدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في 

 .إليه، ويتم التحويل بموافقة مديري المعهدين

تناظرة بين المعاهد الم المستوى األولأعلى من  بمستوىيجوز النظر في تحويل الطالب المقيدين  )٢

، ويتم هذا ويل وذلك بموافقة مديري المعهدينإذا وجدت ظروف اجتماعية أو صحية تقتضى التح

 التحويل بعد عمل مقاصة يتحدد بمقتضاها الموقف الدراسي للطالب بعد التحويل.

بأي من الكليات الجامعية أو  المستوى األولأعلى من  مستوىيجوز نقل قيد الطالب المنقول إلى  )٣

إلى معهد غير مناظر بشرط أن يكون حاصالً على الحد األدنى لمجموع الدرجات الذي  من معهد

المستوى وصل إليه القبول في المعهد المطلوب النقل إليه سنة حصوله على الشهادة الثانوية أو 

 قيد الطالب في أوليوفي هذه الحالة . أيهما أفضل للطالب وذلك بموافقة مديري المعهدينالجاري 

 للدراسة. مستوى

أال يكون  إذا كان الطالب محوالً من معهد يدرس بالنظام الفصلييشترط في جميع الحاالت السابقة  )٤

الطالب المطلوب تحويله أو نقل قيده قد استنفذ فرص الرسوب، وأال يكون الطالب قد فصل لسبب 

دء الدراسة، ويجوز تأديبي، كما يشترط تقديم طلب التحويل في المعهد المطلوب التحويل إليه قبل ب

لمجلس إدارة المعهد عند الضرورة القصوى قبول التحويل خالل الشهر التالي لبدء الدراسة. وفي 

 جميع الحاالت يشترط مراجعة وموافقة رئيس اإلدارة المركزية المختصة.



 )١٠(

يجوز نقل قيد الطالب المفصولين بغير الطريق التأديبي من الكليات العسكرية أو كلية الشرطة  )٥

لعدم الصالحية للحياة العسكرية والمستنفذين مرات الرسوب بالمعاهد التي مدة الدراسة بها أربع 

بشرط أن يكون الطالب حاصالً على المجموع الكلى والمواد  بالمستوى األولسنوات مستجدين 

  .المؤهلة ـ إن وجدت سنة حصوله على الثانوية العامة

 :١٩٨٧لسنة  ١٠٨٨) من الئحة المعاهد رقم  ٤٥،٤٤،٤٢وطبقاً لما ورد في نص المواد ( 

الذين استنفذوا المحولين من المعاهد التي تدرس بالنظام الفصلي ويجوز أن يقبل بالمعاهد الطالب  �

 -:للشرط اآلتيوفقاً الغير مناظرة مرات الرسوب في الكليات والمعاهد العالية 
ادلها على مجموع يؤهله لاللتحاق بالمعهد أن يكون حاصالً في الشهادة الثانوية العامة أو ما يع

 في عام حصوله على تلك الشهادة أو في عام التحاقه بالمعهد أيهما أفضل للطالب.

مس��تجدين، وتق��دم أوراق ه��ؤالء الط��الب إل��ى بالمس��توى األول ويك��ون التح��اق ه��ؤالء الط��الب 

ة للمعاه��د الحكومي��ة المعه�د ويك��ون قب�ولهم بق��رار م��ن رئ�يس اإلدارة المركزي��ة المخ��تص بالنس�ب

 وبموافقة مجلس إدارة المعهد بالنسبة للمعاهد الخاصة. 

 -يجوز قيد وإعادة قيد الطالب في الحاالت اآلتية: �

 ) الطالب المستجد الذي لم يستكمل إجراءات قيده لعذر مقبول.١

 ) الطالب الذي سحب أوراقه وهو مقيد بالمعهد وقدم عذراً.٢

 ب التنسيق في سنة حصوله على الثانوية العامة لعذر مقبول.الطالب الذي لم يتقدم لمكت )٣

ويكون القيد أو إعادة القيد بقرار من رئيس اإلدارة المركزية المختصة بموافق�ة مجل�س إدارة 

 المعهد على حسب األحوال.
 
 



 )١١(

 الـبــاب الــرابـــع

 قواعد التدريس والقيد والتسجيل

 وتـقديرات النجاح واالمتحانات
 

 العلمية المشاركة في تنفيذ برامج الساعات المعتمدة الشعب] :  ١٣مادة [ 
األكاديمية الت�دريس وإج�راء البح�وث الخاص�ة بمق�ررات ب�رامج  شعبمن  شعبةيدخل في اختصاص كل 

الساعات المعتمدة طبقاً لجدول النظام الكودي للمق�ررات الدراس�ية وج�داول تفاص�يل المق�ررات الدراس�ية 

 المرفقة.

 ] : المقررات العامة ١٤مادة [ 
أو أكث�ر بت�دريس المق�ررات العام�ة ذات الك�ود (ع�ام) تح�ت اإلش�راف  ش�عبةيعهد مجل�س األكاديمي�ة إل�ى 

 المباشر لوكيل األكاديمية.

 ] : شروط القيد ١٥مادة [ 
للطلبة الحاصلين  ٢٠١٢-٢٠١١يتم القيد للدراسة بنظام الساعات المعتمدة اعتباراً من العام الدراسي  �

ى شهادة الثانوية العامة شعبة رياضيات أو ما يعادلها، ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق عل

أو المحولين من كليات أخرى طبقاً للشروط التي يضعها المجلس األعلى للجامعات أو المح�ولين م�ن 

بحي�ث ال ي�تم  ،نظام الدراسة الفصلية إلى نظام الدراسة بنظام الساعات المعتمدة من طالب األكاديمية

من الساعات المعتمدة من إجمالي ما تم دراسته بالنظام الفصلي طبقاً لما ورد في  %٥٠نقل أكثر من 

 .٢٨المادة 

 ] : ساعات التدريس بنظام الساعات المعتمدة  ١٦مادة [ 
 ساعة معتمدة ١ساعة محاضرة تساوي  ١  ساعات المحاضرات: )أ(
 اعة يساوي صفرس ١تمرين مدته   ارين : ــــساعات التم )ب(

 ساعة معتمدة ١ساعات يساوي  ٣إلى  ٢تمرين مدته من         
  ساعة معتمدة ١ساعتين معمل وتطبيقات تساوي  ساعات المعمل والتطبيقات العملية: )ج(



 )١٢(

، الدراسة باللغة االنجليزية، وتضع األكاديمية نظاماً للتأك�د م�ن مس�توى الطال�ب ف�ي اللغ�ة االنجليزي�ة �

ض الم��واد اإلنس��انية والهندس��ة المعماري��ة، ويك��ون االمتح��ان ب��نفس اللغ��ة الت��ي ويس��تثنى م��ن ذل��ك بع��

 تدرس بها المادة.

 ] : مواعيد الدراسة والقيد ١٧مادة [ 
 األكاديمية إلى ثالثة فصول دراسية على النحو التالي : في  المستوىقسم ي

 أسبوع ١٥لمدة يبدأ في أول األسبوع الثالث من شهر سبتمبر و : الفصل الدراسي األول

 أسبوع. ١٥يبدأ في أول األسبوع الثاني من شهر فبراير ولمدة  : الفصل الدراسي الثاني

 أسابيع.  ٦ ةيبدأ في أول األسبوع الثالث من شهر يونيو ولمد : ـيـــــــل الصيفــــالفص

ش�روط القي�د ودف�ع ويتم القيد ألي مرحلة خالل األس�ابيع الثالث�ة الس�ابقة لب�دء فص�ل دراس�ي بع�د اس�تيفاء 

، ويش��ترط للتق��ديم ف��ي أي مق��رر ف��ي الفص��ل الص��يفي أال يق��ل ع��دد الطلب��ة ال��راغبين ف��ي الرس��وم المق��ررة

التس��جيل ع��ن عش��رة ط��الب، ويمك��ن أن يق��ل ه��ذا الع��دد ف��ي الح��االت االس��تثنائية بموافق��ة مجل��س تعل��يم 

  األكاديمية.

 ] : رسوم الدراسة ١٨مادة [ 
ية المقررة لكل ساعة معتمدة، والمحددة بمعرف/ة مجل/س األكاديمي/ة ه/ي قيمة رسوم الخدمة التعليم �

م/ن قيمته/ا ف/ي الع/ام  %٥وخمسون جنيهاً مصرياً) تزداد سنوياً بنس/بة  أربعمائةج.م ( ٥٠٤مبلغ 
السابق من تاريخ اعتماد هذه الالئحة، وقيمة الس/اعة المعتم/دة تظ/ل كم/ا ه/ي ألي طال/ب م/ن وق/ت 

 تى تخرجه منها.التحاقه باألكاديمية وح

أما بالنسبة للطلبة الوافدين من غير أبناء جمهورية مصر العربية، فيقومون بتسديد الرسوم اإلض�افية  �

وقيمة رسوم الخدمة التعليمية بالعملة األجنبية، حسب القيمة التي يحددها وزير التعليم العالي، بش�رط 

ين تس��ديد رس��وم الخدم��ة التعليمي��ة بالعمل��ة ، ويمك��ن للطلب��ة الواف��دأن تك��ون ه��ذه العمل��ة قابل��ة للتحوي��ل

 المحلية، وذلك بتصديق من رئيس مجلس إدارة األكاديمية.

يك�ون حس�ابها طبق�اً لع�دد الس�اعات المعتم�دة الت�ي  رسوم الخدمة التعليمية كل فص�ل دراس�يتحصيل  �

أدن�ى  وبح�ديسجل فيها الطالب كل فصل دراسي (الفصل الدراسي األول والفص�ل الدراس�ي الث�اني)، 

، إال إذا ك�ان ع�دد الس�اعات المعتم�دة المتبقي�ة س�اعة معتم�دة ١٢ما يقاب�ل رس�وم خدم�ة تعليمي�ة لع�دد 

للطالب للحصول على درجة البكالوريوس أقل من ذلك فتتم محاسبته على الساعات المعتمدة المتبقي�ة 

ت المعتمدة التي يسجل فقط للدراسة. وتكون رسوم الخدمة التعليمية للفصل الصيفي طبقاً لعدد الساعا

 فيها الطالب.



 )١٣(

 ] : شروط التسجيل للدراسة بنظام الساعات المعتمدة ١٩مادة [ 

س�اعة معتم�دة، وبحي�ث يس�توفي  ٢٠يتقدم الطالب لتسجيل المقررات كل فصل دراسي، وبحد أقصى  �

ات شروط التس�جيل ف�ي ك�ل مق�رر، وبع�د استش�ارة المرش�د األك�اديمي، وف�ي المواع�د المح�ددة بتوقيت�

التسجيل وقواعده التي تصدرها األكاديمية سنوياً وتنشر في دلي�ل الطال�ب، وال يعتب�ر التس�جيل نهائي�اً 

 إال بعد دفع رسوم الخدمة التعليمية المقرر كل فصل دراسي.

التسجيل، ال يعد تسجيله في المقررات الدراسية نهائياً، إال إذا كان هن�اك الطالب المتأخر عن مواعيد  �

ولألكاديمية أن تقرر رس�وم ت�أخير تس�جيل باإلض�افة إل�ى رس�وم الخدم�ة التعليمي�ة المق�ررة مكان له، 

 مدة التأخير. تتناسب معاألكاديمية التي يحددها مجلس إدارة و
على األقل ف�ي  1.7(+D)إال إذا حصل على ال يجوز للطالب التسجيل في مقرر له متطلبات سابقة،  �

 .هذه المقررات
ستمعين في بعض المقررات نظي�ر رس�وم تقرره�ا األكاديمي�ة، ل�و ك�ان هن�اك يمكن تسجيل طالب كم �

مك�ان له�م، وذل�ك بع�د تس��جيل الط�الب النظ�اميين، وال يح�ق له��م دخ�ول االمتح�ان أو الحص�ول عل��ى 

 شهادة بالمقررات. 

 ] : متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس بالساعات المعتمدة ٢٠مادة [ 
س�اعة معتم�دة، ويش�مل ه�ذا ١٨٠اً من الساعات المعتم�دة المق�ررة، ومق�دارها يجب أن يجتاز الطالب عدد

 وبالشروط اآلتية. الصناعيالعدد ساعات التدريب 

ساعة معتمدة في أي وقت، فإذا ق�ل ي�تم  2.00على الطالب تحقيق معدل تراكمي ال يقل عن  )أ(

دة. وعن�د التك�رار ساعة معتم ١٢إنذاره وال يصرح له بالتسجيل في الفصل التالي ألكثر من 

 لفصلين متتاليين بعد ذلك يتم فصله نهائياً.
يسمح للطالب بإعادة التسجيل في أي مقرر رسب فيه، ويعيده دراسة وامتحاناً بعد دفع رسوم  )ب(

وال  2.00 (C)الخدمة التعليمي�ة المق�ررة. وف�ي ه�ذه الحال�ة يحس�ب تق�ديره في�ه بح�د أقص�ى 

 متوسط التراكمي.يدخل تقدير الرسوب السابق في حساب ال
للطالب الحق في تحسين متوسطه التراكمي بإعادة التسجيل في مقرر أو أكثر يكون ق�د س�بق  )ج(

، وال ي�دخل التق�دير الس�ابق 2.00 (C)أو أقل. ويحس�ب بح�د أقص�ى  1.7حصوله فيه على 

 في حساب المتوسط التراكمي.
حة، ويج�وز أن يك�ون يطلب من الطالب تقديم مشروع للتخرج، كما هو موضح في هذه الالئ )د(

المش��روع مقس��ماً عل��ى فص��لين دراس��يين متت��اليين، وال يتخ��رج الطال��ب إال بع��د أن يس��توفي 

 شروط النجاح في المشروع.



 )١٤(

 ] من هذه الالئحة.٨على الطالب أن يؤدي التدريب العملي حسب ما ورد في المادة [ )ه(
، (ICDL)ب اآلل��ي يش�ترط لتخ�رج الطال�ب أن يجت�از بنج��اح الرخص�ة الدولي�ة لقي�ادة الحاس� )و(

 .٧/٩/٢٠٠٨بناءاً على جلسة المجلس األعلى بتاريخ 

 ] : المرشد األكاديمي للدارسين بنظام الساعات المعتمدة ٢١مادة [ 
يع��ين وكي��ل األكاديمي��ة لك��ل طال��ب، عن��د التحاق��ه بالدراس��ة، مرش��داً أكاديمي��اً م��ن ب��ين أعض��اء هيئ��ة  �

 .سةالتدريس، يمكن أن يستمر معه حتى نهاية الدرا
يلت��زم المرش��د األك��اديمي بمتابع��ة أداء الطال��ب، ومعاونت��ه ف��ي اختي��ار المق��ررات ك��ل فص��ل دراس��ي،  �

ويمكن للمرشد األكاديمي أن يطلب وضع الطالب تح�ت المالحظ�ة لفص�ل دراس�ي واح�د، م�ع خف�ض 

 ساعة معتمدة.  ١٢عدد الساعات المسجل فيها وبحد أدنى 

 واالنسحاب] : شروط التعديل واإللغاء  ٢٢مادة [ 

يحق للطالب تغيير مقررات س�جل فيه�ا، ب�أخرى خ�الل أس�بوعين م�ن ب�دء الدراس�ة، وال يس�ري ذل�ك  �

 على الفصل الصيفي. 

يحق للطالب االنسحاب من المقرر (وال ترد له الرسوم)، خالل ثمانية أس�ابيع عل�ى األكث�ر م�ن بداي�ة  �

 في الفصل الصيفي. الدراسة بالفصلين األول والثاني وأربعة أسابيع على األكثر

الطالب الذي يرغب ف�ي االنس�حاب م�ن فص�ل دراس�ي، لظ�روف الم�رض أو بع�ذر تقبل�ه األكاديمي�ة،  �

(دون استرداد ما عليه التقدم بطلب لشئون الطالب، ويحصل على موافقة األكاديمية على االنسحاب، 
الح�ق دراس�ة  ويق�وم بإع�ادة المق�ررات الت�ي س�جل فيه�ا، ف�ي فص�ل دراس�ي سبق سداده من رس/وم)

وامتحاناً بعد دفع رسوم الخدمة التعليمية المقررة، وال تدخل ل�ه ه�ذه المق�ررات ف�ي حس�اب المتوس�ط 

 العام، وال تحسب عليه كمرة رسوب.

يحق للطالب إعادة التسجيل في أي مقرر رسب فيه، ويعيد المقرر دراس�ة وامتحان�اً، بع�د دف�ع رس�وم  �

 الخدمة التعليمية المقررة.

 ةيمقررات الدراسال] : تقديرات  ٢٣مادة [ 

 : )٢لى النحو الموضح بالجدول رقم (ع مادةتقدر نقاط كل  �



 )١٥(

 )٢جدول رقم (

 التقدير عدد النقاط التقدير المكافئ النسبة المئوية المناظرة

 +A 4.0 ممتاز (+) وأعلى %٩٥

 A 3.7 ممتاز %٩٥حتى أقل من  %٩٠

 -A 3.3 )-ممتاز ( %٩٠حتى أقل من  %٨٥

 +B 3.0 جيد جداً (+) %٨٥حتى أقل من  %٨٠

 B 2.7 جيد جداً  %٨٠حتى أقل من  %٧٥

 +C 2.3 جيد (+) %٧٥حتى أقل من  %٧٠

 C 2.0 جيد %٧٠حتى أقل من  %٦٥

 +D 1.7 مقبول (+) %٦٥حتى أقل من  %٦٠

 D 1.3 مقبول %٦٠حتى أقل من  %٥٥

 -D 1.0 )-مقبول ( %٥٥حتى أقل من  %٥٠

 F صفر راسب %٥٠أقل من 

المقررات التي يسجل فيها الطالب كمستمع، أو التي يطلب فيها النجاح فقط، أو لم يكملها لسبب قبلت�ه  �
 األكاديمية، وال تدخل في حساب متوسط النقاط، ويرصد له أحد التقديرات التالية:

  
 التقدير المدلول

 Satisfactory S مرضي

 Unsatisfactory U غير مرضي

 Withdrew W انسحاب

 Audit AU مستمع

 Fail F راسب

 Pass P ناجح

 



 )١٦(

 (GPA)] : حساب متوسط النقاط  ٢٤مادة [ 

 على األقل. Dال يعتبر الطالب ناجحاً في أي مقرر إال إذا حصل على تقدير  �

 على األقل. 2.0ال يحصل الطالب على البكالوريوس، إال إذا حقق متوسط نقاط قدره  �

لتي حصل عليها الطال�ب ف�ي أي فص�ل دراس�ي، عل�ى أنه�ا مجم�وع نق�اط ك�ل يحسب مجموع النقاط ا �

 المقررات التي درسها في هذا الفصل الدراسي.

يحسب متوسط نقاط أي فصل دراسي (المتوسط الفصلي)، على أن�ه ن�اتج قس�مة مجم�وع النق�اط الت�ي  �

 المقررات. حصل عليها الطالب في هذا الفصل، مقسوماً على مجموع الساعات المعتمدة لهذه

يعي�ده م�رة / م�رات أخ�رى، حت�ى ي�نجح في�ه،  Dالمقرر الذي يحصل فيه الطالب على تقدير أقل م�ن  �

 .Cويحسب تقديره فيه بحد أقصى 
 

 :(GE)والتقدير العام للطالب  (GPA)أسلوب حساب متوسط النقاط  �

قس�مة يحسب متوس�ط نق�اط التخ�رج (بع�د نجاح�ه ف�ي مجم�ل متطلب�ات التخ�رج)، عل�ى أنه�ا ن�اتج  -أ

 مجموع كل نقاط المقررات التي درسها الطالب على مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات. 

طبقاً  (Cumulative GPA)التقدير العام للطالب يعتمد على حساب متوسط النقاط التراكمي  -ب

، مع الوض�ع ف�ي االعتب�ار أن تق�دير الطال�ب ف�ي الم�واد الت�ي س�بق رس�وبه فيه�ا )٢للجدول رقم (

 .2.0 (C)ن بحد أقصى يكو
 

 : )٣الموضحة بالجدول رقم (بفرض حصول الطالب في فصل دراسي على التقديرات  مثال : 

) يتم تحديد عدد النقاط للتقدير الذي حصل عليه الطال�ب لك�ل م�ادة، ٢بالرجوع إلى الجدول رقم ( 

م احتس�اب إجم�الي وبضرب عدد النقاط في عدد الساعات المعتمدة لكل مادة وجمع هذه النقاط، يت

النقاط. وحاصل قسمة إجمالي النقاط على إجمالي عدد الساعات المعتمدة لكل المواد ه�و متوس�ط 

 نقاط الفصل.



 )١٧(

 )٣جدول رقم (

 عدد النقاط المحتسبة التقدير عدد الساعات المعتمدة المادة

 ١٢ +A ٣ لغة انجليزية

 ٦ C ٣ برمجة حاسب

 ٩ +B ٣ فيزياء

 ١٢ +A ٣ كيمياء

 ٦ C ٣ نتاجإ

 ١٥إجمالي الساعات المعتمدة = 
 ٣=  ١٥÷  ٤٥=    متوسط نقاط الفصل 

 ٤٥إجمالي النقاط = 

 ] : تعريف حالة الطالب الدارس بنظام الساعات المعتمدة ٢٥مادة [ 
من متطلب�ات التخ�رج، كلم�ا اعتب�ر من�تقالً م�ن مس�توى إل�ى مس�توى أعل�ى من�ه  %٢٠كلما أكمل الطالب 

، وال يتطل��ب ذل��ك تحدي��د نوعي��ة أو مس��توى المق��ررات الت��ي أكمله��ا الطال��ب، )٥إل//ى  ١ن (المس//تويات م//

 ويعتبر ذلك نوعاً من التعريف بموقع الطالب باألكاديمية.

 ] : أسلوب تقييم الدارس بنظام الساعات المعتمدة ٢٦مادة [ 
، امتح��ان به��ذه الالئح��ة توزي��ع درج��ات ك��ل مق��رر ب��ين: أعم��ال الفص��ل اآلتي��ةتوض��ح التفاص��يل  )أ(

 عملي/شفوي، امتحان نصف الفصل، االمتحان التحريري النهائي. 
من مجموع  %٦٠يعقد لكل مقرر امتحان تحريري في نهاية الفصل الدراسي ال تقل درجته عن  )ب(

لالمتح�ان  %٢٠أعم�ال الس�نة و %٢٠للمواد ذات الش�ق العمل�ي و  %٦٠بواقع درجات المقرر 

ألعم�ال الس�نة بالنس�بة للم�واد النظري�ة. م�دة  %٣٠ي�ري ولالمتح�ان التحر %٧٠العملي وبواق�ع 

س��اعات لجمي��ع الم��واد ع��دا الم��واد اإلنس��انية فتك��ون س��اعتين فق��ط. يس��تثنى م��ن ذل��ك  ٣االمتح��ان 

مشروع التخ�رج والت�دريب الص�يفي والن�دوات واألبح�اث، وبع�ض مقررات تحددها الالئحة مثل 

تحدي���د م��واد التص���ميم المعم���اري، ، وه���ي عل���ى وج��ه الالم��واد الت���ي تخ��ص تخص���ص العم��ارة

التص���ميمات التنفيذي���ة، اإلنش���اء المعم���اري وم���واد البن���اء، تخط���يط الم���دن واإلس���كان، التص���ميم 

ألعم�ال الس�نة،  %٦٠من مجموع ال�درجات و  %٤٠العمراني. حيث تشكل درجات التحريري 

اقي الم��واد س��اعات، وب�� ٧وم��دة امتح��ان م��ادتي التص��ميم المعم��اري والتص��ميمات التنفيذي��ة ه��ي 

 ساعات. ٤المذكورة عاليه هي 



 )١٨(

م�ن  %١٠يعقد لك�ل مق�رر امتح�ان تحري�ري ف�ي منتص�ف الفص�ل الدراس�ي ال تق�ل درجت�ه ع�ن  )ج(
مجموع درجات المقرر باستثناء المقررات التي تحددها الالئحة مثل مش�روع التخ�رج والت�دريب 

 الصيفي والندوات واألبحاث.

)، أو ل�م F(تق�دير  %٥٠درجات المقرر عل�ى أق�ل م�ن يعد الطالب راسباً إذا حصل في مجموع  )د(
يحضر االمتحان التحري�ري لحرمان�ه م�ن ال�دخول، أو ل�م يحض�ر االمتح�ان ول�م تقب�ل األكاديمي�ة 

 عذره.

عند إعادة الطالب ألي مقرر، فإنه يعيده دراسة وامتحاناً، ويقيم مرة أخرى بالكامل، وتحس�ب ل�ه  )ه(
 .Cبحد أقصى تقدير نقاط المقرر في المرة األخيرة فقط، و

يجوز للمرشد األكاديمي طلب إعادة الطالب لبعض المقررات التي ينجح فيها م�ن قب�ل أو إض�افة  )و(
 مقررات جديدة له، بغرض رفع متوسط النقاط ليحقق متطلبات التخرج.

 ] : نسبة الحضور والحرمان من االمتحان واألعذار ٢٧مادة [ 
) ليسمح للطال�ب دخ�ول االمتح�ان النه�ائي %٧٥قل عن الحد األدنى لنسبة الحضور للمقرر (ال ت )أ(

للمقرر. وفي حالة حرمانه من االمتح�ان يعتب�ر راس�باً (يعط�ى درج�ة ص�فر ف�ي درج�ة االمتح�ان 

النهائي للمقرر). وعند قب�ول ع�ذره يعق�د امتح�ان ل�ه ف�ي االمتح�ان ال�ذي تغي�ب عن�ه بع�ذر خ�الل 

ة، بعد سداد الرسوم المحددة للمقرر من مجلس ثالثة أسابيع من بدء الفصل الدراسي التالي مباشر

 األكاديمية.

إذا تقدم الطالب بعذر قهري يقبله مجلس األكاديمية عن عدم حضور االمتحان النهائي ألي مقرر  )ب(

ف�ي ه�ذا المق�رر، بش�رط  "غير مكتم/ل"قبل أو بعد يومين من إجراء االمتحان، يحتسب له تقدير 

ال يكون قد تم حرمانه م�ن دخ�ول االمتحان�ات النهائي�ة. وف�ي أن يكون ناجحاً في أعمال السنة، وأ

" فرص�ة أداء االمتح�ان النه�ائي ف�ي "غي/ر مكتم/لهذه الحال�ة يت�اح للطال�ب الحاص�ل عل�ى تق�دير 

 الموعد الذي يحدده مجلس األكاديمية.

 ] : التحويل من وإلى برامج الساعات المعتمدة ٢٨مادة [ 
التحويل من وإلى البرامج بنظام الساعات المعتمدة بحيث ال ي�تم يضع مجلس األكاديمية ضوابط وشروط 

  من إجمالي ما تم دراسته بالنظام الفصلي. من الساعات المعتمدة %٥٠نقل أكثر من 



 )١٩(

 ] : قواعد إضافية ٢٩مادة [ 
يعرض على مجلس األكاديمية كافة الموضوعات التي لم يرد في شأنها نص في م�واد ه�ذه الالئح�ة، وق�د 

للتص�ديق عل�ى ق��رار  رئ�يس اإلدارة المركزي�ة المختص�ة ب�وزارة التعل�يم الع�الياألم�ر الرف�ع إل�ى  يتطل�ب

 مجلس األكاديمية.
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١-    3L 2L 1L   والتخصص المسئول عن تدريس  الشعبةثالثة حروف ترمز إلى

 المقرر
ARCشعبة العمارة 
CMPشعبة الحاسبات 
ELCشعبة االتصاالت 
MTHتخصص الرياضيات شعبة العلوم األساسية 
PHYتخصص الفيزياء    شعبة العلوم األساسية 
MECتخصص الميكانيكا  شعبة العلوم األساسية 
CHEةتخصص الكيمياء   شعبة العلوم األساسي 
MNFشعبة هندسة التصنيع 
GEN تخصص المواد اإلنسانية وتتبع وكيل األكاديمية

 إشرافيا
٢- 1N      رقم  يرمز إلى المستوى التي تدرس به المادة    

 N1 = 1 المستوى األول
  N1 = 2 المستوى الثاني
 N1 = 3 المستوى الثالث
 N1 = 4 المستوى الرابع

 N1 = 5 المستوى الخامس
٣- 2N     رقم يرمز إلى نوعية المادة التي ينتمي إليها المقرر 

 N2 = 0 مادة أساسية أو مادة تحضيرية
 N2 = 1 مادة هندسية أساسية

 N2 = 2 مادة هندسية تخصصية إجبارية
 N2 = 3 مادة هندسية تخصصية اختيارية

 N2 = 4 مادة إنسانية إجبارية
 N2 = 5 مادة إنسانية اختيارية

 N2 = 6 مشروع والندوات والتدريب الصناعيال
٤- 3N        رقم يرمز إلى مسلسل المقرر داخل التخصص 



 )٢٠(

 الـباب الخامـس
 نظام تأديـب الطـالب
 والخدمات الطالبية

 

 ]  ٣٠مادة [ 
 -تقدم األكاديمية الخدمات الطالبية آالتية :

من خالل  اأو خارجه األكاديميةللطالب رعاية صحية داخل  توفر األكاديميةخدمات صحية ـ و .١
 رسم التأمين الصحي الذي يدفعه الطالب والمقرر من الوزارة .

 خدمات ثقافية ـ توفر األكاديمية للطالب إمكانيات ثقافية تشمل مكتبة ثقافية وأنشطة ثقافية أخرى  .٢

دوريات للطالب االطالع واالستعارة من الكتب والتوفر األكاديمية خدمات المكتبة العلمية ـ  .٣
 العلمية وأسطوانات الحاسب اآللي.

يقترح مجلس إدارة األكاديمية الخدمات الخاصة التي تقدم للطالب مقابل رسوم إضافية يقررها  .٤
 .العالي وزير التعليم

 
 ]  ٣١مادة [ 

ً لما ورد من أحكام في الئحة المعاهد العليا لوزارة التعليم العالي  يشكل اتحاد طالب األكاديمية طبقا

 المعاهد الخاضعة إلشرافها.و

 
 ] ٣٢مادة [ 

يشكل من طالب الدفعة وأولياء أمورهم أسرة تسمى أسرة العام الذي ألتحق به الطالب هدفها تحقيق 

والطالب وأولياء أمورهم أثناء الدراسة ودراسة المشاكل  األكاديميةالترابط وتوثيق الصالت بين إدارة 

دارة األكاديمية عن طريق لجنة تنفيذية تشكل من بعض أولياء أمور التعليمية ووسائل تذليلها ورفعها إل

 .الب وأعضاء هيئة التدريس والطالبالط



 )٢١(

 الباب السادس
 إدارة األكاديمية

 مجلس إدارة األكاديمية -١
 

 ]٣٣مادة [
د وذلك يكون لألكاديمية مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجدي

 -على النحو اآلتي:
 عميد األكاديمية. -
 وكيل أو وكالء األكاديمية. -
يرشحهم مجلس إدارة الجمعية  األكاديميةخمسة من المهتمين بشئون التعليم والمختصين في دراسات  -

 األكاديمية الحديثة بالمعادى.
 جميع رؤساء األقسام عالوة على عدد مناسب من أعضاء هيئة التدريس. -
جلس رئيساً له من بين أعضائه وفى حالة إسناد رئاس�ة المجل�س إل�ى غي�ر عمي�د األكاديمي�ة يختار الم -

 يتولى عميد األكاديمية أعمال أمانة المجلس ويصدر قرار من وزير التعليم بتعيين الرئيس.
ف��ي حال��ة تعي��ين العمي��د رئيس��اً للمجل��س يك��ون الوكي��ل أمين��اً للمجل��س وف��ى حال��ة ع��دم وج��ود وكي��ل  -

ة يختار مجلس اإلدارة من بين أعضاء هيئة التدريس من يتولى أمانة المجلس ويحضر أمين لألكاديمي
 جلسات المجلس.  األكاديميةعام 

 
 ]٣٤مادة [

 -يختص مجلس إدارة األكاديمية بالنظر في األمور اآلتية :
 اقتراح منح الشهادات الدراسية النهائية وعرضها على وزير التعليم العالي العتمادها.  -١
 .الشعبةعلمية جديدة أو إضافة تخصصات متميزة داخل  شعباقتراح إنشاء  -٢
دراس�ي العتماده�ا م�ن  مس�توىبك�ل  األكاديمي�ةاقتراح أعداد ومؤهالت الطالب المقبولين للدراسة ب -٣

 وزير التعليم العالي.
ض م�ع يختص مجلس اإلدارة في إصدار لوائح داخلية فرعية لتنظيم العمل باألكاديمية بما ال يتع�ار -٤

 الالئحة األساسية.
 اعتماد مشروع موازنة األكاديمية والحسابات الختامية. -٥
ترشيح من يلزم تعيينهم أو ندبهم أو إعارتهم من أعضاء هيئ�ة الت�دريس وترش�يح م�ن يل�زم تعيي�نهم  -٦

 من المعيدين والمدرسين المساعدين ومساعدي الباحثين. 
 ن في مستواهم من العاملين.تعيين أمين عام األكاديمية ومديري اإلدارات وم -٧
 يختص مجلس إدارة األكاديمية باقتراح موعد بدء الدراسة ونهايتها ومواعيد االمتحانات. -٨
 رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية والدراسات العليا. -٩

 يبلغ عميد األكاديمية قرارات المجلس إلى وزارة التعليم العالي خالل أسبوع من تاريخ صدورها.  -١٠
 .أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية توزيع الحمل الدراسي على -١١



 )٢٢(

 إقرار التعاون مع الجامعات األجنبية لرفع مستوى التعليم باألكاديمية. -١٢
الموافق��ة عل��ى الش��كل النه��ائي لمجل��ة األبح��اث الدوري��ة الخاص��ة باألكاديمي��ة واعتم��اد لج��ان تحك��يم  -١٣

 ين.األبحاث بالمجلة من األساتذة المعينين والمنتدب
إقرار شكل التعاون مع الكليات والمعاهد والمراكز العلمية الداخلية والخارجية لرفع مس�توى التعل�يم  -١٤

 بالشعب المختلفة باألكاديمية.
 

 ]٣٥مادة [
لمجلس اإلدارة أن يشكل سنوياً من بين أعضائه أو غيرهم من المختص�ين لجان�اً دائم�ة أو مؤقت�ة لدراس�ة 

 صاصه وعلى األخص:الموضوعات التي تدخل في اخت
 لجنة شئون الطالب واالمتحانات. -١
 لجنة التمويل والموازنة. -٢
 لجنة التقييم العلمي. -٣
 لجنة التجهيزات والمعامل والمكتبة. -٤
لجنة شئون التدريب وخدمة المجتمع على أن يكون مقرر كل لجنة من بين أعضاء المجلس وتحدد  -٥

توصيات اللجان السابقة لعمي�د األكاديمي�ة  اختصاصات كل من هذه اللجان في قرار تشكيلها وترفع
 للنظر فيها.

 
 عميد األكاديمية -٢

 ]٣٦مادة [
بعد ترشيح جمعية األكاديمية الحديثة بالمع�ادى  العالي يعين عميد األكاديمية بقرار من السيد وزير التعليم

 وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ويشترط في العميد أن يكون بدرجة أستاذ.
 

 ]٣٧[مادة 
يق��وم عمي��د األكاديمي��ة بتص��ريف أم��ور األكاديمي��ة وإدارة ش��ئونها العلمي��ة واإلداري��ة والمالي��ة ف��ي ح��دود 
السياسة التي يرسمها مجلس إدارة األكاديمية ووفقاً ألحكام القوانين والقرارات المعمول بها وحفظ النظام 

مجلس إدارة األكاديمية ف�ي نهاي�ة ك�ل ع�ام  الداخلي فيه وتمثيله أمام القضاء وعلى العميد تقديم تقرير إلى
دراس��ي ليوض��ح س��ير العم��ل وم��دى تقدم��ه ونش��اطه ف��ي ك��ل المج��االت التعليمي��ة والبح��وث وخدم��ة البيئ��ة 

 والنواحي االجتماعية والرياضية. 
 

 األكاديميةالسلطات المخولة لعميد 
يمي�ة واإلداري�ة والمالي�ة ف�ي يقوم عميد األكاديمي�ة بتص�ريف أم�ور األكاديمي�ة ، وإدارة ش�ئونها التعل -١

حدود السياسة التي يرسمها المجلس األعلى لشئون المعاهد ، ومجلس إدارة األكاديمية ووفقاً ألحكام 
 القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، وعلى األخص:



 )٢٣(

 
 اإلشراف على متابعة تنفيذ الخطة التعليمية في األكاديمية. )١
 واإلدارية واألفراد والعاملين باألكاديمية. التنسيق بين األجهزة الفنية )٢
تق��ديم االقتراح��ات بش��أن اس��تكمال حاج��ة األكاديمي��ة م��ن هيئ��ة الت��دريس والفني��ين والفئ��ات  )٣

 المساعدة األخرى والمنشآت والتجهيزات واألدوات وغيرها.
مراقب��ة س��ير الدراس��ة واالمتحان��ات، وحف��ظ النظ��ام داخ��ل األكاديمي��ة وإب��الغ رئ��يس القط��اع  )٤

مختص ورئيس اإلدارة المركزية المختص عن كل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل ال
 باألكاديمية أو ما ينسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس. 

 اإلشراف على األجهزة اإلدارية لألكاديمية ومراقبة أعمالها.  )٥
 

 األكاديميةوكالء  -٣
 ]٣٨مادة [

ر قرار من وزير التعليم بناء على ترشيح عميد األكاديمي�ة يجوز تعيين وكيل أو وكيلين لألكاديمية ويصد
 على أن يتضمن قرار التعيين اختصاصات كل وكيل ويقوم أقدم الوكالء مقام عميد األكاديمية عند غيابه.

 
 أمين عام األكاديمية -٤

 ]٣٩مادة [
العام�ة ويك�ون مس�ئوالً أم�ام يكون لألكاديمية أميناً عاماً يتولى اإلشراف والتنسيق ب�ين إدارات األكاديمي�ة 

 عميد األكاديمية.
ويشترط أن يكون حاصالً على مؤهل عال مناسب ولديه خبرة سابقة في األعم�ال اإلداري�ة والمالي�ة لم�دة 

 ال تقل عن عشر سنوات ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق.
األم��ين الع��ام وبتحدي��د ويص��در ق��رار م��ن عمي��د األكاديمي��ة بع��د موافق��ة مجل��س إدارة األكاديمي��ة بتعي��ين 

 اختصاصاته ومسئولياته.

 ]٤٠مادة [
تتكون إدارة األكاديمية من وحدات إدارية على مستوى اإلدارة ومستوى القسم اإلداري حسب حجم العمل 

 -ومسئولياته كاآلتي:
 إدارة الحسابات. -
 إدارة الشئون اإلدارية. -
 إدارة المشتريات والمخازن. -
 إدارة رعاية الطالب. -
 شئون الطالب.إدارة  -
 إدارة التدريب. -
 الشئون القانونية. -
 المتابعة. -



 )٢٤(

ويج��وز زي��ادة ع��دد اإلدارات أو دم��ج بعض��ها حس��ب ظ��روف العم��ل وإمكاني��ة األكاديمي��ة وذل��ك بموافق��ة 
 مجلس إدارة األكاديمية بعد اقتراح عميد األكاديمية.

 
 المجالس العلمية -٥

 (مجلس التعليم) المجلس األكاديمي  -أ
 ]٤١مادة [

 -يكون لألكاديمية مجلس أكاديمي يشكل سنوياً برئاسة عميد األكاديمية وعضوية كل من:
 وكيل األكاديمية أو وكالء األكاديمية في حالة وجود أكثر وكيل.  -١
 العلمية.الشعب رؤساء  -٢
 بالتناوب كل عام.شعبة علمية أستاذ يمثل كل  -٣
عام��ة يرش��حهما مجل��س إدارة عض��وين ف��ي مج��ال التخص��ص م��ن رج��ال األعم��ال أو الشخص��يات ال -٤

 األكاديمية.
 

 ]٤٢مادة [
 -بالنظر في األمور اآلتية: لألكاديميةيختص المجلس األكاديمي 

 جديدة باألكاديمية. شعبمناقشة واقتراح إنشاء  -١
 مناقشة شئون أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين. -٢
 مناقشة شئون المعامل ومستلزمات التدريس. -٣
 ة النتائج النهائية لمقررات الفصل الدراسي واقتراح منح الدرجات العلمية.مناقش -٤
 مناقشة واقتراح تعيينات وندب أعضاء هيئة التدريس. -٥
 مناقشة شئون الطالب والرعاية الطبية. -٦
 وترفع توصيات المجلس األكاديمي إلى مجلس إدارة األكاديمية. الشعبمناقشة اقتراح مجالس  -٧
 

 ]٤٣مادة [
ألكاديمي أن يشكل لجاناً فرعية دائمة أو مؤقتة للنظر ف�ي بع�ض مج�االت اختصاص�ه وتع�رض للمجلس ا

 نتيجة أعمالها على المجلس.
 

 الشعبةمجلس  -ب 
 ]٤٤مادة [

مجموعة من التخصصات العلمية يحددها مجل�س إدارة األكاديمي�ة بن�اء عل�ى اقت�راح عمي�د  شعبةيتبع كل 
 األكاديمية.



 )٢٥(

 ]٤٥مادة [
واثن�ين م�ن المدرس�ين في�ه عل�ى  الش�عبةمن جميع األساتذة واألساتذة المساعدين ف�ي  الشعبةيتألف مجلس 

األكثر يتن�اوبون العض�وية فيم�ا بي�نهم دوري�اً ك�ل س�نة باألقدمي�ة ف�ي وظيف�ة م�درس عل�ى أال يج�اوز ع�دد 
ألعمال المدرسين في المجلس عدد باقي أعضاء هيئة التدريس فيه وثالثة أعضاء على األكثر من رجال ا

. الش�عبةرئاس�ة مجل�س  لش�عبةيعينهم عميد األكاديمي�ة ويت�ولى أق�دم األس�اتذة با الشعبةفي مجال تخصص 
أقدم المدرسين  الشعبةمن األساتذة واألساتذة المساعدون يقوم بأعمال رئيس مجلس  الشعبةوفى حالة خلو 

 ويكون له الحق في هذه الحالة حضور المجلس األكاديمي. 
 . الشعبةد أو الوكيل القيام بمهام رئيس مجلس ويجوز للعمي

 ]٤٦مادة [
 ، بناء على اقتراح العميد.الشعبيحدد مجلس اإلدارة سلطات واختصاصات مجالس 

 
 أحكام عامة للمجالس واللجان -ج

 ]٤٧مادة [
يدعو رؤساء المجالس ومقرري اللجان إلى انعقادها مرة على األقل ك�ل ش�هر أو حس�ب متطلب�ات ج�دول 

عمال خالل العام الدراسي ك�ذلك ي�دعو رئ�يس مجل�س إدارة األكاديمي�ة إل�ى االجتم�اع بن�اء عل�ى طل�ب األ
 رئيس اإلدارة المركزية المختص للنظر في مسائل معينة تحدد في الطلب.

 ]٤٨مادة [
ال يكون انعقاد المجلس أو اللجنة ص�حيحاً إال بحض�ور أغلبي�ة ع�دد األعض�اء وتص�در الق�رارات بأغلبي�ة 

 صوات فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو المقرر. األ

 ]٤٩٢مادة [
المجالس أو اللجان التي يحدد القانون أو اللوائح أمينها يختار كل م�ن المج�الس أو اللج�ان س�نوياً  افيما عد

أميناً لها من بين أعض�ائها. ويت�ولى أم�ين ك�ل مجل�س أو لجن�ة اإلش�راف عل�ى تحري�ر محاض�ر الجلس�ات 
 ثباتها في سجل خاص يوقعه وتقوم إدارة األكاديمية بتحديد بدل حضور الجلسات للجان المختلفة. وإ

 ]٥٠مادة [
يحدد رئيس المجلس أو مقرر اللجنة جدول أعمال كل جلس�ة ولك�ل عض�و م�ن األعض�اء أن يطل�ب كتاب�ه 

لجنة م�ا ي�راه مناس�باً من الرئيس أو المقرر أثناء الجلسة عرض ما يرى من مسائل ثم يقرر المجلس أو ال
 ولممثل وزير التعليم في المجلس أن يطلب كتابة من رئيس المجلس أثناء الجلسة مناقشة موضوع معين.

 ]٥١مادة [
تشكل المجالس من بين أعضائها أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمختصين لجاناً فنية دائمة أو 

 تها. مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصا



 )٢٦(

 الباب السابع
 شئون العاملين والنظم الوظيفية

 شئون العاملين باألكاديمية -أ 
 

 ]٥٢مادة [
 -هم: باألكاديميةأعضاء هيئة التدريس 

 األساتذة. -١
 األساتذة المساعدون. -٢
 المدرسون.  -٣
 

 ]٥٣مادة [
ة وبع�د أخ�ذ رأى يعين وزير التعليم العالي أعضاء هيئة التدريس بن�اء عل�ى طل�ب مجل�س إدارة األكاديمي�

 والمجلس األكاديمي ويكون التعيين من تاريخ موافقة وزير التعليم العالي. الشعبةمجلس 
 

 ]٥٤مادة [
يشترط فيمن يعين عضواً في هيئة التدريس نفس الشروط ال�واردة ف�ي ق�انون تنظ�يم الجامع�ات المص�رية 

 والئحته التنفيذية.
 

 ]٥٥مادة [
في األكاديمية بقرار م�ن وزي�ر التعل�يم الع�الي بن�اء  ىخرأإلى  شعبة يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من

 .الشعبتين المعنيتينعلى اقتراح مجلس إدارة األكاديمية وبعد أخذ رأى مجلس 
 

 ]٥٦مادة [
معي��دون ومدرس��ون مس��اعدون يكون��ون ن��واة ألعض��اء هيئ��ة الت��دريس فيه��ا، وتق��وم  األكاديمي��ةيع��ين ف��ي 

 الالزمة للحصول على الدرجات العلمية العليا.  بالدراسات والبحوث العلمية
 

 ]٥٧مادة [
يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من وزير التعل�يم الع�الي بع�د أخ�ذ رأى المجل�س األك�اديمي 

 ويكون التعيين من تاريخ صدور القرار.  ةالمختص الشعبةومجلس 
 

 ]٥٨مادة [
نف�س الش�روط ال�واردة ف�ي ق�انون تنظ�يم الجامع�ات والئحت�ه  يشترط فيمن يع�ين معي�داً أو مدرس�اً مس�اعداً 

التنفيذية ويفضل من له خبرة تقرها المجالس المعنية ويواف�ق عليه�ا وزي�ر التعل�يم الع�الي لك�ل حال�ة عل�ى 
 حدة.



 )٢٧(

 
 ]  ٥٩مادة [

يجوز تعيين أعضاء هيئة تدريس غير متفرغين من ذوى الخبرة وذلك بموافق�ة وزي�ر التعل�يم الع�الي بع�د 
 ترشيح عميد األكاديمية وبقرار مجلس إدارة األكاديمية. 

 
 ]٦٠مادة [

يجوز أن يمنح  أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون ومس�اعدي الب�احثين والع�املين 
 إجازة خاصة بدون مرتب بموافقة مجلس إدارة األكاديمية. 

 
 ]٦١مادة [

الت��دريس والمدرس��ين المس��اعدين والمعي��دين ومس��اعدي  يطب��ق ف��ي ش��أن معالج��ة مخالف��ات  أعض��اء هيئ��ة
بش�أن  ١٩٧٠لع�ام  ٥٢الباحثين والعاملين م�ن غي�ر أعض�اء هيئ�ة الت�دريس األحك�ام ال�واردة ف�ي الق�انون 

 تنظيم المعاهد العليا الخاصة والالئحة التنفيذية الخاصة بها.
 

 النظم الوظيفية -ب 
 ]٦٢مادة [

مية أن يكون حاصالً على الدكتوراه ويكون قد مضى على الحص�ول يشترط فيمن يعين عميداً لألكادي -
 عليها عشر سنوات على األقل. 

يشترط فيمن يعين وكيالً لألكاديمية أن يكون حاصالً على الدكتوراه ويكون قد مضى على الحص�ول  -
 عليها خمس سنوات على األقل. 

 
 ]٦٣مادة [

التدريس أن يكون مستوفياً للش�روط العام�ة ال�واردة  يشترط فيمن يعين من العاملين من غير أعضاء هيئة
 في قانون العمل فضالً عن الشروط الخاصة الواردة في هذه الالئحة والموضحة فيما بعد.

: أن يك��ون حاص��الً عل��ى مؤه��ل ع��الي مناس��ب ف��ي مج��ال الوظيف��ة وأن يك��ون ق��د ش��غل  مدير إدارة 
دارية أو وحدات القطاع العام مدة وظيفة من الفئة األولى التخصصية بإحدى الوحدات اإل

عاماً وأن  ١٥ال تقل عن أربع سنوات أو لديه خبرة في مجال تخصصه لمدة ال تقل عن 
 يكون مشهود له بالكفاءة وحسن السمعة.

رئيس قسم إداري: أن يكون حاصالً على مؤهل عالي مناسب في مجال الوظيفة ويك�ون ق�د ش�غل وظيف�ة 
بإحدى الوحدات اإلدارية أو وحدات القطاع العام مدة ال تق�ل  من الفئة الثانية التخصصية

عن أربع سنوات أو لديه خبرة بعد حصوله على المؤهل في مجال تخصصه لمدة ال تقل 
عن أربع سنوات أو لديه خبرة بعد حصوله على المؤهل في مجال تخصصه لمدة ال تقل 

 لسمعة. عن ثمانية سنوات وأن يكون مشهوداً له بالكفاءة وحسن ا
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: أن يكون حاصالً على مؤهل عالي مناسب في مج�ال الوظيف�ة ويك�ون ق�د ش�غل وظيف�ة  أخصائي أول

من الفئة الثالثة التخصصية بإحدى الوحدات اإلدارية أو وحدات القطاع العام مدة ال تق�ل 
سنوات أو لديه خبرة بعد حصوله على المؤه�ل ف�ي مج�ال تخصص�ه لم�دة ال تق�ل  ٥عن 

 نوات وأن يكون مشهوداً له بالكفاءة وحسن السمعة. عن ثمانية س

: أن يكون حاصالً على مؤهل عالي مناسب في مج�ال الوظيف�ة ويك�ون ق�د ش�غل وظيف�ة  أخصائي ثان
من الفئة الثالثة التخصصية بإحدى الوحدات اإلدارية أو وحدات القطاع العام مدة ال تق�ل 

ل ف�ي مج�ال تخصص�ه لم�دة ال تق�ل سنوات أو لديه خبرة بعد حصوله على المؤه� ٣عن 
 سنوات وأن يكون مشهوداً له بالكفاءة وحسن السمعة.  ٥عن 

: أن يك��ون حاص��الً عل��ى مؤه��ل ع��ال مناس��ب ف��ي مج��ال الوظيف��ة ول��ه خب��رة ف��ي مج��ال  أخصائي ثالث
التخص��ص بع��د حص��وله عل��ى المؤه��ل لم��دة ال تق��ل ع��ن س��نة ويج��وز أن يك��ون ح��ديث 

 التخرج.

حاصالً على البكالوريوس في م�ادة التخص�ص ويك�ون ق�د ش�غل وظيف�ة الفئ�ة  : أن يكون مدرب أول 
 ٥الثالثة التخصصية بإحدى الوحدات اإلدارية أو وح�دات القط�اع الع�ام م�دة ال تق�ل ع�ن 

سنوات أو لديه خبرة بعد حصوله على المؤهل في مجال تخصصه لمدة ال تقل عن ثمان 
ف�وق المتوس�ط أو متوس�ط ف�ي مج�ال  فن�يسنوات ويجوز أن يكون حاص�الً عل�ى مؤه�ل 

التخص�ص ويك�ون ق�د ش�غل وظيف�ة م�ن الفئ�ة الثالث�ة الفني�ة بإح�دى الوح�دات اإلداري��ة أو 
سنوات أو لديه خب�رة تطبيقي�ة بع�د حص�وله عل�ى  ٥وحدات القطاع العام مدة ال تقل عن 

 عشر عاماً.  اثنيهذا المؤهل في مجال تخصصه لمدة ال تقل عن 

حاصالً على البكالوريوس في م�ادة التخص�ص ويك�ون ق�د ش�غل وظيف�ة الفئ�ة  : أن يكون مدرب ثان
 ٤الثالثة التخصصية بإحدى الوحدات اإلدارية أو وح�دات القط�اع الع�ام م�دة ال تق�ل ع�ن 
 ٥سنوات أو لديه خبرة بعد حصوله على المؤهل ف�ي مج�ال تخصص�ه لم�دة ال تق�ل ع�ن 

المتوس�ط أو متوس�ط ف�ي مج�ال  ف�وق فن�يسنوات ويجوز أن يكون حاص�الً عل�ى مؤه�ل 
التخص�ص ويك�ون ق�د ش�غل وظيف�ة م�ن الفئ�ة الثالث�ة الفني�ة بإح�دى الوح�دات اإلداري��ة أو 

سنوات أو لديه خب�رة تطبيقي�ة بع�د حص�وله عل�ى  ٥وحدات القطاع العام مدة ال تقل عن 
 هذا المؤهل في مجال تخصصه لمدة ال تقل عن عشر أعوام. 

عل��ى البك��الوريوس ف��ي م��ادة التخص��ص أو لدي��ه خب��رة تطبيقي��ة بع��د  : أن يك��ون حاص��الً  مدرب ثالث 
حصوله على ه�ذا المؤه�ل ف�ي مج�ال تخصص�ه لم�دة ال تق�ل ع�ن س�نة ويج�وز أن يك�ون 
حديث التخرج ويجوز أن يكون حاصالً عل�ى مؤه�ل فن�ي ف�وق المتوس�ط أو متوس�ط ف�ي 

الوح�دات اإلداري�ة  مجال التخصص ويكون قد شغل وظيفة من الفئة الثالثة الفني�ة بإح�دى
سنوات أو لديه خبرة تطبيقية بعد حصوله على  ٣أو وحدات القطاع العام مدة ال تقل عن 

 هذا المؤهل في مجال تخصصه لمدة ال تقل عن سبع أعوام. 
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: أن يك��ون حاص��الً عل��ى مؤه��ل إع��داد فن��ي ف��وق المتوس��ط أو متوس��ط ويك��ون ق��د ش��غل  فني أول 
ية بإحدى الوحدات اإلدارية أو وحدات القطاع العام مدة ال تقل وظيفة من الفئة الثالثة الفن

س�نوات أو لدي�ه خب�رة تطبيقي�ة ف�ي مج�ال تخصص�ه لم�دة ال تق�ل ع�ن اثن�ي عش�ر  ٥عن 
 عاماً.

ويجوز تعيين غير المؤهل بشرط أن يكون له خبرة في مجال تخصصه مدة ال تق�ل ع�ن 
لخل�ق وأن يك�ون ملم�اً ب�القراءة خمسة عشر عاماً وأن يكون مشهود ل�ه بالكف�اءة وحس�ن ا

 والكتابة.

: أن يك��ون حاص��الً عل��ى مؤه��ل إع��داد فن��ي ف��وق المتوس��ط أو متوس��ط ويك��ون ق��د ش��غل  فني ثان
وظيفة من الفئة الثالثة الفنية بإحدى الوحدات اإلدارية أو وحدات القطاع العام مدة ال تقل 

 تقل عن عشر أعوام. سنوات أو لديه خبرة تطبيقية في مجال تخصصه لمدة ال ٣عن 
ويجوز تعيين غير المؤهل بشرط أن يكون له خبرة في مجال تخصصه مدة ال تق�ل ع�ن 
اثني عش�ر عام�اً وأن يك�ون مش�هود ل�ه بالكف�اءة وحس�ن الخل�ق وأن يك�ون ملم�اً ب�القراءة 

 والكتابة.

 : أن يك��ون حاص��الً عل��ى مؤه��ل إع��داد فن��ي ف��وق المتوس��ط أو متوس��ط ويك��ون ق��د ش��غل فني ثالث
وظيفة من الفئة الثالثة الفنية بإحدى الوحدات اإلدارية أو وحدات القطاع العام مدة ال تقل 

 عشر عاما سنوات أو لديه خبرة تطبيقية في مجال تخصصه لمدة ال تقل عن اثني ٥عن 
ويجوز تعيين غير المؤهل بشرط أن يكون له خبرة في مجال تخصصه مدة ال تق�ل ع�ن 

ن مشهود ل�ه بالكف�اءة وحس�ن الخل�ق وأن يك�ون ملم�اً ب�القراءة خمسة عشر عاماً وأن يكو
 والكتابة.

: أن يكون حاصالً على مؤهل فوق المتوسط أو متوسط في مجال العمل ويكون قد شغل  كاتب أول 
وظيفة من الفئة الثالثة المكتبية بإحدى الوحدات اإلدارية أو وحدات القط�اع الع�ام م�دة ال 

خب��رة تطبيقي��ة ف��ي مج��ال تخصص��ه لم��دة ال تق��ل ع��ن عش��ر س��نوات أو لدي��ه  ٥تق��ل ع��ن 
 أعوام. 

: أن يكون حاصالً على مؤهل فوق المتوسط ولدي�ه خب�رة ف�ي مج�ال العم�ل لم�دة ال تق�ل  كاتب ثان 
عن س�نة ويج�وز أن يك�ون ح�ديث التخ�رج وأن يك�ون حاص�الً عل�ى مؤه�ل متوس�ط ول�ه 

 وات.سن ٤خبرة في مجال العمل بعد حصوله على المؤهل لمدة 

: أن يكون حاصالً على مؤهل متوسط ولديه خبرة في مجال العمل لمدة ال تقل عن س�نة  كاتب ثالث 
 ويجوز أن يكون حديث التخرج.

 مهني أو سائق أو فرد أمن : أن يكون له خبرة في مجال العمل وملماً بالقراءة والكتابة. 

 : أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.  معاون خدمة
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 ]٦٤مادة [
يستحق العام�ل عن�د التعي�ين بداي�ة األج�ر المق�رر للوظيف�ة طبق�اً لج�دول المرتب�ات ويس�تحق العام�ل أج�ره 
اعتب��اراً م��ن ت��اريخ تس��لمه العم��ل ويج��وز بموافق��ة مجل��س إدارة األكاديمي��ة تعي��ين العام��ل ال��ذي يزي��د م��دة 

لوظيف�ة أن تض�اف إل�ى بداي�ة خدمته الفعلية التي تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطل�وب توافره�ا لش�غل ا
أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة نصف قيمة العالوة بحي�ث ال يتع�دى نهاي�ة المس�توى إذا م�ا 

 تطلبت الوظيفة هذه الخبرة الزائدة.
ويجوز بموافقة مجلس إدارة األكاديمية تعيين العامل بأكثر من بداية األجر إذا ما زادت سنين دراسته عن 

عاملين ويجوز لمجل�س إدارة األكاديمي�ة أن يعي�د النظ�ر ف�ي بداي�ة ونهاي�ة المس�تويات المختلف�ة ف�ي سائر ال
جدول المرتبات في ضوء التغيرات االجتماعية العامة على أن يتم تنفيذها بعد االعتماد من وزي�ر التعل�يم 

 العالي. 
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 الثامنالباب 
 النظام المالي

 ]٦٥مادة [
صة بها تشمل جمي�ع اإلي�رادات المنظ�ور تحص�يلها والنفق�ات المق�رر ص�رفها يكون لألكاديمية موازنة خا

والتي تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في أخر أغسطس من العام التالي ويعتمد  لألكاديميةخالل السنة المالية 
 مجلس إدارة األكاديمية مشروع الموازنة. 

 ]٦٦مادة [
لمعتمدة ـ ت�ودع في�ه جمي�ع اإلي�رادات المحص�لة أو أي تقوم األكاديمية بفتح حساب مصرفي لدى البنوك ا

م�ن أي جه�ة كان�ت وي�تم الس�حب بموج�ب ش�يكات عل�ى البن�ك موقع�اً م�ن  كاديمي�ةإيرادات أو تبرعات لأل
 عميد األكاديمية توقيع أول ومن أمين عام األكاديمية أو مراقب عام األكاديمية توقيع ثان.

 ]٦٧مادة [
ألكاديمي��ة إال ف��ي األغ��راض المخصص��ة له��ا بموج��ب الالئح��ة الداخلي��ة ال يج��وز الص��رف م��ن إي��رادات ا

 لألكاديمية وموازنته ويكون الصرف بناءاً على مستندات معتمدة من عميد األكاديمية أو من ينيبه. 

 ]٦٨مادة [
يصدر بنظام الحسابات ومستندات وسجالت األكاديمية بناء على اقتراح عميد األكاديمية قرار من مجلس 

 رة األكاديمية. إدا

 ]٦٩مادة [
بش�أن تنظ�يم المعاه�د العلي�ا الخاص�ة  ١٩٧٠لس�نة  ٥٢يعد النظ�ام المحاس�بي وف�ق م�ا ن�ص علي�ه الق�انون 

 -ويعتمد على ما يلي:
 .لألكاديميةنظام المحاسبة بالموازنة التخطيطية  -أ  
 نظام المحاسبة المالية لإليرادات والمصروفات والمراكز المالية. -ب
 ام المحاسبة عن تكلفة الخدمات واألعمال. نظ -ج

 ]٧٠مادة [
جني��ه ب��دون مس��تندات إذا  ٥٠٠لعمي�د األكاديمي��ة أو م��ن يفوض��ه أن ي�رخص ف��ي تس��وية مب��الغ ف�ي ح��دود 

وج��دت مب��ررات تس��تدعى ذل��ك وفيم��ا يتج��اوز ذل��ك بت��رخيص م��ن مجل��س اإلدارة أو م��ن يفوض��ه ولعمي��د 
 ١٠٠٠ط مبالغ مس�تحقة ل�دى الغي�ر إذا ل�م يج�اوز أي مبل�غ األكاديمية أو من يفوضه أن يرخص في تقسي

 جنيه وإذا جاوز فإن الترخيص من مجلس إدارة األكاديمية. 

 ]٧١مادة [
لعمي�د األكاديمي��ة ص�رف مرتب��ات ومكاف�آت مق��دماً لألس��اتذة الزائ�رين وأعض��اء هيئ�ة الت��دريس ومدرس��ى 

ف�ي حال�ة الض�رورة عل�ى أال يتج�اوز م�ا  اللغات وغيرهم من خارج الجمهورية بعد تس�لمهم العم�ل وذل�ك
يصرف منها في مرة ما يعادل مرتب أو مكافأة شهر وعلى أن يخصص قيمة الس�لفة خ�الل م�دة العق�د أو 

 ثالثة شهور أيهما أقل. 
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 ]٧٢مادة [
تبدأ السنة المالية لألكاديمية في أول سبتمبر وتنته�ي ف�ي أخ�ر أغس�طس م�ن الع�ام الت�الي ويق�دم الحس�اب  

س�بتمبر م�ن ك�ل ع�ام وإذا ج�اوزت الميزاني�ة  ١٠إلى وزارة التعليم ف�ي موع�د أقص�اه  لألكاديميةي الختام
ث��الث آالف جني��ه وج��ب اعتم��اد الحس��اب الخت��امي م��ن أح��د المحاس��بين الق��انونيين يخت��اره مجل��س إدارة 

 ويحدد أتعابه.  األكاديمية
 

 ]٧٣مادة [
ن�ات وغيره�ا م�ن المكاف�آت المق�ررة بالالئح�ة التنفيذي�ة يطبق في شأن األكاديمية مكافأة التدريس واالمتحا

لق��انون تنظ��يم الجامع��ات ويج��وز لمجل��س إدارة األكاديمي��ة أن يض��ع قواع��د خاص��ة لمكاف��آت الت��دريس 
واالمتحانات العتبارات تتعلق بندرة األساتذة والمدرسين في مجال تخصص�ات األكاديمي�ة، وذل�ك بش�رط 

 الئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. أال تقل عن المكافآت المقررة بال

 ]٧٤مادة [
تمنح مكافأة قدرها مائة وخمسون جنيهاً عن حضور اجتماعات كل جلسة من مجلس إدارة األكاديمية كما 
تمنح مكافآت قدرها خمسون جنيهاً ع�ن ك�ل جلس�ة لم�ن يكل�ف بس�كرتارية المجل�س وخمس�ون جنيه�اً ع�ن 

ة م�ن مجل�س إدارة األكاديمي�ة وعش�رون جنيه�اً ع�ن ك�ل جلس�ة لم�ن حضور كل جلسة من اللج�ان المنبثق�
 يكلف بالسكرتارية لهذه اللجان ويجوز لمجلس إدارة األكاديمية إعادة النظر في هذه المكافآت. 

 ]٧٥مادة [
 تتكون اإليرادات من:

 المصروفات الدراسية واإلضافية المقررة على الطالب. -أ
 التي يتبعها.حصة كل أكاديمية من إيراد الجمعية  -ب
 اإلعانات والتبرعات. -ج
 اإليرادات األخرى. -د

 ]٧٦مادة [
تودع جميع إيرادات كل أكاديمية على حدة في أحد المصارف في حساب مستقل وال يج�وز الص�رف م�ن 
هذه اإليرادات إال في األغراض المخصصة لها ويكون الصرف بناء على مستندات مستوفاة ومعتمدة من 

 العميد.

 ]٧٧مادة [
 ون النفقات السنوية من:تتك
 أجور العاملين فيه وغيرها من الحقوق المالية المقررة لهم أو التي تلتزم المعاهد بدفعها عنهم. -أ
 القيمة اإليجارية لمبنى األكاديمية.  -ب
 من ثمنها.  %١٠أقساط استهالك وتكاليف صيانة األثاث والعهد المستديمة بما ال يجاوز  -ج
 من القيمة اإليجارية. %٢٥يجاوز تكاليف صيانة المبنى بما ال  -د
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 ما يدفع من جملة المصروفات الدراسية إلى صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة.  -ه
بحيث ال  األكاديميةفي فائدة رأس المال والمقدم من الجمعيات عند إنشاء  األكاديميةحق صاحب  -و

 منه. %٤تجاوز 

 ]٧٨مادة [
 في نهاية العام وفقاً لما يلي:يوزع صافى الربح الذي تسفر عنه الميزانية 

ل���دعم االحتي���اطي الق���انوني لألكاديمي���ة حت���ى يبل���غ م���ا ي���وازى نفق���ات كامل���ة وإذا ج���اوز  %٢٠ -أ
بالشروط واألوضاع التي  باألكاديميةاالحتياطي ذلك تستخدم الزيادة في تحسين الخدمة التعليمية 

 تحددها وزارة التعليم العالي.
ورة منح وعالوات أو مكافآت تشجيعية أو خدمات وف�ق ال�نظم للعاملين باألكاديمية في ص %٢٥ -ب

 على حدة.  أكاديميةضعها كل تالتي 
م��ن رأس الم��ال ف��إذا ج��اوز ذل��ك اس��تخدمت  %٤ب��اقي ال��ربح لص��احب األكاديمي��ة بم��ا ال يج��اوز  -ج

 الزيادة على النحو الوارد في البند (أ ، ب) من هذه المادة.

 ]٧٩مادة [
نية األكاديمية يسدد من االحتياطي القانوني وعند عدم كفايت�ه يق�وم ص�احب في حالة وجود عجز في ميزا

بسداد العجز، ويكون له الحق في استرداد ما قام بسداده من االحتياطي الذي يتكون في األعوام  األكاديمية
 التالية.

 ]٨٠مادة [
ات المنتظر تحقيقها والمصروفات يعد المدير المالي لألكاديمية مشروع ميزانية األكاديمية مبيناً به اإليراد

المتوقع صرفها خالل السنة المالية ويقدمه إلى عميد األكاديمية لمناقشته تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة 
 األكاديمية لمناقشه وإقراراه ـ ثم تقديم المشروع بعد إقراره إلى الجهات المختصة. 

 ]٨١مادة [
 أساليب الرقابة الفعلية على النشاط المالي لألكاديمية.تعتبر الموافقة على مشروع الميزانية أحد 

 ]٨٢مادة [
) أشهر لمجلس اإلدارة ٣تقوم اإلدارة المالية بمتابعة تنفيذ مشروع الميزانية وعليها تقديم بيان مقارن كل (

 ) أشهر أو كلما طلب مجلس اإلدارة ذلك. ٦أو كل (

 ]٨٣مادة [
 كلية لربط األبواب. اعتماد التجاوزات ال األكاديميةلعميد 
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 ]٨٤مادة [
يقوم المدير المالي بإعداد وضع المجموعة الدفترية طبقاً للقواعد واألصول المتبع�ة ف�ي ال�نظم المحاس�بية 
وبدون إخالل بما تنص عليه الق�وانين الس�ارية ف�ي ه�ذا الش�أن ويم�ا يكف�ل الرقاب�ة التام�ة وإتاح�ة البيان�ات 

 الالزمة بما ييسر عملية الرقابة.

 ]٨٥مادة [
تنشأ وحدة مراجع�ة ب�اإلدارة المالي�ة باألكاديمي�ة تت�ولى المراجع�ة قب�ل الص�رف وإع�داد م�وازين مراجع�ة 
حرك��ة وأرص��دة الحس��ابات وال��دفاتر التحليلي��ة المس��اعدة ش��هرياً وذل��ك ف��ي المواعي��د الت��ي يح��ددها الم��دير 

 المالي تحت إشراف أمين عام األكاديمية. 

 ]٨٦مادة [
المالية نظام الدورة المستندية على النحو الذي يتفق وانتظام القيد في المجموعة الدفترية تضع اإلدارة  �

 المعمول بها وبما يحقق كفاءة نظام الضبط الداخلي والرقابة المالية في مختلف المجاالت.  
ق الرقاب�ة يضع المدير المالي األنظمة الرقابية للتحصيالت النقدية الواردة لخزينة األكاديمية بم�ا يحق� �

 الكاملة. 
يصدر عميد األكاديمي�ة الق�رارات المنظم�ة لتحدي�د الع�املين المص�رح له�م باس�تالم وتحص�يل المب�الغ  �

النقدي��ة بن��اء عل��ى ع��رض الم��دير الم��الي وك��ذلك إي��داع النقدي��ة بالبن��ك وعل��ى اإلدارة المالي��ة اتخ��اذ 
صول عليها في حالة السرقة أو الفقد إجراءات التأمين يما يحقق المحافظة على أموال األكاديمية والح

 أو خيانة األمانة.
 يضع المدير المالي القواعد التنظيمية للمتحصالت األخرى (المزادات ـ بيع المخلفات). �
يحظر على غير العاملين الذين يصدر بهم قرار من عميد األكاديمية تحصيل أية مبالغ تتعل�ق بنش�اط  �

 األكاديمية.
ت األكاديمي��ة ويتع��ين إي��داعها بالكام��ل بالبن��ك أوالً ب��أول بن��اء عل��ى ال يج��وز الص��رف م��ن متحص��ال �

 مستندات مستوفاة من عميد األكاديمية وفى األغراض المخصصة طبقاً لهذه الالئحة. 
 يحظر وضع أي مبالغ أو مستندات لها قيمة نقدية تخص الغير بخزينة األكاديمية. �
من نقدية هو مبلغ (ألف جني�ه) ف�إذا تع�دت  ألكاديميةاالحد األقصى لما يمكن تواجده بخزينة إيرادات  �

 هذا القدر وجب توريده في نفس اليوم أو في صباح اليوم التالي.
ينت�دب الم�دير الم�الي أو م�ن ينيب��ه ليق�وم بج�رد المب�الغ المحص�لة نق��داً أثن�اء وجوده�ا ط�رف ص��احب  �

ب�ه عل�ى س�المة المنص�رف  العهدة وفى مواعيد غير محددة وعلى فترات دورية بالق�در ال�ذي يطم�ئن
 وإعداد تقارير تعرض على عميد األكاديمية أوالً بأول.

ال يجوز سداد قيمة االلتزام�ات عل�ى األكاديمي�ة إال بع�د التحق�ق م�ن ب�دء تنفي�ذ الغي�ر اللتزامات�ه طبق�اً  �
للتعاق��د المح��رر بين��ه وب��ين األكاديمي��ة وم��ع ذل��ك يج��وز لعمي��د األكاديمي��ة ص��رف مب��الغ مقدم��ة تح��ت 

حساب نظير خطاب ضمان وفقاً لما تتطلبه حاجة العمل وذل�ك بن�اء عل�ى م�ذكرة مقدم�ة م�ن الم�دير ال
 المالي وذلك في أضيق الحدود.
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يجب استيفاء كافة المستندات التي تؤيد وتثب�ت ص�حة وس�المة جمي�ع م�دفوعات األكاديمي�ة بص�ورها  �
 المختلفة والتأكد من عدم سابقة الصرف.

لص�رف أو التس�وية بم�ا يفي�د الص�رف أو التس�وية ويج�ب تس�جيل م�ا يفي�د يجب ختم جميع مستندات ا �
 ويثبت السداد على جميع المستندات.

األصل في الصرف أن يكون بشيكات إال إذا استدعت حاجة العمل فيكون نقداً ويكون ذلك في أضيق  �
د األكاديمي�ة ف�ي الحدود بعد استيفاء المستندات المعتمدة للصرف وفقاً للتعليمات التي تصدر م�ن عمي�

 هذا الشأن.
 يرجع إلى الالئحة المالية للميزانية والحسابات. األكاديميةفي حالة فقد الشيكات المسحوبة من  �
يعتمد عميد األكاديمية المدفوعات المتعلقة بنفق�ات االس�تقبال والم�ؤتمرات والمص�روفات الت�ي تتعل�ق  �

 بأعمال العالقات العامة. 
طة الصرف على بند اله�دايا بالمناس�بات المختلف�ة لألكاديمي�ة بم�ا ال يج�اوز يكون لعميد األكاديمية سل �

 جنيه في العام. ٥٠٠٠
ي��تم اعتم��اد المستخلص��ات النهائي��ة للمق��اولين أو أي���ة مب��الغ تتطلبه��ا أتع��اب الخب��راء والمستش���ارين  �

ب وش�ركات والمحكمين وتسويات استحقاقات الموردين والمقاولين والتأمينات االجتماعية أو الضرائ
 التأمين لجهات حكومية أو قطاع األعمال من سلطة العميد.

ال يجوز استخراج أذون سحب شيكات أو أمر صرف نقدية من الخزينة إال بعد المراجعة من الم�دير  �
 المالي أو من ينوب عنه ويعتمد ذلك عميد األكاديمية. 

ع�ن أس�بوع م�ن ت�اريخ انته�اء  ال يجوز بأي ح�ال م�ن األح�وال ت�أخير تس�وية أذون الص�رف المؤقت�ة �
المهمة أو الغرض المس�حوب م�ن أجل�ه المب�الغ م�ن الخزين�ة إال ف�ي الح�االت االس�تثنائية الت�ي يقره�ا 
عمي�د األكاديمي�ة وعل��ى المس�ئول ع��ن الخزين�ة وم��دير الحس�ابات متابع��ة تس�وية ه��ذه الم�دفوعات ف��ي 

 المواعيد المحددة.
تؤثر على األجر في الشهر الت�الي فيم�ا ع�دا م�ا يك�ون  تصرف األجور شهرياً وتسوى التغيرات التي �

 ناشئاً عن وفاة أو فصل أو انتهاء الخدمة ألي سبب من األسباب يجب أخذه في االعتبار فور حدوثه.
وال يج��وز ل��ه توكي��ل غي��ره  األكاديمي��ةتس��لم الش��يكات بص��افي أج��ور الع��املين باألكاديمي��ة لص��راف  �

 للصرف.
تح��ت الحس��اب إال بموافق��ة عمي��د األكاديمي��ة وبمقتض��ى خطاب��ات  ال يج��وز ص��رف م��دفوعات مقدم��ة �

 ضمان مع متابعة تنفيذ الخدمات المتفق عليها حتى تمام السداد وتصفية الحساب نهائياً.
يقت��رح الم��دير الم��الي باالش��تراك م��ع الم��دير اإلداري نظام��اً لص��رف األج��ور يك��ون محقق��اً للض��بط  �

 كاديمية العتماده. والرقابة الداخلية ويعرض على عميد األ
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 السلف المستديمة والمؤقتة -أ 
 .امن مجموع إيراداته %٤عن  األكاديميةال يجوز أن تتجاوز السلف المستديمة المحتفظ بها في  �

يشترط فيمن يعهد إليه بسلفة مستديمة أو مؤقتة أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة واألمانة ويتعين  �
إجراءات التأمين على جميع من يعهد إليهم بصرف شيكات أو سلف على اإلدارة المالية اتخاذ 

 مستديمة أو غيرها وذلك بالقدر الذي يغطى األخطار الطارئة من سطو أو سرقة أو خيانة أمانة.

يخضع الصرف من السلف المستديمة أو المؤقتة للقواعد والسلطات المعتمدة للصرف واتخاذ  �
 ء االستعاضة والتسوية وذلك قبل صرف قيمة االستعاضة.إجراءات المراجعة الكاملة عند إجرا

يجوز صرف سلفة مستديمة بترخيص من العميد وإذا اقتضى األمر يعاد تحديد قيمتها كلما دعت  �
حاجة العمل لذلك بعد عرض المدير المالي المبررات الالزمة واعتمادها من العميد بعد مضى ستة 

رف الشهري خالل تلك المدة ة وفى جميع األحوال أشهر من تاريخ صرفها في ضوء متوسط الص
من إجمالي المصروفات  %٤يجب مراعاة أال يزيد المنصرف من السلفة المستديمة على نسبة 

 .لألكاديميةالسنوية 
يستعاض ما يصرف من السلفة المستديمة كلما قاربت على النفاد وفى نهاية السنة المالية حيث يجب  �

 في البنك. األكاديميةفة لحساب أن يورد المتبقي من السل
يمسك كل من يعهد إليه بالسلفة المستديمة دفتراً خاصاً يقيد به كافة المصروفات من السلفة بالتفصيل  �

 أوالً ألول وعلى أن يدون القيد بهذا الدفتر بأرقام مسلسلة وتحمل مستندات السلفة نفس هذه األرقام.
غير معلومة من يقوم بجرد السلفة المستديمة ومطابقتها على  ينتدب المدير المالي أو ينيبه في مواعيد �

 القيد بالدفتر ويتم التأشير بنتيجة الجرد.
وذلك بناء على  األكاديميةيجوز للعميد الترخيص بصرف سلفة مؤقتة ألغراض خاصة بأعمال  �

 عرض المدير المالي.
أجله ويجب تسوية السلفة  يحدد بقرار الترخيص بالسلفة المؤقتة الغرض الذي رخص بالسلفة من �

 المؤقتة بمجرد إتمام الغرض.
إذا تأخر تسوية السلفة المؤقتة لمدة تزيد عن شهر فيجب على اإلدارة المالية مطالبة صاحب العهدة  �

 لتقرير ما يراه. األكاديميةالمالية بمبررات وأسباب التأخير للعرض على عميد 
سلفة على بدل السفر بحيث ال يتج�اوز قيم�ة الب�دل  يجوز للمدير المالي أو من ينوب عنه عند صرف �

المستحق عن م�دة المأموري�ة المص�رح به�ا ويتع�ين تس�وية ه�ذه الس�لفة ف�ي خ�الل أس�بوع م�ن ت�اريخ 
 انتهاء المدة المحددة للمأمورية.
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 نظام الرقابة والضبط الداخلي -ب 
 العميد.يضع المدير المالي برنامجاً كامالً للمراجعة الداخلية يعتمده  �
تق��وم اإلدارة المالي��ة باالش��تراك م��ع اإلدارات األخ��رى بوض��ع القواع��د واألنظم��ة الت��ي تكف��ل تحقي��ق  �

 لألكاديمي�ةتكامل أنظمة الرقابة الداخلية والربط بينها وإعداد النظ�ام الش�امل للض�بط والرقاب�ة المالي�ة 
 .األكاديميةعلى أن يعتمد من عميد 

سئول عن مراقبة تنفي�ذ كاف�ة الق�رارات واألنظم�ة المتص�لة بالض�بط المدير المالي أو من ينوب عنه م �
 .األكاديميةوالرقابة الداخلية والمعتمدة من عميد 

يضع المدير المالي نظام�اً يكف�ل الرقاب�ة عل�ى إع�داد واس�تالم وت�داول المطبوع�ات الت�ي تس�تعمل ف�ي  �
 .األكاديميةن عميد إثبات قيمة األموال وكذلك بمراجعة حفظها بعد استعمالها وتعتمد م

وتوقيع ثان من أمين ع�ام  األكاديميةيكون التوقيع على الشيكات من توقيعين أحدهما األول من عميد  �
 أو مدير الشئون المالية. األكاديمية

يكون طلب دفاتر الشيكات من البنك على النموذج المعد لذلك بعد اعتماده بالتوقيعين المعتمدين وعند  �
تشكل لجنة لفحص�ها وتس�ليمها إل�ى الم�دير الم�الي مرفق�اً به�ا ص�ورة  لألكاديمية ورود دفاتر الشيكات
 من إجراءات اللجنة.

يت��ولى الموظ��ف المخ��تص إمس��اك س��جل يب��ين في��ه حرك��ة اس��تالم وتس��ليم وارتج��اع دف��اتر الش��يكات  �
راء جرد ويراجع هذا السجل دورياً بمعرفة المدير المالي وحتماً في نهاية السنة المالية حيث يجب إج
 شامل للدفاتر المتبقية بدون استعمال مع التوقيع على أخر شيك استعمل بالدفاتر المستعملة.

في حالة فقد شيك أو دفتر شيكات غير مستعمل فعلى المختص بمجرد اكتشافه الفقد أن يخطر المدير  �
اة ـ ه�ذا بجان�ب اتخ�اذ المالي ليقوم بدوره بإخطار البنك فوراً بأرقام الشيكات المفقودة العتباره�ا ملغ�

 إجراءات التحقيق في واقعة الفقد لتحديد المسئولية.
وخطابات الض�مان  األكاديميةيضع المدير المالي نظاماً لحفظ ومتابعة بوالص التأمين على ممتلكات  �

وبوالص التأمين بحيث يحقق هذا النظام متابعة مدى سريان مفعول هذه البوالص أو الضمانات لحين 
 لغرض المقدمة من أجله.انتهاء ا

لألكاديمي��ة نظام��اً لل��تحفظ عل��ى المف��اتيح االحتياطي��ة للمخ��ازن المس��تعملة ف��ي  اإلدارييض��ع الم��دير  �
وال تس��تخدم المف��اتيح االحتياطي��ة إال ف��ي حض��ور لجن��ة تش��كل بق��رار م��ن العمي��د ويح��رر  األكاديمي��ة

 محضر بما يتم.
نظاماً لحف�ظ الوث�ائق والعق�ود والمس�تندات وتحدي�د  يضع المدير اإلداري باالشتراك مع المدير المالي �

المس��ئولين عنه��ا وإع��داد ص��ور معتم��دة منه��ا وتنظ��يم ت��داول ص��ورها عن��د الل��زوم وتعي��ين المخ��تص 
بتداول أصولها لحين إعادتها إلى الحفظ السليم بعد انتهاء الحاجة إلى تداولها وتأمين وحفظ األص�ول 

 .األكاديميةتمد هذا النظام من عميد بكافة الوسائل الممكنة وصيانتها ويع
م والحس��ابات الختامي��ة الس��نوية ف��ي المواعي��د المق��ررة ل��ذلك وطبق��اً للقواع��د ئتع��د اإلدارة المالي��ة الق��وا �

 كل ثالثة أشهر لعرضه على مجلس اإلدارة. لألكاديميةالمحاسبية كما تقوم بإعداد المركز المالي 
مرفق��اً به��ا كاف��ة التفص��يالت واإليض��احات  األكاديمي��ةد تع��رض الق��وائم المالي��ة المختلف��ة عل��ى عمي�� �

 الالزمة. 
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 المشتريات -ج 
 أوالً : إجراءات الشراء

 تخضع كافة العمليات التي تتعلق بشراء اللوازم والمهمات والخدمات التي تتمثل في :
ات مش�تريات األص��ول الثابت��ة م�ن (أراض��ى ـ مب�اني ـ س��يارات ـ أجه��زة تكيي��ف ـ أث��اث وماكين�� -أ

حاسبة ـ كمبيوتر ـ ماكينات كاتبة ـ مهمات مكتبية ـ الخ�زائن الحديدي�ة ـ أدوات حري�ق) وك�ل م�ا 
 يتطلبه سير العمل باألكاديمية.

 كافة أعمال المقاوالت المتعلقة باإلنشاءات والترميمات. -ب
ربائية ـ مشتريات قطع الغيار والمهمات المتنوعة (إطارات سيارات ـ لوازم سيارات ـ أدوات كه -ج

 لوازم تجارة متنوعة ـ أخشاب ـ أدوات نظافة ووقود)
 مشتريات األدوات الكتابية والمطبوعات ـ ورق التصوير ـ ورق االمتحانات. -د

 :حكمها لإلجراءات التاليةكافة التعاقدات والتركيبات الخاصة باإلنارة واألعمال الصحية وما في  -هـ
لقي�ام بعملي�ات الش�راء لص�الح األكاديمي�ة إال م�ن يخ�ول ل�ه ا األكاديميةال يجوز ألي من العاملين ب �

ذل��ك طبق��اً ألحك��ام ه��ذه الالئح��ة ويش��رط أال ينف��رد أح��د الع��املين ب��أي إدارة ب��إجراء كاف��ة مراح��ل 
 عمليات الشراء واالستالم.

ال يجوز ألي من العاملين باألكاديمية بصفته الشخص�ية ال�دخول أو بالواس�طة ف�ي عملي�ات تتعل�ق  �
 يات تكون األكاديمية طرف فيها.بالمشتر

ينشأ بإدارة المشتريات سجالً لقيد أس�ماء الم�وردين والمق�اولين ك�ل حس�ب تخصص�ه وك�ذلك كاف�ة  �
 البيانات المتعلقة بهم. ويلزم اإلعالن عن قيد الموردين سنوياً بالصحف اليومية. 

لميزاني�ة التقديري�ة لكاف�ة يصدر عميد األكاديمية أو من ينيبه األوامر الالزمة لتكوين لجان وضع ا �
احتياجات األكاديمية عن سنة كاملة على أن تراعى هذه اللجان موقف رصيد الصنف بالمخ�ازن، 
وتشكل بقرار من عميد األكاديمية لجنة لتلق�ى طلب�ات الش�راء م�ن األدوات المختلف�ة لدراس�تها ف�ي 

علي��ة له��ا والميزاني��ة الف األكاديمي��ةض��وء رص��يد الص��نف والموافق��ة عليه��ا ف��ي ض��وء احتياج��ات 
 التقديرية للشراء ثم عرضها على العميد.

األصناف التي يتم التعاقد عل�ى توري�دها يج�ب أن ت�ودع له�ا ق�در اإلمك�ان ف�ي عين�ات كامل�ة منه�ا  �
ترسل إحداها للمخازن واألخرى تبقى بإدارة المشتريات عل�ى أن يرف�ق به�ا بي�ان تفص�يلي يش�مل 

 ن الحصول عليها موقعاً عليها من المورد.كافة المواصفات المطلوبة والممك
تصدر أوامر التوريد عن طريق إدارة المشتريات وذلك عل�ى النم�اذج الت�ي ي�تم إع�دادها ويش�ترط  �

 في جميع األحوال اعتماد أوامر التوريد من عميد األكاديمية.
ش��راء تك��ون س��لطات وح��دود االعتم��ادات المالي��ة لش��راء األص��ول الثابت��ة والتكلي��ف باألعم��ال و �

 المستلزمات بطرق الشراء (المناقصة العامة والمحددة والممارسة واألمر المباشر من العميد).
يكون شراء جميع احتياجات األكاديمية وأقسامه المختلفة عن طري�ق مناقص�ات عام�ة يعل�ن عنه�ا  �

ويجوز عند االقتضاء أن يكون الشراء عن طريق مناقص�ات محلي�ة أو مح�ددة أو بالممارس�ة كم�ا 
يجوز أن يتم الشراء عن طريق األمر المباشر وتك�ون س�لطة الت�رخيص ب�اإلجراءات والب�ت فيه�ا 

 -بإسنادها أو إلغائها على الوجه التالي:
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 مجلس اإلدارة األكاديميةعميد  طريقة الشراء
 ما زاد على ذلك ٢٠٠٠٠ أوالً : المناقصات والممارسات
   ثانياً : الشراء باألمر المباشر

 ما زاد على ذلك جنيه ٢٠٠٠ تريات العاديةالمش -١
 ما زاد على ذلك جنيه ٥٠٠٠ مقاول األعمال -٢
 ما زاد على ذلك جنيه ٥٠٠٠ الشراء من محتكر -٣

 
 ثانياً : اعتماد توصيات البت في المزايدات من اختصاص العميد:

المتخصصة على التوريدات لعميد األكاديمية أن يتعاقد مباشرة دون مناقصات مع شركات قطاع األعمال 
 ج) وبترخيص من مجلس اإلدارة فيما زاد عن ذلك.١٠٠٠٠٠والمقاوالت في حدود مائة ألف جنيه (

لعمي�د األكاديمي�ة ش�راء الكت�ب والمج�الت العلمي�ة وال�دوريات وغيره�ا م�ن المص�نفات العلمي�ة ب��دون  �
 مارسة.ج) عشرة آالف جنيه وما زاد على ذلك يكون بم١٠٠٠٠مناقصة في حدود (

من قيم�ة العط�اء ويق�دم الت�أمين نق�داً أو بش�يك أو بخط�اب  %٢على مقدم العطاء تأمين مؤقت بعادل  �
ضمان على البنك وال يلتفت إلى العطاء غير المصحوب بالتأمين المؤقت كامالً ويستكمل هذا التأمين 

ستكمال نقداً أو شيك من قيمة العطاء على األقل في حالة إرساء العطاء وعلى أن يكون اال %١٠إلى 
مصرفي أو خطاب ضمان قبل التوقيع على العقود الخاصة بتنفيذ العملية وال تحتسب أية فوائ�د عل�ى 

 تلك التأمينات جميعها.
ال يجوز لمقدمي المعطاءات إدخال أي تعديالت على عط�اءاتهم م�ا ل�م ت�رد ه�ذه التع�ديالت قب�ل آخ�ر  �

 موعد لتقديم العطاءات.
ي قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء األسباب وب�دون أن يك�ون لمق�دم العط�اء أي لألكاديمية الحق ف �

 حق قبل األكاديمية نتيجة استعماله هذا الحق.
ترد التأمينات المؤقتة ألصحاب العطاءات غير المقبولة بدون انتظار منهم لها على أن يتم ذلك خالل  �

لتأمينات النهائي�ة فت�رد للم�وردين بع�د تنفي�ذ عشرة أيام من تاريخ إخطارهم بعدم قبول عطاءاتهم أما ا
 جميع التزاماتهم قبل األكاديمية في الموعد الذي تحدده األكاديمية في العقد.

مقدار الغرامات التي توقع على الموردين في حالة التأخير ينص عليها في ك�ل عق�د عل�ى ح�دة وذل�ك  �
 وفقاً لظروف كل عملية.

ف��تح المظ��اريف والتفري��غ بع��د انته��اء الموع��د المح��دد لتق��ديم يف��تح ص��ندوق العط��اءات بمعرف��ة لجن��ة  �
العط��اءات وبع��د انته��اء اللجن��ة م��ن أعماله��ا وتحري��ر المحض��ر ال��الزم يس��لم المحض��ر ومظ��اريف 
العطاءات ومشتمالتها إلى رئيس لجنة البت ويجب أال تقل المدة المحددة بتقديم العطاءات عن خمس�ة 

 عشر يوماً من تاريخ النشر.
ء ي�رد إل�ى األكاديمي�ة بع�د المواعي�د المح�ددة لقب�ول العط�اءات ال يف�ض مظروف�ه وي�رد إل�ى كل عط�ا �

 مقدمه كما هو.
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يصدر عميد األكاديمية ومن ينيبه األوامر اإلدارية الالزم�ة لتش�كيل لج�ان ف�ض المظ�اريف والتفري�غ  �
ر تثب�ت في�ه م�ا فور انتهاء الميعاد المحدد لقبول العطاءات تقوم لجنة فض المظ�اريف بتحري�ر محض�

 -يلي:
 عدد المظاريف. .أ
 أسماء مقدميها. .ب
 بيان التأمين المرفق بالعطاء. .ج
 ملخص الشروط والتحفظات التي يتضمنها العطاء. .د
 أية مشتمالت أخرى لمظروف العطاء من أوراق أو عينات أو مستندات. .ه
 تحليل العطاءات إذا دعت الحاجة إلى ذلك. .و
ب�ت أن توص�ى بتجزئ�ة عملي�ة الش�راء بش�رط أن ال تتع�ارض إذا تساوى عطاء أو أكثر جاز للجن�ة ال �

 التجزئة مع مصلحة األكاديمية.
إذا اشترط مقدم العطاء المناسب تاريخاً معيناً للتنفيذ يتعارض م�ع مص�لحة األكاديمي�ة ج�از للجن�ة أن  �

 توصى بالتعاقد مع صاحب العطاء التالي.
عم��ال جدي��دة الزم��ة لإلنش��اءات والتجدي��دات يج��وز لعمي��د األكاديمي��ة الموافق��ة عل��ى إس��ناد تنفي��ذ أ �

والتأسيسات لمق�اولين س�بق التعاق�د معه�م عل�ى أعم�ال مماثل�ة تمام�اً وب�ذات المواص�فات ف�ي عملي�ات 
سابقة بنفس األسعار بالبنود السابق التعاقد عليها دون زيادة وتح�دد م�دة التنفي�ذ الالزم�ة لحج�م العم�ل 

 التعاقد عليها.قياساً على العمليات المماثلة السابق 
يخطر مقدم العطاء الذي يرسو عليه العطاء في ظرف أسبوع على األكثر من تاريخ االعتماد بنتيجة  �

المناقصة كما يطلب إليه اإلخطار نفسه إيداع التأمين النهائي خالل سبعة أيام من ت�اريخ الي�وم الت�الي 
 وعين على األكثر من تاريخه.لإلخطار ثم الحضور لتوقيع العقد الذي يجب أن يتم في خالل أسب

تسرى مدة التوريد من تاريخ اليوم التالي إلخطار المورد بقبول العطاء أما تنفيذ األعم�ال والخ�دمات  �
 فتبدأ من تاريخ تسليم الموقع.

عن��د ت��أخر الم��ورد أو المق��اول األص��لي ف��ي الوف��اء بالتزامات��ه ف��ي المواعي��د المح��ددة يح��ق لألكاديمي��ة  �
 كليف أحد الموردين اآلخرين بالقيام بالوفاء الكلى أو الجزئي للعملية.مصادرة التأمين وت

 
 المخازن -د 

من استالم وصرف األصناف وتخزينها وصيانتها  األكاديميةيعمل بهذه الالئحة في كل ما يتعلق بمخازن 
 والمحافظة عليها وإرجاعها وإمساك الدفاتر الحسابية الخاصة بها.

نوياً سياس��ة تم��وين المخ��ازن عل��ى أس��اس ت��وفير كاف��ة احتياج��ات ومس��تلزمات يعتم��د عمي��د األكاديمي��ة س��
األكاديمية من جميع األصناف والمهمات لمواجهة البرامج طبقاً للخطة السنوية ويما ال يعطل سير العم�ل 

 باألكاديمية.
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 تشكل لجنة بقرار من العميد لتحديد مركز موجودات المخازن تتولى:

 ى للتموين.تحديد الحد األقص -أ
 تحديد حد الطلب للتموين الذي يجب أن تبدأ عنده إجراءات الشراء. -ب
 تحديد الخط الحرج للمخزون الذي يتعين عنده ورود الكميات المتعاقد عليها. -ج

يشرف على أعمال المخازن اإلدارة المالية باألكاديمية وهى المس�ئولة ع�ن تنفي�ذ أحك�ام ه�ذه الالئح�ة  �
 حسابات المخازن وتنظيم أعمالها ومالحظة أعمال أمناء المخازن. من المشتريات وضبط

 يكون للمخازن أمين متفرغ يتولى الشئون المالية التأمين عليه ومتابعة الضمانات المالية. �
يكون أمين المخزن مسئوالً عن اإلشراف عل�ى تخ�زين األص�ناف والمهم�ات الت�ي بعهدت�ه وص�يانتها  �

 ي المخزن الواحد تكون مسئوليتهم تضامنية.وصرفها ـ وإذا تعدد األمناء ف
 يعتمد عميد األكاديمية السجالت والنماذج والمستندات التي تستخدم في أغراض المخازن. �
ال يجوز اتخاذ أي إجراءات للصرف أو اإلضافة بدون حضور أمين المخزن أو مس�اعديه وم�ع ذل�ك  �

 تشكل بأمر من مدير الشئون المالية.يجوز عند الحاجة إجراء الفتح بمعرفة وتحت مسئولية لجنة 
جميع المعلومات الت�ي تل�زم المتعاق�دين وغي�رهم ال يج�وز اطالعه�م عليه�ا إال بمعرف�ة الم�دير الم�الي  �

 لألكاديمية.
عل��ى الم��دير الم��الي أن يض��ع نظام��اً محكم��اً لمراقب��ة إخ��راج األص��ناف م��ن أب��واب المخ��ازن حت��ى ال  �

 يتسرب أصناف لم يصرح بإخراجها.
 

 االستالم  ـ  التخزين  ـ  الصرف : أوالً 
عند ورود أصناف متعاقد عليها يقوم أمين المخ�زن بع�د مراجعه�ا عل�ى العق�د أو عل�ى أم�ر التوري�د  �

استالمها تحت الفحص بمقتضى محضر أو إذن استالم عل�ى ص�ورة الف�اتورة وتثب�ت ف�ي ك�ل حال�ة 
للمخ��ازن وأن االس��تالم ف��ي غي��ر  األص��ناف ال��واردة وكمياته��ا وحالته��ا الظاهري��ة وت��اريخ وروده��ا

 المخازن حسب نظام العمل أو شروط التعاقد.
تقيد الفواتير عند وروده�ا ف�ي س�جل خ�اص تب�ين في�ه اإلج�راءات الخاص�ة بك�ل ف�اتورة إل�ى أن ي�تم  �

 التصرف فيها نهائياً.
ارة إذا وردت أصناف قبل ورود الفاتورة فيحرر أم�ين المخ�زن ش�هادة إداري�ة تعتم�د م�ن م�دير اإلد �

المالية يبين فيها جميع األصناف الواردة وتقيد بسجل خاص ثم يطالب المورد بإرسال الف�اتورة ف�ي 
الحال على أن تتخذ حيال هذه األصناف جميع اإلجراءات المخزنة بما فيها الفحص بمعرفة اللج�ان 

وعن�د وروده�ا الفنية وتعتمد من عميد األكاديمية ويراعى عدم صرف الثمن إال بعد ورود الف�واتير 
 يدون عليها رقم وتاريخ الشهادة اإلدارية وتتخذ إجراءات صرف الفاتورة في حالة قبول األصناف. 

يجوز ألمين المخزن قبول أص�ناف غي�ر متعاق�د عليه�ا كالعين�ات أو األص�ناف المس�لمة عل�ى س�بيل  �
أن يع�د س�جل خ�اص اإلعارة أو األمانة بقصد تخزينها وذلك بعد أخذ موافقة عميد األكاديمي�ة عل�ى 

 تقيد هذه األصناف بالمخازن ويخطر مجلس اإلدارة بالنسبة للهيئات وبموافقة الوزارة.
 ال يجوز قبول الهبات مالية أو عينية إال بعد موافقة مجلس اإلدارة والوزارة. �
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 الفحص واالستالم النهائي للمشتريات ثانياً :
ق�رار م�ن عمي�د األكاديمي�ة م�ن ث�الث أعض�اء يتم الفحص فور ورود األصناف بمعرفة لجنة مشكلة ب �

على األقل عل�ى أن يك�ون م�نهم عض�و فن�ي وتتناس�ب وظ�ائفهم م�ع أهمي�ة وقيم�ة م�ل رس�الة ويج�وز 
 الفحص في غير المخازن وفقاً لشروط العقد.

يخط��ر الم��ورد بخط��اب موص��ى علي��ه بميع��اد الفح��ص ف��إذا ل��م يحض��ر الفح��ص ه��و أو مندوب��ه تتخ��ذ  �
 الفاتورة إذا لزم األمر دون أن يكون له حق االعتراض. إجراءات الفحص وتصحح

تحرر لجنة الفحص محضراً بإجراءاتها وتوصياتها تبين فيه األصناف ومواصفاته وكمياتها والنس�بة  �
 المئوية التي تم فحصها ونتائج التحليل وأسباب القبول والرفض.

ا عل��ى أن�ه إذا اس�تدعت حال�ة العم��ل ال تقب�ل أص�ناف إال إذا كان�ت مطابق��ة للمواص�فات المتعاق�د عليه� �
 %١٠قبول بعض األصناف التي تقل في المواصفات عن المتعاقد عليه في حدود نسبة ال تزي�د ع�ن 

وعل��ى لجن��ة الفح��ص بع��د الحص��ول عل��ى تص��ديق م��ن عمي��د األكاديمي��ة تحدي��د نس��ب ال��نقص ف��ي 
المورد على التخفيض  المواصفات وتخفيض الثمن بما ال يقل عن هذه النسب والحصول على موافقة

 فإذا لم يقبل ترفض األصناف.

يقوم أمين المخزن بإخط�ار إدارة المش�تريات باألص�ناف الت�ي قبل�ت واألص�ناف المرفوض�ة وأس�باب  �
 الرفض لالتصال بالمورد والتصرف فيها.

األصناف المرفوضة يطلب من المورد س�حبها خ�الل م�دة معين�ة وتوري�د ب�دالً منه�ا أص�ناف مطابق�ة  �
 %١صفات إذا رؤى ذلك ـ فإذا لم يقم بسحبها في الميعاد تحصل عنها مصاريف تخزين بواق�ع للموا

ويحق بعد ذلك بي�ع األص�ناف ويخص�م م�ن  %٤من قيمتها عن كل أسبوع أو جزء منه وبحد أقصى 
الثمن مما يكون مستحقاً للمورد وال يكون للمورد الحق في الرج�وع بأي�ة تعويض�ات عم�ا ق�د يص�يب 

لمرفوضة من فقد أو نقص .. الخ ويجوز لعميد األكاديمية التجاوز عن توقيع كل أو بعض األصناف ا
هذه الغرامة في حالة الظروف القاهرة وكذلك في حالة قيام المتعهد بتنفيذ التزاماته مع ع�دم اإلخ�الل 

ت�أمين بتنفيذ العقد ضد المورد يراعى عدم رد األصناف المرفوضة إليه ف�ي حال�ة ع�دم توري�د قيم�ة ال
 المستحق على العقد ويتم التصرف فيها في ضوء ما يتقرر بالنسبة لمصير العقد.

الطرود والعبوات التي تستدعى عل�ى طبيع�ة العم�ل أو طبيع�ة األص�ناف ألس�باب اض�طرارية ت�أخير  �
فتحها وتأجيل الفحص تبعاً لذلك تؤخذ موافقة عميد األكاديمية على أن يع�اد إج�راء الفح�ص الظ�اهرة 

ها الراهنة والتأكد من طبيعة األصناف الت�ي ب�داخلها م�ا أمك�ن إل�ى أن ي�تم الفح�ص النه�ائي وإذا بحالت
كانت هذه األص�ناف م�ؤمن عليه�ا يراع�ى م�د س�ريان الت�أمين إل�ى أن ي�تم ف�تح ه�ذه الط�رود وإج�راء 

 الفحص النهائي.
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 التخزين والصرف ثالثاً:
 خزن المختص وتقدي عهدته.جميع األصناف التي ترد للمخزن يتسلمها أمين الم �
يحتفظ المخزن بسجالت أو بطاقات يثبت فيها أساساً رقم الصنف والكميات الواردة والمنص�رفة لك�ل  �

 صنف على حدة وفقاً للنظم التي توضع لذلك.
يتم تخزين األصناف وف�ق طبيعته�ا وبم�ا يكف�ل س�هولة ت�داولها وال�تحفظ عليه�ا م�ن التل�ف أو الض�ياع  �

 وسهولة جردها.
عى أمين المخزن المختص التبليغ عن موقف الصنف عند وصوله إل�ى ح�د الطل�ب والح�د األدن�ى يرا �

 للرصيد.
يراعى أمين المخزن التبليغ عن األصناف الراكدة بالمخزن ويقوم بتقديم كشوف بما في عهدت�ه منه�ا  �

 قبل الجرد السنوي وذلك للمدير المالي.
المدير المالي لألكاديمي�ة وعمي�د األكاديمي�ة وفق�اً صرف األصناف يجب أن يتم بمستندات معتمدة من  �

 ألحكام هذه الالئحة وطبقاً للتعليمات واإلجراءات التي يقررها العميد في هذا الشأن.
ال تصرف مهمات من المخازن على سبيل اإلع�ارة أو اإليج�ار إال بتص�ريح م�ن عمي�د األكاديمي�ة أو  �

يثب��ت في��ه حال��ة األص��ناف المع��ارة عن��د خروجه��ا م��ن ينيب��ه وبموج��ب محض��ر يعتم��ده الم��دير الم��الي 
ويجب تحديد موعد اإلع�ارة لألص�ناف المع�ارة عل�ى أن تع�د م�ذكرة يثب�ت فيه�ا حال�ة األص�ناف عن�د 
ورودها إلى المخزن ويتحمل المستفيد بقيمتها إذا تبين من الفحص أنه ق�د أس�ئ اس�تعمالها أو أص�ابها 

 تلف نتيجة اإلهمال.

 كهيناالرتجاع والت رابعاً:
 يكون ارتجاع األصناف إلى المخازن أساساً في الحاالت اآلتية:

 زيادة المنصرف عن الحاجة. -أ
 األصناف التي صرفت خطأ. -ب
 األصناف غير الصالحة لالستعمال (الكهنة).  -ج
األصناف المطلوبة ارتجاعها إلى المخازن يجب أن يق�دم عنه�ا طل�ب نم�وذج خ�اص يب�ين ب�ه س�بب  �

 المرتجع. االرتجاع وحالة
ال تقب��ل األص��ناف المرتجع��ة للمخ��ازن بموافق��ة م��ن الم��دير الم��الي إال بع��د فحص��ها وإثب��ات حالته��ا  �

بمعرفة لجنة فنية تشكل لهذا الغرض وكذلك يجوز ارتجاع هذه األصناف إلى المخازن دون فحص 
 من اللجنة بقرار من عميد األكاديمية وذلك بعد بيان المبررات.

ة أن تتأك��د م��ن ص��حة أس��باب االرتج��اع كم��ا تق��رر حال��ة األص��ناف المطل��وب عل��ى اللجن��ة الم��ذكور �
ارتجاعها إما أنها جيدة أو تالفة وقابل�ة لإلص�الح أو االس�تعمال أو تالف�ة. وال يمك�ن اس�تعمالها وف�ى 
حالة التلف توضح اللجنة ما إذا كانت نتيجة لالستعمال العادي أو أي سبب أخر مع تحديد المسئولية 

ارات اللجنة من عميد األكاديمية مع مراعاة األحكام الخاصة بالفق�د والتل�ف ال�واردة به�ذه وتعتمد قر
 الالئحة. 



 )٤٤(

 خامساً: الرقابة على المخازن ومراقبة المخزون
 تتم المراقبة على المخازن بالطرق اآلتية :

 .عن طريق مراقبة المخازن لدفاتر الشطب والتأكد من صحة القيود في سجالت المخازن -أ
 عن طريق الجرد الداخلي الذي يجريه أمين المخزن على فترات. -ب
 عن طريق لجان الجرد السنوية أو الدورية المشكلة بقرار من العميد. -ج
تمسك حسابات المخازن والعهد بالطريقة المزدوجة حيث يمسك دفتر يقيد جميع األص�ناف ال�واردة  �

فت�ر خ�اص لك�ل ص�نف م�ن األص�ناف ويمك�ن للمخازن والمنصرفة منها أوالً بأول مع تخص�يص د
استعمال الدفتر ألكثر من سنة ويالحظ أن يقفل سنوياً وتفتح صفحة جديدة للسنة المالية التالية يثبت 
في السطر األول منه�ا ف�ي حس�اب ك�ل ص�نف م�ع تخص�يص ص�حائف أو دف�اتر خاص�ة لألص�ناف 

 المستعملة المرتجعة وأخرى للكهنة. 
ر أمناء المخازن والمسئولون عن حفظ األصناف ويقابله دفتر أخر يمسك يجوز أن يمسك هذه الدفات �

بمعرفة اإلدارة المالية يقيد به جميع األصناف الواردة للمخازن والمنصرفة منها أوالً ب�أول بالكمي�ة 
والقيمة وتراجع الدفاتر شهرياً مع مثيلته�ا م�ع مطابق�ة القي�ود وعن�د ظه�ور اخ�تالف تفح�ص أس�بابه 

 الرقابة على المخازن. وذلك إلحكام
 

 سادساً: المراقبة الداخلية
على رئيس المخازن التأكد دورياً من س�المة التخ�زين وإج�راءات الص�رف واإلض�افة وم�ن ص�حة  �

 الرصيد وذلك بإجراء جرد دوري للمخازن التابعة له ومراقبة القيد بالدفاتر.
س�نة المالي�ة بواس�طة لج�ان م�ن أمن�اء يجب جرد المخازن فعلياً مرة كل سنة على األقل قبل نهاي�ة ال �

المخازن ويتم تشكيل هذه اللجان وتحدي�د مواعي�د الج�رد طبق�اُ لل�نظم والتعليم�ات الت�ي تص�در ب�ذلك 
 على أنه بالنسبة لألصناف المستديمة المسلمة كعهدة يجب جردها مرة على األقل كل سنتين.

زيادة وعلى أم�ين المخ�زن المخ�تص تقوم المخازن من واقع كشوف الجرد بإعداد كشف بالعجز وال �
 إيضاح سبب الزيادة والعجز في كل حالة ثم تعرض النتيجة على عميد األكاديمية للتصرف.

 يجوز تسوية العجوزات والزيادات إذا ثبت أن ذلك كان نتيجة خطأ في القيد. �
 ال يجوز تسوية أي عجز مقابل زيادة إال في األحوال اآلتية: �
بسبب خط�أ ف�ي ص�رف أص�ناف ب�دالً م�ن أص�ناف أخ�رى مش�ابهة تتع�ذر إذا ثبت أن العجز كان  -١

 التفرقة بينهما.
 إذا ثبت أن العجز كان بسبب احتساب زيادة مقابلة في جرد سابق خطأ. -٢
 إذا ثبت وجود خطأ عادى في قيد الوارد والمنصرف. -٣
اف أو خالف�ه يجوز تسوية العجوزات الناتجة عن تجزئة الصرفيات أو بسب قابليتها للتبخر أو الجف �

 وذلك بشرط أن تكون هذه التسوية في حدود النسب والمعدالت التي تقررها الجهة الفنية المختصة. 
يتحمل المسئول عن المخزن أو العهدة قيمة العجز وتسرى على ذلك أحكام الفق�د أو التل�ف ف�ي ه�ذه  �

ادة أمين المخزن فيسرى الالئحة إال إذا ثبت لألكاديمية أن العجز كان نتيجة ألسباب خارجة عن إر
 على جانب األكاديمية طبقاً لقرارات عميد األكاديمية.



 )٤٥(

جنيه (خمسمائة جنيه) بدون مس�تندات  ٥٠٠لعميد األكاديمية أن يرخص في تسوية مبالغ في حدود  �
 إذا وجدت مبررات تستدعى ذلك وما زاد على ذلك يكون بموافقة مجلس اإلدارة.

وجوده��ا بالمخ��ازن أو ف��ي عه��دة أي ف��رد فعل��ى أم��ين المخ��زن أو إذا فق��دت أص��ناف أو تل��ف أثن��اء  �
صاحب العهدة أو رؤسائهم إب�الغ رئ�يس المخ�ازن ف�وراً لع�رض الموض�وع عل�ى عمي�د األكاديمي�ة 

 للتصرف فيه بعد الرجوع إلى نتيجة التحقيق في هذا الشأن.
ع�ن الفق�د أو التل�ف غي�ر  إذا كان الفقد أو التلف بسبب اإلهمال أو سوء االستعمال فيتحمل المس�ئول �

القابل لإلصالح قيمة الص�نف بالكام�ل بحس�ب س�عر الش�راء أو س�عر الس�وق أيهم�ا أكب�ر م�ع ج�واز 
 خصم نسبة مئوية نظير استهالك تحددها لجنة فنية.

 أما بالنسبة لألصناف التالفة والتي تقرر لجنة فنية إمكان إصالحها فيتبع بشأنها ما يلي: �
ال يؤثر على كفاءة الصنف بعد اإلصالح تحصل تكاليف اإلصالح الفعلية بالنسبة لإلصالح الذي  -١

 من المسئول عن التلف.
بالنس��بة لإلص��الح ال��ذي ال يص��ل إل��ى الكف��اءة فيحص��ل م��ن المس��ئول ع��ن التل��ف قيم��ة اإلص��الح  -٢

 مضافاً إليه القيمة التي تقررها اللجنة الفنية كفرق للكفاءة.
القيمة التي يتحملها المسئول عن التل�ف قيم�ة م�ا يطال�ب ب�ه إذا وفى كلتا الحالتين يراعى أال تزيد 

 أمكن الحصول على الصنف جديداً وبدون تعطيل العمل.
إذا كان الفقد أو التلف بسبب السرقة أو اإلكراه أو سطو أو حريق أو تالع�ب أو تبدي�د أو بس�بب أي  �

كاديمي�ة التخ�اذ اإلج�راءات ح�ادث أخ�ر مهم�ا كان�ت قيم�ة الص�نف الفاق�د أو الت�الف يخط�ر عمي�د األ
 اآلتية فور اكتشاف الحادث :

إبالغ الشرطة وإذا لزم األمر النيابة كما تبلغ الجهات الضامنة للعهدة ويجوز لعميد األكاديمية أن  -١
يرجئ إبالغ الشرطة والنيابة لحين االنتهاء من إجراءات التحقيق اإلداري ويجوز عدم اإلخط�ار 

 ر عنه التحقيق.إذا رأى ذلك نتيجة لما يسف
تشكيل لجنة تحقيق من غير م�وظفي القس�م ال�ذي حص�ل ب�ه الح�ادث للتح�ري ع�ن أس�باب ومنش�أ  -٢

التلف والتحقيق عم�ا إذا ك�ان التل�ف نش�أ بس�بب غي�ر اإلهم�ال م�ن أح�د األف�راد واقت�راح أي نظ�م 
 وإجراءات لتالفى وقوع مثل هذه الحوادث مستقبالً.

موج��ودة بالمك��ان ال��ذي ح��دث في��ه الح��ادث إلمك��ان حص��ر تق��وم لجن��ة التحقي��ق بج��رد األص��ناف ال -٣
 األصناف الفاقدة أو التالفة والتكاليف التقديرية ويعرض تقريرها على العميد للتصرف.

في الحاالت التي يتقرر فيها ع�دم المس�ئولية الشخص�ية ع�ن الفق�د أو التل�ف يج�وز لعمي�د األكاديمي�ة  �
نب األكاديمية في حاالت الفقد أو التل�ف الت�ي ال تزي�د خصم ثمن األصناف الفاقدة أو التالفة على جا

 قيمتها على مائة جنيه وما زاد على ذلك يكون القرار لمجلس اإلدارة.
تقدم العطاءات في مقر األكاديمية داخل مظروف على أن يكتب على المظروف بخط واض�ح (اس�م  �

 المورد ـ عطاء ـ تاريخ فتح المظاريف)

 ]٨٧مادة [
في أي شأن لم يرد ب�ه  ١٩٨٧لعام  ١٠٨٨الئحة المعاهد الصادرة بالقرار الوزاري رقم  يتم الرجوع إلى

 نص في هذه الالئحة.



 )٤٦(

 التاسعالباب 
 مكتب توكيد الجودة واالعتماد

 باألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي
 

الهيئ�ة القومي�ة لض�مان ج�ودة من السيد رئيس الجمهورية بإنشاء  ٢٠٠٦لسنة  ٨٢بناءاً على القانون رقم 
بإص��دار  ٢٠٠٧لس��نة  ٢٥التعل��يم واالعتم��اد، بع��د إق��راره م��ن مجل��س الش��عب، والق��رار الجمه��وري رق��م 

الس��يد رئ��يس مجل��س أمن��اء األكاديمي��ة  عل��ى تص��ديق اً ، وبن��اء٢٠٠٦لس��نة  ٨٢الالئح��ة التنفيذي��ة للق��انون 
نشاء مكتب الجودة باألكاديمية الحديثة للهندسة ، تقرر إ١٤/١/٢٠١٠الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بتاريخ 

 -والتكنولوجيا على النحو التالي:

  ]٨٨[مادة 
 :إنشاء مكتب ووحدات الجودة باألكاديمية

ينشأ باألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى "مكتب توكيد الجودة واالعتماد " ويعتبر امتداداً 
ً ويتبع عميد  ٢٥/١/٢٠٠٦ فيتشكيله  تم الذيلمكتب متابعة الجودة   ويعامل كمكتب مستقل إداريا

 الشعبة" ويرأسها رئيس بالشعبة"وحدة الجودة  شعبة علميةاألكاديمية. كما يتم تشكيل مجموعة عمل بكل 
 وبالتنسيق مع مكتب توكيد الجودة واالعتماد باألكاديمية.

  ]٨٩[مادة 
 :عببالشرسالة المكتب ورساالت وحدات الجودة 

 رسالة المكتب:أوالً: 
توثيق وتقويم األداء لكافة عناصر وأنشطة المنظومة التعليمية في ضوء معايير التقويم الصادرة عن 

واالعتماد من أجل تحقيق الجودة الشاملة والتطوير المستمر لمنظومة  الهيئة القومية لتوكيد جودة التعليم
التنافسية لمخرجات التعليم والتي يتحقق معها التواجد التعليم، واالرتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة 

 لألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى على خريطة المؤسسات التعليمية المتميزة.

 : بالشعبرسالة وحدات الجودة  ثانياً :
من مجلس بما يتوافق مع رسالة المكتب وتعتمدها  االرسالة الخاصة به بالشعبتحدد وحدات الجودة 

 .الالئحة الخاصة بالجودة واالعتماداألكاديمية وتعلنها خالل شهر واحد من صدور 



 )٤٧(

  ]٩٠[مادة 
 :بالشعبرؤية المكتب ورؤى وحدات الجودة 

 رؤية المكتب:أوالً : 
األكاديمية بحيث تكون قادرة على التطوير  شعباكتمال مقومات نظم توكيد الجودة الداخلية بجميع 

ؤهلها للحصول على االعتماد المؤسسي لها واألكاديمي لبرامجها من الهيئة القومية لتوكيد المستمر بما ي
 واالعتماد. جودة التعليم

 :بالشعبرؤية وحدات الجودة ثانياً : 
الرؤية الخاصة بها بما يتوافق مع رؤية المكتب وتعتمدها من مجلس  بالشعبتحدد وحدات الجودة 

 .الئحة الجودة واالعتمادواحد من صدور األكاديمية وتعلنها خالل شهر 

  ]٩١[مادة 
 أهداف المكتب والوحدات:

المكتب ووحدات الجودة باألقسام إلى توثيق وتقويم األداء وتطوير العملية التعليمية وخدمة  يهدف
لبرامجها وذلك من خالل  واألكاديمي المؤسسيوكذلك العمل على االعتماد   المجتمع وتنمية البيئة

 ف الفرعية التالية: األهدا
تقويم العملية التعليمية من خالل قياس مؤشرات األداء لمدخالت ومخرجات العملية التعليمية (هيئة  -١

 ). الخ…. الخريجون  –الطالب  –العاملون  –التدريس 
تصميم وإعداد نماذج االستمارات أو األدوات الالزمة للتقويم بحيث تتضمن آليات ومعايير التقويم  -٢

 ات اإلجرائية الالزمة لتنفيذ نظام التقويم. والخطو
نشر ثقافة التقويم بين أعضاء هيئة التدريس والطالب من خالل تنظيم حلقات النقاش وورش العمل  -٣

 والدورات التدريبية التي تعني بتقويم األداء وضمان الجودة. 
حدات المماثلة في تبادل الخبرات واألفكار الخاصة بتطوير التعليم الجامعي مع المراكز والو -٤

 الجامعات المصرية والعربية والعالمية واالستفادة منها في تحقيق التطوير المنشود. 
إنشاء قاعدة معلومات وملفات متكاملة لجميع البرامج الدراسية والمقررات الدراسية لكل الدرجات  -٥

لتقويم الصادرة عن الهيئة العلمية التي تقدمها األكاديمية تمهيداً العتماد ما يتفق منها مع معايير ا
 القومية لتوكيد جودة التعليم واالعتماد. 

وتقديم  تحديد جوانب القوة والضعف في اإلمكانيات والبرامج الدراسية التي تقدمها األكاديمية -٦
 المقترحات والوسائل المناسبة للتغلب عليها. 

إلى مستوى متميز بين خريجي  األكاديمية المختلفة لبرامجها للوصول بخريجيها شعبمتابعة تطوير  -٧
 الكليات المناظرة األخرى بما يحقق لهم القدرة التنافسية العالية في سوق العمل. 

العمل على إيجاد قنوات اتصال مع الهيئات القومية والدولية التي تهتم بتقويم وتوكيد الجودة في  -٨
 ية باألكاديمية. التعليم الجامعي لتبادل الخبرة بما يطور من أداء العملية التعليم

 إعداد ومتابعة البرامج التدريبية التي تسهم في تطبيق آليات ضمان الجودة ومتطلبات االعتماد.   -٩



 )٤٨(

  ]٩٢[مادة 
 تشكيل مجلس إدارة المكتب:

تكون تبعية المكتب مباشرة للسيد عميد األكاديمية ويتولى إدارة المكتب مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار 
 كاديمية لمدة ثالثة سنوات على النحو التالي:من السيد عميد األ

 رئيس المكتب هو عميد األكاديمية �
 نائب رئيس المكتب هو وكيل األكاديمية �
 التعليم. فيمدير المكتب يعين من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة في مجال ضمان الجودة  �
الخمس  الشعبمثلون عدد خمسة من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة في مجال توكيد الجودة ي �

 لألكاديمية.
 أحد اإلداريين باألكاديمية. �
 أعضاء هيئة التدريس. معاونيأحد  �
ً و من  � األنشطة الطالبية يتم  في الفعالينطالب أو طالبة من طلبة األكاديمية المتفوقين دراسيا

 بداية العام الدراسي. فياختيارهم سنوياً 
ارج األكاديمية بحد أقصى ثالثة باقتراح من مجال توكيد الجودة من خ فييجوز ضم خبراء  �

 مدير المكتب.

  ]٩٣[مادة 
 :بالشعبتشكيل وحدات الجودة 
 :اآلتيعلى النحو  بالشعبيتم تشكيل وحدات الجودة 

 بالشعبة.هو رئيس وحدة الجودة  الشعبةرئيس  �
 بمكتب الجودة باألكاديمية.الشعبة يمثل  الذيعضو هيئة التدريس  �
 يئة التدريس ذوي الخبرة في مجال توكيد الجودة.من أعضاء ه ٢عدد  �
 من معاوني أعضاء هيئة التدريس ويقومون بالمعاونة في تنفيذ أنشطة الوحدة. ٢عدد  �
ً ومن الشعبة طالب وطالبة من طلبة  � في األنشطة الطالبية يتم  الفعالينالمتفوقين دراسيا

 .الشعبةاختيارهم بواسطة مجلس 
 .الشعبةأحد اإلداريين ب �

 ]٩٤[مادة  
 اختصاصات مجلس إدارة المكتب:

 إقرار السياسات العامة والخطط التي تحقق أهداف المكتب.  -١
ورفعها للسيد الشعب اقتراح الحوافز والمكافآت لألنشطة المتميزة للعاملين بالمكتب ومكاتب  -٢

 عميد األكاديمية. 
وتوثيق مواصفات المواد والبرامج دارة عملية إعداد الدراسة الذاتية لألكاديمية ومتابعة تحديثها إ -٣

 للشعب.ومراجعة التقارير السنوية 



 )٤٩(

 التخطيط لعمليات توثيق وتقويم األداء وتطوير العملية التعليمية ومتابعة التنفيذ. -٤
 .المختصة للشعبالمختلفة الالزمة وتسليمها  الرأيإعداد نماذج استطالع  -٥
 للمكتب ورفعها للسيد عميد األكاديمية نويالسوإعداد التقرير  للشعبمراجعة التقارير السنوية  -٦
لألكاديمية من الهيئة القومية  المؤسسياتخاذ اإلجراءات الالزمة العتماد البرامج واالعتماد  -٧

 لضمان جودة التعليم واالعتماد.

  ]٩٥[مادة 
 :الشعباختصاصات مكاتب 

 إعداد وتطوير مواصفات المواد الدراسية وتقاريرها السنوية  -١
 للبرامج ومتطلبات التطوير السنويفات البرامج الدراسية والتقرير إعداد مواص -٢
 دوريا وتحليل نتائجها وإعداد التوصيات المختلفة الرأيإجراء استطالعات  -٣
 لألكاديمية السنويمن بنود التقرير  الشعبةاقتراح ما يخص  -٤
 أعمال أخرى يحددها مكتب الجودة باألكاديمية. أيإنجاز  -٥

  ]٩٦[مادة 
 مدير المكتب: اختصاصات

 دعوة مجلس اإلدارة لالنعقاد ورئاسة جلساته حال عدم حضور السيد عميد األكاديمية أو الوكيل. -١
 متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المكتب. -٢
 متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس اإلدارة. -٣
 ى عميد األكاديمية.اقتراح صرف المكافآت والحوافز للعاملين و عرضها عل -٤
 تمثيل المكتب أمام الغير. -٥

  ]٩٧[مادة 
 :الشعباختصاصات رؤساء وحدات 

 لالجتماع ورئاسة جلساته.  الوحدةدعوة مجلس  -١
 متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الوحدة.  -٢
 ودة باألكاديمية. جيذ القرارات التي يصدرها مكتب المتابعة تنف -٣
 اقتراح صرف المكافآت والحوافز للعاملين ورفعها إلى عميد األكاديمية من خالل مكتب الجودة.  -٤

  ]٩٨[مادة 
 اجتماعات مجالس إدارة المكتب والمكاتب:

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من مدير المكتب أو رؤساء الوحدات مرة على األقل كل أسبوعين وتدون 
 محاضر الجلسات في سجل خاص.
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  ]٩٩[مادة 
 قرارات مجالس إدارة المكتب والوحدات:

 تبلغ قرارات مجلس إدارة المكتب إلى رئيس مجلس إدارة األكاديمية.

  ]١٠٠[مادة 
 حوافز أعضاء مجالس إدارة المكتب والوحدات:

يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة عدا الطالب حافز شهري مقابل حضور الجلسات والقيام باألعباء الموكلة 
دده رئيس مجلس إدارة األكاديمية بناء على اقتراح عميد األكاديمية. ويجوز بموافقة عميد إليهم يح

 األكاديمية وبناء على اقتراح مدير المكتب حجب جزء أو كل الحافز عن مدة معينة.

  ]١٠١[مادة 
 الموارد البشرية والمادية:

مارسة مهام المكتب. كما يقوم رؤساء يقوم مدير المكتب باقتراح الموارد البشرية والمادية الالزمة لم
 باقتراح الموارد البشرية والمادية الالزمة لممارسة مهام المكتب. الشعب

  ]١٠٢[مادة 
 مراقبة جودة عمل المكتب والوحدات:

يمكن لمجلس إدارة المكتب تقديم اقتراح لعميد األكاديمية بطلب مراقبة خارجية من مراكز مشابهة داخلية 
 .بالشعبنفقة األكاديمية ويتولى المكتب عمل نظام مراقبة الجودة  أو خارجية على



 
 
 
 

 هندسة االلكرتونيات 
 وتكنولوجيا االتصاالت
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 هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت
 مقدمة -١
ويعمل�ون عل�ى إيج�اد أفض�ل الحل�ول له�ا ع�ن طري�ق تطبي�ق  ،يختص المهندسون بح�ل المش�اكل الواقعيّ�ة 

ري��ف وتحس��ين نم��ط الحي��اة بت��وفير مجم��ل مع��ارفهم وخب��راتهم ومه��اراتهم . ويس��اعد المهندس��ون عل��ى تع
. كما يسعون إلى التط�وير م�ن اليوميوسائل حياتية ذات أداء عالي مبتكر، أكثر أمانًا ومالئمة لالستعمال 

  خالل االختراع والتصميم والتصنيع والبناء.

ئ�ق هن�اك عوا أنوتهدف مجمل األنشطة الهندسية إلى الحصول على نتائج  إيجابي�ة لتحس�ين المعيش�ة بي�د 
تصاحب هذه األنشطة مثل تلوث المياه والهواء والبيئة والتلوث الص�وتي الن�اتج ع�ن اإلنج�ازات الهندس�ية 

 المبهرة خالل العقود الماضية.

كم��ا يص��طدم عم��ل المهن��دس أثن��اء مواجه��ة المش��كالت بقي��ود متنامي��ة نتيج��ة تش��ابك وتق��ارب المش��كالت 
كلة تلّوث الهواء ال يمكن أن تَُحّل بدون اعتبار التناقض�ات  االجتماعية والتقنية. وعلى سبيل المثال فإن مش

االعتب�ار ت�أثير الحل�ول ف�ي  األخالقيّة والّسياسيّة والقانونيّة واالجتماعيّة. عالوة على ذل�ك، يج�ب أن يأخ�ذ
  المجموعات.و الهندسية المتاحة على مصالح األفراد

االعتب��ار التوقع��ات ف��ي  ى أس��س تكنولوجي��ة، آخ��ذاوتق��دم دراس��ة الهندس��ة للط��الب تعليم��ا فع��اال ومبني��ا عل��
المستقبلية للعلم والتكنولوجيا. وهى أيضا توفر المعارف التقنية والمهارات الضرورية لحل المشاكل الت�ي 

 تسمح بمواجهة التحديات المستقبلية

 االلكتروني�ة المنتج�ات أن ه�و ذل�ك في والسبب. البشري باطراد المجتمع على  يتنامى تأثير االلكترونيات
فق�د أص�بحت  ذل�ك إل�ى باإلض�افة. الحياتي�ة للبش�ر الن�واحيمختلف  في تتداخل بحيث ضخمة بكميات تنتج

الص��ناعية. وباإلض��افة إل��ي ذل��ك ف��إن  المنتج��ات جمي��ع م��ن تك��اد تص��بح ج��زءا اإللكتروني��ة فرعي��ةال ال��نظم
االلكترونية  الهندسة وبرامج األساسية، الهندسية والعلوم والرياضيات، الفيزيائية، للعلوم األساسية القوانين

التص��ميم وإدارة ف��ي  الممارس��ات الجي��دة الكمبي��وتر التقليدي��ة وعل��وم االلكتروني��ة الهندس��ة ت��دمج مب��ادئ
 ت�أهيال م�ؤهلين الخريجون يكون تتطلب تقنيات متقدمة. ويجب أن التيالمشاكل في  المشروعات لتطبيقها

 المعلوم��ات تكنولوجي��ا مج��ال قط��اع ف��ي والتط��وير البح��ث م��نظم ف��ي ابتك��اري ب��دور لالض��طالع جي��دا
 .وااللكترونيات

 وأن يك�ون األساس�ية والرياض�يات األساسية العلوم في قوية خلفية االلكترونيات لمهندس يكون أن وينبغي
 الالزم��ة التقني��ات . ويج��ب أن يوظ��فالهندس��يمج��ال تخصص��ه  ف��ي األدوات ه��ذه اس��تخدام عل��ى ق��ادرا

 ف�ي العم�ل على قادرا يكون أن ينبغي أنه كما. الحديثة الهندسية التطبيقاتفي  االتصال وأدوات والمعدات
 المستمر مدى التعلم ألهمية ومدركا مجاله في التطورات في واإلسهام والمتابعة، التخصصات متعددة بيئة

 .الحياة

 البيان�ات وتخ�زين ، كامل�ةالمت اإللكتروني�ة ال�دوائر مجاالت مجاال متسعا وتغطي اإللكترونيات تعد هندسة
 والهوائي��ات الدقيق��ة والموج��ات اإلش��ارات ومعالج��ة والحاس��بات فائق��ة الس��رعة واالتص��االت اإللكتروني��ة

ال��دوائر  وتحلي��ل ، الرص��د ونظ��م اآلل��ي وال��تحكم واآللي��ة البص��رية واإللكتروني��ات ، الموج��ات وانتش��ار
 قة.والمعالجات الدقي  الرقمية اإلشارات والشبكات ومعالجة
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 لنقل واألساسية المعملية والخبرة النظرية المعرفة بين توازن لتحقيق مصممة االلكترونيات هندسة برامج
 يتطل�ب وه�ذا. وااللكتروني�ات الهندس�ة مج�ال ف�ي ناجح�ة مهني�ة لحي�اة المفاهيم األساسية والعملية الالزم�ة

 وه�ي العام�ة، والهندس�ة الحاس�ب وعل�وم والرياض�يات الفيزي�اء ف�ي األساس�ية المق�ررات م�ن صلبة قاعدة
الدراسة  بين تجمع التي( االلكترونية وتغطى مقررات الهندسة. الحياة مدى التعلم أجل من أيضا ضرورية
 واإللكتروني�ات وال�دوائر والهوائي�ات الكهرومغناطيس�ية وانتش�ار الموج�ات) والمعملية كلما أمك�ن النظرية
الحاس��ب  وش��بكات والبرمج��ة الكمبي��وتر وأجه��زة الرقم��ي طق��يالمن والتص��ميم اإللكتروني��ة الق��درة وأجه��زة
 .واالتصاالت البصرية اإلشارات وااللكترونيات ومعالجة

 وال�دوائر والمتط�ور التقليدي والتحكم ومنظومات القدرة الكهربائية، اآلالت ومن المقررات الهامة أيضا: 
 الحيوي��ة الطبي��ة وال��نظم والميكاتروني��ك والروبوتي��ات، الرقم��ي ال��تحكم وتقني��ات الص��ناعية وااللكتروني��ات

الص�ناعي. كم�ا يض�اف إل�ى ذل�ك ف�إن المق�ررات االختياري�ة  الحديثة باإلضافة إلى الت�دريب لياتاآل ونظم
 تساعد فى تخسين مستوى الخريج. االلكترونيات مجال هندسةفي  المتطورة

 خريجالسمات  -٢
 ا االتصاالت قادرا على: ينبغي أن يكون خريج هندسة االلكترونيات وتكنولوجي

 تطبيق الرياضيات والعلوم والمفاهيم الهندسية في حل المشكالت الهندسية.  .أ
 تصميم نظام أو عملية لتلبية احتياجات مطلوبة في إطار قيود واقعية.  .ب
 تصميم وإجراء التجارب ، وكذلك تحليل وتفسير البيانات.  .ت
 تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية األساسية.  .ث
استخدام التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية المالئمة والضرورية لممارس�ة مهن�ة الهندس�ة وإدارة  .ج

 المشاريع. 
 العمل على نحو فعال ضمن فرق متعددة التخصصات.  .ح
 التواصل بشكل فعال.  .خ
 النظر في اآلثار المترتبة على الحلول الهندسية على المجتمع والبيئة.  .د
 اهات الهندسية المعاصرة. إظهار المعرفة باالتج .ذ
 ليات المهنية واألخالقية سئوااللتزام بالم .ر
 االلتزام بالتعلم الذاتي مدى الحياة.  .ز

 الجودة. تحسين مشاريعفي  والريادة والمشاركة .س
ب�دءا م�ن المكون�ات األساس�ية وتحلي�ل وتص�ميم ال�دوائر حت�ى تحلي�ل  اإللكتروني�ة ال�دوائر م�ع التعامل .ش

 .ونيةاإللكتر األجهزة أعطال
 .اإلشارات ومعالجة الصناعية على المتغيرات ومبادئ القياس التحكم نظرية تطبيق .ص
 .وتداخلها التشغيل وأنظمة والبرامج الكمبيوتر أجهزة التعامل مع .ض
 ، باألجهزة المحمولة واالتصاالت والتناظرية الرقمية منظومات االتصاالت وصيانة وتشغيل تصميم .ط

 .التشفير وفك والترميز
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 واتج التعلم المستهدفة للبرنامج ن -٣
أن يثبت خريج برنامج هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا  ينبغي التيمجمل المعارف والمهارات  وه التالي

 االتصاالت امتالكه لها. 

 المعرفة والفهم:  ١-٣
 : يليينبغي أن يكتسب الخريج المعرفة والفهم لما 

 . لكترونيات وتكنولوجيا االتصاالتسبة لهندسة االمفاهيم ونظريات الرياضيات والعلوم المنا )أ
  .أساسيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )ب
 خصائص المواد الهندسية المتصلة بهندسة االلكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت .  )ت
/ أو المنظوم���ات المتص���لة بهندس���ة و العملي���اتو مب���ادئ التص���ميم بم���ا ف���ي ذل���ك تص���ميم العناص���ر )ث

  .تكنولوجيا االتصاالتلكترونيات واال
 .منهجيات حل المشاكل الهندسية ، وجمع البيانات وتفسيرها )ج
 والقضايا البيئية. الصناعينظم ضمان الجودة ، ومدونات الممارسات والمعايير ومتطلبات األمن  )ح
 مبادئ إدارة األعمال ذات الصلة الهندسية.  )خ
 ونيات وتكنولوجيا االتصاالت . التكنولوجيات الهندسية الحالية المتصلة بهندسة االلكتر )د
 الموضوعات المتصلة بالقضايا اإلنسانية واألخالقية.  )ذ
  .اللغة التقنية وكتابة التقارير )ر
 أخالقيات المهنة واآلثار المترتبة على الحلول الهندسية على المجتمع والبيئة  )ز

 القضايا الهندسية المعاصرة.  )س
 المعلومات وتكنولوجيا كترونيةاالل النظم هندسةفي  الكامنة أساسيات العلوم )ش
 عل�ى المفروض�ة القي�ود االعتب�ارف�ي  اإللكترونية مع األخ�ذ الهندسية النظم وتحليل تصميم أساسيات )ص

 .للمخاطر االقتصادي التقييم واحتياجات ، مالئمة غير تكنولوجيا تطبيق
 .ومكوناتها اإللكترونية الدوائر وتصميم تحليل مبادئ )ض
 .األداء وتقييم التحكم نظم وتصميم تحليل مبادئ )ط
 .الطبية األجهزة )ظ
 .االتصاالت نظم )ع
 .تقنيات الترميز وفك الترميز )غ
 .تطبيقات الموجات متناهية الصغر )ف
 .الهوائيات وانتشار الموجات )ق
 .تكنولوجيالنانو  تطبيق )ك
 .الضوئية األلياف استخدامات )ل
 .المتكاملة الدوائر تصنيع أساليب )م
 .اإلشارات ومعالجة تحليل )ن
 .الضوئية التاالتصا نظم )ه
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 المهارات الذهنية:  -٢-٣
 وينبغي أن يكتسب الخريج القدرة على: 

 وتحليل المشكالت.  النمذجة و اختيار الرياضيات المناسبة واألساليب المستندة على الحاسبات )أ
 اختيار الحلول المناسبة للمشاكل الهندسية على أساس التفكير التحليلي.  )ب
 في حل المشكالت والتصميم.  التفكير بطريقة خالقة ومبتكرة )ت
 دمج واستبدال وتقييم مختلف األفكار واآلراء ، والمعارف من مجموعة من المصادر.  )ث
 تقدير وتقييم خصائص وأداء العناصر والمنظومات والعمليات.  )ج
 تحليل أعطال العناصر والمنظومات والعمليات. )ح
 حل المشكالت الهندسية رغم نقص أو تعارض البيانات.  )خ
وتقي��يم أدوات تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتص��االت المناس��بة لمجموع��ة متنوع��ة م��ن المش��اكل تحدي��د  )د

  الهندسية. 
االعتب�ار التك�اليف والفوائ�د ، والس�المة والج�ودة واالعتمادي�ة ف�ي  ذخألتقييم القرارات الهندسية مع ا )ذ

 واألثر البيئي. 
 اطر في التصميم. أخذ األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية وإدارة المخ )ر
 تحليل نتائج النماذج الرقمية وتقييم أوجه قصورها.  )ز

 للتعامل مع التقنيات الجديدة والمتطورة.  منهجيابتكار أسلوب  )س
 .الصناعية العملية للمشاكل مبتكرة حلول تطوير )ش
 .أو تكليف مشروع عن تقرير وكتابة تخطيط وإجراء )ص
 .التشفير فك والتشفير وأنظمة المتنقلة التصاالتوا والتناظرية الرقمية االتصاالت أداء تحليل )ض
 .المناسبة المعدات باستخدام معينة وظيفة أجل من اإللكترونية األنظمة ودمج تجميع )ط

 :المهارات العملية والتطبيقية -٣-٣
 وينبغي أن يكتسب الخريج القدرة على: 

م، وإدارة األعم���ال تطبي���ق مجم���ل مع���ارف الرياض���يات والعل���وم وتكنولوجي���ا المعلوم���ات والتص���مي )أ
 والخبرات الهندسية بأسلوب متكامل في حل المشكالت الهندسية.

 دمج المعارف الهندسية والمفاهيم والتغذية الراجعة مهنيا لتحسين التصميمات والمنتجات والخدمات.  )ب
 / أو إعادة تصميم عملية أو عنصر أو منظومة وإجراء التصميمات الهندسية التخصصية. و ابتكار )ت
 والكمال في التصميم والنهج.  اتى الجماليتبن )ث
اس��تخدام التس��هيالت والتقني��ات الحاس��وبية ، وأدوات القي��اس وال��ورش ومع��دات المختب��رات لتص��ميم  )ج

 التجارب وجمع وتحليل وتفسير النتائج. 
اس��تخدام مجموع��ة واس��عة م��ن األدوات التحليلي��ة، والتقني��ات والمع��دات وح��زم البرمجي��ات المتعلق��ة  )ح

 اللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت وتطوير برامج الكمبيوتر المطلوبة. بهندسة ا
 تطبيق أساليب النمذجة الرقمية للمشاكل الهندسية.  )خ
 تطبيق نظم آمنة في العمل ومراقبة الخطوات المناسبة إلدارة المخاطر.  )د
 إثبات القدرات التنظيمية ومهارات إدارة المشروعات.  )ذ



 )٥٥(

 ة وإتباع القواعد والمعايير. تطبيق إجراءات تحقيق الجود )ر
 والصناعة.  الهندسيتبادل المعارف والمهارات مع المجتمع  )ز

 إعداد وتقديم التقارير الفنية.  )س
 .المعلومات تكنولوجيا أدوات أو الرياضية المناسبة األساليب استخدام )ش
    التواتص�ا والتناظري�ة الرقمي�ة االتص�االت أعط�ال وتش�خيص لتص�ميم الكمبي�وتر برمج�ة ممارسة )ص

 .التشفير وأنظمة التشفير وفك المحمول
 .صحيح بشكل النتائج وتحليل الصلة ذات المختبرات معدات استخدام )ض
 .القياسية األدوات باستخدام اإللكترونية األنظمة وإصالح وصيانة األعطال استكشاف )ط
 .المطلوبة لألجهزة المناسبة المواصفات تحديد )ظ
 اء النظم.استخدام األدوات المناسبة لقياس أد )ع

 القابلة للتحويل والعامة المهارات  -٤-٣
 وينبغي أن يكتسب الخريج القدرة على: 

 التعاون بفاعلية ضمن فريق متعدد التخصصات.  )أ
 العمل في بيئة مشحونة بالضغوط ، وضمن قيود معينة.  )ب
 التواصل بشكل فعال.  )ت
 إظهار قدرات تكنولوجيا المعلومات بكفاءة. )ث
 . قيادة وتحفيز األفراد )ج
 إدارة المهام والوقت والموارد على نحو فعال.  )ح
 مدى الحياة. الذاتيالبحث عن المعلومات وتبنى أسلوب التعلم  )خ
 اكتساب المهارات في مجال األعمال. )د
 متابعة المراجع ذات الصلة بتخصصه.  )ذ

 جداول توزيع المقررات -٤

 المواد اإلنسانية -١-٤
 ذل�ك ف�ي بم�ا ، وثقافت�ه ب�المجتمع المهن�دس وع�ي زيزلتع هندسية غير مجاالتفي  المعارف اكتساب )أ

  .الخ ، والفنون والقانون  واألخالق والتسويق  التجارية األعمال
  .والسالمة العامة والصحة المجتمع على التكنولوجيا تأثير وتقييم دراسة على القدرة )ب
 .دسةالهن لممارسة الالزمة التجارية األنشطة في والمشاركة التقدير على القدرة )ت
 .المجتمع الحتياجات بفعالية واالستجابة الحياة مدى التعلم ممارسة على القدرة )ث
 



 )٥٦(

 ) إجباريةساعة معتمدة  ١٢األساسية ( ةياإلنسانأ) المواد  -١جدول (

إجمالي الساعات  كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 متطلب سابق اسم المادة

 عملي تمرين
GEN 141 ــــــ قضايا اجتماعية معاصرة - - ٢ ٢ 
GEN 142 ــــــ لغة انجليزية - - ٢ ٢ 
GEN 143 ــــــ تاريخ الهندسة والتكنولوجيا - - ٢ ٢ 
GEN 241 ــــــ مهارات العرض - - ٢ ٢ 
GEN 242 ــــــ كتابة تقارير فنية - - ٢ ٢ 
GEN 341 ــــــ مشروعات إدارة - - ٢ ٢ 

 ــــــ     ١٢ اإلجمالي

  )ساعات معتمدة اختيارية ٤( االختيارية اإلنسانيةب)  المواد  -١جدول (

إجمالي الساعات  كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 متطلب سابق اسم المادة

 عملي تمرين
GEN 351  ــــــ اقتصاديات هندسية - - ٢ ٢
GEN 352  ــــــ التشريعات والقوانين الهندسية - - ٢ ٢

GEN 353 الجودة  وإدارةاإلدارة واألعمال الدولية  - - ٢ ٢
 ــــــ الشاملة

GEN 354  ــــــ السمعيالنظم الصوتية والتلوث  - - ٢ ٢
GEN 355 المعايير القياسية لنظم االتصاالت والمعلومات - - ٢ ٢  ــــــ

GEN 451  ١٤٠بعد  األنظمة الحاسبة تاستخداما - - ٢ ٢
 مدةساعة معت

GEN 452  ــــــ التأثيرات البيئية للموجات الكهرومغناطيسية - - ٢ ٢
GEN 453  ــــــ سيكولوجيا التصنيع - - ٢ ٢
GEN 454  ــــــ نقابة المهندسين أعمالقواعد  - - ٢ ٢

   - -  *٤ اإلجمالي

 من مجموع الساعات المعتمدة %٨٫٨٩وتشكل المواد اإلنسانية نسبة 

 يات والعلوم األساسيةالرياض -٢-٤

  الرياضيات
 الرياضية.  بالطرقاكتساب المعرفة  )أ

 باس��تخدام والعملي��ات والعناص��ر المنظوم��ات ح��ول والمف��اهيم الس��ببية عالق��ات تحدي��د عل��ى الق��درة )ب
 . بالتخصص الصلة ذات الرياضيات

  .صصبالتخ الصلة ذات والعمليات الهندسية والعناصر المنظومات ونمذجة تحليل على القدرة )ت
 االحتم�االت ونظري�ات اإلحص�ائيات باس�تخدام والمخ�اطر اليق�ين ع�دم حاالت مع التعامل في المهارة )ث

 .الرياضيات باستخدام والنظريات واألفكار المفاهيم وتبادل
 



 )٥٧(

  األساسية العلوم
 نم� وغيره�ا البيولوجي�ة، والعلوم األرض، وعلوم والميكانيكا والكيمياء الفيزياءفي  المعرفة اكتساب )أ

  .المادي العالم فهم على تركز التي الموضوعات
  .للمشكالت العملية الحلول في العلمية المبادئ وتطبيق اختيار على القدرة )ب
 والمعرف�ة المب�ادئ باس�تخدام العمليات أو الهندسية والمنظومات المكونات ونمذجة تحليل على القدرة )ت

  .سيالهند التخصص مجال يقتضيه حسبما األساسية العلوم من
 .المشكالت حلول في األدلة على تعتمد علمية تقنيات تطبيق على القدرة )ث

 )إجباريةساعة معتمدة  ٣٦) الرياضيات ومواد العلوم األساسية (٢جدول (

إجمالي الساعات  كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 متطلب سابق اسم المادة

 عملي تمرين
CHE 100 ـــــــ الكيمياء ٢ ١ ٢ ٣ 
MNF 100 ـــــــ مقدمة للمواد الهندسية - - ١ ١ 
MNF 101 رسم هندسى واسقاطتخطيطات هندسية ( - ٦ ١ ٣(  ـــــــ
MEC 101 ـــــــ ١-ميكانيكا  - ٣ ١ ٢ 
MEC102 ٢-ميكانيكا  - ٣ ١ ٢ MEC 101 
MTH 101 ـــــــ (الجبر وعلم التفاضل)١-رياضيات  - ٢ ٢ ٣ 

MTH 102 (التكامل والهندسة التحليلية)٢رياضيات - ٣ ٢ ٣ MTH 101 

PHY 101 ـــــــ ١-فيزياء ٢ ١ ٢ ٣ 
PHY 102 ٢-فيزياء ٢ ١ ٢ ٣ PHY 101 
MNF 102 اإلنتاجهندسة  مبادئ ٤ - ١ ٣ MNF 101 

MTH 203 التفاضلية(المعادالت ٣رياضيات  - ٣ ٢ ٣ 
 MTH 102 والتحويالت)

MTH 204 حساب التفاضل والتكامل  (٤رياضيات  - ٣ ٢ ٣
 MTH 101 المتقدم)

MTH 305 ت(مقدمة لنظرية االحتماال٥رياضيات  - ٣ ١ ٢ 
 MTH 102 )واإلحصاء

MTH 306 تحليل الدوال المركبة ٦رياضيات  - ٣ ١ ٢)
 MTH 102 الجزئية) التفاضليةوالمعادالت 

      ٣٦ اإلجمالي

 من الساعات المعتمدة الكلية .%٢٠ساعة معتمدة بواقع  ٣٦هذه المقررات تشكل 

 الهندسية األساسية المواد -٣-٤
 األساس�ية الهندس�ية والعالق�ات الق�وانين لتط�وير الفيزيائي�ة والعل�وم بالرياضيات والمعرفة الفهم دمج  )أ

  .بالتخصص الصلة ذات والمفاهيم
 العل�وم وقوانين ادئومب تقنيات واستخدام العمل وأساليب نماذج وتطوير المعرفة توسيع على القدرة  )ب

  .المختلفة التخصصات مع التماس مناطق خالل من هندسية تطبيقات إلى الوصول بهدف الهندسية
 .الهندسية المعقدة للمشاكل حلول إليجاد والمفاهيم األرقام مع بفعالية التعامل على القدرة )ت



 )٥٨(

 )إجباريةساعة معتمدة  ٦٣) المواد الهندسية األساسية المقررة (٣جدول (
إجمالي الساعات  كود المادة

محاضرة المعتمدة
 ساعات التدريب

 متطلب سابق اسم المادة
 عملي تمرين

CMP 110 ـــــ تصميم البرامج ولغات الحاسب ٢ ٣ ٢ ٤ 
ARC 210 ـــــ تكنولوجيا الهندسة المدنية - ٣ ٢ ٣ 
CMP 210 هياكل البيانات والخوارزمات - ٢ ٢ ٣ CMP 110 
ELC 211 ١-تحليل دوائر كهربية  ٢ ١ ٢ ٣ MTH 102 
ELC 212 ٢-تحليل دوائر كهربية  –– ٣ ٢ ٣. ELC 211 
ELC 213 قياسات كهربية ٢ ١ ٢ ٣ ELC 215 
CMP 211 ١تصميم دوائر منطقية  ٢ ١ ٣ ٤ MTH 101 

MNF 210 تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية ٢ ١ ٢ ٣ MEC 102 
MNF 100 

ELC 214 الموصالت الشباهية الحديثة النظر ٢ ١ ٢ ٣ PHY 102 

ELC 215 الموصالت في اإللكترونيات  أشباهتطبيقات  ٢ ١ ٢ ٣
 ELC 214 الدقيقة

CMP 310 تطبيقات هندسية للحاسب ٢ ١ ٢ ٣ CMP 110 
CMP 311 ـــــ الطرق العددية وتطبيقاتها على الحاسب - ٢ ٢ ٣ 
ELC 310 اآلليم التحك مبادئ(١-اآلليالتحكم  ٢ ١ ٣ ٤ ( MTH 203 
ELC 311 ١-اتصاالت ٢ ١ ٢ ٣ ELC 315 
ELC 312 ١-الكترونيات دقيقة  ٢ ١ ٢ ٣ PHY 102 
ELC 313 ٢-الكترونيات دقيقة ٢ ١ ٢ ٣ ELC 312 
ELC 314 قياسات الكترونية ٢ ١ ٢ ٣ ELC 215 
ELC 315 تحليل اإلشارات –– ٢ ٢ ٣ MTH 305 
CMP 410 دة على المعالجة الميكروئيةاألنظمة المعتم ٢ ١ ٢ ٣ CMP 211 
ELC 410 هندسة القوى الكهربية ٢ ١ ٢ ٣ ELC 211 

      ٦٣ اإلجمالي

 من المجموع الكلى للساعات المعتمدة %٣٥ساعة معتمدة بواقع  ٦٣تشكل هذه المقررات 
 

 الصناعيوالتدريب  والتصميم التطبيقية المواد -٤-٤

 يموالتصم التطبيقية المواد -١-٤-٤
 الص��لة ذات التص��ميم وأس��اليب الهندس��ية والمب��ادئ والقواع��د العملي��ة بالممارس��ات المعرف��ة تحص��يل )أ

 .العمل بمجال
 وتط��وير تص��ور عن��د مح��دودة ال��ال اإلبداعي��ة واإلج��راءات الهندس��ية المعرف��ة تطبي��ق عل��ى الق��درة )ب

 .والعمليات والنظم المكونات
 تص��ميم ف��ي األساس��ية الرياض��ية والعل��وم لهندس��يةا والمب��ادئ والقواع��د المع��ارف إدم��اج عل��ى الق��درة )ت

 .والعمليات والنظم المكونات
 والس��المة والص��حة واالقتص��اد الوق��ت مراع��اة م��ع الملزم��ة، القواع��د إط��ار ف��ي العم��ل عل��ى الق��درة )ث

 .المرعية والقوانين والبيئية االجتماعية والعوامل



 )٥٩(

  الصناعيالتدريب  المشاريع و -٢-٤-٤

 برن��امج ف��ي المدرج��ة والتقني��ات المب��ادئ م��ن العدي��د تطبي��ق ع��ن الناتج��ة ب��رةوالخ المعرف��ة اكتس��اب )أ
 .الدراسة

 مح�ددة نتائج إلى معالجتها تفتقر التي المشكالت ومجابهة الملزمة، القيود إطار في العمل على القدرة )ب
 غي�ر الحياتية المشاكل في اإلبداع إظهار إلى باإلضافة الممكنة، الحلول من عريض مدى لها التي أو

 .المعتادة
 ال�زمن م�ن ممت�دة فت�رة م�دى عل�ى بالتخص�ص المرتبط�ة التقني�ة البح�وث وتنفي�ذ تخط�يط على القدرة )ت

  .والتجاري المجتمعي سياقه في التقني العمل ووضع االنتهاء، بمواعيد والوفاء
 وتفس�ير التقني�ة البيان�ات وع�رض المنش�ورة المعلوم�ات مص�ادر وبح�ث فري�ق في العمل على القدرة )ث

 .مختلفة بطرق البحث نتائج وتقديم وتحليل

 ).إجباريةساعة معتمدة ٣٤المقررة ( التطبيقيةأ) مواد االتصاالت  -٤جدول (

إجمالي الساعات  كود المادة
محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 متطلب سابق اسم المادة

 عملي تمرين

ELC 420  لمنطقياوالتحكم  الرقمي(التحكم  ٢-آليتحكم  ٢ ١ ٣ ٤
 ELC 310 )المبرمج

ELC 421  ELC 311 ٢-اتصاالت  ٢ ١ ٣ ٤

ELC 422  MTH 203 لإلشاراتالمعالجة الرقمية  ٢ ١ ٢ ٣
CMP 211

ELC 423  PHY 102 نظرية المجاالت الكهرومغناطيسية –– ٣ ٢ ٣
ELC 424  ELC 423 هندسة الموجات متناهية الصغر ٢ ١ ٣ ٤

ELC 521  ELC 423 وانتشار الموجاتالهوائيات  ٢ ١ ٣ ٤

ELC 522  ELC 421 نظم اتصاالت متقدمة )-(٣اتصاالت ٢ ١ ٣ ٤

ELC 523  ELC 522 (نظرية المعلومات ونظم التكويد)٤اتصاالت  ٢ ١ ٣ ٤

ELC 524  ELC 315 نظم الراديو والتلفزيون ٢ ١ ٣ ٤
      ٣٤ اإلجمالي

 



 )٦٠(

  ياريةاالخت التطبيقيةب) مواد االتصاالت  -٤جدول( 

 معتمدة من تخصص حاسبات)  اتساع ٣ ساعة معتمدة + ١٢(

إجمالي الساعات  كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
متطلب سابق اسم المادة

 عملي تمرين
ELC 431 ـــــــــــ الصوتيات ٢ ١ ٢ ٣ 
ELC 432 ـــــــــــ االتصاالت المستخدمة لأللياف الضوئية ٢ ١ ٢ ٣ 
ELC 433 عن بعد واالستشعار دارنظم الرا –– ٣ ٢ ٣ ELC 315
ELC 434 األنظمة المتكاملة الكبيرة جداً  ٢ ١ ٢ ٣ ELC 313
ELC 531 ٢ -موضوعات متقدمة في اتصاالت –– –– ٣ ٣ ELC 421

ELC 532 تخضع لتحكم الحاسب  التيالنظم  –– ٣ ٢ ٣
 وتطبيقاتها على نظم االتصاالت

CMP 
310 

ELC 310

ELC 533 اللغة الوصفية لمكونات الدوائر  ٢ –– ٢ ٣
ELC 313 اإللكترونية

ELC 534 نظم االتصاالت المتحركة –– ٣ ٢ ٣ ELC 313
ELC 535 الميكروويف وأجهزةدوائر  ٢ ١ ٢ ٣ ELC 424
ELC 536 قياسات الميكروويف المتقدمة ٢ –– ٢ ٣ ELC 424
ELC 537 شبكات االتصاالت –– ٣ ٢ ٣ ELC 421
ELC 538 اتصاالت األقمار الصناعية ٢ ١ ٢ ٣ ELC 421

ELC 539 للتحويالت التليفونية  المركزيالمكتب  ٢ ١ ٢ ٣
ELC 311 الحديثة

      *١٢ اإلجمالي

 )إجباريةساعة معتمدة ١٦( الصناعيج) المشروعات والتدريب -٤جدول (

إجمالي الساعات  كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 التدريب ساعات
 متطلب سابق اسم المادة

 عملي تمرين
ELC  361 ساعة معتمدة ٧٢ بعد ١-ندوة رقم  ٢ ١ - ١ 
ELC  362 ٢-ندوة رقم  ٢ ١ - ١ ELC 361 
ELC  461 ساعة معتمدة ١٠٨  بعد ١-المشروع ٢ ١ ١ ٢ 
ELC  562 ٢-المشروع ٨ ١ ٢ ٦ ELC 461 
ELC  563 ساعة معتمدة ١٠٨  بعد ١- صناعيتدريب  ٦ - - ٣ 
ELC  564 ٢-صناعيتدريب  ٦ - - ٣ ELC 563 

      ١٦ اإلجمالي

 إل�ىالثال�ث والراب�ع ونت�ائج ه�ذا الت�دريب تض�اف  الص�يفييتم أداؤه عملياً ف�ي الفص�ل  الصناعيالتدريب 
 نتيجة الفصلين الدراسيين التاسع والعاشر .

 
وم��واد التص��ميم والمش��روعات  ال��دقيق ندس��يالهويش��كل ع��دد الس��اعات المعتم��دة الخاص��ة بالتخص��ص 

 من مجموع الساعات المعتمدة. %٣٦٫١١ساعة معتمدة بنسبة  ٦٥والندوات الصناعيوالتدريب 



 )٦١(

 مقترح خطة دراسية -٥

 دراسيتين واحدة لكل حالة قصوى من الحالتين اآلتيين: خطتينوتشمل 
 مقررات صيفية. أيتتضمن  خطة لعشرة فصول دراسية ال   -أ

طالب إما أن تقع في  أيخطة تخص  وأيخطة لتسعة فصول دراسية تتضمن مقررات صيفية  -ب
 أو خطة تتوسطهما.إحداهما 

 
 خطة لعشرة فصول دراسية (ال تتضمن مقررات صيفية ) -أ -٥

  :األول الدراسيالفصل  -١-أ -٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CHE 100 ٢ ١ ٢ ٣ الكيمياء 
GEN 141 ٢ ٢ قضايا اجتماعية معاصرة - - 
MNF 101 ) ٦ ١ ٣ )رسم هندسى واسقاطتخطيطات هندسية - 
GEN 143 ٢ ٢ تاريخ الهندسة والتكنولوجيا - - 
MEC 101 ٣ ١ ٢ ١-ميكانيكا - 
MTH 101 ٢ ٢ ٣ (الجبر وعلم التفاضل)١-رياضيات - 
PHY 101 ٢ ١ ٢ ٣ ١-يزياء ف 

    ١٨  اإلجمالي

 :الثاني الدراسيالفصل  -٢-أ -٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب

 عملي تمرين
MNF 100 ١ ١ مقدمة للمواد الهندسية - - 
GEN 142 ٢ ٢ لغة انجليزية - - 
MEC 102  ٣ ١ ٢ ٢-ميكانيكا - 
MTH 102 ٣ ٢ ٣ (التكامل والهندسة التحليلية )٢-ياضيات ر - 
PHY 102 ٢ ١ ٢ ٣ ٢-فيزياء 
MNF 102 ٤ - ١ ٣ اإلنتاجهندسة  مبادئ 
CMP 110 ٢ ٣ ٢ ٤ تصميم البرامج ولغات الحاسب 

    ١٨  اإلجمالي

 
 
 
 
 



 )٦٢(

 الثالث: الدراسيالفصل  -٣-أ -٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 اضرةمح المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

ARC 210  - ٣ ٢ ٣ تكنولوجيا الهندسة المدنية
ELC 211  ٢ ١ ٢ ٣ ١-تحليل دوائر كهربية 
CMP 211  ٢ ١ ٣ ٤ ١-تصميم دوائر منطقية
ELC 214 ٢ ١ ٢ ٣ النظرية الحديثة ألشباه الموصالت 
MTH 203  - ٣ ٢ ٣ (المعادالت التفاضلية والتحويالت)٣-رياضيات
GEN 241  - - ٢ ٢ مهارات العرض

    ١٨  اإلجمالي

 الرابع: الدراسيالفصل  -٤-أ -٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 210  - ٢ ٢ ٣ هياكل البيانات والخوارزمات
ELC 212  ٣ ٢ ٣ ٢-تحليل دوائر كهربية - 
ELC 213 ٢ ١ ٢ ٣ قياسات كهربية 
MNF 210 ٢ ١ ٢ ٣ تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية 
MTH 204 ٣ ٢ ٣ (حساب التفاضل والتكامل المتقدم)٤-رياضيات - 
GEN 242 ٢ ٢ كتابة تقارير فنية - - 
ELC 215 ٢ ١ ٢ ٣ الدقيقة تطبيقات اشباه الموصالت في اإللكترونيات 

    ٢٠  اإلجمالي

 الخامس: الدراسيالفصل  -٥-أ -٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
تمرين  عملي

GEN 341  - - ٢ ٢ مشروعات إدارة
ELC 310  ٢ ١ ٣ ٤ ) اآلليالتحكم  مبادئ(١- اآلليالتحكم 
ELC 312  ٢ ١ ٢ ٣ ١-الكترونيات دقيقة 
ELC 314 ٢ ١ ٢ ٣ قياسات الكترونية 
MTH 305  - ٣ ١ ٢ )واإلحصاء االحتماالت(مقدمة لنظرية ٥-رياضيات 
ELC 315  ٢ ٢ ٣ اإلشاراتتحليل - 
ELC 361  ٢ ١ - ١ ١-ندوة رقم 

    ١٨  اإلجمالي

 



 )٦٣(

 السادس: الدراسيالفصل  -٦-أ -٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 310  ٢ ١ ٢ ٣ تطبيقات هندسية للحاسب
CMP 311  - ٢ ٢ ٣ الطرق العددية وتطبيقاتها على الحاسب
ELC 311 ٢ ١ ٢ ٣ ١-اتصاالت 
ELC 362 ٢ ١ - ١ ٢-ندوة رقم 
ELC 313 ٢ ١ ٢ ٣ ٢- الكترونيات دقيقة 

MTH 306 التفاضلية  والمعادالت(تحليل الدوال المركبة ٦-رياضيات
 - ٣ ١ ٢ ة )الجزئي

GEN 35*  ٢ ٢ اإلنسانيةمن المواد ١- اختياريمقرر - - 
    ١٧  اإلجمالي

 السابع: الدراسيالفصل  -٧-أ -٥

 
إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة

 محاضرة المعتمدة
 ساعات التدريب
 عملي تمرين

ELC 421  ٢ ١ ٣ ٤ ٢-اتصاالت 
ELC 423 ٣ ٢ ٣ ناطيسيةنظرية المجاالت الكهرومغ - 
CMP 410  ٢ ١ ٢ ٣ األنظمة المعتمدة على المعالجة الميكروئية
ELC 410 ٢ ١ ٢ ٣ هندسة القوى الكهربية 
ELC 43*  ٣ من مواد اتصاالت ١-اختياريمقرر - - - 
GEN 45*  ٢ ٢ اإلنسانيةمن المواد  ٢-اختياريمقرر - - 

    ١٨  اإلجمالي

 من:الثا الدراسيالفصل  -٨-أ -٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

ELC 420  ٢ ١ ٣ ٤ المبرمج) المنطقيوالتحكم  الرقمي(التحكم ٢- اآلليالتحكم 
ELC 422 ٢ ١ ٢ ٣ المعالجة الرقمية لإلشارات 
ELC 424 ٢ ١ ٣ ٤ هندسة الموجات متناهية الصغر 
ELC 461 ٢ ١ ١ ٢ ١-المشروع 
CMP 43*  ٣ ) ٧٦ب  ص -٤( جدول  من مواد الحاسب اختياريمقرر - - - 
ELC 43*  ٣ من مواد اتصاالت ٢- اختياريمقرر - - - 
    ١٩  اإلجمالي

 



 )٦٤(

 التاسع: الدراسيالفصل  -٩-أ -٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي ينتمر

ELC 522  ٢ ١ ٣ ٤ (نظم اتصاالت متقدمة )٣-اتصاالت 
ELC 562  ٤ ١ ١ ٣ (المرحلة األولى )٢-المشروع 
ELC 524  ٢ ١ ٣ ٤ نظم الراديو والتلفزيون
ELC 563  ٦ - - ٣ ١- صناعيتدريب 
ELC 53*  ٣ من مواد االتصاالت ٣- اختياريمقرر - - - 
    ١٧  اإلجمالي

 العاشر الدراسيل الفص -١٠-أ -٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب

 عملي تمرين
ELC 521 ٢ ١ ٣ ٤ الهوائيات وانتشار الموجات 
ELC 523 ٢ ١ ٣ ٤ (نظرية المعلومات ونظم التكويد) ٤-اتصاالت 
ELC 562 ٤ ١ ١ ٣ (المرحلة الثانية )٢المشروع 
ELC 564 ٦ - - ٣ ٢- صناعيريب تد 
ELC 53*  ٣ من مواد االتصاالت٤- اختياريمقرر - - - 
    ١٧  اإلجمالي

 الخطة الدراسية لتسعة فصول دراسية (الخطة تتضمن مقررات صيفية): - ب -٥
أ) بحيث يتعين على الطالب  -٥( دراسيةصممت هذه الخطة لتتوافق مع الخطة الخاصة لعشرة فصول 

 مقررات في الفصول الصيفية. بأداءبين الخطتين تغطية الفارق 

 في الفصول الصيفية األربعة. أداؤهايجب على الطالب  التييوضح توزيع المقررات  التاليوالجدول 

التخصص  المواد الدراسية كود المقرر الدراسيالفصل 
 الرئيسي

مجموع الساعات 
 المعتمدة

 - - - - ١-صيفيفصل 

ELC 312 ٢-صيفيفصل 
GEN 35*

 ١-الكترونيات دقيقة 
 اإلنسانيةمن المواد  ١-اختياريمقرر 

C1E 
C1E 

٣ 
٢ 

 *ELC 43 ٣-صيفيفصل 
ELC 563

 من مواد االتصاالت ١-اختياريمقرر 
 ١- صناعيتدريب 

E 
C1E 

٣ 
٣ 

ELC 564 ٤-صيفيفصل 
ELC 522

 ٢- صناعيتدريب 
 ٣-اتصاالت

C1E 
E 

٣ 
٤ 

 ١٨    اإلجمالي

 



 )٦٥(

 األول: راسيالدالفصل  -١-ب -٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CHE 100 ٢ ١ ٢ ٣ الكيمياء 
GEN 141  - - ٢ ٢ قضايا اجتماعية معاصرة
MNF 101  - ٦ ١ ٣ )رسم هندسى واسقاطتخطيطات هندسية (
GEN 143  - - ٢ ٢ تاريخ الهندسة والتكنولوجيا
MEC 101  - ٣ ١ ٢ ١-ميكانيكا
MTH 101  - ٢ ٢ ٣ (الجبر وعلم التفاضل) ١-رياضيات
PHY 101  ٢ ١ ٢ ٣ ١-فيزياء 

    ١٨  اإلجمالي

 :الثاني الدراسيالفصل  -٢-ب -٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

MNF 100 ١ ١ لهندسيةمقدمة للمواد ا - - 
GEN 142 ٢ ٢ لغة انجليزية - - 
MEC 102  ٣ ١ ٢ ٢-ميكانيكا - 
MTH 102  ٣ ٢ ٣ (التكامل والهندسة التحليلية )٢-رياضيات - 
PHY 102 ٢ ١ ٢ ٣ ٢-فيزياء 
MNF 102 ٤ - ١ ٣ اإلنتاجهندسة  مبادئ 
CMP 110 ٢ ٣ ٢ ٤ تصميم البرامج ولغات الحاسب 

    ١٨  اإلجمالي

 األول: الصيفيالفصل  ٣-ب -٥
الثال��ث والراب��ع لتخفي��ف الحم��ل  الدراس��ييمك��ن للطال��ب حض��ور مق��رر أو اثن��ين م��ن مق��ررات الفص��ل 

 عليه خالل الفصليين الدراسيين. الدراسي

 الثالث: الدراسيالفصل  -٤-ب -٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
محاضرة المعتمدة

ساعات التدريب
 عملي تمرين

ARC 210 ٣ ٢ ٣ تكنولوجيا الهندسة المدنية - 
ELC 211  ٢ ١ ٢ ٣ ١-تحليل دوائر كهربية 
CMP 211 ٢ ١ ٣ ٤ ١-تصميم دوائر منطقية 
ELC 214 ٢ ١ ٢ ٣ النظرية الحديثة ألشباه الموصالت 
MTH 203 ٣ ٢ ٣ (المعادالت التفاضلية والتحويالت)٣-رياضيات - 
GEN 241 ٢ ٢ مهارات العرض - - 

    ١٨  اإلجمالي



 )٦٦(

 الرابع: الدراسيالفصل  -٥-ب -٢

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 210 ٢ ٢ ٣ هياكل البيانات والخوارزمات - 
ELC 212  ٣ ٢ ٣ ٢-تحليل دوائر كهربية - 
ELC 213 ٢ ١ ٢ ٣ قياسات كهربية 
MNF 210 ٢ ١ ٢ ٣ تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية 
MTH 204 ٣ ٢ ٣ (حساب التفاضل والتكامل المتقدم)٤-رياضيات - 
GEN 242 ٢ ٢ كتابة تقارير فنية - - 
ELC 215  ٢ ١ ٢ ٣ الدقيقة الموصالت في اإللكترونيات أشباهتطبيقات 

    ٢٠  اإلجمالي

 :الثاني الصيفيالفصل  -٦-ب -٢

إجمالي الساعات  اسم المادة ادةكود الم
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

ELC 312  ٢ ١ ٢ ٣ ١-الكترونيات دقيقة 

GEN 35*  ٢ ٢ اإلنسانيةمن المواد  ١- اختياريمقرر - - 
    ٥  اإلجمالي

 الخامس الدراسيالفصل  -٧-ب -٢

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة ةالمعتمد

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 310  ٢ ١ ٢ ٣ تطبيقات هندسية للحاسب
ELC 310  ٢ ١ ٣ ٤ )اآلليالتحكم  مبادئ(١- اآلليالتحكم 
ELC 314 ٢ ١ ٢ ٣ قياسات الكترونية 
MTH 305  - ٣ ١ ٢ )واإلحصاء(مقدمة لنظرية االحتماالت ٥-رياضيات
GEN 341  - - ٢ ٢ إدارة مشروعات
ELC 315  ٢ ٢ ٣ اإلشاراتتحليل - 
ELC 361  ٢ ١ - ١ ١-ندوة رقم 

    ١٨  اإلجمالي

 



 )٦٧(

 السادس: الدراسيالفصل  -٨-ب -٢

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 311  - ٢ ٢ ٣ الطرق العددية وتطبيقاتها على الحاسب
ELC 311 ٢ ١ ٢ ٣ ١-اتصاالت 
ELC 313 ٢ ١ ٢ ٣ ٢-الكترونيات دقيقة 

MTH 306 (تحليل الدوال المركبة والمعادالت التفاضلية ٦-رياضيات
 - ٣ ١ ٢ الجزئية)

ELC 362 ٢ ١ - ١ ٢-ندوة رقم 
ELC 423 ٣ ٢ ٣ نظرية المجاالت الكهرومغناطيسية - 
CMP 410  ٢ ١ ٢ ٣ يةاألنظمة المعتمدة على المعالجة الميكروئ

    ١٨  اإلجمالي

 ٣ -الصيفيالفصل  -٩-ب -٢

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

ELC 563  ٦ - - ٣ ١- صناعيتدريب 
ELC 43*  ٣ من مواد االتصاالت ١- اختياريمقرر - - - 
    ٦  اإلجمالي

 السابع اسيالدرالفصل  -١٠ -ب -٢

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب

 عملي تمرين

ELC 421  ٢ ١ ٣ ٤ ٢-اتصاالت 
ELC 461  ٢ ١ ١ ٢ ١-المشروع
ELC 410  ٢ ١ ٢ ٣ هندسة القوى الكهربية
CMP 43*     ٣ ) ٧٦ب  ص -٤( جدول  من مواد الحاسبات اختياريمقرر 
ELC 43*  ٣ من مواد االتصاالت ٢- اختياريمقرر    
GEN 45*  - - ٢ ٢ اإلنسانيةمن المواد  ٢- اختياريمقرر 

    ١٧  اإلجمالي

 الثامن: الدراسيالفصل  -١١- ب -٢

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

ELC 422  ٢ ١ ٢ ٣ شاراتلإلالمعالجة الرقمية 
ELC 424  ٢ ١ ٣ ٤ هندسة الموجات متناهية الصغر
ELC 521  ٢ ١ ٣ ٤ الهوائيات وانتشار الموجات
ELC 562  ٤ ١ ١ ٣ (المرحلة األولى)٢-المشروع
ELC 53*  ٣ من مواد االتصاالت٣- اختياريمقرر - - - 
    ١٧  اإلجمالي



 )٦٨(

 الرابع: الصيفيالفصل  -١٢-ب -٢

إجمالي الساعات  سم المادةا كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

ELC 522 ٢ ١ ٣ ٤ (نظم اتصاالت متقدمة )٣-اتصاالت 
ELC 564  ٦ - - ٣ ٢- صناعيتدريب 

Total  ٧    

 التاسع الدراسيالفصل  -٣-ب -٢

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 دريبساعات الت
 عملي تمرين

ELC 420  ٢ ١ ٣ ٤ المبرمج) المنطقيوالتحكم  الرقمي(التحكم ٢- آليتحكم 
ELC 523  ٢ ١ ٣ ٤ (نظرية المعلومات ونظم التكويد)٤-اتصاالت
ELC 562  ٤ ١ ١ ٣ (المرحلة الثانية)٢-المشروع
ELC 524  ٢ ١ ٣ ٤ الراديو والتلفزيون نظم
ELC 53*  ٣ مواد االتصاالتمن ٤-اختياريمقرر - - - 
    ١٨  اإلجمالي

 



 
 هندسة احلاسبات

 وتكنولوجيا املعلومات

 



 )٦٩(

 المعلوماتوتكنولوجيا  الحاسباتهندسة 
 مقدمة -١

ويعمل��ون عل��ى إيج�اد أفض��ل الحل��ول له��ا ع��ن طري��ق تطبي��ق  ،يخ�تص المهندس��ون بح��ل المش��اكل الواقعيّ��ة
فير مجم��ل مع��ارفهم وخب��راتهم ومه��اراتهم . ويس��اعد المهندس��ون عل��ى تعري��ف وتحس��ين نم��ط الحي��اة بت��و

ا ومالئمة لالستعمال اليومى. كما يسعون إلى التط�وير م�ن نً وسائل حياتية ذات أداء عالي مبتكر، أكثر أما
  خالل االختراع والتصميم والتصنيع والبناء.

وتهدف مجمل األنشطة الهندسية إلى الحصول عل�ى نت�ائج إيجابي�ة لتحس�ين المعيش�ة بي�د ان هن�اك عوائ�ق 
لوث المياه والهواء والبيئة والتلوث الص�وتي الن�اتج ع�ن اإلنج�ازات الهندس�ية تصاحب هذه األنشطة مثل ت

 المبهرة خالل العقود الماضية.

نتيج��ة تش��ابك وتق��ارب المش��كالت  متنامي��ةكم��ا يص��طدم عم��ل المهن��دس أثن��اء مواجه��ة المش��كالت بقي��ود 
ن تَُحّل بدون اعتبار التناقض�ات االجتماعية والتقنية. وعلى سبيل المثال فإن مشكلة تلّوث الهواء ال يمكن أ
ف�ى االعتب�ار ت�أثير الحل�ول  يأخ�ذاألخالقيّة والّسياسيّة والقانونيّة واالجتماعيّة. عالوة على ذل�ك، يج�ب أن 

  الهندسية المتاحة على مصالح األفراد و المجموعات.

فى االعتب�ار التوقع�ات  مع األخذ وتقدم دراسة الهندسة للطالب تعليما فعاال ومبنيا على أسس تكنولوجية، 
المستقبلية للعلم والتكنولوجيا. وهى أيضا توفر المعارف التقنية والمهارات الضرورية لحل المشاكل الت�ي 

 تسمح بمواجهة التحديات المستقبلية

 األجه�زة مكونات وصيانة وتنفيذ وبناء لتصميما وتكنولوجيا العلم يجسد الذي النظام هي الكمبيوتر هندسة
. وعادة ما ينظر إلى هندس�ة الكمبيوترالتى يتم التحكم فيها ب معداتالو الحديثة الحوسبة ونظم اتوالبرمجي

ى ه�� الكمبي��وتر هندس��ةو. الكهربائي��ة والهندس��ة الحاس��وب عل��م م��ن ك��ل م��ن م��زيجالحاس��بات عل��ى أنه��ا 
 س�تخدموت .الحي�اة التخصص الذى يتعامل مع تأثيرات التطورات التكنولوجية السريعة فى مختل�ف ن�واحى

 والبش�رية الطبيعي�ة والعلوم اإللكترونيات وهندسة والرياضيات األساسية العلوم الهندسية الكمبيوتر برامج
 سهلة وسريعة واكثر انتاجية . يةاإلنسان التطبيقات  تجعل التي الجديدة والنظم الكمبيوتر تقنيات لتوفير

 األجهزة الكمبيوتر، أنظمة وتنفيذ تصميم في ابارع ليكون تم تدريبه الذي الشخص هو الكمبيوتر ومهندس
 بشكل تعملبرمجتها لو الرقمية وائر التحكمد تصميم على اقادر كوني أن ينبغيو .سواء حد على والبرامج
 الفيزي��اء وعل��وم ، الص��لة ذات الرياض��ياتب دراي��ة ىعل�� يك��ون أن يج��ب ، المه��ام ه��ذه ألداءو. ص��حيح

 الهندس��ية المف��اهيم م��ن وغيره��ا والش��بكات الحاس��وب برمجي��اتو ومع��دات واالتص��االت واإللكتروني��ات
 .الحياة مدى التعلم في النخراطبا دائم بشكل الخبرة من المناسب المستوىيجب أن يكون بو. والنظم

 سمات الخريج  -٢
 قادرا على:  المعلومات وتكنولوجياحاسبات ينبغي أن يكون خريج هندسة ال

 هيم الهندسية في حل المشكالت الهندسية. تطبيق الرياضيات والعلوم والمفا )أ
 عملية لتلبية احتياجات مطلوبة في إطار قيود واقعية.  وأتصميم نظام  )ب
 تصميم وإجراء التجارب، وكذلك تحليل وتفسير البيانات.  )ت



 )٧٠(

 تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية األساسية.  )ث
والض�رورية لممارس�ة مهن�ة الهندس�ة وإدارة استخدام التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية المالئمة  )ج

 المشاريع. 
 العمل على نحو فعال ضمن فرق متعددة التخصصات.  )ح
 التواصل بشكل فعال.  )خ
 النظر في اآلثار المترتبة على الحلول الهندسية على المجتمع والبيئة.  )د
 الهندسية المعاصرة.  باالتجاهاتإظهار المعرفة  )ذ
 األخالقية المسؤوليات المهنية وااللتزام ب )ر
 الذاتي مدى الحياة.  االلتزام بالتعلم )ز

كشف القواعد العامة واالس�تنتاجات ح�ول األح�داث الت�ي تب�دو  و إظهار قدرات االستدالل االستقرائي )س
 غير ذات صلة

لحوسبة لتحديد وتصميم وتنفيذ ااستخدام التقنيات المتقدمة والمهارات ، واألدوات الالزمة لممارسات  )ش
 ة.النظم الحاسوبي

 صنع القرار. مستوى العمليات و مختلف األنشطة التجارية علىلمتطلبات المعلومات  تعرف علىال )ص
 معالجة مشاكل قطاع األعمال باستخدام أدوات تحليل النظم والتقنيات. )ض
 المشاريع المتعلقة بنظم الحاسوب في مجاالت متنوعة من التطبيقات. إدارة )ط
تط��وير وش��راء وتركي��ب األجه��زة وتص��ميم البرمجي��ات،  :رتنفي��ذ مراح��ل دورة حي��اة نظ��ام الكمبي��وت )ظ

 .تشغيل النظممعالجة البيانات و

  نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج -٣
 وتكنولوجياحاسبات هندسة الالتالى هو مجمل المعارف والمهارات التى ينبغى أن يثبت خريج برنامج 

 . امتالكه لها المعلومات

 المعرفة والفهم:  -١-٣
 : لما يلىخريج المعرفة والفهم أن يكتسب الينبغي 

 مناسبة لهندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات. المفاهيم ونظريات الرياضيات والعلوم  )أ
 أساسيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  )ب
 هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات. بخصائص المواد الهندسية المتصلة  )ت
هندس���ة بالمتص���لة  المنظوم���اتو / أو  اتعملي���ال وعناص���ر تص���ميم المب���ادئ التص���ميم بم���ا ف���ي ذل���ك  )ث

 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 
 منهجيات حل المشاكل الهندسية ، وجمع البيانات وتفسيرها  )ج
 والقضايا البيئية. متطلبات األمن الصناعىالمعايير وونظم ضمان الجودة ، ومدونات الممارسات  )ح
 الهندسية.  لةدارة األعمال ذات الصإمبادئ  )خ
 هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات. ب المتصلةالتكنولوجيات الهندسية الحالية  )د
 خالقية. المتصلة بالقضايا اإلنسانية واألموضوعات ال )ذ



 )٧١(

 اللغة التقنية وكتابة التقارير  )ر
 واآلثار المترتبة على الحلول الهندسية على المجتمع والبيئة  أخالقيات المهنة )ز

 . هندسية المعاصرةالقضايا ال )س
عم�ارة وتنظ�يم و واآللة, عيالتجم لغاتو الدوائر وتحليل ىالمنطق التصميم مجاالت في الهندسة مبادئ )ش

 ومعالج�ة ، ال�نظم م�ن يتج�زأ ال ج�زءا ، المتقدمة الكمبيوتر بنيةو للذاكرة الهرمي والتسلسل الكمبيوتر
 االعتمادية ليلوتح الحقيقي الوقتمنظومات  فيو التشغيل وأنظمة اإلشارات

 الحاسوبية النظم جودة تقييم )ص
 الكومبيوتر أجهزةو برامج مجال في الحالي التقدم وأوجهصلة بالتخصص ال ذات البحوث )ض
 الكمبيوترب التخزين ترتيبها علىوسائطو والرسومات والصور البيانات تكنولوجيا )ط
 األعمال مؤسسات في األساسي ودورها المعلومات تكنولوجيا مجال في الحديثة االتجاهات )ظ

 : ذهنيةالمهارات ال -٢-٣
 القدرة على :  يكتسب الخريجوينبغي أن 

 لنمذجة وتحليل المشكالت. األساليب المستندة على الحاسبات لالمناسبة و اتالرياضياختيار  )أ
 الحلول المناسبة للمشاكل الهندسية على أساس التفكير التحليلي.  اختيار )ب
 تصميم. الفي حل المشكالت و التفكير بطريقة خالقة ومبتكرة )ت
 رف من مجموعة من المصادر. اوتقييم مختلف األفكار واآلراء ، والمعدمج واستبدال  )ث
 والعمليات. العناصر والمنظومات أداء وتقدير وتقييم خصائص  )ج
 والعمليات.العناصر والمنظومات  تحليل أعطال )ح
 . رغم نقص أو تعارض البياناتحل المشكالت الهندسية  )خ
وتقي��يم أدوات تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتص��االت المناس��بة لمجموع��ة متنوع��ة م��ن المش��اكل تحدي��د  )د

 الهندسية. 
تك�اليف والفوائ�د ، والس�المة والج�ودة واالعتمادي�ة تقييم الق�رارات الهندس�ية م�ع األخ�د ف�ى االعتب�ار ال )ذ

 واألثر البيئي. 
 طر في التصميم. إدارة المخاواالقتصادية واالجتماعية والبيئية أخذ األبعاد  )ر
 وتقييم أوجه قصورها.  رقميةلنماذج الاتحليل نتائج  )ز

 . ابتكار أسلوب منهجى للتعامل مع التقنيات الجديدة والمتطورة )س
 ال���نظم وتحلي���ل لنمذج���ة تص���ميمال وتقني���ات الحوس���بة وأس���اليب المناس���بة الرياض���ية األدواتاختي���ار  )ش

 الحاسوبية
 الكمبيوتر هندسة مشاكلللتعامل مع  المناسبة المعلومات اتكنولوجي أدوات وتطبيق ، وتوليف إختيار )ص
 التك�اليف تحلي�ل تمي� أن يجب,. عمالاأل نظم لمشاكل الكمبيوترالحلول المتباينة المستندة على  اقتراح )ض

 المعنية المباشرة وغير المباشرة التكاليف تكون حيث الحساسة المجاالت في خاصة  والمنافع
 صعبةال المواقف في األعراض تحديد )ط



 )٧٢(

 التقنيات أحدث واستخدام تقليديالغير  التفكير على المبنية الحلول ابتكار )ظ
 .مختلفة نظامتكوينات  على عملالتى ت كمبيوترعناصر ال دمج على القدرة )ع

  المهارات العملية والتطبيقية -٣-٣
 القدرة على:  يكتسب الخريجوينبغي أن 

وإدارة األعم��ال لوجي��ا المعلوم��ات، والتص��ميم، الرياض��يات والعل��وم، وتكنومجم��ل مع��ارف تطبي��ق  )أ
 في حل المشكالت الهندسية. والخبرات الهندسية بأسلوب متكامل

 الخدمات. ووالمنتجات  اتتصميمالمهنيا لتحسين  جعية، والتغذية الرمفاهيمدمج المعارف الهندسية وال )ب
 ة. يالهندسية التخصص ماتإجراء التصمي، و منظومةو/ أو إعادة تصميم عملية أو عنصر أو  بتكارإ )ت
 في التصميم والنهج. تبنى الجمالية والكمال  )ث
لتص��ميم  اتاس��تخدام التس��هيالت والتقني��ات الحاس��وبية ، وأدوات القي��اس وال��ورش ومع��دات المختب��ر )ج

 التجارب وجمع وتحليل وتفسير النتائج. 
البرمجي��ات المتعلق��ة اس��تخدام مجموع��ة واس��عة م��ن األدوات التحليلي��ة، والتقني��ات والمع��دات، وح��زم  )ح

 هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير برامج الكمبيوتر المطلوبة. ب
 للمشاكل الهندسية.  رقميةتطبيق أساليب النمذجة ال )خ
 تطبيق نظم آمنة في العمل ومراقبة الخطوات المناسبة إلدارة المخاطر.  )د
 . إثبات القدرات التنظيمية ومهارات إدارة المشروعات )ذ
 القواعد والمعايير.  وإتباعالجودة تحقيق بيق إجراءات تط )ر
 والصناعة.  ىتبادل المعارف والمهارات مع المجتمع الهندس )ز

 إعداد وتقديم التقارير الفنية.  )س
 التجارية للتطبيقات خصيصا المصممة الحاسوبية النظم وتشغيل تصميم )ش
 مراح�ل ط�وال تص�ميمال وح�زم يةالحس�اب واألدوات المناس�بة المتخصص�ة الكمبي�وتر ب�رامج استخدام )ص

 النظام تطوير دورة
 تطوير مجال في مقبولةبما يحقق معايير الجودة ال االحترافية المستويات على الكمبيوتر امجكتابة بر )ض

 البرمجيات
 القيام بأنشطة دعم المستخدمين بكفاءة. )ط

 :القابلة للتحويل و العامة المهارات -٤-٣
 لى: القدرة ع يكتسب الخريجوينبغي أن 

 التعاون بفاعلية ضمن فريق متعدد التخصصات.  )أ
 العمل في بيئة مشحونة بالضغوط، وضمن قيود معينة.  )ب
 التواصل بشكل فعال.  )ت
 إظهار قدرات تكنولوجيا المعلومات بكفاءة. )ث
 وتحفيز األفراد.  قيادة )ج
 إدارة المهام والوقت والموارد على نحو فعال.  )ح



 )٧٣(

 .علم الذاتى مدى الحياةتبنى أسلوب التالبحث عن المعلومات و )خ
 اكتساب المهارات في مجال األعمال. )د
 . بالتخصص ذات الصلةمتابعة المراجع  )ذ

 جداول توزيع المقررات -٤
 المواد اإلنسانية -١-٤
 ذل�ك ف�ي بم�ا ، وثقافت�ه ب�المجتمع المهن�دس وع�ي لتعزيز هندسية غير مجاالت يف المعارف اكتساب )أ

  .الخ ، والفنون والقانون  قواألخال والتسويق  التجارية األعمال
  .والسالمة العامة والصحة المجتمع على التكنولوجيا تأثير وتقييم دراسة على القدرة )ب
 .الهندسة لممارسة الالزمة التجارية األنشطة في والمشاركة التقدير على القدرة )ت
 .المجتمع الحتياجات بفعالية واالستجابة الحياة مدى التعلم ممارسة على القدرة )ث

 ساعة معتمدة إجبارية) ١٢أ) المواد اإلنسانية األساسية ( -١دول (ج

إجمالي الساعات  كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 متطلب سابق اسم المادة

 عملي تمرين
GEN 141  ــــــ قضايا اجتماعية معاصرة - - ٢ ٢
GEN 142  ــــــ لغة انجليزية - - ٢ ٢
GEN 143  ــــــ تاريخ الهندسة والتكنولوجيا - - ٢ ٢
GEN 241  ــــــ مهارات العرض - - ٢ ٢
GEN 242  ــــــ كتابة تقارير فنية - - ٢ ٢
GEN 341  ــــــ إدارة مشروعات - - ٢ ٢

 ــــــ     ١٢ اإلجمالي

  اختيارية) معتمدة ساعات ٤( االختيارية اإلنسانية المواد)  ب -١( جدول
إجمالي الساعات  كود المادة

محاضرة المعتمدة
 ساعات التدريب

 متطلب سابق اسم المادة
 عملي تمرين

GEN 351 ــــــ اقتصاديات هندسية - - ٢ ٢ 
GEN 352 ــــــ التشريعات والقوانين الهندسية - - ٢ ٢ 

GEN 353 وإدارةاإلدارة و األعمال الدولية  - - ٢ ٢ 
 ــــــ الجودة الشاملة

GEN 354 ــــــ السمعيالنظم الصوتية والتلوث  - - ٢ ٢ 

GEN 355 المعايير القياسية لنظم االتصاالت  - - ٢ ٢
 ــــــ والمعلومات

GEN 451 ساعة معتمدة ١٤٠بعد  استخدامات األنظمة الحاسبة - - ٢ ٢

GEN 452 التأثيرات البيئية للموجات  - - ٢ ٢
 ــــــ الكهرومغناطيسية

GEN 453 ــــــ سيكولوجيا التصنيع - - ٢ ٢ 
GEN 454 ــــــ نقابة المهندسين أعمالقواعد  - - ٢ ٢ 

   - -  *٤ اإلجمالي

 من مجموع الساعات المعتمدة %٨٫٨٩وتشكل المواد اإلنسانية نسبة 



 )٧٤(

 الرياضيات والعلوم األساسية -٢-٤
  الرياضيات

 الرياضية.  بالطرقاكتساب المعرفة  )أ
 باس��تخدام والعملي��ات والعناص��ر المنظوم��ات ح��ول والمف��اهيم الس��ببية عالق��ات تحدي��د عل��ى الق��درة )ب

 . بالتخصص الصلة ذات الرياضيات
  .بالتخصص الصلة ذات والعمليات الهندسية والعناصر المنظومات ونمذجة تحليل على القدرة )ت
 الحتم�االتا ونظري�ات اإلحص�ائيات باس�تخدام والمخ�اطر اليق�ين ع�دم حاالت مع التعامل في المهارة )ث

 .الرياضيات باستخدام والنظريات واألفكار المفاهيم وتبادل
  األساسية العلوم

 م�ن وغيره�ا البيولوجي�ة، والعلوم األرض، وعلوم والميكانيكا والكيمياء الفيزياء في المعرفة اكتساب )أ
  .المادي العالم فهم على تركز التي الموضوعات

  .للمشكالت العملية الحلول في يةالعلم المبادئ وتطبيق اختيار على القدرة )ب
 والمعرف�ة المب�ادئ باس�تخدام العمليات أو الهندسية والمنظومات المكونات ونمذجة تحليل على القدرة )ت

  .الهندسي التخصص مجال يقتضيه حسبما األساسية العلوم من
 .المشكالت حلول في األدلة على تعتمد علمية تقنيات تطبيق على القدرة )ث

 )إجباريةساعة معتمدة  ٣٦ضيات ومواد العلوم األساسية () الريا٢جدول (

 كود المادة
إجمالي 
الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة
 ساعات التدريب

 متطلب سابق اسم المادة
 عملي تمرين

CHE 100 ـــــــ الكيمياء ٢ ١ ٢ ٣ 
MNF 100 ـــــــ مقدمة للمواد الهندسية - - ١ ١ 
MNF 101 ـــــــ )رسم هندسى واسقاطسية (تخطيطات هند - ٦ ١ ٣ 
MEC 101 ـــــــ ١ميكانيكا  - ٣ ١ ٢ 
MEC102 ٢-ميكانيكا  - ٣ ١ ٢ MEC 101 
MTH 101 ـــــــ (الجبر وعلم التفاضل)١-رياضيات  - ٢ ٢ ٣ 

MTH 102 (التكامل والهندسة التحليلية)٢رياضيات - ٣ ٢ ٣ MTH 101 

PHY 101 ـــــــ ١-فيزياء ٢ ١ ٢ ٣ 
PHY 102 ٢-فيزياء ٢ ١ ٢ ٣ PHY 101 
MNF 102 اإلنتاجهندسة  مبادئ ٤ - ١ ٣ MNF 101 
MTH 203 والتحويالت) التفاضلية(المعادالت  ٣رياضيات  - ٣ ٢ ٣ MTH 102 
MTH 204 حساب التفاضل والتكامل المتقدم) ( ٤رياضيات  - ٣ ٢ ٣ MTH 101 

MTH 305 تحتماال(مقدمة لنظرية اال٥رياضيات  - ٣ ١ ٢ 
 MTH 102 )واإلحصاء

MTH 306 ٣ ١ ٢ - 
  ٦رياضيات 

 التفاضلية(تحليل الدوال المركبة والمعادالت 
 الجزئية)

MTH 102 

      ٣٦ اإلجماليٍ 
 من الساعات المعتمدة الكلية.%٢٠ساعة معتمدة بواقع  ٣٦هذه المقررات تشكل 



 )٧٥(

 الهندسية األساسية المواد -٣-٤
 األساس�ية الهندس�ية والعالق�ات الق�وانين لتط�وير الفيزيائي�ة والعل�وم الرياضياتب والمعرفة الفهم دمج  )أ

  .بالتخصص الصلة ذات والمفاهيم
 العل�وم وق�وانين ومبادئ تقنيات واستخدام العمل وأساليب نماذج وتطوير المعرفة توسيع على القدرة  )ب

  .المختلفة التخصصات عم التماس مناطق خالل من هندسية تطبيقات إلى الوصول بهدف الهندسية
 .الهندسية المعقدة للمشاكل حلول إليجاد والمفاهيم األرقام مع بفعالية التعامل على القدرة )ت

 )إجبارية معتمدة ساعة ٦٣( المقررة األساسية الهندسية المواد) ٣( جدول

 كود المادة
إجمالي 
الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة
 ساعات التدريب

 متطلب سابق اسم المادة
 عملي تمرين

CMP 110  ـــــ تصميم البرامج ولغات الحاسب ٢ ٣ ٢ ٤
ARC 210  ـــــ تكنولوجيا الهندسة المدنية - ٣ ٢ ٣
CMP 210 CMP 110 هياكل البيانات والخوارزمات - ٢ ٢ ٣
ELC 211 ١-تحليل دوائر كهربية  ٢ ١ ٢ ٣ MTH 102
ELC 212 ٢-تحليل دوائر كهربية  –– ٣ ٢ ٣ ELC 211 
ELC 213 قياسات كهربية ٢ ١ ٢ ٣ ELC 215 
CMP 211 MTH 101 ١تصميم دوائر منطقية  ٢ ١ ٣ ٤

MNF 210 MEC 102 تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية ٢ ١ ٢ ٣
MNF 100

ELC 214 شباه الموصالتألالنظرية الحديثة  ٢ ١ ٢ ٣ PHY 102 

ELC 215 كترونيات اإلل فيالموصالت  أشباهتطبيقات  ٢ ١ ٢ ٣
 ELC 214 الدقيقة

CMP 310 CMP 110 تطبيقات هندسية للحاسب ٢ ١ ٢ ٣
CMP 311  ـــــ الطرق العددية وتطبيقاتها على الحاسب - ٢ ٢ ٣
ELC 310 اآلليالتحكم  مبادئ(١-اآلليالتحكم  ٢ ١ ٣ ٤ ( MTH 203
ELC 311 ١-اتصاالت ٢ ١ ٢ ٣ ELC 315 
ELC 312 ١-قيقة الكترونيات د ٢ ١ ٢ ٣ PHY 102 
ELC 313 ٢-الكترونيات دقيقة ٢ ١ ٢ ٣ ELC 312 
ELC 314 قياسات الكترونية ٢ ١ ٢ ٣ ELC 215 
ELC 315 تحليل اإلشارات –– ٢ ٢ ٣ MTH 305
CMP 410 CMP 211 األنظمة المعتمدة على المعالجة الميكروئية ٢ ١ ٢ ٣
ELC 410 هندسة القوى الكهربية ٢ ١ ٢ ٣ ELC 211 

      ٦٣ اإلجمالي

 من المجموع الكلى للساعات المعتمدة %٣٥ساعة معتمدة بواقع  ٦٣تشكل هذه المقررات 



 )٧٦(

 الصناعيوالتصميم والتدريب  التطبيقيةالمواد  -٤-٤

 والتصميم المواد التطبيقية -١-٤-٤
 الص��لة ذات التص��ميم وأس��اليب الهندس��ية والمب��ادئ والقواع��د العملي��ة بالممارس��ات المعرف��ة تحص��يل )أ

 .العمل بمجال
 وتط��وير تص��ور عن��د ال��ال مح��دودة اإلبداعي��ة واإلج��راءات الهندس��ية المعرف��ة تطبي��ق عل��ى الق��درة )ب

 .والعمليات والنظم المكونات
 تص��ميم ف��ي األساس��ية الرياض��ية والعل��وم الهندس��ية والمب��ادئ والقواع��د المع��ارف إدم��اج عل��ى الق��درة )ت

 .والعمليات والنظم المكونات
 والس��المة والص��حة واالقتص��اد الوق��ت مراع��اة م��ع الملزم��ة، القواع��د إط��ار ف��ي لعم��لا عل��ى الق��درة )ث

 .المرعية والقوانين والبيئية االجتماعية والعوامل

 الصناعيالتدريب  -٢-٤-٤
 برن��امج ف��ي المدرج��ة والتقني��ات المب��ادئ م��ن العدي��د تطبي��ق ع��ن الناتج��ة والخب��رة المعرف��ة اكتس��اب )أ

 .الدراسة
 مح�ددة نتائج إلى معالجتها تفتقر التي المشكالت ومجابهة الملزمة، القيود إطار يف العمل على القدرة )ب

 غي�ر الحياتية المشاكل في اإلبداع إظهار إلى باإلضافة الممكنة، الحلول من عريض مدى لها التي أو
 .المعتادة

 ل�زمنا م�ن ممت�دة فت�رة م�دى عل�ى بالتخص�ص المرتبط�ة التقني�ة البح�وث وتنفي�ذ تخط�يط على القدرة )ت
  .والتجاري المجتمعي سياقه في التقني العمل ووضع االنتهاء، بمواعيد والوفاء

 وتفس�ير التقني�ة البيان�ات وع�رض المنش�ورة المعلوم�ات مص�ادر وبح�ث فري�ق في العمل على القدرة )ث
        .مختلفة بطرق البحث نتائج وتقديم وتحليل

 )إجبارية معتمدة ةساع ٣٤(المقررة التطبيقية الحاسب مواد) أ -٤( جدول

إجمالي الساعات  كود المادة
محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 متطلب سابق اسم المادة

 عملي تمرين
CMP 421  CMP 211 عمارة الحاسب - ٢ ٢ ٣

CMP 422 الرسم بالحاسب والتواصل بين المستخدم  ٢ ١ ٢ ٣
 والحاسب

MNF 101 
CMP 421 

CMP 423  MTH 102 البيانات واعدق إدارة - ٢ ٣ ٤
CMP 424  CMP 421 نقل البيانات وشبكات الحاسب - ٢ ٣ ٤
CMP 425  CMP 310 نظم المعلومات - ٢ ٢ ٣
CMP 426  CMP 211 ٢-تصميم دوائر منطقية ٢ ١ ٢ ٣
CMP 521  CMP 421 نظم الحاسبات الموزعة - ٢ ٢ ٣
CMP 522  CMP 410 االصطناعيالذكاء  - ٢ ٣ ٤
CMP 523  CMP 210 لغات الحاسب والمترجمات - ٢ ٣ ٤
CMP 524  CMP 110 ةوالمحاكانمذجة الحاسب  - ٢ ٢ ٣

      ٣٤ اإلجمالي



 )٧٧(

 االختيارية التطبيقيةب) مواد الحاسب  -٤جدول (
 ساعات معتمدة من تخصص االتصاالت)٣معتمدة + ساعة١٢(

 كود المادة
إجمالي 
الساعات 
 المعتمدة

محاضرة
 عات التدريبسا

 متطلب سابق اسم المادة
 عملي تمرين

CMP 431 طرفيات الحاسب - ٢ ٢ ٣ CMP 421
CMP  432 معالجة الصور الرقمية ٢ ١ ٢ ٣ CMP 310
CMP  433 األنظمة المدمجة - ٢ ٢ ٣ CMP 211
CMP  434 الوسائط المتعددة ٢ ١ ٢ ٣ CMP 210
CMP  435 نظم التشغيل - ٢ ٢ ٣ CMP 421
CMP  436 هندسة البرمجيات - ٢ ٢ ٣ CMP 110
CMP  531 نظم الحاسبات المتقدمة - ٢ ٢ ٣ CMP 410
CMP   532 CMP 423 قواعد البيانات المتقدمة - ٢ ٢ ٣
CMP  533 تنظيم الحاسب - ٢ ٢ ٣ CMP 421
CMP  534 تقييم أداء الحاسب - ٢ ٢ ٣ CMP 210
CMP 535 ظم الحاسباتتكنولوجيا ن - ٢ ٢ ٣ CMP 421
CMP 536 سماحية الخطأبحساب ال - ٢ ٢ ٣ CMP 110
CMP 537 التواصل مع الحاسب - ٢ ٢ ٣ CMP 421

CMP 538 األنماط والشبكات العصبية - ٢ ٢ ٣ MTH 203
CMP 410

CMP 539 الحقيقيالزمن  فيتشغيل الحاسب  - ٢ ٢ ٣ CMP 110
      *١٢ اإلجمالي

 )إجباريةساعة معتمدة  ١٦( الصناعيشروعات والتدريب ج) الم-٤جدول (

 كود المادة
إجمالي 
الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة
 ساعات التدريب

 متطلب سابق اسم المادة
 عملي تمرين

CMP 361  ساعة معتمدة ٧٢بعد  ١-ندوة رقم ٢ ١ - ١
CMP 362  CMP 361 ٢-ندوة رقم ٢ ١ - ١
CMP 461 ساعة معتمدة١٠٨د بع ١-المشروع ٢ ١ ١ ٢
CMP 562  CMP 461 ٢-المشروع ٨ ١ ٢ ٦
CMP 563 ساعة معتمدة١٠٨بعد  ١- صناعيتدريب  ٦ - - ٣
CMP 564  CMP 563 ٢- صناعيتدريب  ٦ - - ٣

      ١٦ اإلجمالي

 إل�ىالثال�ث والراب�ع ونت�ائج ه�ذا الت�دريب تض�اف  الص�يفيالفص�ل  ف�ييتم أداؤه عملياً  الصناعيالتدريب 
 يجة الفصلين الدراسيين التاسع والعاشر.نت

وم��واد التص��ميم والمش��روعات  ال��دقيق الهندس��يويش��كل ع��دد الس��اعات المعتم��دة الخاص��ة بالتخص��ص 
 من مجموع الساعات المعتمدة. %٣٦٫١١ساعة معتمدة بنسبة  ٦٥والندوات الصناعيوالتدريب 



 )٧٨(

 خطة دراسية مقترحة: -٥

 لة قصوى من الحالتين اآلتيين:واحدة لكل حا دراسيتينوتشمل خطتين 
 مقررات صيفية. أيخطة لعشرة فصول دراسية ال تتضمن  -أ

 خطة لتسعة فصول دراسية تتضمن مقررات صيفية  -ب
 خطة تتوسطهما. أو أحداهما فيتقع  أن إماطالب  أيخطة تخص  وأي

 خطة لعشرة فصول دراسية (ال تتضمن مقررات صيفية) -أ -٥

 األول الدراسيالفصل  -١-أ-٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CHE 100 ٢ ١ ٢ ٣ الكيمياء 
GEN 141 ٢ ٢ قضايا اجتماعية معاصرة - - 
MNF 101 ) ٦ ١ ٣ )رسم هندسى واسقاطتخطيطات هندسية - 
GEN 143 ٢ ٢ تاريخ الهندسة والتكنولوجيا - - 
MEC 101 ٣ ١ ٢ ١-ميكانيكا - 
MTH 101 ٢ ٢ ٣ (الجبر وعلم التفاضل) ١-رياضيات - 
PHY 101  ٢ ١ ٢ ٣ ١-فيزياء 

    ١٨  اإلجمالي

 الثاني الدراسيالفصل  -٢-أ -٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب

 عملي تمرين
MNF 100 ١ ١ ةمقدمة للمواد الهندسي - - 
GEN 142 ٢ ٢ لغة انجليزية - - 
MEC 102  ٣ ١ ٢ ٢-ميكانيكا - 
MTH 102  ٣ ٢ ٣ (التكامل والهندسة التحليلية )٢-رياضيات - 
PHY 102 ٢ ١ ٢ ٣ ٢-فيزياء 
MNF 102 ٤ - ١ ٣ اإلنتاجهندسة  مبادئ 
CMP 110 ٢ ٣ ٢ ٤ تصميم البرامج ولغات الحاسب 

    ١٨  اإلجمالي

 



 )٧٩(

 الثالث الدراسيالفصل  -٣-أ -٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

ARC 210  - ٣ ٢ ٣ تكنولوجيا الهندسة المدنية
ELC 211  ٢ ١ ٢ ٣ ١-تحليل دوائر كهربية 
CMP 211  ٢ ١ ٣ ٤ ١-تصميم دوائر منطقية
ELC 214 ٢ ١ ٢ ٣ شباه الموصالتالنظرية الحديثة أل 
MTH 203  - ٣ ٢ ٣ (المعادالت التفاضلية والتحويالت)٣-رياضيات
GEN 241  - - ٢ ٢ مهارات العرض

    ١٨  اإلجمالي

 الفصل الدراسي الرابع -٤ـ أـ٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 210  - ٢ ٢ ٣ البيانات والخوارزماتهياكل 
ELC 212  ٣ ٢ ٣ ٢-تحليل دوائر كهربية - 
ELC 213 ٢ ١ ٢ ٣ قياسات كهربية 
MNF 210  ٢ ١ ٢ ٣ تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية
MTH 204  - ٣ ٢ ٣ (حساب التفاضل والتكامل المتقدم)٤-رياضيات
GEN 242  - - ٢ ٢ كتابة تقارير فنية
ELC 215  ٢ ١ ٢ ٣ الدقيقة اإللكترونيات فيالموصالت  أشباهتطبيقات 

    ٢٠  اإلجمالي

 الخامس الدراسيالفصل  -٥-أ-٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

GEN 341 ٢ ٢ مشروعات إدارة - - 
ELC 310  ٢ ١ ٣ ٤ ) اآلليالتحكم  مبادئ(١- اآلليالتحكم 
ELC 312  ٢ ١ ٢ ٣ ١-الكترونيات دقيقة 
ELC 314 ٢ ١ ٢ ٣ قياسات الكترونية 
MTH 305  ٣ ١ ٢ )واإلحصاء االحتماالت(مقدمة لنظرية ٥-رياضيات - 
ELC 315  ٢ ٢ ٣ اإلشاراتتحليل - 
CMP 361  ٢ ١ - ١ ١-ندوة رقم 

    ١٨  اإلجمالي

 



 )٨٠(

 السادس الدراسيالفصل  -٦-أ-٥

إجمالي الساعات  اسم المادة ةكود الماد
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 310 ٢ ١ ٢ ٣ تطبيقات هندسية للحاسب 
CMP 311 ٢ ٢ ٣ الطرق العددية وتطبيقاتها على الحاسب - 
ELC 311 ٢ ١ ٢ ٣ ١-اتصاالت 
CMP 362 ٢ ١ - ١ ٢-ندوة رقم 
ELC 313 ٢ ١ ٢ ٣ ٢-الكترونيات دقيقة 

MTH 306 التفاضلية  والمعادالت(تحليل الدوال المركبة ٦-رياضيات
 - ٣ ١ ٢ الجزئية )

GEN 35*  ٢ ٢ اإلنسانيةمن المواد ١- اختياريمقرر - - 
    ١٧  اإلجمالي

 السابع الدراسيالفصل  -٧-أ-٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 421  - ٢ ٢ ٣ عمارة الحاسب
CMP 426  ٢ ١ ٢ ٣ ٢-تصميم دوائر منطقية
CMP 410  ٢ ١ ٢ ٣ األنظمة المعتمدة على المعالجة الميكروئية
ELC 410 ٢ ١ ٢ ٣ هندسة القوى الكهربية 
CMP 43*  ٣ من مواد حاسبات ١-رقم اختياريمقرر    
GEN 45*  ٢ ٢ اإلنسانيةمن المواد  ٢-رقم  اختياريمقرر - - 

    ١٧  اإلجمالي

 الثامن الدراسيالفصل  -٨-أ-٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 422  ٢ ١ ٢ ٣ الرسم بالحاسب والتواصل بين المستخدم والحاسب
CMP 423  - ٢ ٣ ٤ قواعد البيانات إدارة
CMP 424  - ٢ ٣ ٤ قل البيانات وشبكات الحاسبن
CMP 425  - ٢ ٢ ٣ نظم المعلومات
CMP 461  ٢ ١ ١ ٢ ١-المشروع
CMP 43*  ٣ من مواد الحاسب ٢-اختياريمقرر    

    ١٩  اإلجمالي

 



 )٨١(

 التاسع الدراسيالفصل  -٩-أ-٥

 اسم المادة كود المادة
إجمالي 
الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة
 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 523 ٢ ٣ ٤ لغات الحاسب والمترجمات - 
CMP 524  ٢ ٢ ٣ والمحاكاةنمذجة الحاسب - 
CMP 562 ٤ ١ ١ ٣ (الجزء األول) ٢-المشروع 
CMP 563  ٦ - - ٣ ١-صناعيتدريب 
CMP 53*  ٣ ) ٥٩ب  ص -٤( جدول  من مواد الحاسب ٣-اختياريمقرر    
ELC 53*  ٣ االتصاالتمن مواد  اختياريمقرر    
    ١٩  اإلجمالي

 العاشر الدراسيالفصل  -١٠-أ-٥

 اسم المادة كود المادة
إجمالي 
الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة
 ساعات التدريب

 عملي تمرين

CMP 521 ٢ ٢ ٣ نظم الحاسبات الموزعة - 
CMP 522  ٢ ٣ ٤ االصطناعيالذكاء - 
CMP 562 ٤ ١ ١ ٣ )الثاني(الجزء ٢-المشروع 
CMP 564  ٦ - - ٣ ٢-صناعيتدريب 
CMP 53*  ٣ من مواد الحاسب ٤رقم  اختياريمقرر    

    ١٦  اإلجمالي

 
 ): صيفية مقررات تتضمن الخطة( دراسية فصول لتسعة الدراسية الخطة - ب -٥

 الطالب على يتعين بحيث) أ -٥(دراسية  فصول لعشرة الخاصة الخطة مع لتتوافق الخطة هذه صممت
 . الصيفية الفصول في مقررات بأداء الخطتين بين الفارق غطيةت

 .األربعة الصيفية الفصول في أداؤها الطالب على يجب التي المقررات توزيع يوضح التالي والجدول

الدراسيالفصل  التخصص  المواد الدراسية كود المادة
 الرئيسي

مجموع 
الساعات 
 المعتمدة

  - - - ١-فصل صيفى

 ELC 312 ٢-فصل صيفى
GEN 35* 

 ١-الكترونيات دقيقة
 اإلنسانيةمن المواد  ١-اختياريمقرر 

C1E 
C1E 

٣ 
٢ 

 *CMP 43 ٣-فصل صيفى
CMP 563 

 من مواد الحاسبات ١-اختياريمقرر 
 ١- صناعيتدريب 

C 
C1E 

٣ 
٣ 

 CMP 564 ٤-فصل صيفى
CMP 522 

 ٢- صناعيتدريب 
 االصطناعيالذكاء 

C1E 
C 

٣ 
٤ 

 ١٨    اإلجمالي
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 األول الدراسيالفصل  -١-ب -٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CHE 100 ٢ ١ ٢ ٣ الكيمياء 
GEN 141 ٢ ٢ قضايا اجتماعية معاصرة - - 
MNF 101 ) ٦ ١ ٣ )رسم هندسى واسقاطتخطيطات هندسية - 
GEN 143 ٢ ٢ ولوجياتاريخ الهندسة والتكن - - 
MEC 101 ٣ ١ ٢ ١-ميكانيكا - 
MTH 101 ٢ ٢ ٣ (الجبر والتفاضل ) ١-رياضيات - 
PHY 101  ٢ ١ ٢ ٣ ١-فيزياء 

    ١٨  اإلجمالي

 الثاني الدراسيالفصل  -٢-ب -٥

 اسم المادة كود المادة
إجمالي 
الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة
 ساعات التدريب

 عملي تمرين
MNF 100  - - ١ ١ دمة للمواد الهندسيةمق
GEN 142  - - ٢ ٢ لغة انجليزية
MEC 102  - ٣ ١ ٢ ٢-ميكانيكا 
MTH 102  - ٣ ٢ ٣ (التكامل والهندسة التحليلية )٢-رياضيات 
PHY 102 ٢ ١ ٢ ٣ ٢-فيزياء 
MNF 102  ٤ - ١ ٣ اإلنتاجهندسة  مبادئ
CMP 110  ٢ ٣ ٢ ٤ تصميم البرامج ولغات الحاسب

    ١٨  مالياإلج

 األول الصيفيالفصل  -٣- ب -٥
الثال��ث والراب��ع لتخفي��ف الحم��ل  الدراس��ياثن��ين م��ن مق��ررات الفص��ل  أويمك��ن للطال��ب حض��ور مق��رر 

 الل الفصلين الدراسيينخعليه  الدراسي

 الثالث الدراسيالفصل  -٤-ب -٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

ARC 210 ٣ ٢ ٣ تكنولوجيا الهندسة المدنية - 
ELC 211  ٢ ١ ٢ ٣ ١-تحليل دوائر كهربية 
CMP 211 ٢ ١ ٣ ٤ ١-تصميم دوائر منطقية 
ELC 214 ٢ ١ ٢ ٣ النظرية الحديثة ألشباه الموصالت 
MTH 203 ٣ ٢ ٣ (المعادالت التفاضلية والتحويالت)٣-رياضيات - 
GEN 241 ٢ ٢ رات العرضمها - - 

    ١٨  اإلجمالي
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 الرابع الدراسيالفصل  -٥-ب -٥

محاضرة إجمالي الساعات المعتمدة اسم المادة كود المادة
 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 210 ٢ ٢ ٣ هياكل البيانات والخوارزمات - 
ELC 212  ٣ ٢ ٣ ٢-تحليل دوائر كهربية - 
ELC 213 ٢ ١ ٢ ٣ قياسات كهربية 
MNF 210 ٢ ١ ٢ ٣ تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية 
MTH 204 ٣ ٢ ٣ (حساب التفاضل والتكامل المتقدم)٤-رياضيات - 
GEN 242 ٢ ٢ كتابة تقارير فنية - - 
ELC 215  ٢ ١ ٢ ٣ الدقيقة اإللكترونيات فيالموصالت  أشباهتطبيقات 

    ٢٠  اإلجمالي
 يالثان الصيفيالفصل  -٦-ب -٥

محاضرة إجمالي الساعات المعتمدة اسم المادة كود المادة
 ساعات التدريب
 عملي تمرين

ELC 312  ٢ ١ ٢ ٣ ١-الكترونيات دقيقة

GEN 35*  - - ٢ ٢ اإلنسانيةمن المواد  ١-اختياريمقرر 
    ٥  اإلجمالي

 الخامس الدراسيالفصل  -٧-ب -٥

 محاضرة المعتمدةإجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 310 ٢ ١ ٢ ٣ تطبيقات هندسية للحاسب 
ELC 310  ٢ ١ ٣ ٤ )اآلليالتحكم  مبادئ(١- اآلليالتحكم 
ELC 314 ٢ ١ ٢ ٣ قياسات الكترونية 
MTH 305 ٣ ١ ٢ )واإلحصاء(مقدمة لنظرية االحتماالت ٥-رياضيات - 
GEN 341 ٢ ٢ إدارة مشروعات - - 
ELC 315  ٢ ٢ ٣ اإلشاراتتحليل - 
CMP 361  ٢ ١ - ١ ١-ندوة رقم 

    ١٨  اإلجمالي
 السادس الدراسيالفصل  -٨- ب -٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
عملي تمرين

CMP 311 ٢ ٢ ٣ الطرق العددية وتطبيقاتها على الحاسب - 
ELC 311 ٢ ١ ٢ ٣ ١-اتصاالت 
ELC 313 ٢ ١ ٢ ٣ ٢-الكترونيات دقيقة 

MTH 306 تحليل الدوال المركبة والمعادالت التفاضلية ٦رياضيات)
 - ٣ ١ ٢ الجزئية)

CMP 362  ٢ ١ - ١ ٢-ندوة رقم 
CMP 421 ٢ ٢ ٣ عمارة الحاسب - 
GEN 45*  ٢ ٢ اإلنسانيةمن المواد  ٢-اختياريمقرر - - 

    ١٧  ياإلجمال
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 الثالث الصيفيالفصل  -٩-ب -٥

 اسم المادة كود المادة
إجمالي 
الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة
 ساعات التدريب

 عملي تمرين

CMP 563  ٦ - - ٣ ١-صناعيتدريب 
CMP 43*  ٣ من مواد الحاسبات ١-اختياريمقرر    

    ٦  اإلجمالي
 السابع  الدراسيالفصل  -١٠-ب -٥

 اسم المادة كود المادة
إجمالي 
الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة
 ساعات التدريب

 عملي تمرين

CMP 426  ٢ ١ ٢ ٣ ٢-تصميم الدوائر المنطقية 
CMP 410 ٢ ١ ٢ ٣ يةئاألنظمة المعتمدة على المعالجة الميكرو 
CMP 461  ٢ ١ ١ ٢ ١-المشروع 
ELC 410 ٢ ١ ٢ ٣ هندسة القوى الكهربية 
CMP 43*  ٣ من مواد الحاسبات ٢-تيارياخمقرر    
ELC 53*  ٣ ) ٥٩ب  ص -٤( جدول  من مواد االتصاالت اختياريمقرر    
    ١٧  اإلجمالي

 الثامن الدراسيالفصل  -١١- ب -٥
إجمالي الساعات  اسم المادة كود الماد

 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة
 عملي تمرين

CMP 423 ٢ ٣ ٤ البيانات قواعد إدارة - 
CMP 424 ٢ ٣ ٤ نقل البيانات وشبكات الحاسب - 
CMP 425 ٢ ٢ ٣ نظم المعلومات - 
CMP 562 ٤ ١ ١ ٣ (المرحلة األولى) ٢-المشروع 
CMP 43*  ٣ من مواد الحاسب ٣- اختياريمقرر    

    ١٧  اإلجمالي
 الرابع الصيفيالفصل  -١٢-ب -٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود الماد
 ساعات التدريب محاضرة معتمدةال

 عملي تمرين
CMP 522  ٢ ٣ ٤ االصطناعيالذكاء - 
CMP 564  ٦ - - ٣ ٢- صناعيتدريب  

    ٧  اإلجمالي
 التاسع الدراسيالفصل  -١٣-ب -٥

 اسم المادة كود المادة
إجمالي 
الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة
 ساعات التدريب

 عملي تمرين
CMP 422  ٢ ١ ٢ ٣ بالحاسب والتواصل بين المستخدم والحاسبالرسم 
CMP 521 ٢ ٢ ٣ نظم الحاسبات الموزعة - 
CMP 523 ٢ ٣ ٤ لغات الحاسب والمترجمات - 
CMP 524 ٢ ٢ ٣ نمذجة الحاسب والمحاكاة - 
CMP 562 ٤ ١ ١ ٣ (المرحلة الثانية) ٢-المشروع 
CMP 53*  ٣ من مواد الحاسبات ٤-اختياريمقرر    

    ١٩  اإلجمالي

 



 
 هندسة العمارة 
 وتكنولوجيا البناء
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 البناءوتكنولوجيا  العمارةهندسة 
 مقدمة -١
ويعمل�ون عل�ى إيج�اد أفض�ل الحل�ول له�ا ع�ن طري�ق تطبي�ق  ،يختص المهندسون بح�ل المش�اكل الواقعيّ�ة 

مجمل معارفهم وخبراتهم ومهاراتهم. ويساعد المهندسون على تعريف وتحسين نمط الحياة بتوفير وسائل 
ً نلي مبتكر، أكثر أماذات أداء عا حياتية . كما يسعون إل�ى التط�وير م�ن خ�الل اليوميومالئمة لالستعمال  ا

  االختراع والتصميم  والتصنيع والبناء.
ن هن�اك عوائ�ق أإيجابي�ة لتحس�ين المعيش�ة بي�د  وتهدف مجمل األنشطة الهندسية إلى الحصول عل�ى نت�ائج

والتلوث الص�وتي الن�اتج ع�ن اإلنج�ازات الهندس�ية تصاحب هذه األنشطة مثل تلوث المياه والهواء والبيئة 
 المبهرة خالل العقود الماضية.

كم��ا يص��طدم عم��ل المهن��دس أثن��اء مواجه��ة المش��كالت بقي��ود متنامي��ة نتيج��ة تش��ابك وتق��ارب المش��كالت 
ض�ات  االجتماعية والتقنية. وعلى سبيل المثال فإن مشكلة تلّوث الهواء ال يمكن أن تَُحّل بدون اعتبار التناق

االعتب�ار ت�أثير الحل�ول ف�ي  خ�ذؤاألخالقيّة والّسياسيّة والقانونيّة واالجتماعيّة. عالوة على ذلك، يج�ب أن ي
  المجموعات.و الهندسية المتاحة على مصالح األفراد

 ً ً  فع��االً  وتق��دم دراس��ة الهندس��ة للط��الب تعليم��ا االعتب��ار التوقع��ات ف��ي  عل��ى أس��س تكنولوجي��ة، آخ��ذا ومبني��ا
ً المستقب توفر المعارف التقنية والمهارات الضرورية لحل المشاكل الت�ي  لية للعلم والتكنولوجيا. وهى أيضا

 تسمح بمواجهة التحديات المستقبلية

 واإلنس�انيات، والفيزيائي�ة، اإلنس�انية العل�ومف�ي  والمه�ارات المعرف�ة عل�ى العم�ارة هندس�ة مج�ال يعتمد
 .والتطبيقية الجميلة والفنون

م�ع تفه�م  الظ�روف، ك�ل تح�ت مك�ان ك�ل العمارة إلى تس�كين مجم�ل األنش�طة البش�رية ف�ي وتهدف هندسة
 وتعم�ل الهندس�ة. متباين�ة وسياس�ية واجتماعي�ة وثقافي�ة وتاريخي�ة إطار بيئات طبيعية وماديةفي  أوضاعنا
 والم�دن والمب�اني المس�احات التعام�ل م�ع من خ�الل المبنية بيئتنا وتشكيل وتحويل على اقتراح، المعمارية
 .التخصصات ومتعدد ومتنوع غني المعماري وبناء عليه فإن التعليم. فيها نعيش التي الطبيعية والمناظر

 التاريخي��ة واألبع�اد الطبيع��ة البيئ�ة تفرض��ها الت�ي ب��القيود معني�ا المعماري��ة الهندس�ة تعل��يم يك�ون أن ويج�ب
 المس��توى عل��ى والبيئ��ي واالقتص��ادي عياالجتم��ا التغي��ر م��ع التكي��ف دائ��م يك��ون أن ينبغ��ي كم��ا والثقافي��ة،

 .عالميالو واإلقليمي محليال

 سمات الخريج  -٢
 ينبغي أن يكون خريج هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء قادرا على : 

 تطبيق الرياضيات والعلوم والمفاهيم الهندسية في حل المشكالت الهندسية.  .أ
 إطار قيود واقعية. تصميم نظام أو عملية لتلبية احتياجات مطلوبة في  .ب
 تصميم وإجراء التجارب، وكذلك تحليل وتفسير البيانات.  .ت
 .األساسية الهندسية المشكالت وحل وصياغة تحديد .ث
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اس��تخدام التقني��ات والمه��ارات واألدوات الهندس��ية المالئم��ة والض��رورية لممارس��ة مهن��ة الهندس��ة  .ج
 وإدارة المشاريع. 

 خصصات. العمل على نحو فعال ضمن فرق متعددة الت .ح
 التواصل بشكل فعال.  .خ
 النظر في اآلثار المترتبة على الحلول الهندسية على المجتمع والبيئة.  .د
 إظهار المعرفة باالتجاهات الهندسية المعاصرة.  .ذ
 االلتزام بالمسؤوليات المهنية واألخالقية  .ر
 االلتزام بالتعلم الذاتي مدى الحياة.  .ز

 .التقني التميزو اإلبداع مع قوية معمارية مشاريع تصميم .س
 وإثبات المهارات وربطها بالمفاهيم األساسية. ،بالتفاصيل واالهتمام ،التحقيق مهارات إظهار .ش
والغي�ر  ،والغامض�ة المعق�دة، حال�ة التح�ديات والس�يناريوهاتف�ي  المش�اكل كلى لح�ل نهج اعتماد .ص

 منتهية.
 .وهويته المجتمع خصيةش على البناء تأثير ومدى واالختالف الثقافي بالتنوع إظهار المعرفة .ض
 أعم��ال خ��الل م��ن المجتم��ع واحتياج��ات ،الحض��ريوالتخط��يط  الحض��رية، التعام��ل م��ع القض��ايا .ط

 .التصميم
للمهندس المعماري بوصفه قائد مشاريع التصميم الذي لديه القدرة عل�ى  الجديداالعتراف بالدور  .ظ

 فهم، وتجميع، وتنسيق كافة المجاالت والتخصصات لخلق بيئة مستدامة.

 :نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج -٣
 وتكنولوجي�ا العم�ارة هندس�ة خ�ريج برن�امج يثب�ت أن ينبغ�ي الت�ي والمه�ارات المع�ارف مجم�ل هي التالي
 .لها امتالكه البناء

 المعرفة والفهم:  -١-٣
 : يليينبغي أن يكتسب الخريج المعرفة والفهم لما 

 لهندسة العمارة وتكنولوجيا البناء.  مفاهيم ونظريات الرياضيات والعلوم المناسبة .أ
  .أساسيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .ب
 خصائص المواد الهندسية المتصلة بهندسة العمارة وتكنولوجيا البناء.  .ت
مب��ادئ التص��ميم بم��ا ف��ي ذل��ك تص��ميم العناص��ر والعملي��ات و/ أو المنظوم��ات المتص��لة بهندس��ة  .ث

  .العمارة وتكنولوجيا البناء
  .ت حل المشاكل الهندسية، وجمع البيانات وتفسيرهامنهجيا .ج
 والقضايا البيئية. الصناعينظم ضمان الجودة، ومدونات الممارسات والمعايير ومتطلبات األمن  .ح
 مبادئ إدارة األعمال ذات الصلة الهندسية.  .خ
 التكنولوجيات الهندسية الحالية المتصلة بهندسة العمارة وتكنولوجيا البناء.  .د
 ت المتصلة بالقضايا اإلنسانية واألخالقية. الموضوعا .ذ
  .اللغة التقنية وكتابة التقارير .ر
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  .أخالقيات المهنة واآلثار المترتبة على الحلول الهندسية على المجتمع والبيئة .ز
 القضايا الهندسية المعاصرة.  .س
 نم� متنوع�ة مجموع�ة ف�ي التصميم لمشاريع العروض وتقديم وإعداد المعماري، التصميم مبادئ .ش

 . التعقيد ودرجة وأنواع ،والمقاييس السياقات،
 وطريق�ة ،المواد وخصائص ،التقنية والمنشآت ،البناء وأساليب والمنشأ البناء تكنولوجيات مبادئ .ص

 . التصميم قرارات في تأثيرها
 وال��نظم والمكون��ات الم��واد ومواص��فات البن��اء وث��ائق وإع��داد التش��غيل، وتك��اليف البن��اء أساس��يات .ض

 . للبناء المالئمة
 . واإلقليمي الحضري التخطيط وتشريعات نظريات .ط
 اإليجابي�ة واآلث�ار الم�دن ومش�اكل وأنم�اط والمبني�ة، الطبيعي�ة البيئ�ات في المكاني التغير عمليات .ظ

 . التحضر لعملية والسلبية
 . الطبيعية والبيئة المبنية والبيئة اإلنسان، سلوك بين والتفاعل الحضرية المساحات أهمية .ع
 . الصلة ذات التخصصات من وغيرها الحضري، والتصميم والتخطيط العمارة وتاريخ اتنظري .غ
الم��دعم  والتص��ميم ،المتع��ددة الوس��ائط وتطبيق��ات ،األبع��اد متع��دد والتص��ور الفيزيائي��ة النمذج��ة .ف

 . اآلليبالحاسب 
 ةالبيئ�� تمث�ل الت�ي وتع�ارض مص�الح المنظم��ات البن��اء ص�ناعةف�ي  المعماري��ة الهندس�ة مهن�ة دور .ق

 . المبنية
 القي�ام يمك�ن الت�ي والممارس�ات والسياسات النهج من ومجموعة اإلسكان لمشكلة المختلفة األبعاد .ك

 . المشكلة هذه لحل بها
واستهالك الطاقة والكفاءة في المباني وتأثيراتها  ،المناخية واالعتبارات ،مبادئ التصميم المستدام .ل

 على البيئة.

 المهارات الذهنية:  -٢-٣
 أن يكتسب الخريج القدرة على :  وينبغي .أ

 اختيار الرياضيات المناسبة واألساليب المستندة على الحاسبات للنمذجة وتحليل المشكالت.  .ب
 اختيار الحلول المناسبة للمشاكل الهندسية على أساس التفكير التحليلي.  .ت
 التفكير بطريقة خالقة ومبتكرة في حل المشكالت والتصميم.  .ث
 م مختلف األفكار واآلراء، والمعارف من مجموعة من المصادر. دمج واستبدال وتقيي .ج
 تقدير وتقييم خصائص وأداء العناصر والمنظومات  والعمليات.  .ح
 تحليل أعطال العناصر والمنظومات  والعمليات. .خ
 حل المشكالت الهندسية رغم نقص أو تعارض البيانات.  .د
المناس�بة لمجموع�ة متنوع�ة م�ن المش�اكل تحديد وتقييم أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .ذ

 الهندسية. 
في االعتبار التكاليف والفوائد، والسالمة والجودة واالعتمادي�ة  األخذتقييم القرارات الهندسية مع  .ر

 واألثر البيئي. 



 )٨٨(

 أخذ األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية وإدارة المخاطر في التصميم.  .ز
 تقييم أوجه قصورها. تحليل نتائج النماذج الرقمية و .س
 للتعامل مع التقنيات الجديدة والمتطورة.  منهجيابتكار أسلوب  .ش
 اس���ترجاع وإدارة ،أخ���رى تخصص���ات م���ن واألفك���ار المع���ارف إدم���اج نوعي���ات مختلف���ة م���ن .ص

 .جديدة حلول إليجاد المعلومات
 استكش�اف مج�ال ف�ي واإلب�داع باالبتك�ار والتوقيت�ات رب�ط ص�ور األم�اكنو األبعاد يثالث التفكير .ض

 .التصميم
 .التصميم لبدائل المتوقع األداء وتقييم المحتملة من المنتجات التنبؤ بالعواقب .ط
 .المثلى الحلول إلى للتوصل المصالح من واسعة دائرة وإدارة المتعارضة األهداف بين التوفيق .ظ
 .التصميم عملية في والعناصر والتشييد البناء ومواد هيكل بين العالقة إدماج .ع
 .التصميم مشاريع في صائص التصميم للمجتمعخ ودمج .غ
 نطاقا أوسع بيئة وحجم إطارفي  لتصميما وصفات والتقنية والجمالية المكانية تقييم .ف
وممارس��ات  مهن��ة عل��ى ت��ؤثر مح��ددة لظ��روف مناس��بة مس��تنيرة آراء ويص��يغ األبح��اث ين��اقش .ق

 .المعمارية الهندسة
 أن يمك�ن الت�ي والطريق�ة التثقي�فف�ي  تس�تمرو ش�كلت الت�ي والتقاليد األنماط من مجموعة تحليل .ك

 .التصميم عملية بها تثري

 المهارات العملية والتطبيقية  -٣-٣
 وينبغي أن يكتسب الخريج القدرة على : 

تطبيق مجمل معارف الرياضيات والعل�وم، وتكنولوجي�ا المعلوم�ات، والتص�ميم، وإدارة األعم�ال  .أ
 لمشكالت الهندسية.والخبرات الهندسية بأسلوب متكامل في حل ا

دم��ج المع��ارف الهندس��ية  والمف��اهيم، والتغذي��ة الراجع��ة مهني��ا لتحس��ين التص��ميمات والمنتج��ات  .ب
 والخدمات. 

و/ أو إع���ادة تص���ميم عملي���ة أو عنص���ر أو منظوم���ة، وإج���راء التص���ميمات الهندس���ية  ابتك���ار .ت
 التخصصية. 

 تبنى الجمالية والكمال في التصميم والنهج.  .ث
ت والتقنيات الحاسوبية، وأدوات القي�اس وال�ورش ومع�دات المختب�رات لتص�ميم استخدام التسهيال .ج

 التجارب وجمع وتحليل وتفسير النتائج. 
استخدام مجموعة واسعة من األدوات التحليلية، والتقنيات والمعدات، وح�زم البرمجي�ات المتعلق�ة  .ح

 ة. بهندسة العمارة وتكنولوجيا البناء وتطوير برامج الكمبيوتر المطلوب
 تطبيق أساليب النمذجة الرقمية للمشاكل الهندسية.  .خ
 تطبيق نظم آمنة في العمل ومراقبة الخطوات المناسبة إلدارة المخاطر.  .د
 إثبات القدرات التنظيمية ومهارات إدارة المشروعات.  .ذ
 تطبيق إجراءات تحقيق الجودة وإتباع القواعد والمعايير.  .ر
 والصناعة.  الهندسي تبادل المعارف والمهارات مع المجتمع .ز



 )٨٩(

 إعداد وتقديم التقارير الفنية.  .س
 مجموع�ة باس�تخدام وتخط�يط حض�ري ومش�روعات تص�ميم معمارية وعرض مشروعات إنتاج .ش

 .والبرمجيات الوسائط من مناسبة
 .وباستخدام تقنيات الرسم المدعم بالحاسب التقليدي الرسم باستخدام ومهنية فنية رسوم إنتاج .ص
 .مختلفة تصاميم وتنفيذ لتوصيف المناسبة والمواد اءالبن تقنيات استخدام .ض
 .البناء عمليات إدارة في مهنيا المشاركة .ط
 .والحضرية المعمارية للمشاكل والمالئمة المبتكرة الحلول تطوير في المهنية الكفاءة إظهار .ظ
 .إظهار القدرة على التخيل واإلبداع .ع
 األس�لوب ف�ي واالخ�تالف للمش�روع،.ص�ليةاأل الخطة في والتغيرات البديلة، الحلول جميع تقدير .غ

 .باحترام اآلخرين ومعاملة والتجربة والثقافة
 .المستدام التصميم خاصة ما يتعلق بأساسيات للعميل والتعليم القيادة توفير .ف
 االجتماعي���ة الش���واغل مراع���اة م���ع المص���الح م���ن عريض���ة قاع���دة لتك���وين بفعالي���ة االس���تجابة .ق

 .واألخالقية
بي ف��ي الجمالي��ة، والهندس��ة المعم��اري والهوي��ة الحض��رية والحي��اة الثقافي��ة المس��اهمة بش��كل إيج��ا .ك

 للمجتمع.

  :القابلة للتحويلو المهارات العامة -٤-٣
 وينبغي أن يكتسب الخريج القدرة على: 

 التعاون بفاعلية ضمن فريق متعدد التخصصات.  .أ
 العمل في بيئة مشحونة بالضغوط، وضمن قيود معينة.  .ب
 عال. التواصل بشكل ف .ت
 إظهار قدرات تكنولوجيا المعلومات بكفاءة. .ث
 قيادة وتحفيز األفراد.  .ج
 إدارة المهام والوقت والموارد على نحو فعال.  .ح
 مدى الحياة. الذاتيالبحث عن المعلومات وتبنى أسلوب التعلم  .خ
 اكتساب المهارات في مجال األعمال. .د
 .بتخصصه الصلة ذات المراجع متابعة .ذ

 راتجداول توزيع المقر -٤
 اإلنسانية المواد  -١-٤
 ف�ي المهندس�ين ل�دى ال�وعي تعزي�ز على تعمل التي الهندسية المجاالت في غير المعرفة اكتساب .أ

 وم�ا، والفن�ون، والق�انون واألخ�الق، والتس�ويق، التجاري�ة األعمال ذلك في بما، وثقافته المجتمع
 .ذلك إلى

 .العامة للمجتمع والسالمة حةالص على التكنولوجيا تأثير وتقييم دراسة على القدرة .ب
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 مهن�ة لممارس�ة الض�رورية والمش�اريع االجتماعي�ة األنش�طة ف�ي واالنخ�راط التق�دير على القدرة .ج
 .االجتماعية والعلوم االقتصاد إدارة في والتفكير، الهندسة

 .المجتمع الحتياجات بفعالية واالستجابة التعلم في االنخراط على القدرة .د

 )اإلجبارية( سانيةاإلنأ المواد  -١جدول 

 كود المادة
إجمالي 
الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة
 ساعات التدريب

 متطلب سابق أسم المادة
 عملي تمرين

GEN 141 قضايا إجتماعية معاصرة - - ٢ ٢ - 

GEN 142 لغة إنجليزية - - ٢ ٢ - 

GEN 143 تاريخ الهندسة و التكنولوجيا - - ٢ ٢ - 

ARC 241 ١العمارة تاريخ  - - ٢ ٢ - 

ARC 341 ٢تاريخ العمارة  - - ٢ ٢ ARC 241 
ARC 440 ٣تاريخ العمارة والفنون  - - ٢ ٢ ARC 341 
ARC 540 ٤ تاريخ ونظريات العمارة - - ٢ ٢ ARC 440 
  %٧٬٨ ١٤ اإلجمالي

 )االختيارية( اإلنسانيةب المواد ١جدول 

 كود المادة
إجمالي 
الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة
 التدريب ساعات

 متطلب سابق أسم المادة
 عملي تمرين

ARC 450 اإلنشائية   المشروعات إدارة - - ٢ ٢ - 

ARC 451 العمارة والحضارة والتراث - - ٢ ٢ ARC 321 
ARC 452 دراسات متقدمة في العمارة الداخلية - ٣ ١ ٢ ARC 223 
ARC 551 الجماليات والتشكيل - - ٢ ٢ ARC 540 
ARC 552 النقد المعماري - - ٢ ٢ ARC 540 

   *٤ اإلجمالي

 األساسية والعلوم الرياضيات -٢-٤
 الرياضيات

  .ر�اض�ةال �الطرق  رفةاكتساب المع )أ
 �اســـتخدام والعمل�ــات والعناصــر المنظومــات حــول والمفـــاه�م الســبب�ة عالقــات حديــدت علــى القــدرة )ب

  .لوج�ا البناءبتخصص الهندسة المعمار�ة وتكنو  الصلة ذات الر�اض�ات
  .�التخصص الصلة ذات والعمل�ات ة�هندسال والعناصر المنظومات نمذجةو  تحليل على القدرة )ت
 ونظر�ـــــات اإلحصـــــائ�ات اســـــتخدام� والمخـــــاطر ال�قـــــين عـــــدم حـــــاالت مـــــع التعامـــــل فـــــي المهـــــارة )ث

 .االحتماالت



 )٩١(

 العلوم األساسية
ـــ )أ ـــاء، والم�>ان�>ـــا، وعل ـــة فـــي الفيز�ـــاء والك�م� ـــة وغيرهـــا مـــن اكتســـاب المعرف وم األرض والعلـــوم البيولوج�

.Aالمواض�ع المحددة التي تر>ز على فهم العالم الماد 

 القدرة على اخت�ار وتطبيD الم�ادC العلم�ة في حل المش>الت. )ب
الم�ـادC والمعـارف  �اسـتخدامالقدرة على تحليل، وتصنيف ونمذجة الم>ونات الهندس�ة، ونظم العمل�ـات  )ج

 .�ةالمعمول بها في >ل س�اق التأدالهندس�ة من العلوم األساس�ة و 
 .على اعتماد األدلة العلمية المستندة إلى التقنيات في حل المشاكل والقدرة )د

 العلوم األساسية ٢جدول 

 كود المادة
إجمالي 
الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة
 ساعات التدريب

 متطلب سابق أسم المادة
 عملي تمرين

CHE 100 الكيمياء ٢ ١ ٢ ٣ - 
MNF 100 مقدمة للمواد الهندسية - - ١ ١ - 

MNF 101 التخطيطات الهندسية - ٦ ١ ٣ 
 (رسم هندسي و إسقاط)

- 

MEC 101 ١ميكانيكا  - ٣ ١ ٢ - 
MEC 102 ٢ميكانيكا  - ٣ ١ ٢ MEC 101 
MTH 101 (الجبر وعلم التفاضل)١رياضيات   - ٢ ٢ ٣ - 

MTH 102 ندسة (التكامل واله٢رياضيات  - ٣ ٢ ٣
 MTH 101 التحليلية)

PHY 101 ١فيزياء  ٢ ١ ٢ ٣ - 
PHY 102 ٢فيزياء  ٢ ١ ٢ ٣ PHY 101 
MNF 102 مبادئ هندسة اإلنتاج ٤ - ١ ٣ MNF 101 

MTH 208 اإلحصائية الرياضة (٨رياضيات  - ٣ ١ ٢ 
 MTH 102 )المعماريين للمهندسين

  %١٥٬٦ ٢٨ اإلجمالي

 ةالهندسية األساسي المواد -٣-٤
تحقيــD تكامــل المعرفــة والفهــم فــي الر�اضــ�ات والعلــوم الفيز�ائ�ــة لتطــو�ر القــوانين الهندســ�ة األساســ�ة  .أ

 والمفاه�م المرت�طة بها للهندسة المعمار�ة وتكنولوج�ا البناء.
القــــدرة علــــى توســــ�ع المعرفــــة وتطــــو�ر نمــــاذج وأســــاليب وتقن�ــــات اســــتخدام وم�ــــادC وقــــوانين العلــــوم  .ب

 .ن تؤدA إلى تطب�قات الهندسةالهندس�ة من أجل أ
 الهندسية  المشاكل حل/  لتحديد والمفاهيم األرقام مع بفعالية التعامل على القدرة .ج



 )٩٢(

 العلوم الهندسية األساسية ٣جدول 

 كود المادة
إجمالي 
الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة
 ساعات التدريب

 متطلب سابق أسم المادة
 عملي تمرين

CMP 110 البرامج و لغات الحاسب تصميم ٢ ٣ ٢ ٤ -  
ARC 211 ١نشاء معمارياإل - ٣ ٢ ٣ - 
ARC 212 ٢نشاء معماري اإل - ٣ ٢ ٣ ARC 211 
ARC 213 تكنولوجيا البناء - - ٢ ٢ - 
ARC 214 ١ آلى تطبيقات حاسب ٢ ٣ ٢ ٤ CMP 110 
ARC 215 خواص ومقاومة المواد - ٣ ١ ٢ - 
ARC 216 المساحة ٢ ١ ١ ٢ - 
ARC 217 اإلنشاءاتنظرية  - ٣ ١ ٢ - 
ARC 218 الظل والمنظور - ٤ ٢ ٣ - 
ARC 310 التحكم البيئي - - ٢ ٢ ARC 213 
ARC 311 ١المعماري ومواد البناء  اإلنشاء - ٣ ٢ ٣ ARC 212 
ARC 312 ٢المعماري ومواد البناء  اإلنشاء - ٣ ٢ ٣ ARC 311 
ARC 313 ٢ آلى تطبيقات حاسب ٢ ٣ ٢ ٤ ARC 214 
ARC 314 المعدنيةوالمنشآت  المسلحة الخرسانة - ٣ ٢ ٣ ARC 217 
ARC 315 األساسات - - ٢ ٢ ARC 314 
ARC 410 ١ الصحية والهندسةالتركيبات الفنية  - ٣ ١ ٢ ARC 312 
ARC 411 ٢الصحية  والهندسةالتركيبات الفنية  - ٣ ١ ٢ ARC 410 
ARC 412 ١اإلنشاء ق التصميمات التنفيذية وطر - ٣ ٢ ٣ ARC 312 
ARC 413 ٢اإلنشاء التصميمات التنفيذية وطرق  - ٣ ١ ٢ ARC 412 
ARC 511 التصميمات التنفيذية ومستندات التنفيذ  - ٦ ٢ ٤ ARC 413 
ARC 512 قوانين وتشريعات البناء وممارسة المهنة - - ٢ ٢ ARC 413 
ARC 513 حصر الكميات وطرق التعاقد  - - ٢ ٢ ARC 413 

  %٣٣٫٣ ٦٠ اإلجمالي

 المعماريوالتدريب  التصميمو التطبيقيةالمواد  -٤-٤

 والتصميم التطبيقية المواد
 .بالعمارة الصلة ذات تصميم وتقنيات الهندسية والرموز، العملية الممارسة تحقيق )أ

 كوناتالم وتطوير عند تصور اإلجراءات وتكرارية، واإلبداعية الهندسية المعرفة تطبيق على القدرة )ب
 .والعمليات والنظم

 تص�ميم ف�ي والرياض�ية األساس�ية والعلوم، والهندسة والرموز الهندسية المعرفة استيعاب على القدرة )ج
 .عملية أو نظام أو ،عنصر

 والس��المة والص��حة واالقتص��اد الوق��ت االعتب��ار ف��ي األخ��ذ م��ع، القي��ود ظ��ل ف��ي العم��ل عل��ى الق��درة )د
 .السارية نينوالقوا البيئية والعوامل االجتماعية



 )٩٣(

 المعماريالتدريب 
 .الدراسة برنامج على أدخلت التي المختلفة والتقنيات المبادئ تطبيق في والخبرة المعرفة اكتساب )أ

 أو المعالم، واضحة نتيجة إلى يفتقر الذي العمل مع والتعامل المحددة، القيود ضمن العمل على القدرة )ب
 غي��ر المش��اكل م��ع التعام��ل ف��ي المع��رض واإلب��داع الممكن��ة الحل��ول م��ن واس��عة مجموع��ة ل��ديها الت��ي

 .الواقعية الحياة في مألوفة
 عل�ى البناء وتكنولوجيا المعمارية للهندسة المحددة الفنية البحوث وتنفيذ وتخطيط التحقيق على القدرة )ج

 اجتم��اعي س��ياق ف��ي الفن��ي العم��ل ووض��ع النهائي��ة، بالمواعي��د الوف��اء ؛ ال��زمن م��ن ممت��دة فت��رة م��دى
 .يوتجار

 تفسير وتحليل وعرض الفنية والبيانات المعلومات مصادر في والبحث فريق، في العمل على والقدرة )د
 .مختلفة بطرق النتائج

 )اإلجبارية( التطبيقيةأ المواد الهندسية  -٤جدول 

 كود المادة
إجمالي 
الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة
 ساعات التدريب

 متطلب سابق أسم المادة
 عملي تمرين

ARC 221 ١التصميم المعماري  - ٦ ١ ٣ - 
ARC 222 ٢التصميم المعماري  - ٦ ١ ٣ ARC 221 
ARC 223 ١التدريب البصري  - ٣ ١ ٢ - 
ARC 321 اإلنسانيةالدراسات المعمارية  - - ٢ ٢ ARC 222 
ARC 220 ١نظريات العمارة  - - ٢ ٢ - 
ARC 322 ٣التصميم المعماري  - ٦ ١ ٣ ARC 222 
ARC 323 ٤التصميم المعماري  - ٦ ١ ٣ ARC 322 
ARC 324 التصميم المنهجي - - ٢ ٢ ARC 222 
ARC 326 تاريخ ونظريات التخطيط - - ٢ ٢ ARC 220 
ARC 327 ٢نظريات العمارة  - - ٢ ٢ ARC 220 
ARC 328 ٢التدريب البصري  - ٣ ١ ٢ ARC 223 
ARC 360 ١التدريب المعماري  ٦ - - ٣ ARC 323 
ARC 460 ٢التدريب المعماري  ٦ - - ٣ ARC 422 
ARC 421 ٥التصميم المعماري  - ٦ ١ ٣ ARC 323 
ARC 422 ٦التصميم المعماري  - ٦ ١ ٣ ARC 421 
ARC 423 ١ واإلسكانتخطيط المدن  - ٣ ١ ٢ ARC 326 
ARC 424 ٢ واإلسكانتخطيط المدن  - ٣ ١ ٢ ARC 423 
ARC 425 ٣رة والفنون نظريات العما - - ٢ ٢ ARC 326 
ARC 521 ٧التصميم المعماري  - ٦ ١ ٣ ARC 422 
ARC 522 تخطيط المدن  - ٤ ١ ٣ ARC 424 
ARC 560 مشروع التخرج - ٨ ٤ ٦ ARC 521 
ARC 523 التصميم العمراني - ٤ ٢ ٤  ARC 423 

  %٣٣٫٣ ٦٠ اإلجمالي

 
 



 )٩٤(

 )االختيارية( التطبيقيةب المواد الهندسية  -٤جدول 

 التخطيط والتصميم العمراني -أ

 لساعاتاإجمالي  كود المادة
محاضرة المعتمدة  عملي تمرين متطلب سابق أسم المادة ساعات التدريب

ARC 430 في الدول النامية اإلسكان - - ٢ ٢ ARC 321 
ARC 431 الحضري التجديد واالرتقاء - - ٢ ٢ ARC 321 

 الدراسات المعمارية والبيئية -ب

إجمالي الساعات  لمادةكود ا
 متطلب سابق أسم المادة ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ARC 432 التصميم و التخطيط البيئي  - - ٢ ٢ ARC 325 
ARC 530  ARC 424 الحفاظ الحضري و البيئي - - ٢ ٢

  %٢٬٢ *٤ اإلجمالي

 تكنولوجيا البناء -ج

إجمالي الساعات  كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 متطلب سابق أسم المادة

 عملي تمرين
ARC 330  ARC 213 معدات التشييد والبناء - - ٢ ٢
ARC 430  ARC 312 اقتصاديات البناء - - ٢ ٢
ARC 433  ARC 213 اإلنشاءتكنولوجيا البناء ونظم  - - ٢ ٢
ARC 434  ARC 312 يتوحيد قياس - - ٢ ٢
ARC 531  ARC 410 متقدمة اقتصاديات بناء - - ٢ ٢
ARC 532  ARC314 الحاسبات اآللية في العمارة - ٣ ١ ٢
ARC 533  ARC 434 نظم ومواد بناء حديثة - - ٢ ٢

  %٥٫٦ *١٠ اإلجمالي

إلي الفصل العاشر  تدرس خالل الفصل الرابع اإلجباريةالمواد  إلي باإلضافة االختيارية داختيارا لموايتم 
 ساعة معتمدة ١٤بإجمالي 

 مقترح خطة دراسية -٥

إل�ي الفص�ل الص�يفي ال�ذي يمك�ن الطلب�ة  باإلض�افةفصل دراس�ي رئيس�ي  ٢يقسم العام الدراسي إلي عدد 
عل�ي أن تك�ون ع�دد الس�اعات الت�ي  ١٠فص�ل دراس�ي ب�دالً م�ن  ٩المتفوقين م�ن إتم�ام الدراس�ة ف�ي ع�دد 

 . ساعة ٦ ىفي ال تزيد علتدرس خالل الفصل الصي



 )٩٥(

 الفصل األول -١

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب

 عملي تمرين
CHE 100 ٢ ١ ٢ ٣ كيمياء 
GEN 141 ٢ ٢ قضايا اجتماعية معاصرة - - 
MNF 101 ٦ ١ ٣ تخطيطات هندسية - 
GEN 143 ٢ ٢ تاريخ الهندسة و التكنولوجيا - - 
MEC 101  ٣ ١ ٢ ١ميكانيكا - 
MTH 101  ٣ ٢ ٣ ١رياضيات - 
PHY 101  ٢ ١ ٢ ٣ ١فيزياء 

 ٤ ١٤ ١٢ ١٨  األجمالي

 
 الثانيالفصل  -٢

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب

 عملي تمرين
MNF 100 ١ ١ مقدمة للمواد الهندسية - - 
GEN 142 ٢ ٢ انجليزية لغة - - 
MEC 102  ٣ ١ ٢ ٢ميكانيكا - 
MTH 102  ٣ ٢ ٣ ٢رياضيات - 
PHY 102  ٢ ١ ٢ ٣ ٢فيزياء 
MNF 102 ٤ - ١ ٣ مبادئ هندسة األنتاج 
CMP 110 ٢ ٣ ٢ ٤ تصميم برامج و لغات الحاسب 

 ٨ ١٠ ١١ ١٨  األجمالي

 
 

 الثالثالفصل  -٣

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة معتمدةال

 ساعات التدريب

 عملي تمرين
ARC 211  ٣ ٢ ٣ ١إنشاء معماري - 
ARC 221  ٦ ١ ٣ ١تصميم معماري - 
ARC 213 ٢ ٢ تكنولوجيا البناء - - 
ARC 214  ٢ ٣ ٢ ٤ ١تطبيقات حاسب 
ARC 220  ٢ ٢ ١نظريات العمارة - - 
ARC 215 ٣ ١ ٢ خواص و مقاومة المواد - 
ARC 223 ٣ ١ ٢ ١دريب بصري ت - 

 ٢ ١٨ ١١ ١٨  األجمالي

 



 )٩٦(

 الرابعالفصل  -٤

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب

 عملي تمرين

ARC 212 ٣ ٢ ٣ ٢إنشاء معماري - 

ARC 222  ٦ ١ ٣ ٢تصميم معماري - 

ARC 241  ٢ ٢ ١تاريخ العمارة - - 

MTH 208 ٣ ١ ٢ ٨ رياضيات - 

ARC 216 ٢ ١ ١ ٢ المساحه 

ARC 217  ٣ ١ ٢ نظرية األنشاءات - 

ARC 218 ٤ ٢ ٣ الظل والمنظور  

 ٢ ٢٠ ١٠ ١٧  األجمالي

 

 الفصل الخامس -٥

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب

 عملي تمرين
ARC 311  ٣ ٢ ٣ ١إنشاء معماري و مواد البناء - 
ARC 321 ٢ ٢ الدراسات المعمارية األنسانية - - 
ARC 322  ٦ ١ ٣ ٣تصميم معماري - 
ARC 324 ٢ ٢ تصميم منهجي - - 
ARC 314 ٣ ٢ ٣ الخرسانه المسلحه و المنشآت المعدنيه - 
ARC 327  ٢ ٢ ٢نظريات العمارة - - 
ARC 326 ٢ ٢ تاريخ و نظريات التخطيط - - 

 - ١٢ ١٣ ١٧  األجمالي

 

 الفصل السادس -٦

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب

 عملي تمرين
ARC 312 ٣ ٢ ٣ ٢إنشاء معماري و مواد البناء - 
ARC 313  ٢ ٣ ٢ ٤ ٢تطبيقات حاسب 
ARC 323  ٦ ١ ٣ ٤تصميم معماري - 
ARC 328  ٣ ١ ٢ ٢تدريب بصرى - 
ARC 341 ٢ ٢ ٢يخ العمارة تار - - 
ARC 310 ٢ ٢ تحكم بيئي - - 
ARC 315 ٢ ٢ ساساتاال - - 

 ٢ ١٥ ١٢ ١٨  األجمالي



 )٩٧(

 الثالفصل الصيفي الث -٧

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب

 عملي تمرين
ARC 360  ٦ - - ٣ ١تدريب معماري 

 ٦ - - ٣  األجمالي

 

 صل السابعالف -٨

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب

 عملي تمرين
ARC 421  ٦ ١ ٣ ٥تصميم معماري - 
ARC 423  ٣ ١ ٢ ١تخطيط المدن و األسكان - 
ARC 425  ٢ ٢ ٣نظريات العمارة و الفنون - - 
ARC 410  ٣ ١ ٢ ١التركيبات الفنية والهندسة الصحية - 
ARC 412  ٣ ٢ ٣ ١التصميمات التنفيذية وطرق األنشاء - 
ARC 43* ٢ ٢ مادة اختياريه من المواد التخصصية - - 
ARC 45* ٢ ٢ مادة اختياريه من المواد األنسانية - - 

 - ١٥ ١١ ١٦  األجمالي

 
 الفصل الثامن -٩

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 التدريب ساعات

 عملي تمرين
ARC 422  ٦ ١ ٣ ٦تصميم معماري - 
ARC 424  ٣ ١ ٢ ٢تخطيط المدن و األسكان - 
ARC 440  ٢ ٢ ٣تاريخ العمارة و الفنون - - 
ARC 411  ٣ ١ ٢ ٢التركيبات الفنية والهندسة الصحية - 
ARC 413 ٣ ٢ ٣  ٢التصميمات التنفيذية وطرق األنشاء - 
ARC 43* ٢ ٢ ة اختياريه من المواد التخصصيةماد - - 
ARC 45* ٢ ٢ مادة اختياريه من المواد األنسانية - - 

 - ١٥ ١١ ١٦  األجمالي

 
 الرابعالفصل الصيفي  -١٠

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب

 عملي تمرين
ARC 460  ٦ - - ٣ ٢تدريب معماري 

 ٦ - - ٣  جمالياأل



 )٩٨(

 
 الفصل التاسع -١١

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب

 عملي تمرين
ARC 521  ٦ ١ ٣ ٧تصميم معماري - 
ARC 522  ٤ ١ ٣ تخطيط المدن - 
ARC 540  ٢ ٢ ٤تاريخ ونظريات العمارة - - 
ARC 511 ٦ ٢ ٤ ت التنفيذ التصميمات التنفيذية ومستندا - 
ARC 53* ٢ ٢ مادة اختياريه من المواد التخصصية - - 
ARC 53* ٢ ٢ مادة اختياريه من المواد التخصصية - - 
ARC 53* ٢ ٢ مادة اختياريه من المواد التخصصية - - 

 - ١٦ ١٢ ١٨  األجمالي

  
 الفصل العاشر -١٢

إجمالي الساعات  اسم المادة كود المادة
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب

 عملي تمرين
ARC 513 ٢ ٢ حصر الكميات وطرق التعاقد - - 
ARC 512 ٢ ٢ قوانين و تشريعات البناء وممارسة المهنة - - 
ARC 560 ٨ ٤ ٦ مشروع التخرج - 
ARC 523 ٤ ٢ ٤ التصميم العمراني - 
ARC 53* ٢ ٢ مادة اختياريه من المواد التخصصية - - 
ARC 53* ٢ ٢ مادة اختياريه من المواد التخصصية - - 

 - ١٢ ١٤ ١٨  األجمالي

 
 



 هندسة التصنيع
 وتكنولوجيا اإلنتاج

 



 )٩٩(

 اإلنتاجوتكنولوجيا  التصنيعهندسة 
 مقدمة -١

ويعمل��ون عل��ى إيج�اد أفض��ل الحل��ول له��ا ع��ن طري��ق تطبي��ق  ،يخ�تص المهندس��ون بح��ل المش��اكل الواقعيّ��ة
ي��ف وتحس��ين نم��ط الحي��اة بت��وفير مجم��ل مع��ارفهم و خب��راتهم ومه��اراتهم. ويس��اعد المهندس��ون عل��ى تعر

ومالئمة لالستعمال اليومى. كما يسعون إلى التط�وير م�ن  اذات أداء عالي مبتكر، أكثر أمانوسائل حياتية 
  والتصنيع والبناء. خالل االختراع والتصميم

إيجابي�ة لتحس�ين المعيش�ة بي�د ان هن�اك عوائ�ق  وتهدف مجمل األنشطة الهندسية إلى الحصول عل�ى نت�ائج
تصاحب هذه األنشطة مثل تلوث المياه والهواء والبيئة والتلوث الص�وتي الن�اتج ع�ن اإلنج�ازات الهندس�ية 

 المبهرة خالل العقود الماضية.

كم��ا يص��طدم عم��ل المهن��دس أثن��اء مواجه��ة المش��كالت بقي��ود متنامي��ة نتيج��ة تش��ابك وتق��ارب المش��كالت 
 تلّوث الهواء ال يمكن أن تَُحّل بدون اعتبار التناقض�ات االجتماعية والتقنية. وعلى سبيل المثال فإن مشكلة

األخالقيّة والّسياسيّة والقانونيّة واالجتماعيّة. عالوة على ذل�ك، يج�ب أن يأخ�ذ ف�ى االعتب�ار ت�أثير الحل�ول 
  الهندسية المتاحة على مصالح األفراد والمجموعات.

ف��ى االعتب��ار التوقع��ات  س تكنولوجي��ة، آخ��ذاً وتق��دم دراس��ة الهندس��ة للط��الب تعليم��ا فع��اال ومبني��ا عل��ى أس��
المستقبلية للعلم والتكنولوجيا. وهى أيضا توفر المعارف التقنية والمهارات الضرورية لحل المشاكل الت�ي 

 تسمح بمواجهة التحديات المستقبلية

 كم�ا .تعم�ل وكي�ف األش�ياء ًص�نِعت كي�ف معرف�ة ف�ى والرغبة بالفضول الميكانيكا مهندسو يتسم أن ينبغى
 ومهندسو. الميكانيكية األجهزة عمل كيفية تفهم على والقدرة المشاكل حل فى الرغبة لديهم تكون أن يجب

 والتش���غيل والتوزي���ع اإلنت���اج عملي���ات وي���ديرون ويص��ممون ال���ذين يتخيل���ون ويخطط���ون ه���م الميكانيك��ا
 ووسائل، ومعالجة المواد ةالبيئ وأساليب مراقبة واألنظمة، واآلالت األجهزة، من التنوع واسعة لمجموعة

 وق�وانين مب�ادئ الحرك�ة باس�تخدام تص�ميماتهم اإلنت�اج بتحلي�لو التص�ميم  مهندس�و ويق�وم. والتداول النقل
 بتكلفة صنعت وأنها، واعتمادية وكفاءة،، بأمان تعمل المنتجات أن من للتأكد الحركة كمية وقوانين الطاقة

 .لمحتملةا البيئية المخاطر من قدر وبأدنى تنافسية

 مج�االت يغط�ى إذ االتس�اع ةش�ديد الدراس�ة ف�روع م�ن اإلنتاج فرعاو التصميم-الميكانيكية هندسةال وتعتبر
 اإلنت��اج، وتكنولوجي��ا الهندس��ي، والتص��ميم الحراري��ة، وال��ديناميكا الموائ��ع، وميكانيك��ا الجوام��د ميكانيك��ا

 وتص�ميم للم�واد، الميكانيكي�ة الخ�واص ف�ى للبح�ث األساسية وتكرس الدراسات. اإلدارة وعلوم واالقتصاد
 الطاق��ة وأنظم�ة الس�وائل، س�ريان وأساس�يات، اآلالت وص�ناعة وتط�وير وال�تحكم، وال�ديناميكا الماكين�ات،

 ك�ل ف�ى تنتش�ر الت�ي المنتج�ات وتص�نيع واختب�ار وتحلي�ل تص�ميم الميكانيكي�ة الهندسة تغطى كما. والقدرة
 التص�ميم و-الميكانيكي�ةهندس�ة ال  ف�ي الجامعي�ة التعليمي�ة رامجالب� ف�إن ول�ذلك. الح�ديث المجتم�ع م�ن مكان

، الق�درة منظوم�ات تش�مل وه�ذه. الموض�وعات م�ن ومتن�وع كبي�را ع�ددا لتتن�اول خصيص�ا اإلنتاج تص�مم
 والتص�ميم الج�ودة، ومراقب�ة وض�مان واالعتمادي�ة،، اآلل�ى والتحكم، الصلة ذات والحرارة الموائع وعلوم

 .والتصنيع الميكانيكي



 )١٠٠(

 إلى يتطلعون الذين اإلنتاج للطالب التصميم و-الميكانيكيةهندسة ال في البكالوريوس درجة صممت وقد
 والمؤسسات الخاص والقطاع، االستشارية والمكاتب المسلحة، والقوات، الصناعة في كمهندسين العمل

يعتزمون القيام  الذين أو كباحثين العمل إلى يطمحون الذين الطالب أيضا الدرجة هذه وتناسب. الحكومية
 من تمكنه الدارس فى تتوفر أن نمطى دراسى برنامج أى ويتطلب. الهندسة مجال في عليا بدراسات
 فى التطورات بأحدث إلمامه عن فضال المتنوعة، المهارات من وعدد الخالق والتفكير التحليلية األدوات

 .التخصص مجال

 سمات الخريج  -٢
 لتصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج قادرا على: ينبغي أن يكون خريج هندسة ا

 تطبيق الرياضيات والعلوم والمفاهيم الهندسية في حل المشكالت الهندسية.  )أ
 تصميم نظام أو عملية لتلبية احتياجات مطلوبة في إطار قيود واقعية.  )ب
 تصميم وإجراء التجارب، وكذلك تحليل وتفسير البيانات.  )ت
 ية األساسية. تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندس )ث
استخدام التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية المالئمة والضرورية لممارسة مهنة الهندسة وإدارة  )ج

 المشاريع. 
 العمل على نحو فعال ضمن فرق متعددة التخصصات.  )ح
 التواصل بشكل فعال.  )خ
 النظر في اآلثار المترتبة على الحلول الهندسية على المجتمع والبيئة.  )د
 لمعرفة باالتجاهات الهندسية المعاصرة. إظهار ا )ذ
 االلتزام بالمسؤوليات المهنية واألخالقية  )ر
 االلتزام بالتعلم الذاتي مدى الحياة.  )ز

 العمل فى التصميم الميكانيكي ونظم التصنيع.   )س
استخدام الرياضيات والعلوم الفيزيائية والهندسية وأدوات تحليل النظم والمكونات في إنتاج اآلالت  )ش

 صميم والتصنيع. والت
استخدام أدوات قياس مختلفة بشكل مناسب وتصميم وتنفيذ التجارب، و الحصول على البيانات،  )ص

 تحليلها وتفسيرها، وعرض البيانات، سواء شفويا أو في شكل مكتوب. و
 استخدام الكمبيوتر فى التصميم والتواصل والعرض.  )ض
 يم وتصنيع وإدارة النظم والمشاريع الصناعية. استخدام  أو تطوير برامج الكمبيوتر، الالزمة لتصم )ط
 تحليل المنظومات المتعددة التخصصات، الميكانيكية والكهربائية والحرارية والهيدروليكية.  )ظ
 ريادة أو اإلشراف على مجموعة من المصممين والفنيين وغيرهم من قوة العمل.  )ع

 نواتج المستهدفة للبرنامج ال -٣
لمهارات التى ينبغى أن يثبت خريج برنامج هندسة التصنيع وتكنولوجيا لتالى هى مجمل المعارف واا

 امتالكه لها.  اإلنتاج
 



 )١٠١(

 المعرفة والفهم:  -١-٣
 ينبغي أن يكتسب الخريج المعرفة والفهم لما يلى: 

 مفاهيم ونظريات الرياضيات والعلوم المناسبة لهندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج.  )أ
 لومات واالتصاالت أساسيات تكنولوجيا المع )ب
 خصائص المواد الهندسية المتصلة بهندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج.  )ت
مبادئ التصميم بما في ذلك تصميم العناصر و العمليات أو المنظومات المتصلة بهندسة التصنيع  )ث

 وتكنولوجيا اإلنتاج 
 منهجية حل المشاكل الهندسية، وجمع البيانات وتفسيرها  )ج
 ة، ومدونات الممارسات والمعايير ومتطلبات األمن الصناعى والقضايا البيئية.نظم ضمان الجود )ح
 مبادئ إدارة األعمال ذات الصلة الهندسية.  )خ
 التكنولوجيات الهندسية الحالية المتصلة بهندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج.  )د
 الموضوعات المتصلة بالقضايا اإلنسانية واألخالقية.  )ذ
 ة التقارير اللغة التقنية وكتاب )ر
 المجتمع والبيئة  فىاآلداب المهنية واآلثار المترتبة على الحلول الهندسية  )ز

 القضايا الهندسية المعاصرة.  )س
 المفاهيم والمبادئ والنظريات ذات الصلة بالهندسة الميكانيكية والتصنيع  )ش
 .القيود التي يتعين االلتزام بها فى ممارسات الخريج )ص
 التصميم واإلنتاج المدعم بالحاسب  المواصفات والبرمجة وإجادة )ض
 القضايا المعاصرة ذات الصلة بالهندسة الميكانيكية.  )ط
أساسيات الكهرباء والتحكم وهندسة الكمبيوتر والمقررات ذات الصلة بهندسة التصنيع وتكنولوجيا  )ظ

 اإلنتاج. 
 دور تكنولوجيا المعلومات في تقديم الدعم للمهندسين الميكانيكيين  )ع
 ات التصميم الهندسى. مبادئ وتقني )غ
 تقنيات إدارة األعمال والممارسات المناسبة للصناعات الهندسية.  )ف

 المهارات الذهنية:  -٢-٣
 وينبغي أن يكتسب الخريج القدرة على: 

 اختيار الرياضيات المناسبة واألساليب المستندة على الحاسبات للنمذجة وتحليل المشكالت.  )أ
 الهندسية على أساس التفكير التحليلي.  اختيار الحلول المناسبة للمشاكل )ب
 التفكير بطريقة خالقة ومبتكرة في حل المشكالت والتصميم.  )ت
 دمج واستبدال وتقييم مختلف األفكار واآلراء، والمعارف من مجموعة من المصادر.  )ث
 تقدير وتقييم خصائص وأداء العناصر والمنظومات والعمليات.  )ج
 العمليات.تحليل أعطال العناصر والمنظومات و )ح
 حل المشكالت الهندسية رغم نقص أو تعارض البيانات.  )خ



 )١٠٢(

تحديد وتقييم أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المناسبة لمجموعة متنوعة من المشاكل  )د
 الهندسية. 

تقييم القرارات الهندسية مع األخذ فى االعتبار التكاليف والفوائد، والسالمة والجودة واالعتمادية  )ذ
 لبيئي. واألثر ا

 أخذ األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية وإدارة المخاطر في التصميم.  )ر
 تحليل نتائج النماذج الرقمية وتقييم أوجه قصورها.  )ز

 ابتكار أسلوب منهجى للتعامل مع التقنيات الجديدة والمتطورة.  )س
 ميكانيكية تطبيق مبادئ الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا في حل مشاكل في الهندسة ال )ش
 تحليل وتفسير البيانات، وتصميم التجارب للحصول على البيانات األولية  )ص
 .تقييم وتقدير التصاميم والعمليات والمنتجات، واقتراح التحسينات  )ض
 تفسير البيانات الرقمية وتطبيق األساليب التحليلية ألغراض التصميم الهندسي  )ط
 للمشاكل العملية الهندسة الميكانيكية. استخدام مبادئ العلوم الهندسية في وضع حلول  )ظ
 اختيار طريقة التصنيع المناسبة طبقا لمتطلبات التصميم.  )ع

 المهارات العملية والتطبيقية -٣-٣

 وينبغي أن يكتسب الخريج القدرة على: 
تطبيق مجمل معارف الرياضيات والعلوم، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم، وإدارة األعمال  )أ

 ندسية بأسلوب متكامل في حل المشكالت الهندسية.والخبرات اله
 لتحسين التصميمات والمنتجات والخدمات.  يمدمج المعارف الهندسية والمفاه )ب
 ابتكار  أو إعادة تصميم عملية أو عنصر أو منظومة، وإجراء التصميمات الهندسية التخصصية.  )ت
 تبنى الجمالية والكمال في التصميم والنهج.  )ث
ت والتقنيات الحاسوبية، وأدوات القياس والورش ومعدات المختبرات لتصميم استخدام التسهيال )ج

 التجارب وجمع وتحليل وتفسير النتائج. 
استخدام مجموعة واسعة من األدوات التحليلية، والتقنيات والمعدات، وحزم البرمجيات المتعلقة  )ح

 بة. بهندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج وتطوير برامج الكمبيوتر المطلو
 تطبيق أساليب النمذجة الرقمية للمشاكل الهندسية.  )خ
 تطبيق نظم آمنة في العمل ومراقبة الخطوات المناسبة إلدارة المخاطر.  )د
 إثبات القدرات التنظيمية ومهارات إدارة المشروعات.  )ذ
 تطبيق إجراءات تحقيق الجودة وإتباع القواعد والمعايير.  )ر
 ع الهندسى والصناعة. تبادل المعارف والمهارات مع المجتم )ز

 إعداد وتقديم التقارير الفنية.  )س
 إعداد الرسومات الهندسية ورسومات الكمبيوتر المتخصصة والتقارير التقنية والتواصل وفقا لذلك.  )ش
توظيف نظم التصميم المدعم بالحاسب والتصميم والتصنيع المدعم بالحاسب، التقليدية والمتطورة   )ص

  في عمليات التصميم واإلنتاج
  .دام معدات الورش األساسية بأمان استخ )ض



 )١٠٣(

 .لتجارب وتحديد مدى دقتها وصحتها تحليل نتائج ا )ط
 .استخدام معدات المختبرات وبرامج الحاسوب ذات الصلة  )ظ
 تشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية.  )ع
 إعداد خطة عملية لتصنيع  )غ

 للتحويلالقابلة والمهارات العامة  -٤-٣
 القدرة على:  وينبغي أن يكتسب الخريج

 التعاون بفاعلية ضمن فريق متعدد التخصصات.  )أ
 العمل في بيئة مشحونة بالضغوط، وضمن قيود معينة.  )ب
 التواصل بشكل فعال.  )ت
 إظهار قدرات تكنولوجيا المعلومات بكفاءة. )ث
 قيادة وتحفيز األفراد.  )ج
 إدارة المهام والوقت والموارد على نحو فعال.  )ح
 أسلوب التعلم الذاتى مدى الحياة.البحث عن المعلومات وتبنى  )خ
 اكتساب المهارات في مجال األعمال. )د
 متابعة المراجع ذات الصلة بتخصصه.  )ذ

 جداول توزيع المقررات -٤

 اإلنسانية المواد -١-٤

 ذلك في بما، وثقافته بالمجتمع المهندس وعي لتعزيز هندسية غير مجاالت فى المعارف اكتساب )أ
  .الخ، والفنون والقانون األخالقو والتسويق التجارية األعمال

  .والسالمة العامة والصحة المجتمع على التكنولوجيا تأثير وتقييم دراسة على القدرة )ب
 .الهندسة لممارسة الالزمة التجارية األنشطة في والمشاركة التقدير على القدرة )ت
 .عالمجتم الحتياجات بفعالية واالستجابة الحياة مدى التعلم ممارسة على القدرة )ث

 
 



 )١٠٤(

 مواد إنسانية
 

 معمل تمارين محاضرات معتمدة متطلب سابق ساعات المادة اسم المادة المادة كود
GEN 141 ٢ ٢ قضايا إجتماعية معاصرة - - - 
GEN 143 ٢ ٢ تاريخ الهندسة والتكنولوجيا - - - 
GEN 142 ٢ ٢ لغة انجليزية - - - 
GEN 242 ٢ ٢ ٣ كتابة التقارير الفنية - - 
GEN 241 ٢ ٢ مهارات العرض - -  

 
GEN 354 
GEN 353 

 
GEN 351 

 ) : ٢إختيارى ( 
 الصوتية والتلوث السمعى لنظما -أ

إالدارة واالعمال الدولية وإدارة الجودة  -ب
 الشاملة

 اقتصاديات هندسية -ج 

٢ ٢ - - - 
 

 
MNF 551 

525 MNF 
534GEN  

 ) : ٣إختيارى ( 
 دراسات بيئية  -ا
  وعات صناعيةإدارة مشر –ب  
  لتصنيعسيكولوجيا ا -ج  

٢ ٢ - -  
- 

 
MNF 553 
GEN 454 
GEN 352 

 ) : ٥إختيارى ( 
 الصناعة والتأثير االجتماعى -أ

 قواعد اعمال نقابة المهندسين –ب 
 التشريعات والقوانين الهندسية –ج  

٢ ٢ - - - 

 %٩٫٥ - ٢ ١٦ ١٧ مواد ٨ اإلجمالى
 

 يةالرياضيات والعلوم األساس -٢-٤

  الرياضيات

 الرياضية.  بالطرقاكتساب المعرفة  )أ
 باستخدام والعمليات والعناصر المنظومات حول والمفاهيم السببية عالقات تحديد على القدرة )ب

 . بالتخصص الصلة ذات الرياضيات
  .بالتخصص الصلة ذات والعمليات الهندسية والعناصر المنظومات ونمذجة تحليل على القدرة )ت
 االحتماالت ونظريات اإلحصائيات باستخدام والمخاطر اليقين عدم حاالت مع تعاملال في المهارة )ث

 .الرياضيات باستخدام والنظريات واألفكار المفاهيم وتبادل

 األساسية العلوم

 من وغيرها البيولوجية، والعلوم األرض، وعلوم والميكانيكا والكيمياء الفيزياء فى المعرفة اكتساب )أ
  .المادي العالم فهم على تركز التي الموضوعات

  .للمشكالت العملية الحلول في العلمية المبادئ وتطبيق اختيار على القدرة )ب
 والمعرفة المبادئ باستخدام العمليات أو الهندسية والمنظومات المكونات ونمذجة تحليل على القدرة )ت

  .الهندسي التخصص مجال يقتضيه حسبما األساسية العلوم من
 .المشكالت حلول في األدلة على تعتمد علمية تقنيات تطبيق على القدرة )ث

 
 
 
 
 



 )١٠٥(

 مواد أساسية
معتمدة متطلب سابق ساعات المادة اسم المادة المادة كود تمارين محاضرات  معمل

MTH 101 ٢ ٢ ٣ )تفاضلعلم الجبر و (ال  ١ ياترياض - - 
PHY 101  ) ٢ ١ ٢ ٣ ) ١فيزياء - 
CHE 100 ٢ ١ ٢ ٣ كيمياء - 
MEC 101  ) ٣ ١ ٢ ) ١ميكانيكا  - 
MTH 102 ٣ ٢ ٣ )تحليليةالهندسة التكامل و(ال ٢يات رياض - MTH 101 
PHY 102  ) ٢ ١ ٢ ٣ ) ٢فيزياء PHY 101 
MEC 102  ) ٣ ١ ٢ ) ٢ميكانيكا - MEC 101 
CMP 110  ٢ ٣ ٢ ٤ حاسب ولغاتتصميم برامج - 
MTH 203 ٣ ٢ ٣ والتحويالت ) المعادالت التفاضلية ٣(  رياضيات - MTH 102 
MTH 207 ٢ ٢ ٣ ) التحليل العددى ٧(  رياضيات - MTH 203 
MTH 305 ٢ ٢ ٣ مقدمة لنظرية االحتماالت واإلحصاء) ( ٥ رياضيات - MTH 102 

 %١٧٫٨٨ ٨ ٢٤ ٢٠ ٣٢ مادة ١١ 

 الهندسية األساسية المواد -٣-٤
 والمفاهيم األساسية الهندسية والعالقات القوانين لتطوير يائيةالفيز والعلوم بالرياضيات والمعرفة الفهم دمج  )أ

  .بالتخصص الصلة ذات
 الهندسية العلوم وقوانين ومبادئ تقنيات واستخدام العمل وأساليب نماذج وتطوير المعرفة توسيع على القدرة  )ب

  .المختلفة التخصصات مع التماس مناطق خالل من هندسية تطبيقات إلى الوصول بهدف
 .الهندسية المعقدة للمشاكل حلول إليجاد والمفاهيم األرقام مع بفعالية التعامل على لقدرةا )ت

 مواد هندسية أساسية
تمارين محاضرات معتمدة متطلب سابق ساعات المادة اسم المادة المادة كود معمل

MNF 101 ) ٦ ١ ٣ )رسم هندسى واسقاطتخطيطات هندسية - - 
MNF 102 ٤ - ١ ٣ إلنتاجمبادئ هندسة ا MNF 101 
MNF 100  ١ ١ لمواد الهندسيةلمقدمة - - - 
MNF 211  ٣ ٢ ٣ ميكانيكا المواد - MEC 101 
MNF 212 ٢ ١ ٢ ٣ أساسيات علم المواد MNF 100 
MNF 213  ) ٣ ٢ ٣ ) ١ميكانيكا اآلالت - MEC 102 
MNF 214  ) ٣ ٢ ٣ ) ١رسم ماكينات - MNF 101 
MNF 215 ٣ ٢ ٣ )  ٢ا اآلالت ( ميكانيك - MNF 213 
MNF 216  ) ٦ ١ ٣ ) ٢رسم ماكينات - MNF 214 
MNF 311 ٢ ١ ٢ ٣ ميكانيكا الموائع MTH 102 
MNF 312  ) ٦ - ٣ ) ١تطبيقات حاسب - CMP 110 
MNF 313  ) ٦ - ٢ ) ٢تطبيقات حاسب - MNF 312 
MNF 314 ٢ ١ ٢ ٣ ديناميكا حرارية PHY 102 
ELC 316 ٢ ١ ٢ ٣ ندسة كهربيةه PHY 102 
ELC 317 ٢ ١ ٢ ٣ اآلت كهربية ELC 316 
MNF 411 ٢ - ٢ ٣ قياسات ميكانيكية MNF 211 
MNF 412 ٢ ٢ ٣ بحوث عمليات صناعية - - 
MNF 413 ٢ ١ ٢ ٣ التحكم اآللى MTH 203 
MNF 511 ٢ ١ ٢ ٣ رقابة وإدارة الجودة MTH 305 

MNF 433 
MNF 431 
MNF 432 

 ): ١يارى ( إخت
 إدارة اإلنتاج والعمليات -أ

 إنتقال الحرارة -ب
 إهتزازات ميكانيكية    -ج 

٢ ١ ٢ ٣ 
MNF 315 
MNF 314 
MNF 215 

 %٣١٫٢٨ ٢٢ ٤٦ ٣٢ ٥٧ مادة ٢٠ اإلجمالى



 )١٠٦(

 المواد التطبيقية والتصميم والتدريب الصناعي -٤-٤

 والتصميم المواد التطبيقية -١-٤-٤

 الصلة ذات التصميم وأساليب الهندسية والمبادئ والقواعد عمليةال بالممارسات المعرفة تحصيل )أ
 .العمل بمجال

 وتطوير تصور عند الال محدودة اإلبداعية واإلجراءات الهندسية المعرفة تطبيق على القدرة )ب
 .والعمليات والنظم المكونات

 تصميم في سيةاألسا الرياضية والعلوم الهندسية والمبادئ والقواعد المعارف إدماج على القدرة )ت
 .والعمليات والنظم المكونات

 والسالمة والصحة واالقتصاد الوقت مراعاة مع الملزمة، القواعد إطار في العمل على القدرة )ث
 .المرعية والقوانين والبيئية االجتماعية والعوامل

 مواد هندسية تطبيقية
 

تمارين محاضرات معتمدة متطلب سابق ساعات المادة اسم المادة كود المادة معمل
MNF 221 ٢ ١ ٢ ٣ عمليات قطع وتشغيل المعادن MNF 102 

MNF 222 ٢ ١ ٢ ٣ تكنولوجيا المواد واإلختبارات MN F 211, 
MNF 212 

MNF 321 ٢ ١ ٢ ٣ نظرية قطع المعادن MNF 221 
MNF 322  ) ٣ ٢ ٣ ) ١تصميم ماكينات - MNF 216 
MNF 323 ٢ ١ ٢ ٣ تكنولوجيا سباكة المعادن MNF 212 
MNF 324  ) ٣ ٢ ٣ ) ٢تصميم ماكينات - MNF 322 
MNF 325 ٢ ١ ٢ ٣ قياسات هندسية لالطوال MNF 221 
MNF 421  ٢ ١ ٢ ٣ عمليات وصل المعادن MNF 212 

MNF 422 ٢ ١ ٢ ٣  والحاسب ماكينات التشغيل بالتحكم العددى MNF 313, 
MNF 221 

MNF 423 ٢ ١ ٢ ٣ التصميم بمساعدة الحاسب MNF 324 
MNF 424  ٢ ١ ٢ ٣ المواد المتقدمة والمركبة MNF 222 
MNF 425 ٢ ١ ٢ ٣ طرق التصنيع الحديثة MNF 321 
MNF 521 ٢ - ٢ ٣ التصنيع بمساعدة الحاسب MNF 422 
MNF 522 ٢ ١ ٢ ٣ منظومات القدرة الهيدروليكية MNF 311 
MNF 523 ٢ ١ ٢ ٣ تصميم مساعدات اإلنتاج MNF 321 
MNF 524 ٢ ١ ٢ ٣ االنظمة الحرارية الصناعية MNF 314 

 
MNF 531 
MNF 538 
MNF 532 

 ) : ٤إختيارى ( 
 النمذجة والمحاكاة  -أ

 التقنيات المتقدمه لسباكة المعادن  –ب 
 تحليل اإلنهيارات والكسور –ج 

٢ ١ ٢ ٣ 

 
MNF 313 
MNF 323 
MNF 211 

MNF 536 
MNF 533 
MNF 534 

 ) : ٦إختيارى ( 
 نسان اآللى الصناعىاإل -أ

 السريع للنماذج التنفيذ -ب
 اآللية وتكامل أنظمة التصنيع  -ج 

٢ ١ ٢ ٣ 

 
MNF 215 
MNF 312 
MNF 521 

 
MNF 530 
MNF 535 
MNF 537 

 ) : ٧إختيارى ( 
 التقنيات المتقدمة لتشكيل المعادن  -أ 

 تخطيط وسائل اإلنتاج المتقدمة –ب 
المنظومات الكهروهيدروليكية –ج 

 وماتيكيوالني

٢ ١ ٢ ٣ 
 

MNF 222 
MNF 412 
MNF 522 

 %٣١٫٦٦ ٣٤ ٢٢ ٣٨ ٥٧ مادة ١٩  اإلجمالى



 )١٠٧(

 المشاريع والتدريب -٢-٤-٤
 برنامج في المدرجة والتقنيات المبادئ من العديد تطبيق عن الناتجة والخبرة المعرفة اكتساب )أ

 .الدراسة
 محددة نتائج إلى معالجتها تفتقر التي تالمشكال ومجابهة الملزمة، القيود إطار في العمل على القدرة )ب

 غير الحياتية المشاكل في اإلبداع إظهار إلى باإلضافة الممكنة، الحلول من عريض مدى لها التي أو
 .المعتادة

 الزمن من ممتدة فترة مدى على بالتخصص المرتبطة التقنية البحوث وتنفيذ تخطيط على القدرة )ت
  .والتجاري المجتمعي سياقه في التقني عملال ووضع االنتهاء، بمواعيد والوفاء

 وتفسير التقنية البيانات وعرض المنشورة المعلومات مصادر وبحث فريق في العمل على القدرة )ث
 .مختلفة بطرق البحث نتائج وتقديم وتحليل

 
 المشاريع والتدريب 

 ملمع تمارين محاضرات معتمدة متطلب سابق ساعات المادة اسم المادة المادة كود
MNF 361 ) ٢ - ١ )١ندوات - - 
MNF 362 ) ٢ - ١ )٢ندوات - - 
MNF 461  ) ٦ - ١ ٣ ) ١مشروع - 
MNF 462 )٤ - ١ ٣ )١تدريب صناعى - 
MNF 561  ) ٣ - ١ ٢  ) أ -٢مشروع - 
MNF 562 ٤ - ١ ٣ )٢( تدريب صناعى - 
MNF 563  ٦ - ٢ ٤  ب) -٢(مشروع - 

 %٩٫٤٤ ٢٣ ٤ ٦ ١٧ مواد ٧ اإلجمالى
 

 ةنموذج مقترح لخطة دراسي -٥
 الفصل الدراسى األول -١-٥

 ساعات المادة اسم المادة كود المادة
تمرين محاضرة معتمدة عملي

MTH 101 ٢ ٢ ٣ )تفاضلعلم الجبر و (ال  ١ ياترياض - 
PHY 101  ) ٢ ١ ٢ ٣ ) ١فيزياء 
MNF 101 ) ٦ ١ ٣ )رسم هندسى واسقاطتخطيطات هندسية - 
CHE 100 ٢ ١ ٢ ٣ كيمياء 
MEC 101  ) ٣ ١ ٢ ) ١ميكانيكا - 
GEN 141 ٢ ٢ قضايا إجتماعية معاصرة - - 
GEN 143 ٢ ٢ تاريخ الهندسة والتكنولوجيا - - 

 ٤ ١٣ ١٢ ١٨  المجموع

 الفصل الدراسى الثانى -٢-٥

 ساعات المادة اسم المادة كود المادة
تمرين محاضرة معتمدة عملي

MTH 102 ٣ ٢ ٣ )تحليليةالهندسة التكامل و(ال ٢يات رياض - 
PHY 102  ) ٢ ١ ٢ ٣ ) ٢فيزياء 
MEC 102  ) ٣ ١ ٢ ) ٢ميكانيكا - 
MNF 102 ٤ - ١ ٣ مبادئ هندسة اإلنتاج 
CMP 110  ٢ ٣ ٢ ٤ حاسب ولغاتتصميم برامج 
GEN 142 ٢ ٢ لغة انجليزية - - 
MNF 100  ١ ١ لمواد الهندسيةلمقدمة - - 

 ٨ ١٠ ١١ ١٨  المجموع
 



 )١٠٨(

 الفصل الدراسى الثالث -٣-٥

 ساعات المادة اسم المادة كود المادة
تمرين محاضرة معتمدة عملي

MTH 203 ٣ ٢ ٣ والتحويالت ) المعادالت التفاضلية ٣(  رياضيات - 
MNF 211  ٣ ٢ ٣ ميكانيكا المواد - 
MNF 212 ٢ ١ ٢ ٣ المواد مأساسيات عل 
MNF 212 ٣ ٢ ٣ ) ١يكانيكا اآلالت ( م - 
GEN 241 ٢ ٢ مهارات العرض - - 
MNF 214  ) ٣ ٢ ٣ ) ١رسم ماكينات - 

 ٢ ١٣ ١٢ ١٧  المجموع
 

 الفصل الدراسى الرابع -٤-٥

 ساعات المادة اسم المادة كود المادة
 عملي تمرين محاضرة معتمدة

MTH 207 ٢ ٢ ٣ التحليل العددى ) ٧(  رياضيات - 
MNF 215  ) ٣ ٢ ٣ )  ٢ميكانيكا اآلالت - 
MNF 222 ٢ ١ ٢ ٣ تكنولوجيا المواد واإلختبارات 
MNF 221 ٢ ١ ٢ ٣ عمليات قطع وتشغيل المعادن 
GEN 242 ٢ ٢ ٣ كتابة التقارير الفنية - 
MNF 216  ) ٦ ١ ٣ ) ٢رسم ماكينات - 

 ٤ ١٥ ١١ ١٨  المجموع

 الفصل الدراسى الخامس -٥-٥

 ساعات المادة اسم المادة ةكود الماد
تمرين محاضرة معتمدة عملي

MTH 305 ٢ ٢ ٣ مقدمة لنظرية االحتمال واإلحصاء) ( ٥ رياضيات - 
MNF 311 ٢ ١ ٢ ٣ ميكانيكا الموائع 
MNF 321 ٢ ١ ٢ ٣ نظرية قطع المعادن 
MNF 312  ) ٦ - ٣ ) ١تطبيقات حاسب - 
MNF 322  ) ٣ ٢ ٣ ) ١تصميم ماكينات - 
ELC 316 ٢ ١ ٢ ٣ هندسة كهربية 
MNF 361 ) ٢ - ١ )١ندوات - 

 ٦  ١٦ ١٠ ١٩  المجموع

 الفصل الدراسى السادس -٦-٥

 ساعات المادة اسم المادة كود المادة
تمرين محاضرة معتمدة عملي

MNF 323 ٢ ١ ٢ ٣ تكنولوجيا السباكة و التشكيل للمعادن 
MNF 313  ) ٦ - ٢ ) ٢تطبيقات حاسب - 
MNF 324  ) ٣ ٢ ٣ ) ٢تصميم ماكينات - 
MNF 325  ٢ ١ ٢ ٣ لالطوالقياسات هندسية 
MNF 314 ٢ ١ ٢ ٣ ديناميكا حرارية 
ELC 317  ٢ ١ ٢ ٣ آالت كهربية 
MNF 362 ) ٢ - ١ )٢ندوات - 

 ٨ ١٥ ١٠ ١٨  المجموع

 



 )١٠٩(

 الفصل الدراسى السابع -٧-٥

 ساعات المادة اسم المادة كود المادة
تمرين محاضرة معتمدة عملي

MNF 411 ٢ - ٢ ٣ قياسات ميكانيكية 
MNF 421  ٢ ١ ٢ ٣ عمليات وصل المعادن 
MNF 412 ٢ ٢ ٣ بحوث عمليات صناعية - 
MNF 462 ٤ - ١ ٣ ) ١( تدريب صناعى 
MNF 422  ٢ ١ ٢ ٣ والحاسبماكينات التشغيل بالتحكم العددى 

MNF 433 
MNF 431 
MNF 432 

 ): ١( إختيارى 
  إدارة اإلنتاج والعمليات )أ
 نتقال الحرارةا )ب
 إهتزازات ميكانيكية  )ت

٢ ١ ٢ ٣ 

 ١٢ ٥ ١١ ١٨  المجموع

 الفصل الدراسى الثامن -٨-٥

 ساعات المادة اسم المادة كود المادة
تمرين محاضرة معتمدة عملي

MNF 423 ٢ ١ ٢ ٣ التصميم بمساعدة الحاسب 
MNF 424 ٢ ١ ٢ ٣ كبة المواد المتقدمة والمر 
MNF 413 ٢ ١ ٢ ٣ التحكم اآللى 
MNF 425 ٢ ١ ٢ ٣ طرق التصنيع الحديثة 

GEN 354 
GEN 353 
GEN 351 

 ) : ٢إختيارى ( 
 الصوتية والتلوث السمعى لنظما )أ

 إالدارة واالعمال الدولية وإدارة الجودة الشاملة )ب
 اإلقتصاد الهندسى )ت

٢ ٢ - - 

MNF461  ) ٦ - ١ ٣ ) ١مشروع 
 ١٤  ٤  ١١ ١٧  وعالمجم

 الفصل الدراسى التاسع ٩-٥

 ساعات المادة اسم المادة كود المادة
تمرين محاضرة معتمدة عملي

MNF 521 ٢ - ٢ ٣ التصنيع بمساعدة الحاسب 
MNF 511 ٢ ١ ٢ ٣ رقابة وإدارة الجودة 
MNF 561  ) ٣ - ١ ٢ )  أ – ٢مشروع 
MNF 522 ٢ ١ ٢ ٣ منظومات القدرة الهيدروليكية 
MNF 523 ٢ ١ ٢ ٣ تصميم مساعدات اإلنتاج 

 
MNF 551 
MNF 552 
GEN 453 

 ) : ٣إختيارى ( 
 دراسات بيئية -ا

 إدارة مشروعات صناعية –ب  
  سيكولوجيا التصنيع –ج  

٢ ٢ - - 

 
MNF 531 
MNF 538 
MNF 532 

 ) : ٤إختيارى ( 
 النمذجة والمحاكاة  -ا

 معادنالتقنيات المتقدمة لسباكة ال –ب 
 تحليل اإلنهيارات والكسور -ج  

٢ ١ ٢ ٣ 

 ١٢ ٤ ١٣ ١٩  المجموع
 



 )١١٠(

 الفصل الدراسى العاشر -١٠-٥

 ساعات المادة اسم المادة كود المادة
محاضرة معتمدة تمرين  عملي

MNF 524 ٢ ١ ٢ ٣ االنظمة الحرارية الصناعية 

MNF 553 
GEN 454 
GEN 352 

 ) : ٥إختيارى ( 
 ير االجتماعىالصناعة والتأث -أ

 قواعد اعمال نقابة المهندسين –ب 
 التشريعات والقوانين الهندسية –ت  

٢ ٢ - - 

MNF 562 ٤ - ١ ٣ )٢( تدريب صناعى 
MNF 563  ) ٦ - ١ ٤  ) ب -٢مشروع 

MNF 536 
MNF 533 
MNF 534 

 ) : ٦إختيارى ( 
 اإلنسان اآللى الصناعى -أ

 لنماذجالسريع ل التنفيذ -ب
 ظمة التصنيع اآللية وتكامل أن  -ت

٢ ١ ٢ ٣ 

 
MNF 538 
MNF 535 
MNF 537 

 ) : ٧إختيارى ( 
  التقنيات المتقدمة لتشكيل المعادن -أ

 تخطيط وسائل اإلنتاج المتقدمة -ب
 كىالكهروهيدروليكية والنيوماتي المنظومات -ت

٢ ١ ٢ ٣ 

 ١٦ ٣ ١٠ ١٨  المجموع
 



 جداول توصيف املواد

 



 )١١١(

 المواد اإلنسانية -١
 

  
 ة : قضايا اجتماعية معاصرةاسم الماد

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
GEN 141 ٢ ٢ - - - 

 المحتويات:
احترام  -العوامل المحفزة لحب الوطن (الحرية  -المواطنة  –العادات والتقاليد المرعية  -أصول المجتمع  -: أهميته االنتماء �

 الديمقراطية). -عدم التمييز العنصري  -خر الرأي اآل
 الحرية. �
المؤسس66ات التقليدي66ة والحديث66ة  -النس66ق األس66رى واألنس66اق األخ66رى  -التنش66ئة االجتماعي66ة  -بن66اء األس66رة: تك66وين األس66رة  �

 الخاصة باألسرة).
االبتك6ار  -أس6اليب ترش6يد الم6وارد  -أساليب القيادة  -النمو والتكامل االقتصادي: المكونات االجتماعية واالقتصادية للمجتمع �

 أساليب تقييم المشروعات). -الحوافز الخاصة بأفراد المجتمع  -وتجديد الموارد 
 كيفية إعداد القادة. –الفارق بين العمل الجماعي والفريقى -مهارات العمل الجماعي : أهمية عمل الفريق �
 يقى.النظريات المفسرة للعمل الفر-الضغوط والمؤثرات المعوقة �

 المراجع:
� Nasef, S. "Contemporary Social Issues", 2007. 
 

 
 
 
 
 

 اسم المادة: اللغة اإلنجليزية

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
GEN 142 ٢ ٢ - - - 

 المحتويات:
 نحوية األساسية.المراجعة السريعة للقواعد ال �
 االستماع لمحادثات اللغة اإلنجليزية. �
 الكلمات. تكويناستراتيجيات  �
استراتيجيات لفهم النص6وص أثن6اء قراءته6ا (ومنه6ا التركي6ز عل6ى الجم6ل الرئيس6ية ف6ي ك6ل فق6رة وإجاب6ة األس6ئلة المباش6رة  �

 واألسئلة األخرى المعتمدة على االستنتاج).
 خذ مالحظات) باإلضافة للتحكم في طول الجملة وطول الفقرات.تعليم الكتابة (بناء الجملة وأ �
 ترجمة (من اللغة اإلنجليزية إلى العربية والعكس) �
 مقدمة عن مهارات الدراسة ومهارات القراءة الفعالة.  �
 وتعزيزها. المحادثاتانتقاالت أثناء  لعمل مهارات �
 
 



 )١١٢(

 
 اسم المادة : تاريخ الهندسة والتكنولوجيا

 كود المادة
 ساعات التدريب

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 عملي تمرين محاضرة المعتمدة

GEN 143 ٢ ٢ - - - 
 المحتويات:

 مقدمة �
 التمييز بين كل من العلم والهندسة والتكنولوجيا، وكذا االختالفات الجوهرية بين كل منهم. �
لعص66ور القديم66ة حت66ى اآلن (البخ66ار ـ البت66رول ـ تتب66ع التط66ورات الرئيس66ية ف66ي وس66ائل النق66ل وتكنولوجي66ا االتص66االت م66ن ا �

الصورايخ وارتباطها بوسائل النقل قديماً وح6ديثاً وم6روراً ب6التليفون ، التلغ6راف والمحم6ول الح6ديث إل6ى وس6ائل االتص6االت 
 باألقمار الصناعية).

 الً إلى الحديث.والتغييرات األساسية العلمية المرتبطة بالنظريات القديمة ووص �
 .لتقارب واالرتباط في التطورات في كل من العلم ـ الهندسة والتكنولوجيا ومتطلبات المجتمع اإلنسانيدراسة ا �

 المراجع:
� Ervan g. Garrison, history of engineering and technology: artful methods, crc press, 

1998. 
 

 
 
 
 
 
 

 )١اسم المادة : تاريخ العمارة (

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

ARC 241 ٢ ٢ 
 - - - عملي تمرين

 المحتويات :
إلى جانب دراس6ة الق6يم الجمالي6ة ف6ى الط6رز المعماري6ة وذل6ك  إلى التعريف بالتكوين التاريخى للعمارة يهدف: تاريخ العمارة �

بدراسة تحليلية للمؤثرات التى تش6كل الط6ابع والط6راز المعم6ارى وتتب6ع نش6أة العم6ارة وتطوره6ا ف6ى عم6ارات فج6ر الت6اريخ 
 .والعمارة المصرية القديمة وعمارة بالد ما بين النهرين والعمارة الكالسيكية (اإلغريقية والرومانية)

 المراجع :
� Sir Banister Fletcher, "A History of Architecture", London, UK. (2000). 
� Becktel, H. "The Built Environment", USA, (1998). 
� Spiro Kostof, "History of Architecture", New York, USA. (1996). 
 

 
 
 
 
 



 )١١٣(

 
 اسم المادة : مهارات العرض

 كود المادة
 ةساعات الماد

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
GEN 241 ٢ ٢ - - - 

 المحتويات:
 ــ التحضير لخطبة قصيرة

 ومبادئ التحضير لخطبة قصيرة بأسلوب شيق جذاب.أسس  �
افة إلى استخدام طريق6ة النقط6ة القوي6ة االستعانة بالوسائل المساعدة مثل الشرائح واألجهزة الضوئية لتحسين األداء، باإلض �

 .باستخدام الحاسب المحمول، ومبين البيانات للوصول إلى استعراض مثالي لمحتويات الخطبة
 ــ  التدريب على عقد الندوات 

يج6ب أن ين، والندوات تتطلب من الطالب مه6ارات خاص6ة مث6ل االس6تماع اإليج6ابي، واإللم6ام ب6إجراءات التف6اوض م6ع اآلخ6ر �
 يواكب ذلك تنمية تطلع الطالب إلى الوصول إلى قيادة أقرانه وزمالئه.

 ــ كتابة السيرة الذاتية
لكتابة السيرة الذاتية التي تضم كافة البيانات الشخصية والمؤهالت، وتدرج المناص6ب والمق6االت المنش6ورة  األمثل األسلوب �

 تمام والتحضير لمواجهة الحصول على عمل.نظام وأسلوب جذاب، يجعل السيرة الذاتية مثيرة لاله
 المراجع:

� Anderson, Paul “Technical Communication: A Reader-Centered Approach, 5th. Edition 
“MacMillan Publishing., 2003.  

� Strunk, William, Jr.; and White, E.B. “The Elements of Style. Third Edition“, Macmillan 
Co., 2000. 
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 اسم المادة: كتابة تقارير فنية

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 عملي تمرين محاضرة المعتمدة

GEN 242 (MNF) ٢ ٢ ٣ - - GEN 242 (C,E) ٢ ٢ - - 
 المحتويات:

 مقدمة عن إعداد التقارير الفنية �
 خطوات كتابة التقرير الناجح �
 رير الفنيةإعداد التقا طريقة �
 كتابة التقارير الفنية �
 اللغة المستخدمة في كتابة التقارير الفنية �
 مخططات األطروحات و التقارير الفنية �
 االخالقى لكتابة األطروحات و التقارير الفنية اإلطار �
 كيفية تقديم وعرض ومناقشة األطروحات والتقارير الفنية �
 النشر من األطروحات العلمية �
 مية والفنيةالبحوث العل كتابة �

 المراجع:
� Anderson, P. (2003) “Technical Communication: A Reader-Centered Approach. 

Macmillan Publishing 5th. Edition.  
� Deborah, C.A. &. Blickle, M. (2001). “Technical Writing, Principles and Forms”, 

MacMillan Publishing 2nd Edition. 
� Strunk, W, & White, E.B. (2000). “The elements of Style. Macmillan Co, Third Edition“. 

 .١٩٦٨شلبى ، " كيف تكتب بحثاً أو رسالة " ، مكتبة النهضة المصرية ، شارع عدلى ، القاهرة ، أحمد  �
دكتوراه " ، مكتب6ة محمد عبد الغنى س6عودى و محس6ن أحم6د الخض6يرى ، " األس6س العلمي6ة لكتاب6ة رس6ائل الماجس6تير و ال6 �

 .١٩٨٦القاهرة ،  –األنجلو المصرية 
 .١٩٩٢أسسه و طرق كتابته " ، المكتبة األكاديمية ، القاهرة ،  -محمد الصاوى محمد مبارك ، " البحث العلمى   �
 .١٩٩٦للدراسات العليا " ،  –نبيل جادهللا ، " محاضرات فى التحليل التجريبى  �
 .٢٠٠١/٢٠٠٢التقارير" ، القاهرة ،  ، "البحوث وكتابة نبيل جادهللا �
 

 
 
 
 
 
 

 اسم المادة: اقتصاديات هندسية

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 عملي تمرين محاضرة المعتمدة

GEN 351 ٢ ٢ - - - 
 المحتويات:

ـ العائ6د االس6مي والعائ6د الفعل6ي ـ ط6رق التحلي6ل  ـ مبدأ التكافؤ ـ الفائدة المركبة ـ أنواع المدفوعات المختلف6ة النقديالتدفق  �
االقتصادي للمسائل الهندس6ية (القيم6ة الحالي6ة ـ التكلف6ة الس6نوية ومع6دل العائ6د) ـ تحلي6ل اإله6الك ـ ت6أثير الض6رائب ـ فت6رة 

 استرداد رأس المال ـ نقطة التعادل ـ التضخم ـ مسائل النقل. 
  

 المراجع:
� Sullivan W.G, Wick E.M and luxhoj J.T. "Engineering Economics", 12th Prentice 

Hall,2003 
� James l.Riggs "Engineering economics", Mc Graw- Hill", 1986.  
� Barish N.B "Economics Analysis for Engineering & Managerial Decision Making", 1982.  
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 )٢اسم المادة : تاريخ العمارة (

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

ARC 341 عملي تمرين ٢ ٢ ARC 241 - - 
 المحتويات :

 الفصل الدراسي الثاني:
م6ائر : يهدف إلى دراسة تطور الفكر الذى شكل العمارة إلى نهاية عصر النهضة األوربية ـ دراسة تحليلية لع العمارةتاريخ  �

الحقب التاريخية بداية بفجر المسيحية والعمارة القبطية فى مصر ـ العمارة البيزنطية ـ العمارة الرومانسية ـ الطراز القوطى 
 فى أوربا ـ عمارة عصر النهضة األوربية.

 المراجع :
� Sir Banister Fletcher, "A History of Architecture", London, UK. (2000). 
� Becktel, H. "The Built Environment", USA, (1998). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اسم المادة : التشريعات والقوانين الهندسية

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
GEN 352   ٢ ٢ - - - 

 المحتويات:
 مصطلحات ومفاهيم قانونية . �
 قوانين وتشريعات اعمال البناء والتخطيط العمرانى . -الصناعية المصرية التشريعات  �
 قوانين وتشريعات بيئية لحماية البيئة المصرية . �
 قانون تنظيم المناقصات والعطاءات . -المناقصات والعطاءات.  �
 العقود الهندسية المحلية . �
 العقود الهندسية الدولية . �
 والتحكيم.  المطالبات �

 المراجع:
� Hamed,m."Egyptian Industrial Legislation Beriefing",1999. 
� Alansary,N." Summing up the history of the Egyptian Law", 1998. 
� Commercial Register Law No.34/1976. 
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 اسم المادة: اإلدارة واألعمال الدولية وإدارة الجودة الشاملة

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
GEN 353 ٢ ٢ - - - 

 المحتويات:
 مفهوم اإلدارة.  �
 التخطيط. �
 صياغة واتخاذ القرارات اإلدارية. �
 التنظيم اإلداري وبناء الهياكل التنظيمية. �
 التوجيه والقيادة والرقابة. �
 مدخل إلى إدارة األعمال الدولية. �
 الجودة الشاملة. ةإدار �

 المراجع:
� Robbins & coulter "Management" , 7th edition, 2003. 
� Daniels & Radebaugh "International Business", 9th edition, 2001. 
� Michael R. Czinkota "International Business", 7th edition, 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إدارة مشروعات اسم المادة:

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

GEN 341 عملي تمرين ٢ ٢ - - - 
 المحتويات :

 األفكار األساسية لبناء منظومة صناعية . –استخدام أساسيات إدارة األعمال لبناء منظومة صناعية  �
 إلدارة المشروعات . األفكار األساسية والتقنيات والمهارات المختلفة �
 نظام اإلدارة وكيفية تطبيقه. �
 عملية اإلدارة للمشروعات (تخطيط وتنظيم وإفراد وكذا تطوير مراحل المشروع). �
 عمل تخطيط لجميع العمليات المطلوبة في المشروع . �
 دور التخطيط وجدولة األعمال في التحضير للمشروع قبل بدايته. �
 للعمليات المختلفة .حجم العمالة والنشاطات المطلوبة  �
 الرسم التخطيطي لمكان تنفيذ المشروع وكيفية البداية . �
 استخدام الحاسب اآللي في إدارة المشروع والتحكم في سير المشروع وكذا التوفير فى التكاليف . �
 التعاقد من الباطن إلنجاز بعض العمليات المطلوبة وكيفية إدارة هذه العمليات . �
 مختلفة والتوقيتات المطلوبة .بين العمليات ال تنسيق �
المس6ار األقص6ر للعملي6ات  -ال6تحكم ف6ي ال6زمن-ال6تحكم ف6ي الج6ودة–طرق إدارة المش6روعات المختلف6ة  -الهدف من اإلدارة . �

 المختلفة للمشروع وكذا عمل جداول التحميل .
 حساب اقصر شبكة عمليات إلتمام المشروع. �
 مراجعة األخطار واحتماالت التأخير. �
 نظم وكفاءة عمليات إدارة المشروع. تقييم �
 

  المراجع :
� Dhir, “Construction planning & Management”, Indian BK, 2005.  
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 اسم المادة: النظم الصوتية والتلوث السمعي

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
GEN 354 ٢ ٢ - - - 

 المحتويات:
 أساسيات الصوت ، شده الصوت ، مستويات الصوت والديسبل  �
 أنواع الصوت ، الموسيقى واالستماع للصوت  �
 جوده الصوت والضوضاء وطرق نقل الصوت  �
 التداخل ، االنعكاس واالنكسار في الموجات الصوتية ، مرشحات الصوت وغرف االختبار  �
 وتية الموجات فوق الص تطبيقات �
 

 المراجع:
� Everest, F. Ation, "The Master Handbook of Acoustics", Fourth Edition, McGraw Hill, 

2001.    
� Douglas, C.Giancoli "Physics for Scientists and Engineers", Third edition, Published, 

Prentice Hall, ISBN 0-13-243106-8.,2001. 
� Frederick E.Trinklin,"Modern Physics", Published by Holt, Rinehant and Wiston, ISBN 0-

03-074317-6, 2000. 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم المادة: المعايير القياسية لنظم االتصاالت والمعلومات 

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
GEN 355 ٢ ٢ - - - 

 المحتويات:
 مراجعه النظم المرجعية  �
 نظريه العمل ) –نظم االتصال المفتوحة ( التطبيق  �
 ، التداخل وتطبيق المرجعيات   OSTبروتوكول  �
 النظم المرجعية دى جيرى وديفاكتيو �
 أمثله على استخدام موديل او( اس اى ) وطبقاته ومكوناته  �
 انظمه االتصاالت  مكونات �
 

 جع:المرا
� Pete Moulton, Jason Moulton, "The Telecommunications Survival Guide", Second 

Edition, Prentice Hall, PTR, 2001. 
� A. Bruce, Paul B. Crilly, Janet C. Rutledge," Communication Systems" Fourth edition, 

McGraw Hill, 2002. 
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 اإلنشائية مشروعاتال اسم المادة : إدارة

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

ARC 450 ٢ ٢ 
 عملي تمرين

- - - 
 المحتويات: 

 ينقسم هذا المقرر إلى شطرين أساسيين:
 المبادئ األساسية والخطوات للوصول إلى إدارة مشروع إنشائي -

 اإلدارة والطرق المختلفة.نظم اإلدارة وعملية  �
 تنسيق المشروع واألهداف المختلفة للمشروع. �
 مراقبة الجودة وضبط الوقت. �
 حساب أقصر شبكة عمليات وجداول برت. �
 يط السريع.طالتخ �
 ضبط التكلفة والحد من المخاطر. �
 الحاسب في إدارة المشروع وتقليل التكلفة. استخدام �

 مراحل إدارة المشروع اإلنشائي -
ما قبل تنفيذ المشروع ـ وتتضمن التخطيط األولي وحجم العمالة المطلوب6ة وتخصص6اتها المختلف6ة، والتموي6ل الم6الي  مرحلة �

 المطلوب ووسائل النقل والمواصالت، والزمن المتوقع إلنهاء المشروع.
تهم في تنفي6ذ أعم6ال إنش6ائية إدارة أعمال المقاولون من الباطن بداية من االختيار األمثل لهؤالء المقاولون بناء سابق خبرا �

 مشابهة، مع الوضع االعتبار معامل السعر والجودة في هذا االختيار.
اإلشراف على المشروع عند إنهاؤه للتأكد من  أن جمي6ع المتطلب6ات الم6ذكورة ف6ي العق6د الخ6اص بالمش6روع ق6د ت6م تنفي6ذها  �

 .حسب المواصفات القياسية، مستخدماً في ذلك قواعد مراقبة الجودة
 كل المتطلبات الالزمة للتطور المنتظر للمشروع. إدارة �

 المراجع: 
� Dhir, “Construction planning & Management”, Indian BK, 2005.  

 
 
 
 
 

 اسم المادة: العمارة والحضارة والتراث

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

ARC 451 ٢ ٢ 
 عملي تمرين

ARC 321 - - 
 المحتويات :

المقرر إلى دعم وتعميق خلفية الطالب ف6ى المع6ارف والدراس6ات اإلنس6انية واالجتماعي6ة والثقافي6ة والتع6رف بالمج6ال  يهدف �
فى ـ الم6نهج والبيئة الثقافية : المالمح والسمات ـ مناهج وأسس التعرف عل6ى المالم6ح ـ الم6نهج الوص6فى ـ الم6نهج ال6وظي

البنيوى ـ التفاعل االجتماعى والبيئة العمرانية ـ اإلدراك وصورة البيئة واألنماط السلوكية ـ العمارة والبيئة ـ العمارة كتعبير 
ع66ن الثقاف66ة (نم66اذج ودراس66ات تحليلي66ة) ـ المف66اهيم االنس66انية والعملي66ات التص66ميمية (الخصوص66ية ، الت66زاحم ، االنتم66اء ، 

لتعبير الثقافى واألنماط السلوكية واالجتماعية ـ العمارة االقليمية عل6ى المس6تويين المحل6ى والق6ومى وال6دولى ـ االحتواء) ـ ا
إقليمية العمارة والتعبير المعمارى ـ عوامل ومحددات التعبير االقليمى المعم6ارى ـ تص6نيف األق6اليم المعماري6ة وتعبيراته6ا ، 

فردات وب6دائل التعام6ل م6ع الت6راث ـ الكتاب6ات وأه6م التوجيه6ات ـ دراس6ات ونم6اذج التراث المعمارى المصرى: التحليل والم
 تطبيقية. 

 المراجع :
� George Walter Born - Architecture, Preserving Paradise: The Architectural Heritage and 

History of the Florida Keys,  Published by The History Press, 2006. 

 



 )١١٩(

 
 
 

 استخدامات األنظمة الحاسبةاسم المادة: 

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 بساعات التدري محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
GEN 451 ساعة معتمدة١٤٠بعد  - - ٢ ٢ 

 المحتويات:
 تحديد وتحليل متطلبات النظم. �
 تحديد المجال والحجم. �
 مقارنة البدائل واختيار البديل المناسب. �
 التخطيط لنشر البيانات. �
 وضع الخطة للمشروع. �
 اختيار األدوات الصحيحة. �
 تنفيذ العملية. �
 دارة المكونات.تعبئة قاعدة بيانات إ �
 اختيار وتشغيل نظام اختباري. �
 االستخدام المتعدد لمعلومات المكونات. �
 قياس وتحسين أداء أنظمة الحاسبات وشبكات الحاسب. �
 كتابة المناقصة وقوانينها. �

 المراجع:
� Larry Klostober, "Implementing ITIL Configuration Management, 2nd Edition", IBM Press, 

2008., by Greg Ramsey, Warren Byle, "A Problem-Solution Approach". 

 
 
 
 
 
 

 اسم المادة: التأثيرات البيئية للموجات الكهرومغناطيسية

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
GEN 452 ٢ ٢ - - - 

 المحتويات:
 انحراف) –انكسار  –وجات االرضيه وانتشارها ( انعكاس الم �
 موجات التربوسفير وتشتت الموجات الكهرومغناطيسيه  �
 موجات االينوسفير وتطبيقاتها . �
 متسع ) -خفوت الموجات الكهرومغناطيسيه ( ضيق  �
 التسخين والتجفيف بأستخدام الموجات الكهرومغناطيسيه  �
 الل المبانى الموجات الكهرومغناطيسيه خ انتشار �
 الموجات الكهرومغناطيسيه داخل المبانى . انتشار �

 المراجع:
� E.J Rothwell and M.J. Cloud "Electromagnetic" CRC press, Boca Rotan, F1-2001. 
� C.A Balanis "Advanced Engineering Electromagnetic", John Wiley, New York, 1989. 
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 )٣ارة والفنون (اسم المادة: تاريخ العم

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

ARC 440 عملي تمرين ٢ ٢ ARC 341 - - 
 المحتويات :

 الفصل الدراسى األول :
لعم6ارة المعاص6رة ـ اإلتجاه6ات العمارة : يهدف إلى دراسة االتجاهات المعماري6ة ف6ى الق6رن التاس6ع عش6ر كمقدم6ة ل نظريات �

 الرومانتيكية ـ الفجوة بين العمارة اإلنشائية والتطورات نحو اإلكلينيكية ـ عبور الفجوة فى أوربا وأمريكا.
 الفصل الدراسى الثانى : 

ة م6ن العص6ر العمارة : يهدف لدراسة اإلطارات الفلسفية والفكر فى العمارة اإلسالمية ـ دراس6ة تحليلي6ة مقارن6ة ألمثل6 تاريخ �
 اإلسالمى فى العالم العربى : عمارة العرب فى الشام ، بغداد ، األندلس ـ العمارة المصرية من خالل العصور اإلسالمية. 

الفنون : يهدف لعرض التطور الفنى والقيم الجمالية على مر العصور ـ تحليل أمثلة للفن فى فجر التاريخ وفى مص6ر  تاريخ �
النهرين والعصور الكالسيكية ـ دراس6ة م6دارس التص6وير ف6ى عص6ر النهض6ة والعص6ر الح6ديث ، القديمة وحضارات ما بين 

 عالقة الفن بالعمارة مع تتبع اإليجابيات والسلبيات. 

  المراجع :
� Arnold, " The Islamic art & Architecture”, Laurence, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 

 اسم المادة: دراسات متقدمة في العمارة الداخلية

 ود المادةك
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

ARC 452 عملي تمرين ١ ٢ ARC 223 ٣ - 
 : المحتويات

يهدف المقرر إلى مهارات صياغة وتشكيل الفراغ6ات الداخلي6ة ف6ى المب6انى العام6ة والخاص6ة والدراس6ة التفص6يلية لمكون6ات  �
مارية والنظم المؤثرة على تشكيلها ودعم امكانات اإلظهار والتعبير عن مفاهيم وتفاصيل الفراغات المعمارية الفراغات المع

، تاريخ تصميم الدواخل ـ اإلدراك البصرى الفراغات ـ مكون6ات الفراغ6ات : اإلض6اءة ـ الم6واد واألدوات ـ دراس6ات األل6وان 
ية الخاصة ـ الفراغ6ات المعماري6ة العام6ة ـ نم6اذج ودراس6ات حال6ة ـ ال6تحكم وتأثيراتها النفسية ـ جماليات الفراغات المعمار

  مع اإلطار المعمارى ـ أبحاث ودراسات تطبيقية ـ طرق اإلظهار ومهارات التعبير. البيئى واحتياجاته ـ التكامل
 : المراجع

� Nick Felder , Felder's Comprehensive: The Annual Desk Reference and Product 
Thesaurus for ,Published by Princeton Architectural Press, 2005. 
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 اسم المادة: الصناعة والتأثير االجتماعي

 كود المادة
 ساعات التدريب

إجمالي الساعات  متطلب سابق
محاضرة المعتمدة  عملي تمرين

MNF 553 ٢ ٢ - - - 
 المحتويات:

 األنشطة الصناعية  �
 التأثير اإلقتصادي للصناعة  �
 التأثير اإلجتماعي للصناعة �
 التدريب و التعليم   �
 التخطيط للصناعة  �
 دور الصناعة في الناتج القومي  �
 التغير في المجتمع الناتج من الصناعة  �
 مستقبل الصناعة �

 المراجع:
� Adel- El Hwary “Sociology of Industry”, Alfalah-Cairo,2008 
� Mohamed Toheel, ”Social Science and Politics”, Alfarah –Cairo,2008. 

 
 

 اسم المادة: سيكولوجيا التصنيع

كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 عملي تمرين محاضرة المعتمدة

G EN 453 ٢ ٢ - - - 
 المحتويات:

 خطوط اإلنتاج .–أجزاء نقل الحركة والتحكم –يك " (السمات األرجونوميكية فى تصميم العدادات ارجونوم" �
 طرق خفض الضوضاء في المصانع .–قياس الضوضاء -التعرض للضوضاء –الضوضاء  �
 دورة التبريد .  -طرق التبريد-التهوية المركزية –التهوية العامة  –التهوية الصناعية –التدفئة  �
 .كمية اإلضاءة وتوزيعها في األماكن الصناعية –أنواعها  –استخدام  اإلضاءة الصناعية  –طبيعية اإلضاءة ال �

 المراجع:
� Mamdouh saber, Industrial physiology, 2004 

 
 

 اسم المادة: قواعد أعمال نقابة المهندسين

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات المعتمدة متطلب سابق  اعات التدريبس محاضرة
 عملي تمرين

GEN 454 ٢ ٢ - - - 
 :المحتويات

 التعليم الهندسى ونشاة كليات الهندسة فى مصر. �
 التخصصات العلمية بكليات الهندسة. �
 نقابة المهندسيين فى مصر. �
 مراحل تطور نقابة المهندسيين. �
 ميثاق شرف مهنة الهندسة. �
 ندس وعائلتة.الخدمات التى تقدمها نقابة المهندسين للمه �
 جمعية المهندسين المصرية. �
 والتنظيمات التى تحكم عمل المهندس. القوانين �
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 اسم المادة: الجماليات والتشكيل

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

ARC 551 عملي تمرين ٢ ٢ ARC 540 - - 
 : المحتويات

ف المقرر تعميق المفاهيم النظرية واالتجاهات المختلفة لتناول الجماليات المعمارية والتشكيالت والفراغات  والربط بين يهد �
هذه المفاهيم وبين ه6ذه المف6اهيم وب6ين الن6اتج المعم6اري الت6اريخى والمعاص6ر م6ع التج6ارب المحلي6ة والتأك6د عل6ى العالق6ات 

البيئة االجتماعية الثقافية والعمرانية ومالمح البيئة والمجتمع القيم الجمالية واالتجاهات التبادلية بين الجماليات والتشكيل و
الفكرية والفلسفة ،انواع وانساق الفراغات ف6ي العم6ارة ـ نم6اذج مخت6ارة ـ العم6ارة االس6المية ـ دراس6ات حال6ة م6ن من6اطق 

 ات االنتفاعية ومفاهيم الفراغ في العمارة .وحقبات تاريخية متباينة ـ التحول من مفاهيم الفراغات ـ االتجاه
ـ التطوير ـ  في االدوات والمهارات والمداخل للتشكيل ـ تصميم الفراغات ـ المكونات ـ العمليات التصميمية ـ المفهوم ـ البيئة �

 التعبير ـ اشكالية البناء ـ تطبيقات وبحوث تطبيقية .
 : المراجع

� Sebastian Loew - Architecture, Modern Architecture in Historic Cities; Policy, Planning, 
and Building , Published by Routledge, 1998.  

 
 
 
 
 
 

 نقد المعمارياسم المادة: ال

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

ARC 552 عملي تمرين ٢ ٢ ARC 540 - - 
 : المحتويات

اري المقرر الى تقديم مفاهيم النقد المعماري وادواته واساليبه واستعراض نماذج من اتجاهات وم6دارس النق6د المعم6 يهدف �
ونتاجها والتعرف على اهم منظريها ودعم مه6ارات التقي6يم االيج6ابى والتعبي6ر عنه6ا ب6الحرارة والتحلي6ل المرئ6ي والكتاب6ة  ـ 
المفاهيم والتعاريف ـ النقد والتقييم والتقويم ـ طبيعة ووظيف6ة واهمي6ة النق6د المعم6اري ـ ت6اريخ النق6د المعم6اري ـ الم6دارس 

ات النق66د المعم66اري ـ البيان66ات ـ التوص66يف والتوثي66ق والتس66جيل االيج66ابى ـ الش66رح والتحلي66ل ـ واالتجاه66ات النقدي66ة ـ عملي66
االفتراضات والمعايير واسس التقييم ـ التقييم ـ النتائج ـ معايير التقي6يم ـ الق6يم والمع6ايير الشخص6ية والمجتمعي6ة ـ المع6ايير 

ف6ي العملي6ات التص6ميمية ونتاجه6ا ـ م6دخل النق6د المعم6اري ـ المس6ابقات الكمية والنوعية ـ التباين والتغيير ـ النق6د والتقي6يم 
 المعماريين والمشروعات الكبري ـ نماذج وتطبيقات ودراسات حالة . المعمارية ـ نتائج

 : المراجع
� Robert Maxwell, “Sweet Disorder and the Carefully Careless”: Theory and Criticism in 

Architecture, Princeton Architectural Press, 1993 . 
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 اسم المادة: دراسات بيئية

 كود المادة
 ساعات التدريب

الي الساعات إجم متطلب سابق
 عملي تمرين محاضرة المعتمدة

GEN 551 ٢ ٢ - - - 
 :المحتويات

 .مفهوم النظام البيئى  �
 نمو التعداد والبيئة المحيطة. �
 تلوث الهواء. �
 تلوث الماء. �
 التلوث الضجيجى. �
 التلوث الصلب. �
 الخاص بالتأثيرات البيئية. ١٩٩٤بتاريخ  ٤تقييم التأثيرات البيئية والقانون رقم  �

 :لمراجعا
� Society environmental and engineering H.R mukht, satya prakashan, new delhi 1998. 
� Environmental since, earth A saliving plant, Botkin & kleller  johmwiley & sons .inc.,1998. 

 
 اسم المادة: تاريخ ونظريات العمارة

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

ARC 540 عملي تمرين ٢ ٢ ARC 440 - - 
 : المحتويات

  تهدف الدراسة إلى عرض مراحل الفلسفات واالتجاهات المعمارية وتحوالتها خالل القرن العشرين. �
الدولي6ة ف6ي ألماني6ا وفرنس6ا هولن6دا ـ مرحل6ة م6ا ب6ين مرحلة ما قبل الدولية ـ اتجاه الفن الجديد والعمارة العضوية ـ العمارة  �

الحربين ـ مرحلة التقدم العلمي والتكنول6وجي بع6د الح6رب العالمي6ة الثاني6ة ـ المرحل6ة اإلنس6انية ـ العم6ارة البيئي6ة ف6ي الع6الم 
بلية ـ التح6والت العلمي6ة ـ عمارة م6ا بع6د الح6دان ـ التوقع6ات المس6تق ومصر ـ اتجاهات البدائية والشعبية والشكلية التاريخية

 والحضارية .
 : المراجع

� Watkin, “ History of Western Architecture “, Laurence, 2005  .  

 
 

 ������������������������� عنوان المقرر : إدارة مشروعات صناعية

 متطلبات  المقرر 
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  محاضرات ساعات التدريب كود المقرر
 عملي تمارين معتمدةال

- - - ٢ ٢ MNF 552 
 المحتويات:

               تعريف المشروع  �
 تحديد قائمة األنشطة واألزمنة المصاحبة . �
 تحليل الشبكات .-األساليب التحديدية واألحتمالية . �
   ). CPMطريقة المسار الحرجة ( �
  ). PERTأسلوب مراجعه وتقييم البرامج (  �
                                                                             ف وتقييم ومراقبة المشروعات .تحليل التكالي �

 المراجع:
� JAMES P.LEWIS, "Fundamentals of project management "second Edition AMA COM 

.2002.�
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 الرياضيات ومواد العلوم األساسية -٢
 
 

 
 اسم المادة: كيمياء

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
CHE 100 ٢ ١ ٢ ٣ - 

 :المحتويات
 قوانين الغازات ـ إسالة الغازات ـ الحالة السائلة للمادة ـ التبريد والتدفئة. �
 الكيمياء الكهربية والتآكل المعدني. �
 دات.المحاليل والمبر �
 الكيمياء الحرارية ـ الوقود. �
 معالجة المياه وتحلية مياه البحر.   �
 البولميرات والصناعة ـ الزيوت والشحومات. �
 الصابون والمنظفات الصناعية ـ عمليات احتراق الوقود. �
 وتكنولوجيا البترول ـ صناعة األسمنت.  كيمياء �

 
 :المراجع

� W.Steedman, R Snodden and I.H Anderson" Chemistry For Eng. and Applied Science" 
2nd ed., Willy, 1994. 

 
 
 
 
 
 
 

 اسم المادة: مقدمة للمواد الهندسية

 كود المادة
 المادةساعات 

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
MNF 100 ١ ١ - - - 

 :المحتويات
ع الصلب ـ الصلب المطاوع ـ الصلب السبائكي ـ الصلب العده ـ صلب سريع التشغيل ـ الزه6ر الم6رن السبائك الحديدية ـ أنوا �

 والزهر الرمادي والزهر المطيلي والزهر المعالج حرارياً ـ الخواص الميكانيكية واستخداماتها.
ك البرونز والنحاس األصفر ـ التشكيل السبائك غير الحديدية ـ النحاس وسبائكه ـ التوصيل الكهربي ـ تأثير الشوائب ـ السبائ �

) للنحاس األص6فر ـ منحن6ى االت6زان للبرون6ز األلمني6وم والزن6ك �+  �على البارد للنحاس األصفر ـ التشكيل على الساخن (
 والرصاص ـ عمليات التصلب بالترسيب. 

 األلمنيوم وسبائكه ـ طرق إنتاج األلمنيوم.  �
 م ـ الزنك والتيتانيوم والنيكل.السبائك األخرى الهندسية ـ الماغنسيو �
 سبائك النيكل وسبائك المضادة للصدأ. �
 عالقة التركيب المجهري بالخواص الميكانيكية للزهر. �
 . قطاعات األلمنيوم إنتاج �

 :المراجع
� Leslie W.C., "The Physical Metallurgy of Steels", Mc Graw Hill.2004 
� Kempster M.H.A., "Materials for Engineers", English University 2003. 
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 تخطيطات هندسية (رسم هندسي وإسقاط)اسم المادة: 

 كود المادة
 المادةساعات 

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
MNF 101 ٦ ١ ٣ - - 

 المحتويات:
 لعمليات الهندسية .ا-أنواع الخطوط -كتابة  البيانات  –أدوات الرسم  �
 المستويات المساعدة. –المستوى –الخط –إسقاط النقطة  –نظرية اإلسقاط العمودي  �
 الشكل الحقيقي للمستوى.-إيجاد الطول الحقيقي للخط �
 اإلسقاط العمودي لألجسام الهندسية المنتظمة . �
 أفراد األجسام . �
 تقاطعات األجسام . �
 المعماري  –المائل –المنظور األيزوميترى –رسم المناظير  –اإلسقاط العمودي لألجسام الغير منتظمة �
 القطاعات وأنواعها . �
 قطاع جزئي .–نصف قطاع  -دوراني –انتقالي  –عرضي –طولي  –قطاع كامل  �
 وضع األبعاد على الرسومات الهندسية . �
 الطرق العملية في الرسومات الهندسية . �
 رسم  القطاعات والمنشآت المعدنية . �

 
 :المراجع

� Mamdouh Saber, Course notes, "Engineering Drawing (1)", 2002 
� Mamdouh Saber, Course notes, "Engineering Drawing (2)", 2002. 
� R.R. Dhawan, " A First Year Engineering Drawing", Text Book, Ratsor Publishing House, 

James H.Earle, "Graphics for Engineers", Text Book. 
 
 
 
 
 
 

 )١ميكانيكا ( اسم المادة:

 كود المادة
المادةساعات   

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
MEC 101 ٣ ١ ٢ - - 

 :المحتويات
 مبادئ علم االستاتيكا. �
 محصلة عدة قوى في مستوى. �
 تمثيل القوة ككمية متجمعة في الفراغ. �
 ة عدة قوى في الفراغ.محصل �
 اتزان نقطة في مستوى وفي الفراغ. �
 اتزان جسم في مستوى وفي الفراغ. �
 تحليل القوى ورد الفعل على الهياكل الثابتة والمتحركة. �

 
 :المراجع

� Beer and Johnston "Vector Mechanical for Engineers-Static's",7th ed., Mc. Graw Hill, 
2003. 

� Hibilar "Engineering Mechanics Statics"11th ed., Prentice Hall Inc., 2006. 
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 )٢اسم المادة: ميكانيكا (

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
MEC 102 ٣ ١ ٢ - MEC 101 

 :المحتويات
 عادالت الحركة ـ الوضع ـ السرعة ـ العجلة. حركة نقطة في خط مستقيم وإيجاد م �
 الحركة في منحنى وحركة المقذوفات. �
 تمثيل الحركة في مستوى عن طريق أجزائها في اتجاه المماس والعمود. �
 تمثيل الحركة في منحنى باإلحداثيات القطبية. �
 تمثيل القوى التي تؤثر على الجسم من خالل تعيين عجلة الجسم باعتباره نقطة. �
 ة وكتلة الحركة والوضع للجسم وكيفية حساب العجلة والسرعة والوضع من طاقة الجسم.طاق �
 وعالقة القوى مع الزمن مع كمية الحركة لألجسام المتحركة. الدفع �

 
 :المراجع

� Bear and Johnston " Vector Mechanics for Engineers-Dynamics"7th ed , Mc Graw 
Hill,2003. 

� Hibilar "Engineering Mechanics Dynamic" 11th ed, Prentice Hall Inc., 2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) (الجبر وعلم التفاضل) ١اسم المادة: رياضيات (

 كود المادة
المادةساعات   

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
MTH 101 ــــــ - ٢ ٢ ٣ 

 :المحتويات
 ـ الدوال ـ الدوال المركبة والعكسية. Rة المجموع �
 نظرية النهايات ـ اتصال الدوال. �
 البارامتري.  االشتقاقالضمني ـ  االشتقاقـ قاعدة السلسلة ـ  االشتقاق �
 مفكوك تايلور وتطبيقاته.  �
 مفكوك نظرية ذات الحدين لألسس الحقيقية ـ نظام من المعادالت الخطية. �
 معكوس المصفوفة ـ فراغ المتجهات ـ اإلحداثيات القطبية.  ـ ضرب المصفوفات ـ المصفوفات �

 :المراجع
� Wilfred and Kaplan" Calculus and Linear Algebra" A Wiley International ed., New York, 

London, 1970. 
� Alan Jeffery (Mathematics for Engineering and Scientists ",3rd ed., Billing and Sons Lid 

(UK), 1985. 
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 ) (التكامل والهندسة التحليلية)٢اسم المادة: رياضيات (

 كود المادة
المادةساعات   

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
MTH 102 ٣ ٢ ٣ - MTH 101 

 المحتويات:
 .عكس المشتقة ـ التكامل الالمحدود ـ التكامل المحدود �
 طرق التكامل (التكامل بالتجزئة ـ التكامل بالتعويض). �
 تكامل الدوال المثلثية ـ تكامل الدوال الكسرية ـ التكامل المعتل. �
 تطبيقات على التكامل المحدود (إيجاد الحجم ـ المساحة ـ طول المنحنى). �
 لدائرة.ـ المتواليات ـ معادلة الخط المستقيم ـ معادلة المستوى ومعادلة ا المتتابعات �
 القطاعات المخروطية (القطع المكافئ ـ القطع الناقص ـ القطع الزائد). �

 
 المراجع:

� Wilfred and Kaplan "Calculus and Linear Algebra" A Wiley International ed., New York, 
London,1970. 

� Alan Jeffery "Mathematics for Engineers and Scientists "3rd ed., Billing and Sons Ltd. 
(UK),1985. 

 
 
 
 
 
 

 )١اسم المادة: فيزياء (

 كود المادة
المادةساعات   

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
PHY 101 ٢ ١ ٢ ٣ - 

 المحتويات:
 الوحدات واألبعاد ـ خواص المادة ـ الجاذبية. �
 يناميكا الحرارية.الحرارة والقانون األول للد �
 النظرية الحركية للغازات ـ االنتروبي والقانون الثاني للديناميكا الحرارية ـ التخمييد الحر والبسيط لالهتزازات القصرية. �
 الموجية ـ الموجة الميكانيكية المستعرضة.   الحركة �
 الموجات الميكانيكية الطولية والصوت. �
 الموجات فوق الصوتية. �

 
 :المراجع

� David Halliday, Robert Remick and Jearl Walker" Fundamentals of Physics" John Wiley, 
New York, 1993. 

� Raymond A.Serway "Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics"  
3rd ed., Wiley, New York, 1990. 
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 )٢اسم المادة: فيزياء (

 كود المادة
المادةعات سا  

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
 PHY 102 ٢ ١ ٢ ٣  PHY 101 

 :المحتويات
 الشحنة والمادة والمجال الكهربي. �
 قانون جاوس والجهد الكهربي. �
 المكثفات الكهربية والمواد العازلة. �
 فعة الكهربية والدوائر الكهربية.التيار الكهربي والمقاومة ـ القوة الدا �
 المجال المغناطيسي وقانون أمبير. �
 الخواص المغناطيسية للمواد ـ الموجات الكهرومغناطيسية. �
 الفيزيائية ـ االستقطاب والتداخل الضوئي ـ الحيود الضوئي وتطبيقاته. البصريات �

 
 :المراجع

� David Halliday , Robert Resnick, Jearl Walker "Fundamentals of Physics "John Wiley, 
New York, 1993. 

� Raymond A. Serway "Physics for Scientists and Engineers with Modern Phys. "3rd ed., 
Wiley ,New York, 1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم المادة: مبادئ هندسة اإلنتاج

 كود المادة   
 المادةساعات 

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة مدةالمعت

 عملي تمرين
MNF 102 ٤ - ١ ٣ MNF 101 

 :المحتويات
 دور مهندس اإلنتاج ـ أهداف نظم اإلنتاج ـ أنواع الصناعات ـ أنواع المواد الهندسية. �
 خواص المواد وطرق اختيار المواد.  �
 الكالل ـ الختبار الزحف.  اختبار الشد ـ اختبار الصالدة ـ النمطيات ـ اختبار الصدمة ـ اختبار �
 السباكة في الرمال ـ صهر المعادن ـ األفران ـ التجمد ـ تصميم النماذج. �
 سماحات النماذج ـ القوالب الرملية ـ مداخل الصب. �
 الصب بالضغط في القوالب المعدنية ـ الصب بالقوة الطاردة المركزية ـ السباكة الدقيقة.  �
 الساخن ـ البثن ـ سحب األسالك ـ درفلة األلواح.التشكيل على البارد والتشكيل على  �
 أنواع طرق اللحام ـ التصميم لوصالت اللحام ـ االكسي اثيلين. �
 المغطى واللحام بالغاز الخامل واللحام بالمقاومة.  اللحام �

 
 :المراجع

� Kazanas, H.c. and Baker , G. E. "Basic Manufacturing processes", McGraw – Hill,  
1981. 
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 ) (المعادالت التفاضلية والتحويالت)٣اسم المادة: رياضيات (

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
  MTH 203 ٣ ٢ ٣ -  MTH 102 

 المحتويات:
 تعاريف الرتبة والدرجة. �
 ثابتة. معامالتذات  nولى والثانية ومن الرتبة معادالت تفاضلية من الرتبة األ �
 .المعامالت معادالت تفاضلية غير متجانسة ـ طريقة الغير محددة �
 طريقة البارمترات المتغيرة ـ معادالت أويلر ـ تطبيقات عملية. �
 تحويالت البالس ـ تظريات اإلزاحة األولى والثانية. �
 بالس العكسية ـ نظرية الدمج ـ تطبيقات.تحويالت البالس للمشتقة والتكامل ـ تحويالت ال �
 ـ المفكوك على نصف الفترة ـ دوال لجندر وبسل.  فورير متسلسالت �

 
 المراجع:

� Erwin Kreyszig "Advanced Engineering Mathematics" 4th ed., John Wiley, New 
York,1980. 

� C.Ray Wylie.Louis.Barrett "Advanced Engineering Mathematics "5th ed.,Mc Graw 
Hill,1996. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ) (حساب التفاضل وعلم التكامل المتقدم)٤اسم المادة: رياضيات (

 كود المادة
المادةساعات   

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
 MTH 204 ٣ ٢ ٣ -  MTH 101 

 المحتويات:
 متغير واحد، المشتقات الجزئية ـ المشتقة التوجيهية ـ نظرية تيلور لدالة ذات متغيرين.الدوال ذات األكثر من  �
 مضاعفات الجرانج للنهايات العظمى والصغرى للدوال ذات أكثر من متغير واحد. �
 التكامالت المتعددة (التكامل الثنائي ـ الثالثي). �
 الكروية.واإلحداثيات القطبية واالسطوانية  �
 اوس وستوكس. نظريات جرين وج �

 
 المراجع:

� C. Ray Wylie ,Louis C. Barrett "Advanced Engineering Mathematics"5th ed., Mc  
Graw Hill ,1996. 
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 واإلحصاء) ت) (مقدمة لنظرية االحتماال٥اسم المادة: رياضيات (

 كود المادة
المادةساعات   

إجمالي الساعات  متطلب سابق
ةمحاضر المعتمدة  ساعات التدريب 

 عملي تمرين
 MTH 305(E,C) ٣ ١ ٢ -  MTH 102  MTH 305(M) ٢ ٢ ٣ - 

 المحتويات:
 مقدمة ـ فراغ العينة ـ االحتمال المشروط ونظرية باي ـ التوزيع المتقطع والتوزيع المستمر. �
 ي والتوزيع الطبيعي القياسي.ـ التوزيع الطبيعي ـ التوزيع التراكمتوزيع ذات الحدين المتغير العشوائي ـ  �
 ـ متوسط العينة ـ المنوال ـ مقاييس التغير. اإلحصاء �

 
 المراجع:

� C. Ray Wylie ,Louis C. Barrett "Advanced Engineering Mathematics"5th ed., Mc Graw 
Hill International ed.,1996. 

� Allan J. "Mathematics for Engineers and Scientists 3rd ed., Billing Ltd.(UK),1985. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) (تحليل الدوال المركبة والمعادالت التفاضلية الجزئية)٦اسم المادة: رياضيات (

 كود المادة
المادةساعات   

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
 MTH 306 ٣ ١ ٢ - MTH 102 

 المحتويات:
ـ الدوال المركبة ـ ال6دوال التحليلي6ة ـ ال6دوال   D' Moivreد التخيلية ـ العمليات الحسابية ـ الصورة القطبية ـ نظرية األعدا �

 األساسية المركبة ـ الرواسم. 
 التحويالت الخطية ـ تكامل الدوال المركبة.  �
 . تمتسلسالت تايلور ومتسلسالت لورن �
 .(الفضله) التكامل باستخدام طريقة المتبقي �
 مقدمة للمعادالت التفاضلية الجزئية ـ تصنيف المعادالت ـ معادالت تفاضلية جزئية من الرتبة الثانية. �
 مبرت لحل معادلة الموجة.د/ لالموجة ـ معادلة البالس ـ طريقة  معادلةالحرارة ـ  معادلةطريقة فصل المتغيرات ـ  �
 المعادالت التفاضلية الجزئية باستخدام البالس.  حل �

 
 راجع:الم

� Dennis G. Zill and Partrick  D.Shanahau " Complex  Analysis with Applications' Jones 
and Bartlett Publishers,Inc,2003. 
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 ) (التحليل العددي)٧اسم المادة: رياضيات (

 كود المادة
 المادةساعات 

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
MTH 207 ٢ ٢ ٣ - MTH 203 

 المحتويات:
 توفيق المنحنيات ـ التقريب الخطي للدالة.  �
 االستكمال ـ استكمال كثيرة الحدود ـ تقدير الخطأ في االستكمال ـ استكمال الجرانج ـ استكمال نيوتن ـ استكمال هيرمايت. �
 د نيوتن المركبة للتكامل ـ قاعدة رومبرج ـ ستيفل للتكامل.التكامل العددي ـ قاعدة نيوتن للتكامل العددي ـ قاع �
 ـ الحل العددي للمعادالت ذات الرتبة األولى ـ طرق رونج وكتا ـ طرق متعددة الخطط. االبتدائيةالحل العددي لمسائل القيمة  �
 الحل العددي للمعادالت الخطية والمعادالت الغير خطية ـ طريقة جاوس ـ الجانبية. �
 ون لحل المعادالت الغير خطية.فسدي للمعادالت الغير خطية ـ طريقة النقطة الثابتة ـ طريقة نيوتن راالعد الحل �
 

 المراجع:
� Richavd L.Brude "Numerical Analysis",4th ed., Mc Graw Hill, 1995. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ) (الرياضة اإلحصائية للمهندسين المعماريين)٨اسم المادة: رياضيات (

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
MTH 208 ٣ ١ ٢ - MTH 102 

 المحتويات:
 الدوال ـ معادالت المنحنيات ـ العالقات.  �
 ـ دالة االحتمال. العشوائي نظرية المجموعات ـ الحدث �
 التوقع الرياضي واالحتمال المشروط. �
 ذات الحدين ـ التوزيع الطبيعي. توزيع  �
 توزيع العينة ونظرية النهايات المركزية. �
 معامل االرتباط والتوزيع واالنحدار. �
 التباين.  تحليل �
 

 المراجع:
� Walbole,Myers and Myers, "Probability and Statistics" ,Prentice Hall,1998. 
� Gohn Neter Wlliam, Wasserman and G.a.Whitmore,"Applied Statistics", A Devesion of 

Simon and Schuster,1993. 
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 االتصاالت والحاسبات يالمواد الهندسية لتخصص -٣
 

 
 الحاسباتواالتصاالت  المشتركة لقسميالمواد الهندسية األساسية  -أ -٣
 

 
 اسم المادة: تصميم البرامج ولغات الحاسب

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 110   ٢ ٣ ٢ ٤ - 
 :المحتويات
 خطوات حل المسائل عن طريق برامج الحاسوب. �
 وثائق البرمجة و مخططات التدفق. �
 مكونات و تركيب برنامج فى لغة سى بلس بلس. �
 أنواع وتعريف البيانات فى لغة سى بلس بلس. �
 و المخرجات و مصنفها فى لغة سى بلس بلس. المدخالت �
 تهيئة المدخالت و المخرجات فى لغة سى بلس بلس. �
 المؤثرات و أسبقية تنفيذها فى لغة سى بلس بلس. �
 التفريعات (االختيارات) فى لغة سى بلس بلس. �
 التكرار (الدوارات فى لغة سى بلس بلس). �
-User، أن66واع بيان66ات المس66تخدم  enumerationsت ، المرقم66ا unions، التوح66دات  structuresالهياك66ل  �

defined data types. 
 dynamic، التخص66يص المتغي66ر  references، المرجعي66ات  pointers، المؤش66رات  arraysالمص66فوفات  �

allocation. 
 ، استدعاء الدوال بطريقتى تمرير القيمة و تمرير العنوان. functionsالدوال الوظيفية  �
 .OOPحات البرمجة بالكائنات مفاهيم و مصطل �
 و التعددية. ADTفصائل البيانات المجردة  �
 .objectsو كائناتها  classesالمصنفات  �
 inheritance، التوريث  encapsulation، دمج الكود والبيانات  Polymorphismتعدد األسماء  �
 . friend functions، و الدوال الرفيقة  destructors، و المنهيات  constructorsالمنشآت  �
 .recursionالقراءة/الكتابة من/إلى الملفات ، السالسل الحرفية ، والتكرار   �

 
 المراجع:

� Walter Savitch, “Problem Solving With C++”, Pearson Education Inc., 2006. 
� Deitel & Deitel, “C++ How To program”, Prentice Hall, 2001. 
� Al Stevens, “C++ Programming Bible”, IDG, 2000. 
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  اسم المادة: تكنولوجيا الهندسة المدنية

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ARC 210 ٣ ٢ ٣ - - 

 المحتويات:
 اساسيات الخرائط والمساحه وقياس الزوايا  �
 ب االحجام  وميكانيكا التربه التسويه وحسا �
 هندسه الطرق السريعه والمطارات والسكك الحديديه �
 الصرف الصحى ) –هندسه البيئه ( المياه  �
 تركيبات المبانى واالساسات  �
 حساب الكميات والطبقات العازله والمراجعه الشامله لعمليات البناء  �

 

 المراجع:
� Duggal ."Surveying ", Vol 2,Indian BK., 1996. 
� Dr.Hillal M.,"Fundamentales of Reinforced Concrete ", 1985. 

 
 

 اسم المادة: هياكل البيانات والخوارزمات

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
CMP 210 ٢ ٢ ٣ - CMP 110 

 :المحتويات �
عريفات والعمليات األساسية ـ تمثيل البيانات وتخزينها بالذاكرة ـ العمليات الحسابية باستخدام العالمة الثنائية المقدمة: الت �

 الثابتة والمتحركة.
المنظوم66ات: تخ66زين المنظوم66ات ذات البع66د الواح66د والمنظوم66ات ثنائي66ة األبع66اد بال66ذاكرة باس66تخدام األعم66دة المتعاقب66ة  �

 مات المؤشرات ـ المصفوفات. والصفوف المتعاقبة ـ منظو
القوائم الخطية: قائمة آخر دخل ـ أول خرج ونظام إضافة البيانات وحذفها بالنسبة لهذه القائمة ـ قائم6ة أول دخ6ل ـ أول  �

خرج (الطابور) واستخدام الطابور الدائري وتحديد مقدمة ومؤخرة الطابور في ح6االت اإلض6افة والح6ذف والخوارزم6ات 
 المرتبطة بذلك. 

القوائم المترابطة: كيفية تمثيلها بالذاكرة ـ البحث والمسح االجتيازي للقائمة في حالة القوائم المرتبة تص6اعدياً أو الغي6ر  �
 مرتبة ـ الخوارزمات الخاصة باإلضافة أو الحذف بالنسبة لهذا النوع من القوائم ـ القوائم ذات االتجاهين.

ت الخاص بالشجرة الثنائي6ة داخ6ل ال6ذاكرة ـ التمثي6ل المت6رابط ـ المص6فوفة العام6ة األشجار الثنائية: التمثيل لهيكل البيانا �
الوترية ـ المتتابعة الثنائية اإلنهائية ـ تحويل األشجار العامة (الغير ثنائي6ة) إل6ى أش6جار ثنائي6ة قابل6ة للتخ6زين بال6ذاكرة ـ 

رج للوص6ول إل6ى المس6ح االجتي6ازي بتق6ديم ج6ذر المسح االجتيازي للش6جرة الثنائي6ة باس6تخدام قائم6ة أخ6ر دخ6ل ـ أول خ6
الشجرة أو جعله في المنتصف أو في الم6ؤخرة بع6د الش6جيرة اليمن6ى واليس6رى ـ اس6تخدام اللولب6ه للوص6ول إل6ى المس6ح 

 االجتيازي ـ تركيب شجرة هوفمان للوصول إلى خوارزم هوفمان المثالي. 
لبحث الثنائي والخوارزمات المرتبطة به ـ ش6جرة البح6ث الثنائي6ة خوارزمات البحث: البحث المباشر والبحث التحكمي ـ ا �

 وكيفية إضافة أو حذف أي بيانات من هذه الشجرة ـ كيفية بناء شجرة بحث ثنائية تتابعية.
خوارزمات التصنيف: الخوارزمات المعتمدة على االختيار ـ التب6ديل واإلدخ6ال ـ تعري6ف دال6ة تعقي6د الخ6وارزم ـ خ6وارزم  �

  الفقاعي ـ خوارزم التصنيف السريع ـ خوارزم التصنيف الثنائي ـ وخوارزم التصنيف التكومي.التصنيف 
 المراجع:

� Adam Drozdek, "Data Structures and Algorithms in C++." Cole,/CA,2001. 
� Micheal Main and Walter Savitch, "Data Structures and Other Objects", Benjamine 

Cummings, CA, 1995. 
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 ١اسم المادة: تحليل دوائر كهربية ـ 

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 211 ٢ ١ ٢ ٣ MTH 102 

 المحتويات:
 عناصر الدوائر المختلفه ودوائر المقاومات �
 يه مكبر العملياتطرق واساليب تحليل الدوائر الكهرب �
 السعه والحث والحث التبادلى  �
 دوائر المقاومه والحث ودوائر المقاومه والسعه ودوائر المقاومه والحث والسعه �

 
 المراجع:  

� Boylestad, "Introductory Circuit Analysis", Tenth Edition, 2003.  
� David E. Jonson, "Electrical Circuit Analysis", Prentice Hall, USA, 1999. 
� J. Nilson-Addison Wesly, "Electrical Circuit", Pub. Com. Inc, 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢اسم المادة: تحليل دوائر كهربية ـ 

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 212 ٣ ٢ ٣ - ELC 211 

 حتويات:الم
 حساب القدره الكهربيه  –الدوائر المتغيره والحلول المستقره لهذه الدوائر  �
 دوائر الثالث اوجه �
 نظريه تحويل ( البالس ) واستخدامه فى حل الدوائر  �
 دوائر الرنين المختلفه  �
 مدخل وبارميتراتها المختلفه  ٢دوائر  �

 
 المراجع:

� Boylestad, "Introductory Circuit Analysis", Tenth Edition, 2003.   
� David E. Jonson, "Electrical Circuit Analysis", Prentice Hall, USA, 1999. 
� J. Nilson-Addison Wesly, "Electrical Circuit", Pub. Com. Inc, 1998. 
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 اسم المادة: قياسات كهربية

 كود المادة
 ساعات المادة

ساعات إجمالي ال متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 213 ٢ ١ ٢ ٣ ELC 215 

 المحتويات:
 وحدات القياس ، تمييزها ، والكميات المعياريه القياسيه  �
 تحليل اخطاء القياس واالنواع المخلفه لها  �
 اساسيات اجهزه القياس التماثيليه  �
المل6ف المتح6رك داخ6ل مغن6اطيس دائ6م ( ب6ى ام ام س6ى ) ، والمل6ف المتح6رك اجهزه القياس ذات المؤشر المبنيه على :  �

 داخل مغناطيس كهربى ( الكتروديناميكى ).
 اجهزه الجلفانوميتر والفولتميتر واالميتر متعددى المدى المستخدمه لقياس الفولت والتيار المستمر  �
 اجهزه قياس المقاومه متعددى المدى  �
 والقدره المستمره والمتغيره  اجهزه قياس التيار والفولت �
 طرق قياس القدره المتغيره والمستمره �
 طرق القياس الدقيقه للمقاومات ذات القيمه المتوسطه والعاليه جدا والمنخفضه جدا  �
 طرق قياس المكثفات والملفات باستخدام قناطر التيار المتغير  �
 طرق قياس الممانعه باستخدام دوائر الرنين . �

 المراجع:
� Robert A. Witte, "Electronic Test Instruments: Analog and Digital measurements", 

Prentice Hall, PTR, U.S.A, 2002. 
� David A. Bell, "Electronic Instrumentation and measurements", Prentice Hall, PTR, 

Canada, 1997. 
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  ١اسم المادة: تصميم دوائر منطقية ـ 

مادةكود ال  
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
CMP 211 ٢ ١ ٣ ٤ MTH 101 

 المحتويات:
 مقدمة ـ التعريفات األساسية ـ قوانين بول األساسية. �
ائم الحقيق6ة والتمثي6ل الجب6ري باس6تخدام الدوال المنطقية ـ التمثيل والتحقيق عملياً ـ طرق التمثيل المختلف6ة باس6تخدام ق6و �

حاص66ل الجم66ع المنطق66ي للمض66اريب وحاص66ل الض66رب للمج66اميع ـ التنفي66ذ العلم66ي باس66تخدام البواب66ات للجم66ع والض66رب 
 المنطقي.

 اختصار الدوال المنطقية ـ استخدام قوانين بول األساسية وجداول كارنوف وطريقة كوين ماكلوسكي. �
الغير تتابعية وتشمل: دوائر الجمع النصفي والجمع الكلي ـ دائ6رة الجم6ع لع6ددين مكون6ان م6ن مجمعات الدوائر المنطقية  �

أكثر من رقم ثنائي ـ المشفرات ودوائ6ر تجمي6ع اإلش6ارات المنطقي6ة ـ محل6الت الش6فرة ودوائ6ر التوزي6ع الختي6ار أح6دها ـ 
  محقق برتي ودوائر المقارنة المنطقية ـ الذاكرة الرقمية للقراءة فقط.

عناصر الدوائر المنطقية التتابعية وتشمل: تمثي6ل ال6دوائر األساس6ية للف6تح والغل6ق باس6تخدام ج6داول الحال6ة المس6تقرة ـ  �
أنواع دوائر الفتح والغلق واستخدامها كخاليا ذاكرة وتقسيمها من ناحية التشغيل باستخدام نبض6ات الت6زامن واس6تخراج 

 دالة للمدخالت والحالة الحالية. المعادالت التي تحدد الحالة المستقبلة ك
مجمع66ات ال66دوائر المنطقي66ة التتابعي66ة وتش66مل: مقدم66ة ـ الس66جالت الرقمي66ة الثابت66ة والس66جالت ذات اإلش66ارة المتحرك66ة ـ  �

العدادات التزامنية والالتزامنية ـ العدادات الرقمية المستخدمة للسجالت ذات اإلشارة المتحرك6ة (مث6ل ع6داد جونس6ون) ـ 
لرقمية ذات الطلب العشوائي (ذاكرة القراءة والتسجيل) ـ كيفية وضع عنوان الكلمة المنطقية المراد قراءتها أو الذاكرة ا

  تخزينها داخل الذاكرة.

 المراجع:
� Mano, M.M.and Kime, C.R." Logic and Computer Design Fundamentals ", 2nd ed. 

Englewood Cliffs ,JN: Prentice Hall,2000.     
� Wakerly,J.F." Digital Design, Principles and Practices,"2nd ed, Englewood Cliffs, 

NJ: Prentice Hall,2000. 
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 اسم المادة: تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
MNF 210    ٢ ١ ٢ ٣ MEC 102 

MNF 100 
 المحتويات:

 مقدمه : اهميه الهندسه الميكانيكيه لمهندس الكهرباء  �
 مفاهيم أساسيه للميكانيكا والحرارة  �
 القوانين االساسيه لديناميكا السوائل )  –سكون السوائل  –انسياب السوائل ( خواص السوائل  �
فاهيم والتعاريف ، القانون االول للديناميكا الحراريه وتطبيقات6ه ، الق6انون الث6انى مبادىء الديناميكا الحراريه ( بعض الم �

 االنتروبيا )  –
 اساسيات انتقال الحراره ( توصيل ، انتقال ، االشعاع ) وتطبيقاتهم  �
 نقل القدره ( ميكانيكه وهيدروليكه ) �

 
 المراجع:

� Maran M.J& Shapiro H.N, "Fundamental of Eng.Thermodynamics",4th Edition 
,1999. 

� Fox and Mc Donald, "Introduction to Fluid Mechanics",5th Edition,1985. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اسم المادة: النظرية الحديثة ألشباه الموصالت

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 214 ٢ ١ ٢ ٣ PHY 102 

 المحتويات:
الطبيع66ة (الخاص66ية) الثنائي66ة للموج66ات الكهرومغناطيس66ية (الض66وء) (موج66ه ـ جس66يم) ـ الظ66اهرة الكهروض66وئية ـ ت66أثير  �

 كومبتون.
المفاهيم األساسية (أساسيات) ميكامنيكا الك6م ـ تطبي6ق : لجس6يم ف6ي بئ6ر جه6د ال نه6ائي االرتف6اع ـ والمتذب6ذب الت6وافقي  �

 بسيط ـ والتأثير النفقي).ال
 التركيب الذري والتوزيع االلكتروني ومستويات الطاقة واألطياف الذرية والجزيئية وللمواد الصلبة. �
 نطاقات (شرائط) الطاقة في المواد الصلبة ـ والموصلية الكهربائية في المعادن والمواد العازلة ومواد أشباه الموصالت. �

 المراجع:
� Davide "Holliday Report Resnick and Jearl  Walker "Fundamentals Phys. "4th ed., 

John Willey, New York,1993. 
� Raymond Serway" Physics for Scientists &Engineers with Modern Phys." Wiley-

New York, 1990. 
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 اسم المادة: تطبيقات أشباه الموصالت في اإللكترونيات الدقيقة 

دةكود الما  
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 215 ٢ ١ ٢ ٣ ELC 214 

 المحتويات:
 خصائص مواد أشباه الموصالت. �
 طاقات (شرائط) الطاقة ألشباه الموصالت.نمدخل للتركيب البلوري ـ  �
 ي (النقي) وفي أشباه الموصالت غير النقية (المطعمة بالشوائب).الموصلية الكهربائية في شبه الموصل الذات �
 وأسس عملها. (PNJ)تركيب الوصلة الثنائية  �
 خصائص منحنى الجهد والتيار للموصلة الثنائية (دايود) ـ التحيز وجهد االنهيار. �
 تطبيقات الوصلة الثنائية (دايود) ـ زنير دايود ـ الدايود النقي. �
 مي ـ الوصالت غير متجانسة (شبه موصل ـ معدني).شوتكي والتالمس األو �
 دراسة التركيب وطرق التوصيل ومنحنيات الجهد والتيار لكل من :  �

 ).BJTالترانزستور ثنائي القطبية ( -
 ).MOSFETترانزستور التأثير المجالي والمصنوع من أشباه الموصالت واألكسيد والمعادن ( -

 المراجع:
� Rolf  Enderlin and Normen J, Haring."Fundamental and Semiconductor Physics"  

Wiley, 1990. 
� Wolf, Holoyak "  Physical Properties of Semiconductors ,3rd ed., Hall, 1989. 

 
 
 
 
 
 

 اسم المادة: تطبيقات هندسية للحاسب

 كود المادة
 ساعات المادة

 محاضرة إجمالي الساعات المعتمدة متطلب سابق
التدريبساعات   

 عملي تمرين
CMP 310 ٢ ١ ٢ ٣ CMP 110 

 المحتويات:
  Mat labمقدمه لـ  �
 العمليات الخاصه بالمصفوفه والعمليات الخاصه بالمتجهات، الرسم �
 تحليل بيانات  �
  Mat Labبرمجه متقدمه فى  �
  Simulinkمقدمه لـ  �
 ج الرياضى لالنظمهذتطبيقات حاسب باستخدام النمو �
 Mat Labاساسيات الـ  �
 اوامر الرسم  �
 اوامر التحكم �
 تحليل التيار الثابت  �
 التحليل الزمنى �
 تحليل التيار المستمر ووظائف الشبكات  �
 فيزياء اشباه الموصالت ومكبر العمليات  �

 
 المراجع:

� David  C. Kuncicky ,"Matlab Programming ",Pearson  Prentice Hall ,2004.  
� Amos Giltat," Matlab An Introduction with Applications", John Wiley.2004 
� Thomas K., Jewelly," Computer Applications for Engineers", Prentice Hall,1990. 
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 اسم المادة: الطرق العددية وتطبيقاتها على الحاسب

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
بساعات التدري محاضرة المعتمدة  

 عملي تمرين
CMP 311 ٢ ٢ ٣ - - 

 :المحتويات
 توفيق المنحنيات والتقريب الخطى للدالة . �
   RMSالتطبيق : توفيق المنحنيات لتقدير تيار  �
 استكمال هيرمايت.-االستكمال : استكمال كثيرة الحدود �
 ستيفل للتكامل العددى. -برنجطريقة رو-الصيغة المركبة لنيوتن للشفرات-صيغة نيوتن للشفرات-التكامل العددى �
 كوتا.-طرق رونج-الطرق العددية لحل معادالت تفاضلية من الرتبة األولى–الطرق العددية لحل مسائل القيم الحدية  �
 طرق متعددة الخطوات. �
 الحلول العددية للمعادالت الخطية والمعادالت الغير خطية . �
 طرق جاوس الجانبية . �
 الدوائر الكهربائية . التطبيق:التيار وفرق الجهد فى �
 -رافسون-طريقة نيوتن–طريقة النقطة الثابتة –الطرق العددية للمعادالت الغير خطية  �
 التطبيق: تصميم دائرة كهربائية  �

 
 المراجع:

� Richavd L.Brude "Numerical Analysis",4th ed., Mc Graw Hill, 1995. 
� Amir Wadi Al-khafaji ,John R.Tooley "Numerical methods in Engineering Practice", 

U.S.A. New York,1990.  

 
 
 
 
 

 (مبادئ التحكم اآللي) ١اسم المادة: التحكم اآللي ـ 

 كود المادة
 ساعات المادة

 ساعات التدريب محاضرة إجمالي الساعات المعتمدة متطلب سابق
 عملي تمرين

ELC 310 ٢ ١ ٣ ٤ MTH 203 
 :المحتويات
 ن نظم التحكم اآللى والتعريف بدائره التحكم المفتوحه واالخرى ذات التغذيه العكسيه مقدمه ع �
 خلفيه عن الطرق الرياضيه التى تستخدم وباالخص عن المعادالت التفاضليه  �
 ) والعكس sتحويل ( البالس) من محور الزمن الى محور المتغير (  �
 ات الصندوقيه النمازج الرياضيه لألنظمه ، داله التحويل ، المخطط �
 مخطط انتقال االشارات والتمثيل الفراغى لحاالت النظام  �
 تحليل الستجابه النظام خالل الفتره الزمنيه االنتقاليه ، واالخطاء ، واوامر التحكم االساسيه  �
 نوعيات اوامر  التحكم المختلفه .... التحكم المتناسب ، التحكم التكاملى ، التحكم التفاضلى �
 ) بخصوص تحديد االتزان للنظام  Routhاسيه لتحليل اتزان النظام ، قاعده (القواعد االس �
 مقدمه عن طريق التحليل بواسطه المحل الهندسى لتحرك جذور معادله النظام  �
 تحليل االتزان فى مجال الترددات  �
 تصميم نظام التحكم بواسطه المحل الهندسى لتحرك الجزور ، وفى مجال الترددات �

 :المراجع
� Benjamin C. Kuo and Farid Golnaraghi, "Automatic Control System", 2002. 
� G.C. Goodwin, S.F. Graebe and M.E. Salgado "Control System Design", 1999. 
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 ١اسم المادة: اتصاالت ـ 

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 311 ٢ ١ ٢ ٣ ELC 315 

 :المحتويات
 تعريف إشارة المعلومات ومصادرها. –مقدمة عن أنظمة اإلتصاالت  �
 قنوات ووسائط اإلتصاالت.  �
 طرق تمثيل األشارات واألنظمة المختللفة المتعلقة بأنظمة اإلتصاالت.  �
 المبادىء األساسية لنظرية المعلومات والتشفير.  �
 عديل الموجة الحاملة وانواعها المختلفة.عملية ت  �
 نظام تعديل سعة المدى بإستخدام الموجة الحاملة المتصلة. –مقارنة وسائل التعديل التماثلية ووسائل التعديل الرقمية   �
 مقدمة عن إتصاالت مجال الحزمة للترددات األساسية واإلتصاالت بإستخدام الموجة الحاملة.  �
 المختلفة للحصول على الموجة المعدلة وايضا طرق اإلستقبال. تعديل سعة المدى والطرق �
 DSB-SC , AM , SSBاألنواع المختلفة لنظام تعديل المدى:   �
 وكذلك طريقة اإلستقبال. VSBتقنية التعديل الخاصة بانظمة التليفيزيون   �
 المبادىء األساسية لنظام تعديل التذبذب والتعديل الزاوي.  �
 :المراجع

� M. Schiff ,"Introduction to Communication Systems Simulation", Artech House, 
2006. 

� Lathi "Modern Digital and Analog Communication systems Oxford University 
press, 1998. 

� Kennedy, "Electronic Communication Systems", Davis McGraw – Hill Book Comp 
Inc, 1993. 

 
 

 ١دة: الكترونيات دقيقة ـ اسم الما

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 312 ٢ ١ ٢ ٣  PHY 102 

 :المحتويات
 دوائر خطيه  �
 دوائر المكبرات التشغيليه التفاضليه  �
 دوائر المكبرات التشغيليه التكامليه �
 برات التشغيليهخصائص المك �
 الفولط للدايود-دوائر الدايود وخصائص منحنى التيار �
 خط الحمل للتيار المستمر �
 أنواع خاصة من الدايود �
 دوائر التغذية بالقدرة �
 تطبيقات الدوائر الال خطية �
 ) JFETترانسيستور (  �
 ) JFETالفولط للترانسيستور ( -منحنى التيار �
 )MOSFETترانسيستور ( �
 )MOSFETولط للترانسيستور (الف-منحنى التيار �
 :المراجع

� Malvino, "Electronic Principles", Macmillan Mc Graw Hill Inc, 1998. 
� Sedra-Smith, "Microelectronics Circuits", Oxford University Press, 1998. 
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 ٢اسم المادة: الكترونيات دقيقة ـ 

 كود المادة
 ساعات المادة

لي الساعات إجما متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 313 ٢ ١ ٢ ٣ ELC 312 

 :المحتويات
 BJTترانسيستور  �
 BJTالفولط للترانسيستور -منحنى التيار - �
 BJTحاالت التشغيل للترانسيستور  - �
 BJTتشكيل دوائر الترانسيستور   - �
 BJTمكبر الترانسيستور  - �
 BJTلدوائر الترانسيستور  التحليل التخطيطي - �
 االستجابة الترددية - �
 االستجابة الترددية للمكبر - �
 تأثير السعة للمكثف الداخلي للترانسيستور - �
 التغذية الراجعة وخصائص التغذية الراجعة السلبية - �
 توالي)-توازي و توصيل توالي-التغذية الراجعة(توصيل توالي - �
 موجاتمولدات االشارات و دوائر تشكيل ال - �

 
 :المراجع

� Sedra-Smith, "Microelectronic Circuits", Oxford University Press, 1998. 
� Jacob Millman, "Microelectronics", Mc Graw Hill series Jacob Milman, 1987. 

 
 
 
 
 

  اسم المادة: قياسات الكترونية

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
عتمدةالم  ساعات التدريب محاضرة 

 عملي تمرين
ELC 314 ٢ ١ ٢ ٣ ELC 215 

 :المحتويات
 مبادىء المعدات الرقميه �
 االتجاه الزمنى وعرض الموجات ( قاعده الزمن) �
 نظم قياس التردد والقياسات المصاحبه.-نظم العرض وشاشات العرض.  �
 حساب الخطأ والعد العكسى  �
 العرض الرقميه الفولتميتر الرقمى وشاشه �
 نظم التغذيه الكهربيه -األوسليسكوب ذات العرض المزدوج للموجات ( راسم الموجات ذو العرض المزدوج). �
 خصائص ووسائل االختبار لالشارات  �
 تحليل التشوه فى النبضات. -مولدات االشاره للترددات المنخفضه والعاليه . �
 يف الترددى .قياس الط-( معامل نسبه الرنين ).  Qقياس معامل  �
 قياس الكميات الفيزيقيه ( المجسات واالزاجه ودرجات الحراره ) �
 المحوالت التناظريه الرقميه -المجسات الكهروضوئيه وبيانات نظم االكتساب . �

 
 المراجع :

� David A. Bell , "Instrumentation & Measurement",2nd edition , 1994. 
� Larray D. Jones A. Foster Chin," Electronic Instruments and Measurements", 2nd 

edition, Prentice  Hall, Inc., 1991.  
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 شارات اإلاسم المادة: تحليل 

 كود المادة
 ساعات المادة

 ساعات التدريب محاضرة إجمالي الساعات المعتمدة متطلب سابق
 عملي تمرين

ELC 315 ٢ ٢ ٣ - MTH 305 
 المحتويات:

 دمه لالشارات ، تصنيف االشارات ومعامالت االشارهمق �
 ترابطها  –مقارنه االشارات  �
 تمثيل االشاره بفئه االشاره العموديه ومتواليه فورير �
 تحليل وارسال االشارات  �
 تمثيل االشاره المتكرره بتكامل فورير �
 تحويالت لبعض الدوال وخواص تحويل فورير �
 واضمحالل االشاره فى القناه الطيفيه ارسال االشاره خالل االنظمه الخطيه  �
 المعالجه العشوائيه –الكثافه الطيفيه للطاقه والقدره  �
 المتغيرات العشوائيه والمتوسطات االحصائيه  –االحتماالت  �
 دوال المتوسط والترابط  �
 ارسال العمليات العشوائيه خالل المرشح الخطى  �
 المستقبل االمثل والمستقبل الترابطى  �
 :المراجع

� J. Minkoff "Signal Processing Fundamentals and Applications for Communications 
and Sensing systems", Alech-House, 2002.  

� S. Proakis "Digital Communications", McGraw-Hill Book Comp, 2001. 
� Lathi, "Modern Digital and Analog Communication systems", Oxford University 

Press, 1998. 
� Papulis, "Signal Analysis", McGraw-Hill Book, 1997. 
� S. Haykin "Communication Systems, John Wily and Sons Inc., 1994. 

 
 اسم المادة: األنظمة المعتمدة على المعالجة الميكروئية

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
اضرةمح المعتمدة  ساعات التدريب 

 عملي تمرين
 CMP 410 ٢ ١ ٢ ٣ CMP 211 

 :المحتويات
 االنظمه الرقميه والتشفيريه �
 مكونات المعالجات الرقميه ذات الثمانيه والسته عشر وحدات رقميه �
 الى البنتيم  ٨٠٨٦من  -تطور معالجات انتل �
  ٨٠٨٦/٨٠٨٨المحتويات الداخليه للمعالجات  �
  x ٨٦٨٠الداخليه وانماط عنونه  مسجالت االجزاء �
  x ٨٦٨٠التعليمات الموجهه ل  -  x ٨٦٨٠موجهات برمجه  �
 برمجه الدخل والخرج –طرق فك رموز العناوين  �
 او تيسيرات المحاكاه –تقديم تدريبات المعالجات الدقيقه  �
 وتنظيمات الذاكره  ٨٠٥١مكونات المعالجات الدقيقه  �
 ات انماط العنونه وتجهيزات التعليم �
 بوابات الدخل والخرج واداء التوقيت والعد وقطع اآلداء  �
 PPI 8255االتصال المتتابع وتشفيرات الذاكره واستخدامات توصيل  �
توصيالت اآلداء الستخدام الشاشات وموحل التمثيلى للرقمى والمجسات وموتوراتالخطوه الرقميه ولوحه المفاتيح  �

 والتحويل من الرقمى للتمثيلى 
 :المراجع

� David J. Comer, "Microprocessor–Based System Design", Oxford University Press,1998. 
� Morris, Noel M., "Microelectronic and Microprocessor-Based Systems ", MacMilan, 1995. 
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 اسم المادة: هندسة القوى الكهربية

 كود المادة
 ساعات المادة

عات إجمالي السا متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 410  ٢ ١ ٢ ٣ ELC 211  

 المحتويات:
 مصادر القدره   �
 مكونات المحوالت الكهربيه �
 تشغيل وتطبيقات المحوالت �
 الدائره المكافئه للمحول  �
 محركات ) –مكونات اآلالت ذو التيار المستمر ( مولدات  �
 التيار المستمرفاقد القدره وكفاءه آالت  �
العالقه بين العزم والسرعه والتحكم فى السرعه والدائره  –التشغيل   -المحركات الحثيه ذو الثالثه اوجه : التركيب �

 المكافئه والكفاءه )
 الدائره المكافئه وضبط الجهد ) –المولدات المتزامنه ( التشغيل  �
 نظام االمداد الكهربى  �
 لتيار المستمر والتيار المترددمقارنه بين نظام النقل الكهربى ل �
 مكونات خطوط النقل الكهربى  �
 نظم التوزيع الكهربى ( نظم التوزيع بالتيار المستمر ونظم التوزيع للتيار المتردد ) �
 خطوط الضغط العالى الهوائيه وتحت االرض  �

  
 المراجع:

� Stephan J.Chapman, "Electric Machinery fundamentals",4th edition, Mc Graw-Hill, 
2005. 

� A.E.Fitzgerald, C.Kingsley and S.D.U man, "Electric Machinery, 6th edition,2003. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )١٤٤(

 المواد الهندسية التخصصية -ب -٣

 تخصص االتصاالت -١-ب -٣

 المواد التخصصية اإلجبارية  -أ-١-ب -٣
 

 م المنطقي المبرمج)(التحكم الرقمي والتحك ٢اسم المادة: تحكم آلي ـ 

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 420 ٢ ١ ٣ ٤ ELC 310 

 :المحتويات
 مقدمه عن انظمه التحكم التى تعمل فى ازمنه متفرقه.  �
 " Zويل الزمن كمتغير الى المتغير ) " تحzاالنظمه التى تعمل فى ازمنه متفرقه وتحويل (  �
 االنظمه التى تعمل فى ازمنه متفرقه من خالل دائره تحكم مفتوحه واخرى مغلقه بالتغذيه العكسيه  �
 خصائص االستجابه لالنظمه التى تعمل فى ازمنه متفرقه  �
 تحليل النظام باستخدام نموذج تمثيل حاله النظام  �
 اقطاب معادله النظام وكيفيه تقدير حاله النظام  تصميم نظام التحكم من خالل تحديد وضع �
 اساسيات نظم التحكم المنطقى المبرمج  �
 خصائص محوالت الطاقه والدوائر المصاحبه لها واستخدام ذلك فى التطبيقات الصناعيه  �
 :المراجع

� Charles L. Phillis, "Digital Control System Analysis and Design", Prentice-Hall, INC., 1995. 
� Katsuiko Ogate, "Discrete-Time Control Systems", 2nd edition, Prentice-Hall, INC., 1995. 

 
  ٢اسم المادة: اتصاالت ـ 

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 421 ٢ ١ ٣ ٤ ELC 311 

 :ياتالمحتو
 مقدمة عن عملية أخذ عينات من اإلشارة. �
 .PAM, PWM, and PPMالتقنيات المختلفة للتعديل التماثلى للموجة النابضة:   �
 .TDM نظام تقسيم الزمن متعدد اإلستخدام   �
 تعديل شفرة الموجة النابضة.  �
 التعديل التفاضلى لشفرة الموجة النابضة.  �
 نظم الراديو لإلتصاالت الرقمية.  �
 م تعديل الموجة الحاملة المستخدمة فى نظم الراديو لإلتصاالت الرقمية:نظ  �
�  )ASK, FSK, PSK, QAM, DPSK.( 
 إستنتاج إشارة التزامن عند أجهزة اإلستقبال.  �
 الضوضاء العشوائية.  �
حرارة مصادر الضوضاء العشوائية الداخلية والخارجية وطريقة حساب فرق الجهد الناتج عن اشارة الضوضاء ودرجة   �

 هذه اإلشارة.
 .أداء نظم اإلتصاالت الرقمية والتماثلية فى وجود الضوضاء  �

 :المراجع
� G-Miao, "Signal Processing in Digital Communications", Arlech House, 2007. 
� J. Minkoff "Signal Processing Fundamentals and Applications for Communications and 

Sensing systems", Alech-House, 2002. 
� S. Proakis ,"Digital Communications",  McGraw-Hill Book Comp, 2001. 
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 اسم المادة: المعالجة الرقمية لإلشارات

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 422 ٢ ١ ٢ ٣  MTH 203 

CMP 211 
 :المحتويات
 مقدمة �
 المعالجه الخطيه و الرقميه لألشارات. �
 متواليه فورير. �
 تحويالت فورير. �
 تحويالت فورير المتقطعه. �
 تحويالت فورير السريعه. �
� Z .ترانسفورم و تطبيقاته فى المعالجه الرقميه لألشارات 
 الغير محدودة). تصميم المرشحات (بنوعيها: ذو اإلستجابة المحدودة وذو اإلستجابة �

 
 :المراجع

� Emmanuel C. Ifeachor and Barriew W. Jervis " Digital Signal Processing: A عمل6ي 
Approach ", 2nd Ed., Prentice-Hall, 2002. 

� Ashok Ambardar," Analog and Digital Signal Processing", 2nd Edition, Brooks / 
Cole publishing company, 1999. 

� John G. Proakis and Dimitris G. Manolkis, " Digital signal processing: Principles, 
Algorithms, and applications ", Ed, Macmillman publishing Company, 1992.  

 
 
 

 اسم المادة: نظرية المجاالت الكهرومغناطيسية

 كود المادة
 ساعات المادة

ت المعتمدةإجمالي الساعا متطلب سابق  ساعات التدريب محاضرة 
 عملي تمرين

ELC 423 ٣ ٢ ٣ - PHY 102 
 :المحتويات
 المجال الكهروستاتيكى فى الفراغ وداخل االوساط المختلفه  �
 حل معادله البالس وتطبيقاته المختلفه  �
 مجال التيار الثابت والمقاومه لالوساط المختلفه  �
 قانون بويت سافارد المجاالت المغناطيسيه المستمره و �
 تيارات االزاحه  –قانون فاراداى  –قوانين ماكسويل  –المجاالت الكهرومغناطيسيه المتغيره  �
 الموجات المستويه وانتشارها فى االوساط المختلفه  �

 
 :المراجع

� Nannapneni  Narayana Rao ,"Elements of Engineering Electromagnetic", Prentice 
Hall, Inc., New Jersey, 1997. 

� David k. Cheng ,"Field and wave electromagnetic ", Addison Wesley, 1989. 
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 اسم المادة: هندسة الموجات المتناهية الصغـر

 كود المادة
 ساعات المادة

 ساعات التدريب محاضرة إجمالي الساعات المعتمدة متطلب سابق
 عملي تمرين

ELC 424 ٢ ١ ٣ ٤ ELC 423 
 :المحتويات
 انعكاس وانكسار الموجات المستويه فى حاله االستقطاب المتوازى والعمودى  �
 تطبيقات ) –تصميم  –دليل الموجه المستطيل ودليل الموجه الدائرى ( تحليل  �
 تردد مرتفع ) –الكابالت المحوريه والدوائر الشريطيه ( تردد منخفض  �
 المواد العازله داخل دليل الموجه الفقد فى القدره نتيجه وجود الموصالت و �
 الموجات المنتشره والموجات الواقفه فى خطوط االرسال  �
 وصله زوجيه )  –موائمه الممانعه فى خطوط االرسال واستخدام دوائر سميث فى حل االنواع المختلفه ( وصله فرديه  �

 :المراجع
� D.M. Pozar “ Microwave Engineering “ John Wiley & sons , Inc., 2005 
� R.E Collin " Foundations for Microwave Engineering " Second edition , Mc Graw 

Hill , N.Y, 1992. 

 
 
 
 

 اسم المادة: الهوائيات وانتشار الموجات

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 521 ٢ ١ ٣ ٤ ELC 423 

 :المحتويات
 البارميترات االساسيه للهوائيات  �
 هوائيات االسالك ( هوائى الدايبل والهوائى الدائرى ) �
 هوائيات الفتحات المختلفه فى حاله تساوى قدره العناصر والمسافه بينهم  �
 مصفوفه الهوائيات فى حاله عدم تساوى قدره العناصر المختلفه  �
 صفوفه الداله االساسيه مصفوفه تثيبثيف وم �
 انتشار الموجات الكهرومغناطيسيه فى مختلف االوساط �
 انعكاس وانكسار الموجات فى طبقات االينوسفير والتروبوسفير  �
 القياسات المختلفه لمواصفات الهوائيات وتحديد البارومترات المختلفه  �

 

 المراجع:
� Jhon Krauss & R.J Marhefka"Antennas For All Application" McGraw Hill, 

Boston,2002. 
� Constantine A. Balanis "Antenna Theory Analysis And Design" John Wiley,  

New York, 1997 
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 ومات ونظم التكويد)(نظرية المعل ٤اسم المادة: اتصاالت ـ 

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 523 ٢ ١ ٣ ٤ ELC 522 

 :المحتويات
معروف ومصادر المعلومات المزود بوحدة ذاكرة ال –مصادر المعلومات المتقطعة التى ليس لها ذاكرة  –قياس المعلومة  �

 وقياس متوسط المعلومات الصادرة من كل نوع من هذه المصادر.  Markov sourceب  
 امتداد مصادر المعلومات.  �
 .Huffmanالتشفير المضغوط لمصادر المعلومات بإستخدام طريقة   �
 حساب سعة القناة ومتوسط المعلومات المنقولة عبر هذه القنوات. –قنوات المعلومات المتقطعة   �
 . Hamming – Cyclic - Convolutionalمختلفة لتشفير القناة:  تقنيات �
 :المراجع

� Norman Abramson, "Information Theory and Coding", Mc Graw-Hill, New York, 
2002. 

� Peterson, "Error Correcting Codes", MIT Press, 2001. 
 

 (نظم اتصاالت متقدمة) ٣اسم المادة: اتصاالت ـ 

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
ات التدريبساع محاضرة المعتمدة  

 عملي تمرين
ELC 522 ٢ ١ ٣ ٤ ELC 421 

 المحتويات:
 مقدمة عن أنظمة التليفون �
 التليفون الرقمى والتبديل �
 األنظمة الهرمية والهيكلة �
 مدار األقمار الصناعية وعناصر هذه المدارات �
 المبادىء األساسية لإلرسال �
 عنصر الرابط وتأثير الضوضاء �
 ة واالهوائىمستجيب األقمار الصناعي �
 تقنيات النيل النتعدد �
 كفائة الطيف وقياسات �
 تقييم اإلتصاالت المتنقلة �
 تركيب ومواصفات النظام العام لإلتصاالت المتنقلة �
 مبادىء النظام الخلوى. �
 تقنية الطيف المنتشر �
 طرق اإلتصاالت المتنقلة �

 
 :المراجع

� Roger L. Freeman,"Radio System Design for Telecommunication", 3rd Edition, IEEE – 
Wiley, 2007. 

� Simon Haykin, "Communication Systems", Fourth edition, John Wily & Sons Inc., 2002. 
� Gerard Maral, Michel Bousquet, "Satellite Communication System", 4th Edition, Newyork, 

2002. 



 )١٤٨(

 
 اسم المادة: نظم الراديو والتلفزيون 

 كود المادة
ات المادةساع  

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 524 ٢ ١ ٣ ٤ ELC 315 

 المحتويات:
 مقدمة عن أهمية أنظمة التعديل �
 كيف بدأت أنظمة الراديو وكيف تطورت �
 أنواع أنظمة الراديو ومقارنة بينها �
 مة الراديو وأساسياتهاظتصميم أن �
 دوائر الراديو تصميم  �
 مميزات األنظمة المزودة بإستيريو مقارنة بعدم وجود اإلستيريو �
 تركيب إشارة ونظام اإلستيريو  �
 استجابة العين البشرية لأللوان �
 األلوان األساسية وأساسيات خلط األلوان �
 وحدة قياس الصورة ومصفوفة اللون �
 آلة تصوير التليفيزيون وتركيب اشارة اللون �
 نالمسح والتزام �
 تركيب وتحليل مستقبل التليفيزيون  �
 وصف لقنوات التليفيزيون ذو الصورة الملونة �

 
 :المراجع

� Simon Haykin "Communication Systems" Fourth edition, John Wily & Sons Inc., 
2002. 

� B.P Lathi "Advance Digital and Analog Communication Systems", John Wily & 
Sons Inc, 2001.  

 
 



 )١٤٩(

 المواد االختيارية -ب -١-ب -٣
 

 اسم المادة: الصوتيات

 كود المادة
 ساعات المادة

 ساعات التدريب محاضرة إجمالي الساعات المعتمدة متطلب سابق
 عملي تمرين

ELC 431 ٢ ١ ٢ ٣ - 
 :المحتويات
 اكن المغلقه طبيعه الصوت وانتشار الموجات الصوتيه وانعكاس الصوت وامتصاصه فى االم �
 دوائر الصوت االلكترونيه ومحوالت الصوت �
 صوتيات غرف االستماع وغرف التحكم واالستوديوهات الصغيره  �
 تسجيل الصوت وتغيير الصوت والغرفه المثاليه �
 الترددات المختاره فى النظم الصوتيه وعمليات تعديل الصوت  �

 
 :المراجع

�  Everest, F.Alton," The Master handbook of Acoustics", McGraw, 2001. 
� Kinsler, Frey, Coppers, and Saunders," Fundamentals of Acoustics", 2001 
� D.R.Raichel," The Science and Application of Acoustics", second edition,  
�   ISBN-10: 0-387-26062-5, 2002. 

 
 
 
 
 
 

 وئيةاسم المادة: االتصاالت المستخدمة لأللياف الض

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 432 ٢ ١ ٢ ٣ - 

 :المحتويات
مكونات نظام االتصاالت من األلياف الضوئية. الموجات الكهرومغناطيسية. نظام القياس االشعاعي من كميات الطاقة.   �

 ء المشعة.االجسام السودا
مفهوم األلياف الضوئية كوسيلة لنقل المعلومات. التشتت في األلياف الضوئية وتحديد حجم المعلومات. أنواع األلياف  �

 الضوئية. طرق تصنيعها.
 المكونات الضوئية . دليل الموجات المندمجة. إنتشار الموجات. الحاديات المذبذبة. الروابط الضوئية. �
لنقطة. المصادر الممتدة. األجسام السوداء. الموحدات الضوئية. اللبزر والتوزيع الطيفى مصادر الضوء . المصادر ا �

 لليزر.
 الكواشف الضوئية. أنواعها. مولدات الضوضاء في الكواشف.  �
 تصميم النظام. اختيار المكونات المناسبة. حسابات القدرة. حسابات البيانات.  �

 
 

 :المراجع
� Joseph PALAIS, Fiber optic communications; 4th edition, 2002. 
� R Hudson, Infrared Engineering Systems, AC press: 1967. 
� GerdKeiser, Optical Fiber Communications, McGraw HII; 3rd edition. 
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 اسم المادة: نظم الرادار واالستشعار عن بعد

 كود المادة
 ساعات المادة

ةالمعتمدإجمالي الساعات  متطلب سابق  ساعات التدريب محاضرة 
 عملي تمرين

ELC 433 ٣ ٢ ٣ - ELC 315 
  :المحتويات
 الصوره المبسطه لمعادله المدى الرادارى ومكونات النظام الرادارى  �
 تطبيقات الرادار ، واحتماالت الكشف الرادارى الحقيقى والكشف الزائف  �
 لهوائيات المستخدمه فى النظم الراداريه المقطع الرادارى لألهداف المختلفه ، خصائص ا �
 انواع النظم الراداريه التى تقوم بتتبع االهداف : �
 النظام احدى النبضات ، نظام المسح المخروطى ، نظام التتبع باستخدام نبضتى التتبع �
 وحده االرسال وحده االستقبال )  -االنظمه الفرعيه لنظام الرادار ( وحده التزامن �
 لمستخدم فى االستشعار عن بعد  نظام الرادار ا �

 
 :المراجع

� Sen & Bahattacharya, "Radar Systems Radio Aids To Navigation", Khanna 
Publishers,2003        

� Skolnik, "Introduction to Radar Systems", Mc Graw Hill, 2001. 
� Simon Kingsley, "Understanding Radar Systems", Standard Publishers, 2001. 

 
 

 )VLSIاسم المادة: األنظمة المتكاملة الكبيرة جداً (

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 434 ٢ ١ ٢ ٣ ELC 313 

 :المحتويات
 مقدمه لألنظمة المتكاملة الكبيرة جدا . �
 .CMOSل مقدمه لدوائر ا �
 .CMOSتمثيل بعض الدوال المنطقية باستخدام الـ  �
 . CMOSتمثيل الدوائر واألنظمة باستخدام الـ  �
 ترانزسستور.  MOSنظريه عمل ال  �
 ترانزسستور. MOSمعادالت تصميم الـ  �
 انفيرتر.  CMOSمواصفات الـ  �
 تكنولوجيا أشباه الموصالت. �
 .CMOSأساسيات تكنولوجيا معالجه الـ   �
 لتصميم قواعد ا �
 مواصفات الدوائر و تقييم كفاءه األداء لها. �

 
 :المراجع

� Neil H.E. Weste and David Harris, " CMOS-VLSI-Design: a circuit and systems 
perspectives",3nd Ed., Pearson education Inc., 2005 .  

� Jan M. Rabaey, "Digital Integrated Circuits: A Design perspective",  2nd  Ed, 
Prentice Hall, 2003. 

� Randall L. Geiger, Phillip E. Allen and noel R. Strader "VLSI Design techniques for 
Analog & Digital circuit", McGraw-Hill, Inc, 1990. 
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  ٢اسم المادة: موضوعات متقدمة في االتصاالت ـ 

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 531 ٣ ٣ - - ELC 421 

 :المحتويات
 فقد المسار ذو النطاق الواسع. �
 الخفوت ذو النطاق الضيق والمسارات المتعددة.  �
 تشفير القناه. –تعدد القنوات  –معادل القناه   �
 بروتوكول نقل الصوت عبر الشبكة الدولية.  �
 خدمة اإلتصاالت الصوتية المتحركة.  �
 خدمة حزمة الراديو العامة.  �
 :المراجع

� Syed Ahson, Mohammed Ilyas," WI-MAX Standerds and Security", CRC Press, 
2007. 

� Frank Ohrtman ,"WI-MAX Handbook", McGraw-Hill Professional, 2005. 
� Flavio Muratore, "UMTS Mobile Communication", John Wiley & Sons, NewYork, 

2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم المادة: النظم التي تخضع لتحكم الحاسب وتطبيقاتها على نظم االتصاالت

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 532 ٣ ٢ ٣ - CMP 310 

ELC 310 
 :حتوياتالم

 مقدمة . �
 طرق التركيب لألنظمة القياسية.-اإلتزان وتماسك النظام . �
 . DVDحالة دراسية:التحكم البؤرىللـ  �
 .zالتحويل بنظام  -تجميع العينات والنماذج الزمنية المنفردة. �
 التغذية العكسية للحالة والمشاهدة فى الزمن المتقطع. �
 التصميم بالتحويل من المكافىء إلى الرقمى. �
 التصميم باستخدام األنظمة الرقمية للتحكم. �
 التركيب لألنظمة ذات المتغيرات المتعددة. �
 .LQGمرشحات كالمان -.LQ تركيبات-االضطرابات ذات التسلسل العشوائى . �
 :المراجع

� Mohinder S.Grewal, "Global Positioning Systems, Inertial Navigation and 
Integration", 2001. 

� Robert M.Rogers, "Applied Mathematics in Integrated Navigation Systems" second 
edition, AIAA, 2003. 
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 اسم المادة: اللغة الوصفية لمكونات الدوائر اإللكترونية

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 533 ٢ - ٢ ٣ ELC 313 

 :المحتويات
 مقدمه. �
 أساسيات التصميم. �
 نظره شامله على اللغه الوصفيه لمكونات الدوائر األلكترونيه. �
 هيكله اللغه. �
 أساسيات  اللغه. �
 الهيكله الوصفيه فى اللغه.  �
 أمثله تطبيقيه. �
 مشروع. �

 
 :المراجع

� Volnei A.Pedroni "Circuit Design with VHDL"MTI Press, Hong Kong, 2004. 
� Stefan Sjoholm and Lennart Lindh "VHDL for designers", prentice Hall publishing 

Inc., Europe, 1997.  
 
 
 
 
 
 
 

 اسم المادة: نظم االتصاالت المتحركة

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 534 ٣ ٢ ٣ - ELC 421 

 :المحتويات
 ).FDMAتقسيم الترددات متعدد النيل ( �
 ).TDMAتقسيم الزمن متعدد النيل (  �
 ).CDMAالكود المقسم متعدد النيل (  �
 ).GSMنظام الراديو المتنقل ، األنظمة الخلويى ، النظام العالمى لإلتصاالت المتنقلة (  �
 االت المتنقلة.أنظمة األقمار الصناعية لإلتص �

 
 :المراجع

� Roger L. Freeman,"Radio System Design for Telecommunication", 3rd Edition, 
IEEE – Wiley, 2007. 

� Simon Haykin "Communication Systems" Fourth edition, John Wily & Sons Inc., 
2002. 

� B.P Lathi "Advance Digital and Analog Communication Systems", John Wily & 
Sons Inc, 2001. 
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 اسم المادة: دوائر وأجهزة الميكروويف

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 535 ٢ ١ ٢ ٣ ELC 424 

 :المحتويات
 مدخل ) ٤ –مدخل  ٣ –مدخل ٢ف ( مصفوفات الممانعه والتشتت لدوائر الميكرووي �
 دوائر الرنين فى ترددات الميكروويف وتصميم االنواع المختلفه وتحديد معامل الجوده  �
 مقسم القدره .......الخ ) –الوصله الرباعيه   -دوائر الميكروويف السلبيه ( الرابط  �
 المدور ) –دوائر الميكروويف باستخدام الفيرايت ( العازل  �
 الماجنترون )  –ات الميكروويف ( الكاليسترون مكبرات ومولد �
 دايود المقاومه السلبيه ) –فاريكاب  –دوائر اشتباه الموصالت الميكروويف ( بن دايود  �
 مونولوثيك ) –الدوائر المتكامله فى ترددات الميكروويف ( هايبرد  �

 
 
 :المراجع �
� D.M. Pozar ," Microwave Engineering ",John Wiley & Sons , Inc., 2005. 
� R.E Collin "Foundations for Microwave Engineering ", Second edition,Mc Graw Hill 

, N.Y, 1992. 
 
 
 
 
 

 اسم المادة: قياسات الميكروويف المتقدمة

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 536 ٢ - ٢ ٣ ELC 424 

 :المحتويات
 انظمه قياس الترددات بأستخدام تكنولوجيا متقدمه  �
 قيا س قدره اشاره الميكروويف الثيرميستور والثيرموكابل  �
 االخطاء فى عدم وجود موائمه فى قياس دوائر الميكروويف  �
 قياسات التردد العالى ( مسح ترددى ) �
 ح  ومقياس العكس قياس الممانعه باستخدام الخط المفتو �
 المحلالت الطيفيه وقياساتها المختلفه ( اشارات تعديل سعوى ترددى ، والنبضات ذات التردد العالى ) �
 قياسات المستقبالت المختلفه  �
 محلل الدوائر وقياساته المختلفه ( االرسال واالنعكاس ) �
 الفقد نتيجه االنعكاس والتوصيالت المختلفه باستخدام محلل الدوائر  �

 
 :المراجع

� Jitendra Behari, "Microwave Measurements Technique & applications ", Anamaya 
publishers,2003. 

� Thomas S. Laverghetta," Modern microwave Measurements and Technique"  
�    Artec. House,1989. 
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 اسم المادة: شبكات االتصاالت

 كود المادة
 ساعات المادة

لب سابقمتط إجمالي الساعات  
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 537 ٣ ٢ ٣ - ELC 421  

 :المحتويات
 مبادىء اإلرسال والوسائط �
 تشفير البيانات وسعة القناه �
 أساسيات السطح البينى �
 مقسمة الكودتقنية التعددية  -تقنية التعددية مقسمة التردد  -تقنية التعددية مقسمة الزمن  �
 المواصفات األساسية لجهاز اإلتصال باإلنترنت وتقنيات التعديل. �
 تقنيات التحكم فى الخط والخطاء. �
 تقنيات التصحيح المباشر للخطاء �
 بروتوكول الحروف والبت الهدفية. �
 تقنيات ضغط البيانات. �
 تقنيات تأمين البيانات �
 خدمات وتسهيالت الحامل العام. �
 .تقنيات تحويل الشبكات �
 تقنيات تصميم الشبكات. �
 الشبكة الدولية �
 :المراجع

� Behronz A. Foronzan "Data communication & Networking ", 3rd Edition, MC Graw 
Hill, 2003. 

� Leon-Garia – "Communication Network" 2nd Edition Wijaja, MC Graw Hill, 2000. 
 
 
 
 

 اسم المادة: اتصاالت األقمار الصناعية

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 538 ٢ ١ ٢ ٣ ELC 421 

 :المحتويات
 النظام المحمول لألقمار الصناعية. –النظام األساسى لألقمار الصناعية  –مقدمة عن األقمار الصناعية  �
 نظام البث المباشر. �
 مسار القمر الصناعى فى الفراغ. –القوانين المنظمة لحركة األقمار الصناعية  –ات األقمار الصناعية مدار �
 إطالق األقمار الصناعية األرضية. –األقمار الصناعية األرضية   �
 إعتبارات التردد واإلنتشار.  �
 .أعتبارات الضوضاء –معادلة اإلرسال  –أساسيات الهوائى  –تصميم رابط اإلتصاالت  �
 الكود المقسم متعدد النيل. -الزمن المقسم متعدد النيل  -التردد المقسم متعدد النيل  –التقنيات متعددة النيل  �
 األقمار الصناعية لإلتصاالت والمحطات األرضية. �
  :المراجع

� Roger L.Freeman," Radio System Design for Telecommunications", 3rd , IEEE-
Wiley, 2007. 

� Gerard Maral, Michel Bousquet, "Satellite Communication System", 4th Edition, 
Newyork, 2002. 

� Richharia, "Satellite communications Systems Design Principles", Macmillan New 
Electronics, 1995. 
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 اسم المادة: المكتب المركزي للتحويالت التليفونية الحديثة

ةكود الماد  
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 539 ٢ ١ ٢ ٣ ELC 311 

 :المحتويات
 مقدمة عن عناصر نظام التليفون. �
 الجوانب التقنية فى أجهزة التليفون.  �
 أجهزة محطة التليفون.  �
 وسائط اإلرسال.  �
 إمكانيات اإلرسال.  �
 يل من السلك الثنائى الى السلك الرباعى.التحو  �
 تحويالت شبكة التليفون.  �
 التحويل المقسم فى الفراغ.  �
 التحويل المقسم فى الزمن.  �
 أنظمة التحويل األلكترونية.  �
 إشارت التحويل اليدوي.  �
 إشارات إطار المشترك.   �
 تصميم إشارات اإلطار المحلى.  �
 تحويالت حزمة العلومات والرسائل.  �
 كة الرقمية للخدمات المتكاملة.الشب �

 
 :المراجع

� Anu A.Gokhale," Introduction to Telecommunications", First edition, Delmar 
Thomson Learning, 2001. 

� Pete Moultion, Jason Moulton,"The Communications, Survival Guide", Second 
edition, Prentice Hall, 2000. 
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 الحاسبات  -٢ -ب  -٣

 المواد التخصصية اإلجبارية  -أ -٢-ب -٣
 

 اسم المادة: عمارة الحاسب

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
CMP 421 ٢ ٢ ٣ - CMP 211 

 :المحتويات
 المكونات الرئيسية للحاسب �
 أساليب العنونه �
 الحساب الرياضى والمنطقى وحدة �
 وحدة الذاكرة  �
 الذاكرة الثانوية �
 عمارة الحاسب �
 دعم نظام التشغيل  �
 برمجة الحاسب �

 :المراجع
� William Stallings, "Computer Organizer and Architecture", 6th edition  ,Prentice 

Hall,2003. 
� M.Mano, "Computer System Architecture", Prentice Hall,1996. 
� Thomas C.Bartee," Computer Architecture and Logic Design ",Mc Graw Hill,1991. 

 
 

 اسم المادة: الرسم بالحاسب والتواصل بين المستخدم والحاسب

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
CMP 422 ٢ ١ ٢ ٣ MNF 101 

CMP 421 
 :المحتويات
 مقدمة عامة عن الرسم بالحاسب �
 كيفية الرسم للعناصر األساسية للصور  �
 الرسم بالحاسب ثنائية األبعاد �
 الحركة للصور -الدوران   –إستخدام أساليب القياس  �
 كيفية التحويل من صور ثالثية األبعاد إلى صور ثنائية األبعاد �
 لصور كيفية التظليل واإلضاءة ل �

 
 :المراجع

� Donald  Hearn, "Computer Graphics", Second edition, Prentice Hall,1997. 
� Vera B. Anand ,"Computer Graphics and Geometric Modeling for Engineers", John 

Wiley,1993.  
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 بياناتال واعداسم المادة: إدارة ق

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
CMP 423 ٢ ٣ ٤ -  MTH 102 

 :المحتويات
 مفاهيم ومبادىء أساسية لقواعد البيانات �
 تعريفات متعلقة بقواعد البيانات �
 العالقات ) –نماذج البيانات ( الكينونات  �
 اناتتحويل نماذج البيانات ألى مخطط تصميمى لقاعدة بي �
 عتمادية الوظيفية للبياناتاإل �
 تطبيع ( التسوية الرأسية ) لنماذج البيانات �
 لغات االستعالم البيائى �
 تأمين قواعد البيانات �
 تكامل وسالمة قواعد البيانات �
 أستعادة صالحية قواعد البيانات �

 
 :المراجع

� Ramez  Elmasri, Shamkant Navath," Fundamentals of database systems", Third 
edition, Addison Wesley,2000.  

� C.J.Date," An introduction to database systems ", seventh edition, Addison Wesley 
Longman Inc.,2000. 

 
 
 
 

 اسم المادة: نقل البيانات وشبكات الحاسب

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
ات التدريبساع محاضرة المعتمدة  

 عملي تمرين
CMP 424 ٢ ٣ ٤ - CMP 421 

 :المحتويات
 المقدمة : أساسيات شبكات الحاسب اآللى ونقل البيانات �
 وسائط تداول البيانات وأنواع الشبكات. �
 الهيكل البنائى للشبكات وبروتوكوالت اإلتصال. �
 مية. البروتوكوالت القياسية لشبكات الحاسب واساسيات اإلتصاالت الرق �
 نظرية المعلومات وأنواع التعديل والتكوين للبيانات �
 نظريات الطابور لشبكات نقل البيانات وبرتوكوالت الشبكات القياسية التجارية والعالمية. �
 الشبكات العامة والشبكات متكاملة البيانات والخدمات. �
 اإلتصاالت الرقمية : نظرياتها ووسائلها.  �

 :المراجع
� Jerry Fitzgerald, Alan Dennis,"Business Date Communications and Networking", 

John Wiley,2005. 
� Behrouz A Forouzan, "Data Communications and Networking", Mc Graw Hill ,2003. 
� William Stallings ,"Computer Networks ",Prentice Hall,1991.   
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 اسم المادة: نظم المعلومات

دةكود الما  
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
CMP 425 ٢ ٢ ٣ - CMP 310 

 :المحتويات
 مفاهيم نظم المعلومات �
 دورة حياة انشاء نظام معلومات �
 نظم المعلومات االدارية �
 خصائص ، قدرات ، مزايا نظم المعلومات االدارية �
 دعم القرار مفاهيم نظم �
 مكونات نظم دعم القرار �
 مراحل اتخاذ القرار �
 أجهزة ومعدات نظم دعم القرار �
 خصائص نظم دعم القرار �
 قدرات ( امكانيات ) نظم دعم القرار �
 المفاهيم االساسية لنظم الخبرة �
 مزايا نظم الخبرة �
 مكونات وعمل نظم الخبرة �
 مفاهيم نظم ميكنة المكاتب �
 لمكاتبأهداف نظم معلومات ميكنة ا �
 حركات البيانات.نظم معالجة  �
 حركات البيانات.دورة معالجة  �
 التبادل االلكترونى للبيانات �
 حركات البيانات.طرق معالجة  �
 مفاهيم الشبكة الدولية للمعلومات ، والطريق السريع للمعلومات �
 أسلوب عمل االنترنت �
 الشبكة العنكبوتية الدولية �
 يةالبحث عن المعلومات على الشبكة الدول �
 دور االنترنت فى حل المشاكل �

 
 :المراجع

� Kendall& Kendall ,"Introduction to Information Technology", Pearson Education 
Inc., 2005. 

� James A.O' Brine, "Management Information System", International fourth edition, 
Mc Graw Hill,1999. 

� Dryden Press," Information Systems and the Internet", fourth edition ,1990. 
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  ٢اسم المادة: تصميم دوائر منطقية ـ 

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
CMP 426 ٢ ١ ٢ ٣ CMP 211 

 :المحتويات
 نظمة البوابات المنطقية.مقدمة ـ نوعيات أ �
تركيب الدوائر المنطقية التتابعية وتشمل: تمثيل الدوائر التتابعية باستخدام نموذج ميلي ونموذج مور ـ نظام تخليق  �

الدوائر باستخدام جداول الحالة وطرق اختصار الحاالت المستقرة وطرق تخصيص المكافئ الرقمي للحاالت المستقرة 
ائر الفتح والغلق بالدائرة وفي النهاية الوصول إلى تخليق الدائرة التي تحقق المطلوب ـ تحليل واستخراج دوال إثارة دو

 الدائرة التتابعية باستخراج جدول الحالة المستقرة للدائرة في حالة وجود الدائرة. 
ئة التصميم إلى مسار التصميم الجماعي (المعياري) باستخدام االنتقاالت بين السجالت الرقمية ومسار البيانات ـ  تجز �

بيانات ووحدة تحكم ـ العمليات الحسابية والمنطقية الميكروئية والتي تتم خالل فترة نبضة التزامن ـ عمليات اإلزاحة 
وعمليات التجميع ـ مسار نقل البيانات الثالثي كوسيلة لنقل البيانات بين السجالت المختلفة ـ تصميم وحدة الحساب 

 والمنطق. 
التحكم باستخدام مخطط الحالة الخوارزمي: قواعد استخدام مخطط الدالة الخوارزمي وطرق التصميم تصميم وحدة  �

للوصول إلى التحكم المطلوب باستخدام سجل التتابع ومحلل الشفرة أو باستخدام دائرة ذاكرة للفتح والغلق لكل حالة 
 مستقرة أو باستخدام التحكم الميكروئي المبرمج.

ة: التركيب الهرمي للذاكرة ـ تصميم الذاكرة االستاتيكية ـ تصميم الذاكرة المركبة والمكونة من ذاكرة تصميم نظام الذاكر �
قراءة فقط وذاكرة قراءة وكتابة ـ التصميم باستخدام محلل الشفرة على مراحل أو باستخدام المصفوفة العامة في حالة 

 الوقت. زيادة طول الكلمة المستخدمة وزيادة سعة الذاكرة في نفس 

 :المراجع
� Mano, M.M. and Kime, C.R." Logic and Computer Design Fundamentals ", 2nd ed. 

Englewood Cliffs ,NJ: Prentice Hall,2000.     
� Nelson, V.P., Nagle, H.T., Carroll, B.D and Irwin, J.D." Digital Logic circuit Analysis 

and Design", NJ: Prentice Hall,1995. 
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 اسم المادة: نظم الحاسبات الموزعة

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 521 ٢ ٢ ٣ - CMP 421 
 :المحتويات
 مقدمة عن الحاسبات الموزعة وأنظمتها ومزاياها  �
 ية االتصال بين العمليات فى أنظمة الحاسبات الموزعة.كيف �
 بروتوكوالت األسماء والتزامن. �
 تكامل النظم واسلوب حمايتها وتأمينها. �
 تكنولوجيا معالجة النظم الموزعة �
 خواص النظم الموزعة �
 نماذج النظم الموزعة �
 ومساندة نظام التشغيل. الشبكات �
 مساندة نظم التشغيل �
 دية مفاهيم المكونات الما �
 مفاهييم البرمجيات  �
 العميل -نموذج الخادم  �

 
 :المراجع

� Andrew S. Tanenbaum, Marten Van Steen, "Distributed Systems Principles and 
Paradigms", Prentice Hall, 2002. 

 
 
 
 
 



 )١٦١(

 
 اسم المادة: الذكاء االصطناعي

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
لمعتمدةا  محاضرة 

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 522 ٢ ٣ ٤ - CMP 410 

 :المحتويات
 مبادئ الذكاء اإلصطناعى �
 خصائص الشبكات العصبية �
 التدريب على خوارزميات استخدام الشبكات العصبية �
 التدريب العملى على تطبيقات الشبكات العصبية  �
 ثة حل المشاكل باستخدام اساليب البحث الحدي �
البح6ث باس6تخدام المحاول6ة –) ( األعم6ق ف6ى ح6دود المن6تظم تك6راراً –األسبق أوال  -أساليب البحث النمطية ( األعمق أوال �

 المقارنة بين أساليب البحث المختلفة) –والخطا )  ( البحث فى اتجهات عديدة 
 لم ) البحث بالتك –البحث المحدود  –أساليب البحث الغير النمطية ( البحث المتكرر  �
 رة.مقدمة عن النظم الخبي �
 استخدام النظم الجيدة كهيكل تنظيمى  �
 المكونات االساسية للشبكات التركيبة  �
 استخدام الشبكات التركيبة فى البحث المثالى  �
 كيفية التدريب على تعليم االلية  �
 استخدام خوارزم لشجرة المقررات  �

 
 :المراجع

� T. Russell, P. Nerving, "Artificial Intelligence, A Modern Approach", second edition, 
Prentice Hall, 2003. 

� G. F. Luger "Artificial Intelligence", 4th edition, Pearson education, Addison 
Wesley,1998. 

 
 
 

 لغات الحاسب والمترجماتاسم المادة: 

 كود المادة
 ساعات المادة

عات إجمالي السا متطلب سابق
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 523  ٢ ٣ ٤ - CMP 210 
 :المحتويات
 مقدمة فى نظرية اللغات �
 التطور فى لغات الحاسب والمترجمات �
 الخواص الرسمية للغات المعتمدة على السياق واللغات التى ال تعتمد عليه �
 والقواعدالتشكيل المنطقى لتحليل المترجم من حيث اللغة  �
 توليد الكود والتخزين األمثل ومواقع المسجالت �
 اعتبارات وقت التشغيل �

 
 :المراجع

� Des Waston ,"High Level Languages and their Compilers", Addison Wiseley,1990. 
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 اسم المادة: نمذجة الحاسب والمحاكاة

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب

 عملي تمرين
CMP 524 ٢ ٢ ٣ - CMP 110 

 :المحتويات
 .ةدراسة النمذجة والمحاكا –دراسة النظام ومفهومه  �
 دراسة أنواع المحاكاة مع دراسة مزاياها وعيوبها.  -  ةدراسة خطوات المحاكا �
 .دراسة نظام الصف  ألحداث المنفصلة معامحاكاة  –دراسة النماذج العشوائية  �
 حل المسائل بطريقة تقنية البحث. �
 دراسة نظريات االحتماالت واالحصاء. �
 دراسة نظام الصف أحادى الخادم. ١حالة عملية رقم  �
 استنتاج المتوسط والحيود واالنحراف المعيارى ومدى الترابط للمتغيرات العشوائية. ٢حالة عملية رقم  �
دام مونت كارلو مع دراسة كيفية اختيار التوزيع التكرارى للمدخالت والمخرجات ف6ى المحاكاة باستخ ٣حالة عملية رقم  �

 الحالة المتصلة والحالة المتقطعة .
 بناء نموذج محاكاة صادق وواقعى. ٤حالة عملية رقم  �
 حصاء لعمل اختبار للنموذج الذى تمت محاكاته .استخدام التقنيات المختلفة فى اإل ٥حالة عملية رقم  �
 حصائية المختلفة .توليد االرقام العشوائية باستخدام الطرق اإل ٦عملية رقم حالة  �

 :المراجع
� Derry Banks ,John S. Carson, Barry L. Nelson David M. Nicol , "Discrete-event 

System Simulation ",person education,2005. 
� M.M. Wooltson ,G J. Pert," An Introduction to Computer  Simulation", Oxford  

University Press,1999 
 

 المواد االختيارية -ب  -٢-ب -٣
 اسم المادة: طرفيات الحاسب

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 431 ٢ ٢ ٣ - CMP 421 
 :المحتويات
 رعية للمدخالت والمخرجاتعمارة النظم الف �
 واجهات الربط القياسية �
 البروتوكوالت المستخدمة فى االتصال بين الطرفيات والوحدة الرئيسية �
 أجهزة االدخال �
 أجهزة االخراج ( طرفية وغير طرفية ) �
 المخارج المتتالية والمتوازية �
 أجهزة العرض المرئى �
 التسجيل المغناطيسى �

 :المراجع
� Leo F. Doyle, "Computer Peripherals" second edition, Prentice Hall ,1990. 
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 اسم المادة: معالجة الصور الرقمية

 كود المادة

 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب

 عملي تمرين

CMP 432 ٢ ١ ٢ ٣ CMP 310 
 :المحتويات
 لرقمية.ا تحويل الصور إلى نظم الحواسب �
  عن النظم المعتمدة على الصور.مقدمة  �
 العمليات المختلفة للصور الرقمية �
 كيفية تحويل الصور الرقمية  �
 كيفية تحسين الصور الرقمية �
 كيفية تقسيم الصور الرقمية �
 كيفية ضغط الصور الرقمية �
 معالجة الصور الملونه �
 :المراجع

� John C. Russ, "The image Processing Handbook", CRC Press LLC,1999. 
� Rafael C. Gonzalez, "Digital  Image  Processing ",Addison Wisely,1994. 
 

 
 

 اسم المادة: األنظمة المدمجة

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
CMP 433 ٢ ٢ ٣ - CMP 211 

 :ياتالمحتو
 مدمجة.عمليات تصميم النظم ال �
 مقدمة لحقيبة تدريب المتحكمات وبرامج المحاكاة �
 ٨٠٥١عمارة المتحكمات الدقيقة طراز  �
 تنظيم الذاكرة �
 نظم المخاطبة ( العنونة ) �
 ثلة التعليمات �
 مخارج االدخال واالخراج ووظائفها �
 المؤقتات / العدادات �
 اشارات المقاطعة �
 االتصال التعاقبى �
 ة الذاكرةفك شفر �
 أسس الحاسبات المدمجة �
 عمارة النظم المدمجة الموزعة �
 تحليل النظم والتصميم المعمارى ، وأمثلة للتصميم �
 مشروع برمجيات �
 اتباالرتباطات الفعلية ( الشاشات البللورية السائلة ، محوالت من النظم التشابهية للنظم الرقمية، الحسا �
 ، لوحات المفاتيح ، المحوالت الرقمية الى النظم المتشابهة ) ( المستشعرات ) ، المحركات الوثابة     �
 :المراجع

� Barrette, Steven F., "Embedded Systems ", Prentice Hall , 2004. 
� Frank Vahid, Tony Givargis, "Embedded System design: A unified Hardware 

/Software Introduction "John Wiley & Sons,2002. 
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 اسم المادة: الوسائط المتعددة

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 434 ٢ ١ ٢ ٣ CMP 210 
 المحتويات:

 مفاهيم أساسية �
 التزامن و الشبكات فى الوسائط المتعددة �
 نظرة عامة على تطبيقات الوسائط المتعددة �

 معايير و تقنيات ضغط الوسائط المتعددة
 مقدمة لضغط الوسائط المتعددة �
 خوارزم جيبج لضغط الصور الثابتة تامة األلوان �
 لضغط الفيديو ٦٤خوارزم بى إكس �
 ضغط إم بج للتطبيقات كثيفة الحركة �
 تقنيات ضغط الوسائط المتعددة األخرى �
 تنفيذ خوارزمات الضغط �
 يةتطبيقات على نظم الضغط المرجع �

 تقنيات فهرسة و استرجاع الصور و الفيديو
 استرجاع الصور بالمحتوى �
 استرجاع و فهرسة الفيديو بالمحتوى �
 معالجة الفيديو باستخدام معلومات الضغط �
 خصائص و تشفير الوسائط �
 ضغط الوسائط �
 معالجة المحتويات �
 سيل البيانات فى الوسائط �
 تقنية الصوت �
 الرسومات و الصور �
 ن ، البنية ، الحواف ، و التجزيئ  للصورةالخصائص ، األلوا �
 تقنية الفيديو ، الحركة باستخدام الحاسوب �
 وسائط التخزين الضوئى �
 الربط باألجهزة �
 مشروع برمجى �

 
 المراجع:

� Elaine England, Andy Finney, “Managing Interactive media”, Adison Wisley, 2007. 
� Nigel Chapman, jenny Chapman, “Digital multimedia”, John Wiley & Sons, 2004 
� Ze-Nian Li and Mark S. Drew, “Fundamentals of Multimedia”, Prentice-Hall, 2004. 
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 اسم المادة: نظم التشغيل

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
CMP 435 ٢ ٢ ٣ - CMP 421 

 المحتويات:
 مفاهيم نظم التشغيل �
 المعالجة المعتمدة �
 جدولة عمل وحدة المعالجة المركزية �
 االختناقات ، ظروف التسابق �
 ادارة الذاكرة �
 ادارة المدخالت والمخرجات �
 ادارة الملفات �
 النظم الموزعة �
 مفاهيم االجهزة ، مفاهيم البرمجيات �
 قضايا التصميم �
 الت فى النظم الموزعةاالتصا �
 البروتوكوالت الطبقية �
 الخادم –نموذج العميل  �
 التزامن فى النظم الموزعة �
 التزامن من خالل المؤقت �

 
 :المراجع

� Andrew S. Tatenbaun," Modern Operating Systems", second edition, Prentice 
Hall.2001.  

� Harvy Deitel," An Introduction to Operating Systems ",Addison Wisely,1999. 
� William Stallings, "Operating Systems Internals and Design Principles", Prentice 

Hall.1998. 
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 اسم المادة: هندسة البرمجيات

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي  متطلب سابق
الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة
 ساعات التدريب

 عملي تمرين

CMP 436 ٢ ٢ ٣ - CMP 110 
 المحتويات:

 مقدمة عن أسس البرمجيات �
 معاينة الجودة للبرمجيات �
 أهداف نظم البرمجيات �
 منظومة تطوير البرمجيات �
 متطلبات هندسة البرمجيات �
 كيفية تصميم نظم البرمجيات �
 كيفية التخطيط التطبيقية نظم البرمجيات  �
 لبرمجياتكيفية التعامل مع األفراد المستخدمين لنظم ا �
 كيفية عمل هيكل بنائى لنظم البرمجيات �
 كيفية عمل إختيار لنظم البرمجيات  �

 
 :المراجع

� Shari Lawrence Pfleeger, Johne  M. Atlee, "Software Engineering, theory and 
practice", third edition, Prentice Hall,2006. 

� Steve Mc Conell, "Professional Software Development", Addison Wesley ,2004. 
� Roger S. Pressman, "Software   Engineering,  A practitioner ' s Approach",  

3rd edition,1992. 
 
 
 
 

 اسم المادة: نظم الحاسبات المتقدمة

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
رةمحاض المعتمدة  

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

 CMP 531 ٢ ٢ ٣ - CMP 410 
 :المحتويات
 طرق الذكاء الصناعى �
 العمالء األذكياء وتوزيع األنشطة �
 شبكات اإلنتاج الموزعة ونمذجة النظم المعقدة  �
 التعرف على األنماط ورؤية الحاسب –رسومات الحاسب  �
 تأمين وحماية الحاسب �
 ثيلالتحليل المنطقى والتم �

 
 :المراجع

� Jerzy Soldek, Khalid Saeed, Jerzy Pejas, "Advanced Computer Systems", Kluwer 
Academic,2007. 
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 اسم المادة: قواعد البيانات المتقدمة

 كود المادة

 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب

 عملي تمرين
CMP 532 ٢ ٢ ٣ - CMP 423 

 :المحتويات
 مراجعة استعالم قواعد البيانات ولغة معالجة وتداول البيانات �
 شبكية ) –هرمية  –أمثلة على تصميم النماذج المختلفة لقواعد البيانات ( عالئقية  �
 نظم قواعد البيانات الموزعة �
 نظم قواعد البيانات المستنسخة ( متعددة النسخ ) �
 لزمنية نظم قواعد البيانات ا �
 ادارة قواعد البيانات �
 تأمين قواعد البيانات �
 التحكم فى العمليات المتزامنة  �
 مراقبة أداء قواعد البيانات �
 ضغط قواعد البيانات �
 التحجيم والتوقيت �
 :المراجع

� Ramez  Elmasri, Shamkant Navath," Fundamentals of database systems", third 
edition, Addison Wesley ,2000.  

� C.J. Date," An introduction to database systems ", seventh edition, Addison 
Wesley Longman Inc.,2000. 
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 اسم المادة: تنظيم الحاسب

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
CMP 533 ٢ ٢ ٣ - CMP 421 

 :المحتويات
 الدوائر الرقمية المنطقية  �
 تمثيل البيانات  �
 التنقل بين المسجالت والعمليات الدقيقة  �
 برمجة الحاسوب األولى  �
 التحكم فى البرمجة الدقيقة  �
 التركيب األساسى للحواسب  �
 مجموعة تعليمات اآللة والبرمجيات  �
 مجموعة تعليمات لمعالج انتل وموتوروال  �
 ت والمخرجات تنظيم المدخال �
 تنظيم الذاكرة  �
 رياضيات الحاسوب  �
 وحدة المعالجة المركزية  �
 المعالجة التتابعية  ومعالجة المتجهات �
 المعالجات المتعددة  �
 النظم المدمجة  �
 طرفيات الحاسب  �
 عائالت المشغالت  �
 نظم الحاسبات الكبيرة  �

 
 :المراجع

� V.CarL Hamacher,Zvonko Vranesic, Safwat G .Zaki, "Computer  Organization ", Mc 
Graw Hill,1996. 

� M. Morries Mano," Computer System Architecture" ,Prentice Hall,1993. 
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 اسم المادة: تقييم أداء الحاسب

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 534 ٢ ٢ ٣ - CMP 210 
 :المحتويات
 .مقدمة عن نمذجة شبكات االصطفاف �
 .ماهى نمذجة شبكات االصطفاف �
 .تقييم شبكات االصطفاف –تحديد المتغيرات  –تعريف  �
  .السبب فى استخدام نماذج شبكات االصطفاف �
 .ماهى األساليب المثالية لبناء نماذج شبكات االصطفاف �
 .بناء نموذج ةماهى دورة حيا �
 .واساليب التحليل المختلفة  –خصائص التحميل على شبكات االصطفاف  �
  .للكميات االساسية المستخدمة فى نمذجة شبكات االصطفاف –قوانيين اساسية  �
 .قانون القوة االنسانية  –قانون ليتل  �
  .اقتراحات انسياب التوزان �
 .المدخالت والمخرجات لشبكات نمذجة االصطفاف  �
  .موذجمدخالت ومخرجات الن �
 .مقدمة عن ضبط عملية قياس االداء –نماذج متعددة االهداف  �
 :المراجع

� Paul Fortier,Howard Michel," Computer Systems Performance Evaluation and 
Prediction", Digital Press,2002. 

� David J. Lilja ," Measuring Computer Performance", Cambridge University 
Press,2000. 
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 اسم المادة: تكنولوجيا نظم الحاسبات 

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 535 ٢ ٢ ٣ - CMP 421 
 :المحتويات
 .تقنيات تصنيع الحاسبات �
 .الخامات واالجهزة �
 .االجهزة الطرفية �
 .س الصالحية ( االعتمادية )يومقايمراقبة الجودة  �
 .التخطيط لشراء وإعداد الحاسب الشخصى  �
 .حاوية الحاسوب �
 .اللوحة األم وتركيبها  �
 .إضافة الكروت اإللكترونية �
 .التوصيالت  �
 .التجهيزات �
 .التطوير �
 .نظم التشغيل  �
 .موضع ثنائى ٦٤المعالجات بطول  �
  .استخدام األجهزة الخارجية �
 .الضوئى تشغيل وحدات التسجيل �
 .استخدام الطابعات / الماسحات الضوئية المجمعة �
  .إصالح األعطال باستخدام االقراص المدمجة �
 .الشبكات الصغيرة  �
 .الشبكات الالسلكية �

 
 :المراجع

� Ian Sinclair, "Build &Upgrade your own PC", second edition, Biddles LTd,2001. 
 

 اسم المادة: الحساب بسماحية الخطأ

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 536 ٢ ٢ ٣ - CMP 110 
 :المحتويات
 مقدمة للنظم عالية التحمل �
 العيوب وتسجيلها  �
 اكتشاف األخطاء  �
 التكراريات الوقائية  �
 البرامج عالية التحمل لألخطاء  �
 ل األخطاء مقاييس تحم �
 حاالت للدراسة �
 :المراجع

� Martine L. Shooman, "Reliability of Computer Systems and Networks", John Wiley 
Interscience,2001. 
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 اسم المادة: التواصل مع الحاسب

 كود المادة

 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب

رينتم  عملي 

CMP 537 ٢ ٢ ٣ - CMP 421 
 :المحتويات
 .جهزة االساسية للربط بالحاسباأل �
 .خطوط نقل البيانات وتوصيالت الذاكرة بالوحدات الطرفية �
 .المقاطعة �
 .التوصيل المتزامن والغير متزامن �
 .الربط التسلسلى ( المتتالى ) والربط المتوازى �
 .الربط التشابهى �
 .تشابهية الى الرقميةالتحويل من االشارة ال �
 .المحوالت من الرقمى الى التشابهى �
 .خطوط نقل البيانات المتتالى والكلى �
 .الربط الالسلكى �
 .روابط خاصة �
 :المراجع

� C. Marlin Brown, "Computer Interface Design Guidelines", Intellect   Books, 1998. 

 
 

 اسم المادة: األنماط والشبكات العصبية

مادةكود ال  
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
CMP 538 ٢ ٢ ٣ - MTH 203 

CMP  410 
 :المحتويات
 .نموذج الخلية العصبية �
 .نموذج ماكلوف بيتس �
 .خوارزم النشر الخلفى �
 .تعليم الشبكات العصبية االصطناعية �
 .الشبكات العصبية االصطناعية تميز االشكال باستخدام �

 
 :المراجع

� S N Sivanandam, M Paulraj," Introduction to Artificial Neural Networks", Vikas 
Publishing Hous Pvt,2003  

� Simon Haykin, "Neural Networks", second edition, Prentice Hall,1999. 
� PWS West, "Introduction to Artificial Neural Networks", 1995. 
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 اسم المادة: تشغيل الحاسب في الزمن الحقيقي

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 محاضرة المعتمدة

 ساعات التدريب
 عملي تمرين

CMP 539 ٢ ٢ ٣ - CMP 110 
 :المحتويات
 .مقدمة لنظم الوقت الحقيقى �
 ى.وصف نظم الوقت الحقيق �
 .ات نظام الوقت الحقيقىمكون �
 .التوصيف الوظيفى لنظام الوقت الحقيقى �
 .االجهزة والبرمجيات واالداء فى نظم الوقت الحقيقى �
 .التصميم التجزيئى والبرمجة فى نظم الوقت الحقيقى �
 .ربط واجهات نظم الوقت الحقيقى �
 .االتصاالت بنظم الوقت الحقيقى �

 
 :المراجع

� Giorgio C. Buttazzo, "Hard Real-tine Computing Systems", Springer,2004. 
� Constance Heitmeyer, Dino Mandirioli , "Formal Methods for Real-Time 

Computing", John Wiley Sons,2002. 

 

 المشاريع والتدريب الصناعي  -ج-٣
 

 
 ١اسم المادة: ندوة رقم ـ 

 كود المادة
 ساعات المادة

اعات إجمالي الس متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC  361  
CMP 361   ساعة معتمدة ٧٢بعد  ٢ ١ - ١  

 
 :االتصاالت والحاسبات

 تدريب الطلبه على عقد الندوات  �
 االشراف على الطلبه اثناء التحضير للندوه �
 تحديد مهمه خاصه لكل طالب ومناقشته فيها  �
 كلمات خاصه بالمشاكل المختلفه فى نظم االتصاالت والحاسبات وتكنولوجياتها الحديثه .تدريب الطلبه على القاء  �
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 ٢اسم المادة: ندوة رقم ـ 

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 362 
CMP 362   ٢ ١ - ١ CMP 361  

ELC 361 
 :االتصاالت والحاسبات

 ) على ان يستخدم التكنولوجيات الحديثه فى هذا المجال . ١ –يقوم الطالب باختيار بند من بنود الندوه السابقه ( ندوه  �
تدريب الطلبه على عقد مناقشات خارج االكاديميه وذلك مع المنتجين ورجال االعمال بخصوص التكنولوجي6ات الحديث6ه   �

 نها فى مجاالت عملهم .والمشاكل التى يقابلو
 

 
 

  ١اسم المادة: المشروع ـ 

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 461   
CMP 461   ساعة معتمدة ١٠٨بعد  ٢ ١ ١ ٢  

 اتصاالت وحاسبات : 
 روع معين او متابعه مشروع مقترح بواسطه الدكتور المشرف يسمح للطلبه تكوين مجموعات القتراح مش �
 يقوم الطلبه بتطبيق معلوماتهم الهندسيه والمهارات الفنيه لتنفيذ التصميم المناسب  �
 )٢يقوم الطلبه باالعداد العام لذك المشروع االولى ويعتبر تدريب عملى وتجهيزى للمشروع التدريبى رقم ( �
 على عرض المشروع وذلك إلقراره بواسطه الدكتور المشرفيجب ان يكون الطلبه قادرون  �
يكتسب الطلبه المهارات االزمه الختيار وتحديد المكونات الكهربيه واالليكترونيه والمواد الخ6ام االزم6ه لتنفي6ذ المش6روع  �

 )٢التدريبى رقم (
 

 
 

  ٢اسم المادة: المشروع ـ 

 كود المادة
 ساعات المادة

ساعات إجمالي ال متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 562   
CMP 562   ٨ ١ ٢ ٦ CMP 461  

ELC 461 
 اتصاالت وحاسبات :

 يتم تدريب الطلبه عمليا على تنفيذ العمل الجماعى �
 حيته يقوم كل طالب بتحليل الدائره الخاصه به فى المشروع بالتعاون مع اعضاء فريق العمل ويحكم على صال �
يستطيع الطالب ان يختبر الجزء الذى نفذه من المشروع ويضيف اليه اى تعديالت لموائمه وظيفته فى المشروع الكامل  �

 اذا لزم 
يقوم الطالب بعم6ل التقري6ر الفن6ى المناس6ب للمش6روع ف6ى نهاي6ه العم6ل م6ع اب6راز وجه6ه نظ6ره الشخص6يه ومقترح6ه ف6ى  �

 التطوير المستقبلى 
 ساعات اسبوعيا لكل فصل  ٣على آخر فصلين دراسيين بمعدل  يتم توزيع المشروع �

 
 
 



 )١٧٤(

 
  ١اسم المادة: تدريب صناعي ـ 

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 563 
CMP 563 ساعة معتمدة ٠٨١بعد  ٦ - - ٣  
 

 اتصاالت وحاسبات: �
 م الطلبه بآداء التدريب الصيفى فى احد الشركات القوميه او المصانع ذات الصله بالتخصصات المعنيه .يقو �
 يتم التصديق على خطه التدريب المعروض بواسطه لجنه متخصصه برئاسه مدير اداره التدريب . �
 يتم تقييم مدى تقدم الطالب فى التدريب بواسطه لجنه متابعه . �
 تدريب بالمواقع العمليه .يتم تنفيذ كل انشطه ال �

 
 
 

  ٢اسم المادة: تدريب صناعي ـ 

 كود المادة
 ساعات المادة

إجمالي الساعات  متطلب سابق
 ساعات التدريب محاضرة المعتمدة

 عملي تمرين
ELC 564 
CMP 564 ٦ - - ٣ CMP 563  

ELC 563 
 

 اتصاالت وحاسبات:
 حد الشركات القوميه او المصانع ذات الصله بالتخصصات المعنيه .تقوم الطلبه بآداء التدريب الصيفى فى ا �
 يتم التصديق على خطه التدريب المعروض بواسطه لجنه متخصصه برئاسه مدير اداره التدريب . �
 يتم تقييم مدى تقدم الطالب فى التدريب بواسطه لجنه المتابعه . �
 يتم تنفيذ كل انشطه التدريب بالمواقع العمليه . �
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 هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء -٤

 
 المواد الهندسية األساسية -أ -٤

 ١عنوان المقرر: اإلنشاء المعماري 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

- ٣ ٢ - ٣ ARC 211 
 المحتويات:

 ياً بأسس ومبادئ اإلنشاء المعماري والتعريف بمواد البناء واستخداماتها.يهدف المقرر إلى تعريف الطالب نظرياً وميدان �
والرموز والمصطلحات المعمارية واإلنشائية للمواد ـ أساسيات أعمال البناء (الحجر، الخشب، الطوب، الخرسانة ، الحديد) ـ  �

اللم ـ طرق العزل ـ مقدمة ألعمال التشطيب.أنواع المباني (هيكلية ، حوائط حاملة) ـ األساسات فواصل التمدد والهبوط ـ الس
 المراجع:

� Abdallah, M.Ahmed.”Building Construction” (Arabic).The Anglo bookshop, Cairo, 

Egypt.1999. 

 

 
 

 ٢-عنوان المقرر : اإلنشاء المعماري

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي ينتمار

ARC 211 ٣ ٢ - ٣ ARC 212 
 المحتويات:

 يهدف المقرر إلى تعريف الطالب نظرياً وميدانياً بأسس ومبادئ اإلنشاء المعماري والتعريف بمواد البناء واستخداماتها. �
خرس66انة ، والرم66وز والمص66طلحات المعماري66ة واإلنش66ائية للم66واد ـ أساس66يات أعم66ال البن66اء (الحج66ر ، الخش66ب ، الط66وب ، ال �

الحديد) ـ أنواع المباني (هيكلية ، حوائط حاملة) ـ األساسات فواصل التمدد والهبوط ـ الساللم ـ طرق العزل ـ مقدمة ألعمال 
 التشطيب.

 المراجع:

� McKay, W.B. “Building Construction”, (English), Longman Group Limited, 1981. 
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 بناءعنوان المقرر : تكنولوجيا ال

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

- - - ٢ ٢ ARC 213 
 المحتويات:

يهدف المق6رر إل6ى التعري6ف الع6ام بالتكنولوجي6ا وعالقته6ا ب6العلم وتطوره6ا ومس6توياتها وعالقته6ا بالبيئ6ات حي6ث يتن6اول المحت6وى 
 -:الموضوعات اآلتية 

 مبادئ وأساسيات التكنولوجيا. �
 العلم وأساسيات التكنولوجيا. �

 تقنية البناء. �
 بنية التكنولوجيا (مادة ـ وسيلة ـ تنفيذ) �
 تطور التكنولوجيا (البدائية والوسطية والمتقدمة). �

 نظم البناء وأساليب التنفيذ. �
 التكنولوجيا والبيئات المحلية. �

 المراجع:

� Dr. Ewerda, M. Mahmoud , " Modern Building Technology " ( Arabic ), 1990. 
 

 
 ١عنوان المقرر : تطبيقات حاسب آلى

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 عملي تمارين المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
CMP 110 ٤ ٢ ٢ ٣ ARC 214 

 المحتويات:

مجاالت العمارة مع إجراء التطبيقات التي تمكن استخدامها بكف6اءة وخاص6ة  يهدف المقرر إلى التعرف بإمكانيات الحاسب اآللي في
 -في مجال الرسم والتصميم ثنائي األبعاد حيث يتناول المحتوى ما يلي :

 مقدمة للتعريف بالحاسب اآللي ومكوناته. �
 استخدامات الحاسب اآللي في مجال العمارة. �
 التعريف ببرامج الحاسب اآللي في مجال العمارة. �
 التصميم والرسم بمساعدة الحاسب اآللي. �
 تطبيقات على الرسم ثنائي األبعاد. �

 المراجع:
� Frey, D., "AutoCAD ®  2006 and AutoCAD ®  LT 2006, Autodesk, 2006. 
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 عنوان المقرر : خواص ومقاومة المواد

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 عالمجمو المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

- ٢ ١ - ٣ ARC 215 
 المحتويات:

المواد الهندسية ـ التوحيد القياسي ـ المواصفات القياسية ـ الك6ودات ـ التفت6يش الفن6ي ـ تكنولوجي6ا م6واد البن6اء والتط6ورات  �
ركام ، األسمنت ، ماء الخلط ، الحديثة ـ واالستخدام المبتكر لمواد البناء ـ تكنولوجيا الخرسانة : مواد الخرسانة المسلحة (ال

صلب التسليح) ـ صناعة الخرسانة ، ضبط جودة األعمال الخراسانية ـ وحدات البناء والقواطيع ـ الجبس ، الجير ، األخشاب 
ـ الحج6ر ـ فع6ل المي6اه الض6ار عل6ى م6واد البن6اء : التزهي6ر ، التآك6ل ، فع6ل الص6قيع ـ ميكانيك6ا االختب6ار ومق6اييس االنفع6ال ، 

 خواص الميكانيكية ، مقاومة وسلوك المواد تحت تأثير األحمال اإلستاتيكية للشد والضغط واالنحناء والقص.ال

 المراجع:

  ١٩٨٥ -أحمد على العريان وعبد الكريم محمد عطا ـ المواد الهندسية ( مقاومتها واختبارها ) ـ عالم الكتب ـ القاهرة �
 
 

 عنوان المقرر : المساحة

 متطلب سابق
 اعات معتمدةس

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

- ٢ ١ ٢ ١ ARC 216 
 المحتويات:

التعرف بأسس وأساليب المساحة المستوية والتصويرية وتطبيقاتها في العمارة ويشمل مقدمة ، مقاييس الرسم ـ الورنيات ـ  �
يطة ـ المساحة بالقياسات الطولية ـ الميزانية ، القياسات ـ الزاوية بالتيودوليت ـ القياسات الطولية ، واألجهزة الزاوية البس

 رسم الخرائط ـ مبادئ المساحة التصويرية واستخداماتها في العمارة. 

 المراجع:

� Duggal , “Surveying”, Vol 2, Indian BK,1996. 
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 عنوان المقرر : نظرية اإلنشاءات

 متطلب سابق
 تمدةساعات مع

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

- ٢ ١ - ٣ ARC 217 
 المحتويات:

التعرف بالمفاهيم األساسية للمنشآت وطرق تحليلها اإلتزان واالستقرار والتواف6ق ، االت6زان الخ6ارجى ، وال6داخلى للمنش6آت  �
 جمالونات ، اإلجهادات العمودية.المستوية المحددة إستاتيكياً : كمرات وإطارات و

إجهادات القص واإللتواء واالجهادات المجمعة ، التشكيالت المرنة ـ مقدمة لتحليل المنشآت غير المحددة إستاتيكياً : طريقة  �
 التشكيالت المتوافقة وطريقة توزيع العزوم ، إنبعاج األعمدة ، مقدمة من المنشآت الفراغية وغير المستوية. 

 المراجع:

� Dr. Eldakhakhni W.M. “Theory of Structures”, Fifth edition, Dar Elmaaref, Cairo, 1995.  

 
 
 

 عنوان المقرر : الظل والمنظور

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

- ٣ ٢ - ٤ ARC 218 
 المحتويات:

ات الطالب الفراغية في مجال التصور الفراغى (الثالثى األبعاد) بطريقة علمية، وتوجي6ه الطال6ب إلمكان6ات تطور وتنمية قدر �
تظليل الواجهات إلبراز الكتل ومدى أهميتها في التشكيل المعماري للكت6ل والواجه6ات م6ع دراس6ة العناص6ر األساس6ية، ظ6الل 

ق للعناص6ر األساس6ية للمنظ6ور ، مس6توى الص6ورة ، مك6ان الن6اظر ، النقط، المستقيمات، المستويات، الكتل ـ والش6رح ال6دقي
مخروط الرؤية ، زوايا الرؤي6ة البص6رية ، نق6اط اله6روب ، المنظ6ور المعك6وس ـ دراس6ة ورس6م المنظ6ور بالحاس6ب اآلل6ي ـ 

عل6ى رس6م من6اظير تدريب الطالب على ظالل التشكيالت المختلفة: عقود ، ساللم ، شرفات ، فتحات ، قباب ، تدريب الطالب 
 لفراغات أو كتل أو مباني مختلفة بالمنظور المواجه ، المنظور الزاوى الثالثى ، الظالل في المنظور. 

 المراجع:

 .١٩٨٠عبد الرحمن محمد نصار ـ الظل والمنظور ـ دار الكتب والوثائق القومية ـ القاهرة  �
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 عنوان المقرر : التحكم البيئى

 متطلب سابق
 معتمدةساعات 

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 213 - - ٢ ٢ ARC 310 
 المحتويات:

يه66دف المق66رر إل66ى تعري66ف الطال66ب بأس66س األداء البيئ66ي وأس66اليب التقي66يم م66ن خ66الل مراح66ل التص66ميم باس66تخدام األدوات  �
لمناخ ومستوياته ، اإلنسان والمأوى والمناخ ، تأثير المناخ على اإلنسان التصميمية ويتناول التعريف بالبيئة وعناصرها : ا

، التبادل الحراري لإلنسان مع البيئة المحيطة ، الراحة الحراري6ة ومقاييس6ها ومع6دالتها ـ التقاس6يم المناخي6ة ـ أق6اليم مص6ر 
ري المب6اني وأس6س المعالج6ات المعماري6ة ـ المناخية ـ هياكل العملية التصميمية م6ن منظ6ور ال6تحكم البيئ6ي ـ الس6لوك الح6را

أسس التصميم الواعي للطاقة ـ أسس التهوي6ة الطبيعي6ة للمب6اني ـ حرك6ة اله6واء داخ6ل وخ6ارج المبن6ى ـ اإلض6اءة الطبيعي6ة 
 ووسائل التحكم المعمارية ـ الطاقة الجديدة والمتجددة.

 المراجع:

� Koesinger, “ Environmental Control Handbook”, 2000 

 
 
 

 ١عنوان المقرر : اإلنشاء المعماري ومواد البناء 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 212 ٣ ٢ - ٣ ARC 311 
 المحتويات:

للمش66روعات المعماري66ة ـ بي66ان  اإلنش66اء المعم66اري : يه66دف المق66رر إل66ى دراس66ة ط66رق اإلنش66اء وخط66وات التنفي66ذ التفص66يلية �
بخطوات تنفيذ المشروع وتسلسل أعمال البناء ـ أعمال الشدات ـ خطوات التنفيذ وإخراج الرسومات للمشروعات (مساقط ، 

إلخ) فواصل … واجهات ، قطاعات إنشائية جزئية ـ أعمال التشطيبات : دراسة تفصيلية (أعمال النجارة ، األعمال المعدنية 
 هبوط ـ مقدمة لنظم اإلنشاء الحديثة ومعدات التشييد.التمدد وال

 :المراجع

�  Mohamed Abd Allah , Building Construction &Building Technology, Anglo Library, Cairo 

2002. 
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  ٢عنوان المقرر : اإلنشاء المعماري ومواد البناء

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 311 ٣ ٢ - ٣ ARC 312 
 المحتويات:

 مواد البناء : يهدف المقرر إلى استكمال التعريف بالمواد ومشاكل البناء وضبط الجودة والصيانة والترميم.  �
ألن6واع الخاص6ة للخرس6انة ، تكنولوجيا الخرسانة : اإلضافات ، تصميم الخلطات ، خواص الخرسانة الطازجة والمتصلدة ، ا �

الوحدات الجاهزة وسابقة الصب ـ المواد العازلة ـ مواد التشطيب ـ البالس6تيك. الش6روخ ف6ي المب6اني : أنواعه6ا ، أس6بابها ، 
 طرق الوقاية والعالج ـ طرق ضبط الجودة والتفتيش الفني ـ االتجاهات الحديثة لصيانة وترميم المباني. 

 المراجع:

� Mohamed Abd Allah , Building Construction &Building Technology, Anglo Library, Cairo 

2002. 

 
 
 

 ٢عنوان المقرر : تطبيقات حاسب آلي 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 215 ٤ ٢ ٢ ٣ ARC 313 
 المحتويات:

ى التعريف بإمكانيات الحاسب اآللي في مجاالت العمارة مع إجراء التطبيقات التي تمكن استخدامها بكفاءة وخاصة يهدف المقرر إل
 -في مجال الرسم والتصميم ثالثي األبعاد واالظهار واأللوان حيث يتناول المحتوى ما يلي :

 التعريف ببرامج الحاسب اآللي في مجال الرسم والتصميم ثالثي األبعاد. �

 عريف ببرامج الحاسب اآللي في مجال اإلظهار المعماري واأللوان.الت �
 تطبيقات على التصميم والرسم ثالثي األبعاد بمساعدة الحاسب اآللي. �
 تطبيقات على اإلظهار واأللوان بمساعدة الحاسب اآللي. �

 المراجع:

� Autocad Manual ( 3 D ) - 3 D Studio Manual Phoyoshop Manual  
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 المقرر : الخرسانة المسلحة واإلنشاءات المعدنيةعنوان 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 218 ٣ ٢ - ٣ ARC 314 
 المحتويات:

 يهدف المقرر إلى تقديم أسس تصميم المنشآت الخراسانية والمعدنية.
تصميم المنشآت الخراسانية ـ تحليل وتص6ميم القطاع6ات المعرض6ة لإلنحن6اء ـ توزي6ع األحم6ال ـ الخرسانة المسلحة : أسس  �

تفاصيل تس6ليح الكم6رات ـ البالط6ات المص6متة ـ األعم6دة ـ الس6اللم ـ البالط6ات ذات األعص6اب والبلوك6ات المفرغ6ة ـ ش6بكة 
 الكمرات ـ البالطات المسطحة. 

ة للمنشآت المعدنية ـ أحمال التصميم ـ تصميم األعضاء المعرضة لقوى محورية أو عزم اإلنشاءات المعدنية : النظم اإلنشائي �
انحن66اء أو ق66ص ـ تص66ميم الوص66الت المربوط66ة والمحوم66ة ـ التفاص66يل اإلنش66ائية للجمالون66ات والهياك66ل المعدني66ة ـ تفاص66يل 

 الوصالت ـ المباني الصلب. 

 المراجع:

� Dr. Hillal, M. “Fundamentals of reinforced concrete”, 1985. 

� Dr. Kamal Hassan, “ Steel structure design”, 1998.  

 
 
 

 عنوان المقرر : األساسات 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 314 - - ٢ ٢ ARC 315 
 المحتويات:

وميكانيكا التربة واختبار وتص6ميم األساس6ات ويع6الج الخ6واص األساس6ية للترب6ة ، تص6نيف يهدف المقرر للتعريف بخواص  �
التربة ، دمك التربة ، انتقال اإلجهادات خ6الل الترب6ة ، انض6غاط الترب6ة ، نظري6ة الت6دعيم ، الض6غط الج6انبى للترب6ة ـ تص6ميم 

 لتربة بالموقع واختبار نوع األساس المناسب.القواعد الضحلة ـ األساسات الخازوقية ـ الحوائط الساندة ـ أبحاث ا

 المراجع:

� Sinha, “Construction & Foundation Engineering”, Mc Graw- Hill, 1997. 
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 ١-عنوان المقرر : التركيبات الفنية والهندسة الصحية 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي نتماري

ARC 312 ٢ ١ - ٣ ARC 410 
 المحتويات:

يهدف المقرر إلى دراسة أسس التصميم واشتراطات التنفيذ للتحكم الصناعى داخل المباني في مجاالت تكيي6ف اله6واء ـ واإلض6اءة 
 والصوتيات واألعمال الصحية.

راري ـ التهوي6ة وتكيي6ف اله6واء ـ م6دخل أحم6ال مدخل : مقاييس ومعدالت الراحة الحرارية ، االنتقال والتخزين والعزل الح �
التسخين والتبريد ، أس6س التص6ميم، التوزي6ع المرك6زى واألجه6زة المنفص6لة ـ التهوي6ة الص6ناعية ، أجه6زة ونظ6م التدفئ6ة ـ 

ير اإلضاءة الصناعية ، آليات الرؤية (الضوء والرؤية) ، مصادر اإلض6اءة الص6ناعية ، تص6ميم اإلض6اءة الص6ناعية ـ المع6اي
 والمعدالت القياسية. 

 المراجع:

� Mcmullan R., Environmental Science in Building, Fifth Edition, Ashford Colour Press Ltd., 

London, 2002. 

 
 
 

  ٢-عنوان المقرر : التركيبات الفنية والهندسة الصحية 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 410 ٢ ١ - ٣ ARC 411 
 المحتويات:

يهدف المقرر إلى دراسة أسس التص6ميم واش6تراطات التنفي6ذ لل6تحكم الص6ناعى داخ6ل المب6اني ف6ي مج6االت تكيي6ف اله6واء ـ  �
 واإلضاءة والصوتيات واألعمال الصحية.

الشدة ، الضغط) ، مستويات الضغط المعدل6ة ، تحلي6ل الص6وت ،  الصوتيات : طبيعة الصوت (السرعة ، الموجات ، التردد ، �
الضوض66اء ، مع66ايير مؤش66رات الراح66ة ، التص66ميم الص66وتى للمب66انى والفراغ66ات ، المراف66ق الهيدروليكي66ة : التغذي66ة بالمي66اه 

حتياج6ات مقاوم6ة والصرف الصحى ، المخلفات السائلة ومياه المطر ـ التجهيزات الص6حية بالمب6انى ، المش6اكل والحل6ول ـ ا
الحري66ق ـ ال66تخلص م66ن المخلف66ات الص66لبة ـ التركيب66ات الكهربي66ة : مقدم66ة التك66اليف والص66يانة وتكام66ل األنظم66ة ـ تطبيق66ات 

 معمارية.

 المراجع:

� Mcmullan R., Environmental Science in Building, Fifth Edition, Ashford Colour Press Ltd., 

London, 2002. 

 
 
 



 )١٨٣(

 
 ١المقرر : التصميمات التنفيذية وطرق اإلنشاء   عنوان

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 312 ٣ ٢ - ٣ ARC 412 
 المحتويات:

 يهدف المقرر إلى دراسة تطوير المشروع االبتدائى إلى مشروع تنفيذى متكامل.  �
لطرف تغطية إنشاء البحور الكبيرة بمواد إنشائية مختلفة وعالقتها بالتفاصيل المعمارية الثابتة والمتحركة ـ  دراسة تفصيلية �

دراسات تشمل أنواع التكس6ية للمب6انى الهيكلي6ة ـ اس6تخدام القطاع6ات المعدني6ة بجمي6ع أنواعه6ا ف6ي تص6ميم نم6اذج الفتح6ات 
 صر السلم بأنواع مواده وتصميماته المختلفة ـ والقواطيع الثابتة والمتحركة ـ دراسات خاصة لعن

 المراجع:

� Ching, F., "Building Construction Illustrated ", 3rd Ed. John Willy & Sons Publishing Inc., 

New York, 2001  

 
 
 

 ٢-عنوان المقرر : التصميميات التنفيذية وطرق اإلنشاء

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات اعات التدريبس كود المادة
 عملي تمارين

ARC 412 ٣ ٢ - ٣ ARC 413 
 المحتويات:

 يهدف المقرر إلى دراسة تطوير المشروع االبتدائى إلى مشروع تنفيذى متكامل.  �
والتفاص6يل إعداد التصميمات التنفيذية وتجهي6ز مجموع6ة الرس6ومات الالزم6ة للتنفي6ذ عل6ى الطبيع6ة ـ الرس6ومات المعماري6ة  �

المعماري66ة وتفاص66يل لتش66كيل القطاع66ات اإلنش66ائية ورس66ومات األعم66ال الص66حية ورس66ومات األعم66ال الكهربائي66ة ورس66ومات 
 الخ) . … األعمال الخاصة (المصاعد 

 المراجع:

� Ching, F., "Building Construction Illustrated ", 3rd Ed. John Willy & Sons Publishing Inc., 

New York, 2001 
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 عنوان المقرر : التصميمات التنفيذية ومستندات التنفيذ 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 413 ٤ ٢ - ٦ ARC 511 
 المحتويات:

ش6روعات وتعريف6ه بق6انون التنظ6يم، وذل6ك بإع6داد يهدف المقرر إلى تدريب الطالب على إع6داد مس6تندات التنفي6ذ الكامل6ة للم �
مجموعة كاملة من التصميمات التنفيذية الصالحة للتنفيذ على الطبيعة لمشروع معطى يش6تمل ض6من عناص6ره عل6ى عنص6ر 

 ذى بحر واسع سبق للطالب تصميمه في مقرر التصميم المعماري بالسنة الرابعة. 

رح العط6اءات وتفريغه6ا واإلس6ناد والتعاق6د والمستخلص6ات ـ حس6اب الكمي6ات تدريب الطالب على إعداد الش6روط العام6ة وط6 �
للبنود المختلفة ـ طرق الرفع والحصر من الطبيع6ة ـ المواص6فات العام6ة ـ تحلي6ل االس6عار للم6واد والعمال6ة ـ ب6رامج الخط6ة 

ـ قوانين تنظيم وتوجيه واشتراطات الزمنية وبرامج المسار الحرج ـ الكميات والمواصفات باستخدام الحاسب اآللي (مقدمة) 
 أعمال البناء ـ دراسات وتطبيقات. 

 المراجع:

� Osama, A. Wakita, , “The Professional Practice of Architectural Working  Drawing “, Jhon 

Willey  3rd edition, 2002.  

 
 
 

 عنوان المقرر : قوانين وتشريعات البناء وممارسة المهنة

 سابقمتطلب 
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 414 - - ٢ ٢ ARC 512 
 المحتويات:

يهدف المقرر إلى التعريف بتشريعات وقوانين البناء المصرية والعالمي6ة وأص6ول والتزام6ات المهن6ة وممارس6اتها ودور المهن6دس 
 -مال ، ويتناول المحتوى :بالنسبة ألطراف تنفيذ األع

قوانين تنظيم وتوجيه أعمال البناء والتشريعات المعمارية وقوانين البن6اء والتخط6يط العمران6ى المكمل6ة ، العق6ود والعمال6ة ،  �
 عقد العمل ، المسئولية ، مسئولية المهندس (المنفذ والمصمم) ، مسئولية المقاول والمالك.

هي66ز مس66تندات التنفي66ذ والط66رح والب66ت والتعاق66د واإلش66راف عل66ى التنفي66ذ والتس66ليم دور المهن66دس ف66ي مرحل66ة التص66ميم وتج �
 االبتدائى والنهائى لألعمال (الحقوق والواجبات).

 قوانين النقابات ، التدريب ، التعاقد. �

 العالقة باالستشاريين لألعمال المتخصصة (صحى ـ كهرباء ـ أعمال ميكانيكية) �

 المراجع:

  - -بشأن توجيه و تنظيم أعمال البناء -٢٠٠٨ لسنه ١١٩قانون رقم  �
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 عنوان المقرر : حصر الكميات وطرق التعاقد 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 414 - - ٢ ٢ ARC 513 
 المحتويات:

اصفات الفنية العامة والخاصة للمبانى بأنواعها المختلفة المصنعة في الموقع وسابقة يهدف المقرر إلى التعريف بإعداد دفاتر المو
التجهيز وإعداد جداول بنود األعمال وكمياتها والشروط العامة والخاصة والتعرف على طرق التعاقد على تنفيذ األعمال ، ويتناول 

 -المحتوى :
 المواصفات العامة والخاصة لبنود األعمال المختلفة. �
 طرق رفع وحصر كميات األعمال من الرسومات وإعداد جداول بنود األعمال وكمياتها. �
 نظم التعاقد المختلفة الشروط العامة والخاصة. �

 طرق اإلعالن عن مناقصة تنفيذ األعمال. �
 تحليل العطاءات والبت والترسية. �
 

 المراجع:

� Seeley, “Civil Engineering Contract Administration & Control”, Macmillan,1995 
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  المعماري المواد التطبيقية والتصميم والمشاريع والتدريب -ب -٤

 المواد التطبيقية اإلجبارية -١-ب  -٤

 
 ١-عنوان المقرر : التصميم المعماري

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

- ٣ ١ - ٦ ARC 221 
 المحتويات:

يهدف المقرر إلى تدريب الطالب على فهم العملية التصميمية بأبعادها المختلفة ودراسات مفهوم المقياس ودراس6ة التوزي6ع  �
السليم لالستعماالت األساسية والربط بينها بعناصر حركة الفراغات الخاصة باألنشطة المختلفة ـ دراسة الواجهات والفتحات 

 فراغ ـ الربط بين االحتياجات اإلنسانية والمناخية واإلنتفاعية.  الالزمة لكل

 المراجع:

� NEUFERT ARCHITECTS'S DATA , Halsted Press  a Division of john Willey & sons Inc., 

New York, USA 2000. 
 
 

 ٢-عنوان المقرر : التصميم المعماري

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات التدريبساعات  كود المادة
 عملي تمارين

ARC 221 ٣ ١ - ٦ ARC 222 
 المحتويات:

يهدف المقرر إلى تدريب الطالب على فهم العملية التصميمية بأبعادها المختلف6ة ـ دراس6ة اإلنش6اء البس6يط لمب6انى ص6غيرة ـ  �
 عات المتنوعة (سكنية ـ عامة). تدريب الطالب على حل المشكالت التصميمية البسيطة لمجموعة من المشرو

 المراجع:

� Steele, J., "Architecture Today", Second edition, Phaeton Press Limited, London, UK, 

2001. 
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 ١-عنوان المقرر : التدريب البصري

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

- ٢ ١ - ٣ ARC 223 
 المحتويات:

تدريب الطالب على المبادئ األساسية للتقنيات الفنية المختلفة للرسم والمشتملة على تقنية استخدام القلم الرصاص ـ النسب  �
يعة ـ مبادئ المنظور والتظليل ـ المستويات األمامية والوسطى والخلفية ـ رسم المرئيات والعناصر المعمارية المختلفة والطب

داخل صالة الرسم بواسطة القلم الرصاص والحبر بقصد تدريب عين الطالب ويده وتهيئته لتذوق النسب والجم6ال ـ دراس6ة 
النماذج المعمارية ـ لتدريب الطالب على تناول المشروعات المعمارية عن طريق القياسات الثالثية باإلضافة إلى ذل6ك القي6ام 

 هدف إلى إلى تطوير وتنمية القدرة اإلبداعية.بمجموعة من المهام البحثية التي ت

 المراجع:

� David Roth, B “understanding colors at home”, Thames & Hudson, 1999. 
 
 

 ١-عنوان المقرر : نظريات العمارة

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

- - - ٢ ٢ ARC 220 
 المحتويات:

يهدف إلى تعريف الطالب باألسس اإلنتفاعية لتصميم الوحدات المختلفة على أساس توفير الكفاءة والراحة  نظريات العمارة: �
واألم66ن ـ وح66دات اإلس666تعمال الخ66اص : الفراغ66ات المعيش666ية والن66وم ، وح66دات اإلس666تعمال الع66ام ، متطلب66ات المس666تفيدين 

 وحدات الخدمة لألفراد وتجهيز المواد والبنية األساسية ، وحدات التوزيع الرأسية واألفقية.والمستخدمين والمواد ، 

 المراجع:
 عرفان سامى ـ نظريات العمارة ( مقرر السنة االولى عمارة ) ـ دار نافع للطباعة والنشر ـ القاهرة �

� Ching, Francis,DK "Architecure Form,Space and Order" N.Y,VNR Company,1979. 
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 عنوان المقرر : الدراسات المعمارية اإلنسانية

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 222 - - ٢ ٢ ARC321 
 المحتويات:

فاهيم المرتبط6ة بالتص6ميم المعم6اري ، حي6ث التعريف بالعمارة كإطار للعلوم اإلنسانية وكذلك تفهم اإلعتبارات اإلنسانية والم �
أنها تكون مدخالً للتصميم مبنياً عل6ى االحتياج6ات المرتبط6ة اإلنس6انية والس6لوكية ـ فه6م مب6ادئ النظري6ات المختلف6ة ـ تك6ون 

يدة ـ االحتياج6ات المجتمعات ـ عالقة اإلنسان بالبيئة ـ اإلدراك والسلوك والثقافة ـ العالقة التبادلية بين السلوك والبيئة المش6
اإلنسانية الخاصة المرتبطة بالمفاهيم االجتماعية ـ المبادئ االنسانية في العمارة الحديثة ـ األس6لوب العلم6ى لوس6ائل اختب6ار 

 العينات وجمع البيانات وطرق التحليل المختلفة ـ تدريب الطالب على إجراءات بحث تطبيقى علمى. 

 المراجع:

 ٢٠٠٣ون و األنسان ، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد عطيه، الفن محسند.  �
 
 

 ٣-عنوان المقرر : التصميم المعماري

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 222 ٣ ١ - ٦ ARC 322 
 المحتويات:

ب عل6ى التعام6ل م6ع التص6ميم المعم6اري لح6ل المش6اكل الفراغي6ة عل6ى يهدف المقرر إلى توجيه وتنمية قدرات وملكات الطال6 �
مستويات التصميم المختلفة متدرجة من عالقات الموقع العام إل6ى الكت6ل والفراغ6ات م6ع االهتم6ام ب6دور اإلنش6اء ف6ي تش6كيل 

كيل المعم66اري خ66الل الفراغ66ات الداخلي66ة والش66كل المعم66اري كإط66ار لالحتياج66ات الوظيفي66ة واالجتماعي66ة والحض66ارية ، التش66
 المفاهيم األساسية للفراغ ، الطابع المعماري على المستويات العمرانية والبيئية واإلنشائية والرمزية ـ 

 المراجع:

� Steele, J., "Architecture Today", Second edition, Phaeton Press Limited, London, UK, 

2001. 
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 ٤-عنوان المقرر : التصميم المعماري

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 322 ٣ ١ - ٦ ARC 323 
 المحتويات:

يهدف المقرر إلى توجيه وتنمية قدرات وملكات الطالب على التعامل مع اإلنشاء كمحدد للفراغات الداخلى والشكل المعماري  �
لنماذج التي تعتمد على الفكرة اإلنشائية كمحدد للفراغ والشكل الجمالى المعماري وتطبيقات للنتائج في من خالل تطبيقات با

 وظائف معمارية مرنة. 

 المراجع:

� Jencks, C., "Architecture 2000 and Beyond", John Wiley & Sons Ltd, UK, 2000. 
 
 

 عنوان المقرر : التصميم المنهجي

 متطلب سابق
 معتمدةساعات 

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 222 - - ٢ ٢ ARC 324 
 المحتويات:

يهدف المقرر إلى رفع كفاءة الطالب في أداء وتنظيم العملي6ة التص6ميمية م6ن خ6الل التع6رف عل6ى من6اهج التص6ميم التقليدي6ة  �
ري66ف بأس66اليب ومن66اهج التص66ميم التقليدي66ة والمس66تحدثة : اس66تعراض خط66وات والمس66تحدثة وأدواته66ا المختلف66ة ويع66الج التع

التصميم شاملة إعداد البرنامج في ضوء االحتياجات والمحددات ، تحليل مكونات المشروع (األجزاء والعالقات والمتغيرات) 
ت والط6رق المس6اعدة ف6ي عملي6ات ، تحديد وبلورة األه6داف ، تط6وير األفك6ار األساس6ية للمش6روع ، مقارن6ة الب6دائل ، األدوا

التصميم ـ تطبيقات ـ مقدمة لإلستفادة من الحاسبات اآللية في دعم مفاهيم ومناهج العملية التص6ميمية بمراحله6ا وخطواته6ا 
 المختلفة والتدريب العلمى.

 المراجع:

 ١٩٩٧على رأفت ـ االبداع الفني في العمارة ـ مركز أبحاث أنتركونسلت ـ مطابع االهرام  �
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 عنوان المقرر : تاريخ ونظريات التخطيط

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 220 - - ٢ ٢ ARC 326 
 المحتويات:

تع6رف عل6ى النش6أة يهدف المقرر إلى التعريف بعوامل االستقرار البشرى في مختلف الحضارات وخص6ائص المدني6ة به6ا وال �
التاريخية لتخطيط المدن ويحتوى على االستقرار البشرى ـ حض6ارات مص6ر القديم6ة وب6الد م6ا ب6ين النه6رين والتع6رف عل6ى 
عوامل االستقرار ومراكز الحضر في كل منهما ـ الحضارة اإلغريقية والحضارة الرومانية وأوجه المقارنة فيم6ا بينهم6ا م6ن 

ين ومراكز الحضر فيهما ـ الثورة الصناعية وما نتج عنها من أفكار واتجاهات لتصور المجتمع خالل مظاهر الحضارة والتمد
 الفاضل ـ التعريف بتخطيط المدن وأهدافه ومستوياته ـ المدنية البصرية القائمة ومشاكلها العمرانية ـ تدريبات بحثية.

 المراجع:

  ٢٠٠٠جلو،القاهرة،أحمد خالد عالم،تاريخ ونظريات تخطيط المدن،مكتبة األن �
 
 

 ٢-عنوان المقرر : نظريات العمارة

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 220 - - ٢ ٢ ARC 327 
 المحتويات:

 الفصل الدراسى األول :

مية للمب6انى العام6ة وتش6مل مب6اني الخ6دمات م6ن تعليمي6ة نظريات العم6ارة : ته6دف إل6ى دراس6ة الفلس6فة والمح6ددات التص6مي �
وثقافية ودور الكتب والمتاحف والمسارح والمبانى الصحية والترفيهية النشطة وغير النشطة والمراكز االجتماعية والمبانى 

 التجارية واألسواق بأنواعها والمكاتب والمبانى السياحية.

 المراجع:

 مقرر السنة الثانية عمارة ) ـ دار نافع للطباعة والنشر ـ القاهرة  عرفان سامى ـ نظريات العمارة ( �

 توفيق احمد عبد الجواد ـ العمارة االسالمية (فكر وحضارة ) ـ مكتبة األنجلو المصرية ـ القاهرة �
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 ٢-عنوان المقرر : التدريب البصري

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 223 ٢ ١ - ٣ ARC 328 
 المحتويات:

 تهدف المادة إلى تهيئة الطالب لتذوق النسب والجمال عن طريق:  �
اس66تخدام الفح66م واألل66وان ف66ي تص66وير المرئي66ات والعناص66ر المعماري66ة والطبيعي66ة ، بغ66رض ت66دريب ع66ين الطال66ب وي66ده عل66ى  �

ر الفن6ي ـ دراس6ة األل6وان : اإلحساس6ات األروماتيكي6ة والكروماتيكي6ة ـ دوائ6ر ولوح6ات استخدام مختلف الخامات في اإلظه6ا
وعالم األلوان ، المجاملة والمشابهة والتفاوت في األلوان ، شدة ودرجة ومفتاح اللون ـ النشاز اللونى ـ الجمع بين األلوان ـ 

لفراغية لألل6وان ـ عوام6ل التواف6ق الل6ونى ـ تطبيق6ات وصف وأسماء األلوان المسافات واالتجاهات والتكوينات السطحية وا
 على نظريات األلوان ـ تصميمات أكروماتيكية وكروماتيكية كتدريب يدوى وبصرى. 

 المراجع:

� Nita Leland - Exploring Color - North Light Publishers - China 1985 – 

�  Patricia Monahan - Drawing Basics - Bath Colour Books Ltd – 1995 

 
 
 

 ١-عنوان المقرر : التدريب المعماري

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 323 - ٣ - ٦ ARC 360 
 المحتويات:

المق66اوالت الوطني66ة.واله66دف م66ن المق66رر ه66و تط66وير ق66درات الط66الب م66ن خ66الل ممارس66ة العملي66ة. ف66ي واح66دة م66ن ش66ركات  �
 ومن المقرر أن توضع خطة التدريب بواسطة لجنة من قسم الهندسة المعمارية. 

وي666تم الت666دريب م666ن خ666الل فص666ل الص666يف، وي666تم رص666د التق666دم للطال666ب م666ن قب666ل أعض666اء الهيئ666ة التعليمي666ة ومس666اعديهم. �
 ويتم تنفيذ التقييم من قبل لجنة من قسم الهندسة المعمارية. 
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 ٢-قرر : التدريب المعماريعنوان الم

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 422 - ٣ - ٦ ARC 460 
 المحتويات:

من المقرر هو تطوير قدرات الطالب من خالل ممارسة العملية. ف6ي واح6دة م6ن ش6ركات المق6اوالت الوطني6ة. وم6ن  والهدف �
ويتم رصد ، ويتم التدريب من خالل فصل الصيف مقرر أن توضع خطة التدريب بواسطة لجنة من قسم الهندسة المعمارية.ال

 ويتم تنفيذ التقييم من قبل لجنة من قسم الهندسة المعمارية. التقدم للطالب من قبل أعضاء الهيئة التعليمية مساعديهم.
 
 

 ٥-عنوان المقرر : التصميم المعماري

 لب سابقمتط
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 323 ٣ ١ - ٦ ARC 421 
 المحتويات:

يهدف المقرر الى دراسة التصميم المعماري للمباني المركبة ذات البحور اإلنشائية الكبيرة دراسة البرامج، بجمع المعلومات  �
عم66ل التص66ميمات المعماري66ة لمب66اني متع66ددة العناص66ر ولمجموع66ات م66ن المب66اني ، م66ع  -ي66ة عليه66ا وعم66ل الدراس66ات التحليل

 االهتمام بدراسة الفراغات الداخلية والخارجية ، 

 المراجع:

� Steele, J., "Architecture Today",-2nd Ed. – Phaeton Press Limited, London, UK, 2001. 

 
 
 

 ٦-ماريعنوان المقرر : التصميم المع

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 421 ٣ ١ - ٦ ARC 422 
 المحتويات:

يهدف المقرر الى دراسة التصميم المعماري للمب6انى المركب6ة ذات البح6ور االنش6ائية الكبي6رة والعالق6ات البص6رية لمجموع6ة  �
تش6مل الدراس6ة ت6دعيم التص6ميم بالنم6اذج  -بين بعضها وبين التكوين الع6ام للمش6روع والبيئ6ة المحيط6ة ب6ه مباني المشروع 

 المعمارية ، وطرق االظهار المجسمة .
 

 المراجع:

� NEUFERT  ARCHITECTS,S DATAT , Halsted press, Division of John Willey & Sons Inc., 

New York , USA. 
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  ١: تخطيط المدن واإلسكان عنوان المقرر 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 326 ٢ ١ - ٣ ARC 423 
 المحتويات:

يهدف المقرر إلى أن يكتسب الطالب القدرات على تفه6م مش6اكل تخط6يط الم6دن واإلس6كان عام6ة وبالمدين6ة المص6رية خاص6ة  �
 أبعادها المختلفة وممارسة تطبيقية التجاهات معالجتها.ب

دراسات أساسية : مشاكل تخطيط اإلسكان في مصر مع اإلشارة إلى بالد العالم المتقدم والتنامى في إطار أبعادها االقتصادية  �
 واالجتماعية والحضارية وغيرها والمداخل والمفاهيم المختلفة لحلها.

إقليمها كوحدة تخطيطية ، نظريات التخطيط الشامل والت6دريجى وتطبيقات6ه عل6ى الم6دن القائم6ة دراسات التخطيط : المدينة و �
والجدي66دة ـ أس66س ونظري66ات اس66تعمال األراض66ى ، المن66اطق والمجتمع66ات الس66كنية ، المن66اطق المفتوح66ة ، مراك66ز األعم66ال ، 

 الخدمات بأنواعها ، مناطق الصناعة ، شبكات الطرق.

 المراجع:

 التونى ، نسمات عبد القادر ـ عن االسكان والعمرانسيد محمد  �

 
 ٢عنوان المقرر : تخطيط المدن واإلسكان

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 423 ٢ ١ - ٣ ARC 424 
 المحتويات:

تفه6م مش6اكل تخط6يط الم6دن واإلس6كان عام6ة وبالمدين6ة المص6رية خاص6ة يهدف المقرر إلى أن يكتسب الطالب القدرات على  �
 بأبعادها المختلفة وممارسة تطبيقية التجاهات معالجتها.

دراسة اإلسكان : اتجاهات ونظم العملية الس6كنية ، اإلنس6ان والنم6اذج الس6كنية ، عملي6ة تخط6يط وتص6ميم المن6اطق الس6كنية  �
 لبيئية المؤثرة عليها.والعوامل االقتصادية واالجتماعية وا

مشروع تخط6يط وإس6كان مش6ترك : مش6روع رف6ع وتقي6يم مش6اكل التخط6يط واإلس6كان ألح6د المن6اطق القائم6ة ث6م تخطيطه6ا ،  �
 واالستفادة من نتائج الدراسة في تخطيط منطقة مستجدة. 

 المراجع:

 سيد محمد التونى ، نسمات عبد القادر ـ في تصميم وتخطيط المناطق السكنية ـ  �
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 ٣عنوان المقرر : نظريات العمارة والفنون 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 326 - - ٢ ٢ ARC 425 
 المحتويات:

المعاص6رة ـ اإلتجاه6ات  نظريات العمارة : يهدف إلى دراسة االتجاهات المعماري6ة ف6ي الق6رن التاس6ع عش6ر كمقدم6ة للعم6ارة �
 الرومانتيكية ـ الفجوة بين العمارة اإلنشائية والتطورات نحو اإلكلينيكية ـ عبور الفجوة في أوربا وأمريكا.

يهدف لدراسة اإلطارات الفلسفية والفكر في العمارة اإلسالمية ـ دراسة تحليلية مقارنة ألمثلة من العصر اإلسالمى في العالم  �
 لعرب في الشام ، بغداد ، األندلس ـ العمارة المصرية من خالل العصور اإلسالمية. العربى : عمارة ا

الفنون : يهدف لعرض التطور الفني والقيم الجمالية على مر العصور ـ تحليل أمثلة للفن في فجر التاريخ وفى مصر القديمة  �
عصر النهضة والعصر الحديث ، عالقة الفن وحضارات ما بين النهرين والعصور الكالسيكية ـ دراسة مدارس التصوير في 

 بالعمارة مع تتبع اإليجابيات والسلبيات. 

 المراجع:

� Spiro Kostof, "History of Architecture", New York, USA. (1996). 
 
 

 ٧-عنوان المقرر : التصميم المعماري

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 وعالمجم المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 422 ٣ ١ - ٦ ARC 521 
 المحتويات:

 تعميق الفكر المعماري للطالب من خالل تدريبه على مداخل تصميمية مختلفة. �
دراسة تحليلية لبدائل التصميم لمشاريع مباني عامة وسكنية للوصول إلى تكوين معمارى وعمرانى لكتل المباني وإلى أنسب  �

ه6ا المح6ددات التص6ميمية والوظيفي6ة واإلنش6ائية والبص6رية والبيئي6ة للفراغ6ات المعماري6ة ، م6ع تطبي6ق البدائل الت6ي تحق6ق ب
القوانين المنظمة للبناء ـ مشاريع ذات حلول مركبة لها بعد عمرانى ومرتبطة ب6الواقع التطبيق6ى ـ الط6رق المختلف6ة إلخ6راج 

 الرسومات المعمارية ـ نماذج مجسمة.

 المراجع:

� Joseph de Chiara, John Calendar, “Time Saver Standards for Building Types”, McGraw- 

 Hill, 2003 . 
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 عنوان المقرر : تخطيط المدن  

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 424 ٣ ١ - ٤ ARC 522 
 المحتويات:

مقرر ، المداخل والدراسات التخطيطية للمدينة ويركز على منهجية العملية التخطيطية وطرق التحليل وتنمية قدرات يتناول ال �
 الطالب  في مجال تخطيط المدن نظرياً وتطبيقياً.

ط دراسات التنمية والتخطيط واالستيطان : المخطط الهيكلي والمخطط العام للمدينة : عناصر وتسلس6ل عملي6ة إع6داد المخط6 �
الع66ام ، اإلط66ار اإلقليم66ى ، الدراس66ات الطبيعي66ة و االقتص66ادية والديموجرافي66ة واالجتماعي66ة ، اإلط66ار التش66ريعى  ـ األوض66اع 
الراهنة ، الهيكل العمرانى ، استعماالت األراضى ، المحددات والمشاكل واالمكانات ، االهداف والغايات ، البدائل التخطيطي6ة 

ل التنفيذ والمتابعة ، دراسات االستيطان ، الدراسات التخصصية لمختلف مناطق وعناصر المدينة ، التقييم واالختيار ، وسائ
 ـ دراسة مفاهيم التحسين واالرتقاء العمرانى وتنمية المجتمعات نظرياً وتطبيقياً .

 مشروع تخطيط في إحدى المدن  القائمة او الجديدة . �

 المراجع:

 احمد خالد ـ تخطيط المدن ـ  �

 تخطيط المدن نايف محمود عتريقواعد  �

 
 عنوان المقرر : التصميم العمراني

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 423 ٢ ١ - ٣ ARC 525 
 المحتويات:

ة والبيئ6ة المبني6ة وتنمي6ة ق6درات الطال6ب عل6ى يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالتصميم العمراني في مج6ال البيئ6ة الطبيعي6 �
 تطبيق مداخل التصميم العمراني المختلفة في ظروف البيئة المصرية.

تعريف التصميم العمراني وعالقته بالعلوم التخطيطية والمعمارية وغيرها ـ المداخل والمفاهيم المختلفة للتصميم العمراني ـ  �
 اس لمبادئ التصميم.اإلدراك والثقافة والبيئة الطبيعية كأس

التش66كل الفراغ66ي للمدين66ة : طابعه66ا وعناص66رها وكيفي66ة إدراكه66ا ، مح66ددات التش66كيل الطبيع66ة والثقافي66ة ، هياك66ل التص66ميم  �
 العمراني للمدينة ـ الفراغ العمراني ـ عناصر التشكيل وأساس التصميم العمراني كوسيلة للتنمية العمرانية.

في مجال البيئة الطبيعية والبيئة المبنية وتنمية قدرات الطالب على تطبيق مداخل التصميم  تعريف الطالب بالتصميم العمرانى �
 العمرانى المختلفة في ظروف البيئة المصرية.

تحليل الموقع: األبعاد الطبيعية والبص6رية والثقافي6ة ، المتغي6رات ، العناص6ر والم6ؤثرات ، ت6أثير الطبيع6ة عل6ى التص6ميم م6ن  �
اعية والبصرية، النباتات واستخداماتها ، االتزان االيكولوجى ، مفردات وعناصر التصميم ، تصميم وتش6كيل الناحيتين االنتف

  المواقع بعناصرها الطبيعية والمبنية ، مشروع عمرانى تطبيقى.

 المراجع:

� Viljoen, “Cplus Continuous Productive Landscapes”, Archiectur, 2005. 
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 شروع التخرجعنوان المقرر : م

 متطلب سابق

 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملي تمارين

ARC 521 ٣ ١ - ٦ ARC 560 

 المحتويات:
الوصول الى الحلول التصميمية والمتكاملة ذات االبعاد المعمارية والعمرانية بما يعبر عن اتجاهات ومناهج الفكر والتصميم  �

اري ـ دراسة بحثية جماعية للمحددات التصميمية وتحليل مشاريع مباني عامة مختلفة والوظائف وصوال الى البرنامج المعم
الشامل للمشروع ودراسة تحليلية للبدائل المختلفة للتصميم للوصول الى انسبها ـ تص6ميم الفراغ6ات المعماري6ة والعمراني6ة 

بيئية واالنشائية واالنسانية والثقافية ـ مشروع معماري متكامل يحقق حصيلة بما يحقق المحددات التصميمية والوظيفية وال
 المعارف والدراسات المعمارية والتكنولوجية والعمرانية لسنوات دراسة الطالب .

 

 المواد التطبيقية االختيارية -٢-ب -٤
 التخطيط والتصميم العمرانيمواد  -أ-٢-ب -٤

 الناميةعنوان المقرر : اإلسكان في الدول 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 321 - - ٢ ٢ ARC 430 
 المحتويات:

يهدف المقرر إلى التعريف بمشاكل اإلسكان والمناطق السكنية في الدول النامي6ة وإل6ى تق6ديم الم6داخل المختلف6ة للتعام6ل م6ع  �
مع التركيز على الطبيعة المركبة لمجهودات التنمية وأهمية الوعى بالجوانب االجتماعية الثقافي6ة واالقتص6ادية  هذه المشكلة

 ودور المشاركين في إنجاحها.

 المراجع

� Alfred N. Page, Warren R. Seyfried, Urban Analysis: Readings in Housing and Urban 

Development , Published byScott, Foresman, 1970. 
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 عنوان المقرر : التجديد واالرتقاء الحضري 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 321 - - ٢ ٢ ARC 431 
 المحتويات:

س6تفادة القص6وى م6ن إمكان6ات يهدف المقرر إل6ى تق6ديم م6داخل ومف6اهيم التجدي6د واالرتق6اء الحض6رى والتأكي6د عل6ى مب6دأ اال �
البيئات المشيدة القائمة ومواردها البشرية والعمرانية ـ والتعريف بتجارب التحسين واالرتقاء (المحلية والعالمية) وتقييمها 
ـ66 تحلي66ل العم66ران بالم66دن القائم66ة ـ مش66اكل العم66ران القائم66ة ـ أس66باب الت66دهور والت66داعى وظ66واهره ـ الجوان66ب االجتماعي66ة 

تصادية ـ ح6االت المن6اطق العمراني6ة والوس6ائل والتقني6ات لمعالجته6ا ـ عملي6ات التجدي6د واالرتق6اء ـ خصوص6ية عملي6ات االق
التحسين العمرانى ـ التنمية والتطوير ـ إعادة التأهيل ـ التحسين واالرتقاء ـ المحافظة والصيانة ـ نم6اذج ودراس6ات تطبيقي6ة 

 وتخطيطها التفصيلى.
كل اإلسكان : عرض وتقييم ـ نماذج لالتجاه6ات والمنظ6رين ـ تنمي6ة المن6اطق الس6كنية: اإلط6ار السياس6ى المدخل لحلول مشا �

واإلدارة والتنظيمى ـ المواقع والعالقات العمرانية ـ اقتصاديات تنمية المناطق السكنية ـ مفاهيم التمكين والمشاركة ـ تخطيط 
اسية ـ االنساق التقليدي6ة والمط6ورة ـ تقس6يم األراض6ى ـ أنم6اط اإلس6كان وتشكيل المواقع السكنية: الوحدات التخطيطية األس

المالئمة ـ التنسيق المعماري ومعالجة الفراغات الخارجية ـ الفراغات كمورد ـ ترابط وتكامل الفراغات الداخلي6ة والخارجي6ة 
 نماذج وتطبيقات ودراسات بحثية. 

 المراجع:

� James A. Kushner, Comparative Urban Planning Law: An Introduction to Urban Land 

Development Published by Carolina Academic Press , 2003. 
 
 الدراسات المعمارية والبيئيةمواد  -ب -٢-ب -٤

 عنوان المقرر : التصميم والتخطيط البيئي والطاقة

 سابقمتطلب 
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 325 - - ٢ ٢ ARC 432 
 المحتويات:

مراجع66ة المج66االت البيئي66ة ومس66توياتها ـ المن66اطق المناخي66ة العمراني66ة ف66ي مص66ر ـ المالم66ح وتوص66يات التص66ميم والتنمي66ة ـ  �
يم المحافظ6ة عل6ى الطاق6ة ـ مؤش6رات الراح6ة واالحتياج6ات االنس6انية ـ ال6نظم االيكولوجي6ة ـ التصميم البيئي المتكامل ـ مفاه

الحماية من العوامل الطبيعية : التصحر ـ حركة الرمال ـ الشواطئ ـ السيول ـ مدخل للتعامل مع التلوث الجوى والس6طحى ـ 
بيئة الحرارية ـ اإلظالل والتشميس ـ احتياجات اإلض6اءة المعايير والمؤثرات البيئية والتشكيل وتصميم المواقع ـ الشمس وال

الطبيعية ـ األيروديناميكية المعمارية ـ التصميم لتخلل الهواء والحماية من الرياح ـ مدخل للطاقة المتجددة ـ الطاقة الشمسية 
لبيئة الداخلية والخارجية: األسس األساليب والكفاءة ـ االستخدامات ـ الحسابات والجدوى ـ معايير التصميم ـ تكامل األنظمة ا

 وإمكانات تحسين األداء.

 المراجع:

� Anne R. Beer, Catherine Higgins, Environmental Planning for Site Development; A 
Manual for Sustainable Local, Published by Taylor & Francis, 2000. 



 )١٩٨(

 
 عنوان المقرر : الحفاظ الحضري و البيئي 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 424 - - ٢ ٢ ARC 530 
 المحتويات:

المن66اطق ذات الحض66ارة الخاص66ة ف66ي ظ66ل ته66دف ال66دورة إل66ى تق66ديم تعري66ف إلنق66اذ وص66يانة ومراقب66ة التص66ميم العمران66ي ف66ي  �
والتركيز على مواهب التصميم والتخطيط المتكامل مع السياق الحضري وثقافتها وإعطاء تعريف إلنقاذ  --الموارد المحدودة 

 البيئة الطبيعية .

 المراجع:

� Dr. Shafak El Wakeel,” Construction Equipments in sites”, Ain Shams University press, 

2006.   
 
 
 مواد تكنولوجيا البناء -ج -٢-ب -٤
 

 عنوان المقرر : معدات التشييد والبناء 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 213 - - ٢ ٢ ARC 330 
 المحتويات:

عملي66ات التش66ييد ومع66دالت واقتص66اديات تش66غيلها حي66ث يتن66اول المحت66وى  يه66دف المق66رر إل66ى التعري66ف بالمع66دات المس66تخدمة ف66ي
 -الموضوعات التالية :

التعري66ف بالمع66دات المس66تخدمة ف66ي الموق66ع م66ن مع66دات للحف66ر وال66ردم ومع66دات النق66ل والرف66ع ومع66دات التش66غيل (األون66اش  �
 والروافع ومعدات الضخ ، الدنابر) ومحطات الخلط المركزية والتنقلية.

 حات المستخدمة لتشغيل معدات التشييد والبناء.المسا �

 تنظيم موقع العمل. �
 اقتصاديات وإدارة التشغيل ، شراء ، تخزين ـ إيجار ـ صيانة). �
 تطبيقات عملية على تصميم موقع لمشروع محدد باستخدام المعدات مع وضع برنامج التشغيل.  �

 المراجع:

� Dr. Shafak El Wakeel,” Construction Equipments in sites”, Ain Shams University press, 

2006.   
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 عنوان المقرر : اقتصاديات البناء 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 312 - - ٢ ٢ ARC 430 
 المحتويات:

لمباني وعناص6ره والط6رق المختلف6ة لترش6يد العملي6ة التص6ميمية وترش6يد تك6اليف يهدف المقرر إلى التعريف بطرق تحليل تكاليف ا
 -تنفيذ األعمال وتكاليف المبنى ويتناول المحتوى ما يلي :

 أسس ومبادئ اقتصاديات البناء. �
 اقتصاديات المباني (الدول النامية والمتقدمة). �

 دراسات الجدوى االبتدائية والتفصيلية. �
 كل المبنى ـ طريقة االنشاء ـ االرتفاع ، التوزيع الداخلى ـ الكفاءة الداخلية).اقتصاديات التصميم (ش �
نظ66م التعاق66د (المق66اول الع66ام ، تس66ليم مفت66اح ، التص66ميم والتنفي66ذ ، نظ66م إدارة المش66روع) وت66أثير ذل66ك عل66ى التكلف66ة الكلي66ة  �

 للمشروع.
 ة المتغيرة ، نظام التنفيذ ، إدارة المشروع).اقتصاديات التنفيذ (التكلفة الكلية ، التكلفة الثابتة ، التكلف �
 عناصر مختلفة (مواد ، عمالة ، آالت ، التخزين والتشوين في الموقع). �

 المراجع:

� Shutt, “Economics for the construction industry”, Longman, 1995.  
 
 

 عنوان المقرر : تكنولوجيا البناء ونظم اإلنشاء

 متطلب سابق
 ةساعات معتمد

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 213 - - ٢ ٢ ARC 433 
 المحتويات:

يه6دف المق66رر إل66ى التعري6ف بأس66اليب البن66اء المتط66ور والمط6ورة وتطبيقاته66ا ودراس66ة تقني66ات وط6رق التص66نيع ف66ي المواق66ع  �
تنفيذ ل6نظم اإلنش6اء المختلف6ة التقليدي6ة والمط6ورة والممكن6ة والط6رق والمصانع باإلضافة إلى دراسة اقتصاديات التطبيق وال

سابقة التجهيز ويشمل التعريف بمفاهيم التكنولوجيا ـ خلفية تاريخية تكنولوجيا البناء في الموقع ـ الطرق المميكنة ـ اآلالت 
ز واإلنتاج بالجملة ـ أسس اختي6ار ال6نظم ـ ميكنة طرق التنفيذ ـ تكنولوجيا سبق التجهيز ـ المداخل واألساسات ـ سبق التجهي

اإلنشائية مجاالت التداخل بين النظم ـ التص6ميم ـ التص6نيع والتنفي6ذ ـ اقتص6اديات التص6ميم التعاق6د والب6دائل ط6رح المش6روع 
 للتنفيذ ـ اقتصاديات إقامة المبنى ـ التصنيع ـ التنفيذ بالموقع ـ النقل والتشوين ـ التخزين ـ اإلنهاء.

 جع:المرا

� Dr. Hayder, F.A., “Building Construction”, Sixth Edition, Monshaet Elmaaref, Alexandria, 

1988. 
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 عنوان المقرر : توحيد قياسي    

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 312 - - ٢ ٢ ARC 434 
 ويات:المحت

يهدف المقرر إلى التعري6ف بمب6ادئ التوحي6د القياس6ى للمنش6آت وأس6اليب القي6اس وأنواعه6ا والمودي6ول األساس6ى وط6رق التص6ميم 
باستخدام الموديول مع تدريب الطالب على استخدام الكمبيوتر في تصميم الوحدات المديولية ، يتناول المحتوى الموضوعات اآلتية 

:- 
 ياس الكلى ـ المقياس االعتبارى ـ المقياس الفعلى ـ التوافق)أنواع المقاييس (المق �
الموديول (الموديول األساسى ـ الموديول التضاعفى ـ الموديول اإلنش6ائى ـ المودي6ول التص6ميمى ـ  المودي6ول التخطيط6ى ـ  �

 الموديول التوافقى)
 التوفيق القياسى. �
 االنتاج بالجملة ـ أساسيات التطبيق ـ التكرار. �
 ومبادئ سبق التجهيز. أساسيات �

 اإلنشاءات الممكنة بالموقع وبالطرق التقليدية. �

 المراجع:

� Mc Caffer, R., Hassan, I.,”Globalization in The Construction Industry”, loughborough 

University, UK, 1998 

 
 
 

 عنوان المقرر : اقتصاديات بناء متقدمة  

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب مادةكود ال
 عملي تمارين

ARC 410 - - ٢ ٢ ARC 531 
 المحتويات:

يهدف المقرر الى دراس6ة الجوان6ب االقتص6ادية للمب6اني ونطاقه6ا وال6وعى بعناص6ر ومالم6ح التكلف6ة خ6الل التص6ميم والتنفي6ذ  �
تكلف6ة خ6الل االض6افة ال6ى التعري6ف بدراس6ات الج6دوى االقتص6ادية والتشغيل والهدم وتقديم المهارات والتقنيات للتحكم ف6ي ال

 للمشروعات ومكوناتها .
االقتصاد القومى وتأثيره على صناعة وعمليات البناء ـ دراسات عناصر التكلفة ـ التقديرات ـ عمليات العطاءات ـ تقييم بدائل  �

رق التحكم التمويلية ـ ادارة وصيانة وهدم المباني  ـ تحليل استثمارات رأس المال ـ العمر االقتصادي واالحالل ـ العمليات ـ ط
 التكلفة والعائد ،دراسة جدوي المواقع وتقييمها اثناء وما بعد التنفيذ ـ استخدام الحاسب اآللي ـ حالة وتطبيقات .

 :المراجع
� Shutt, “Economics for the construction industry”, Longman, 1995. 
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 ر : الحاسبات االلية في العمارة  عنوان المقر

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 314 ٢ ١ - ٣ ARC 532 
 المحتويات:

ت والتطبيقات التي يهدف المقرر الى التعريف بامكانات الحاسبات االلية في مجاالت العمارة والعمران وتقديم االدوات التقنيا �
تمكن من استخدامها بكفاءة خالل مراحل اعداد البرامج وتحليلها واظهار التص6ميمات وتقييمه6ا واع6داد الرس6ومات الثنائي6ة 

 والثالثية االبعاد واستخالص حساباتها .
اس6تخدامات الحاس6ب  مقدمة عن الحسابات االلية ومكوناتها ـ البرمجة واللغ6ات ـ التعري6ف بالمش6اكل واحتياج6ات المص6مم ـ �

اآللي في عمليات البرمجة والتصميم المعماري : قواعد البيانات ـ معالجة النصوص ـ الحس6ابات وج6داول البيان6ات ـ الرس6م 
الب6دائل والتقي6يم ـ التص6ميمات االبتدائي6ة التص6ميمات التنفيذي6ة والكمي6ات  ـ الحاسب اآللي في التصميم : البرامج ـ واالظهار

ادارة المشروعات ـ الحاسب اآللي في البحوث : تحليل البيئات وتمثيلها ـ االخ6راج المكتب6ى وغيره6ا ـ امثل6ة  والمواصفات ـ
وتطبيقات : التصميم بالحاسب ـ تحليل نظم االنشاء ـ الدراسات البيئية : االضاءة ـ الشمس والظالل ـ الحاسبات الحراري6ة ـ 

 المكتبى وغيرها . االظهار الثالثى االبعاد ـ االخراج والتحرير

 المراجع:

� Bauke de Vries, Jos van Leeuwen, Henri Achten , Computer Aided Architectural Design 

Futures  Published by Springer, 2001. 

 
 
 

 عنوان المقرر : نظم ومواد بناء حديثة 

 تطلب سابقم
 ساعات معتمدة

 المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
 عملي تمارين

ARC 434 - - ٢ ٢ ARC 533 
 المحتويات:

يهدف المق6رر إل6ى التعري6ف ب6نظم وم6واد البن6اء المتقدم6ة وخصائص6ها ومع6دالت تنفي6ذها واقتص6ادياتها واآلالت والمع6دات الالزم6ة 
 -حتوى:للتنفيذ ويتناول الم

 … )نظم اإلنشاء الحديثة الممكنة (البالطات المرفوعة ـ الشدات النفقية والطائرة والمنزلقة ـ  �
 تصنيع المباني (وحدات سابقة التجهيز بأنواعها. �
 تأثير اختيار نظم اإلنشاء على تصميم المبنى ونظامه اإلنشائى. �

كس6ية ـ ال6دهانات ـ الم6واد العازل6ة للح6رارة والرطوب6ة والص6وت مواد اإلنشاء الحديثة (االضافات الخرسانية ـ الم6واد االيبو �
 واألشعة 

 تقييم التنفيذ بنظم اإلنشاء والمواد الحديثة في المشاريع المختلفة في الدول النامية والصناعية. �

 المراجع
 .١٩٩٧على رأفت ـ االبداع االنشائى في العمارة ـ مركز أبحاث انتركونسلت ـ مطابع االهرام ـ القاهرة  �
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 هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج -٥
 
 المواد الهندسية األساسية:  -أ  -٥

 اسم المادة :ميكانيكا المواد 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين
MEC 101 ٣ ٢ - ٣ MNF 211 

 المحتويات:
 اد و اإلنفعال لمواد مطيلية و قصيفة بإستخدام إختبار شد قياسي مخطط العالقة بين اإلجه �
 قوة القص و العالقة بينهما بالرسم البياني  –عزم اإلنحناء  �
اإلجهاد الن6اتج ع6ن اإلنحن6اء لمقط6ع كم6رة ذات أش6كال مختلف6ة و اجه6ادات الق6ص للكم6رات المباش6ر منه6ا و الن6اتج ع6ن  �

 االنحناء 
 األعمدة ذات مقطع دائري ومقاطع مختلفة  عزم االلتواء / اجهاد اللي �
 اإلجهادات الرئيسية  –اإلجهاد المركب  �
 اإلجهاد الحراري و تأثير درجة الحرارة عليه  �
 طاقة اإلنفعال لعضو مرن  �
 العزم األول للمساحة ، مركز الثقل ، عزم القصور لمساحة مستوية بالنسبة الي مركز ثقلها  �
 القصور الذاتي القطبي  عزم –نظرية المحاور المتوازية  �
 انحراف الكمرات  �
 .....)  -انحراف –زحف  –صدم  –لي  –صالدة  –اختبار المواد ( شد  �
 .....) -أوعية ضغط  –مختارة ( يايات حلزونية  موضوعات �

 المراجع:
� R.K . Rajput , Engineering Material, 2004. 
� R.C. Nibbler , " Mechanics of Materials ", Print ice Hall – Periodicals , 2005.  
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 اسم المادة : أساسيات علم المواد 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين
MNF 100 ٣ ٢ ٢ ١ MNF 212 

 المحتويات:
 مقدمه بأنواع المواد المستخدمة هندسيا مع عرض لخواصها  �
ين الذرات و التركيب األساسي للذرات و الجدول الدوري للعناصر و الروابط المعدنية و األيونية و التساهمية الروابط ب �
الم66واد متع66ددة البلل66ورات التركي66ب البلل66وري للفل66زات و البلل66ورات  –التركي66ب البلل66وري للم66واد . الم66واد الغي66ر بللوري66ة  �

سداس66ية و ك66ذا حس66اب الكثاف66ة و اإلتجاه66ات البللوري66ة و األس66طح و مركزي66ة الجس66م و المركزي66ة الس66طح و البلل66ورات ال
 الكثافة السطحية و الكثافة الطولية 

األخطاء  –األخطاء النقطية و الفراغات و األخطاء البينية و الشوائب في المحاليل الجامدة  –أخطاء الرحي في الجوامد  �
 الخطية و السطحية و الحجمية. 

تأثير الحج6م البيب6ي عل6ي  –طاء الخطية في التصليد باإلنفعال الدائم والتصليد بالمحاليل الصلبة نظم اإلنزالق و دور األخ �
 الصالدة 

الخواص الميكانيكية للمواد . اختبار الشد و منحني اإلس6تطالة و المتان6ة ق6انون ه6وك و اجه6اد الخض6وع و اجه6اد الش6د  �
ن66ة . الف66رق ب66ين منحن66ي اإلجه66اد و اإلنفع66ال الحقيق66ي و األقص66ي و اجه66اد الكس66ر الجس66اءة و الرجوعي66ة وح66دود المرو

 الهندسي . إختبار الصالدة و إختبار الصدمة 
الخواص الكهربية للمواد التوصيل اإللكتروني األيوني و مستويات الطاقة لإللكترونيات . المقاومة الكهربية . خص6ائص  �

 يزو كهربية و العوازل كهربية للمواد و أشباه الموصالت المواد الفرو كهربية و الب
 التوصيل الحراري و اإلجهادات الحرارية  –الطاقة الحرارية  –الخواص الحرارية للمواد  �
اإلنعك6اس و الحي6ود الض6وئي و اإلمتص6اص و الش6فافية و  –التفاعل ب6ين الم6واد و الض6وء  –الخواص الضوئية للمواد  �

 األعتام اإلضاءة و التصوير و الليزر 
  المواد الفرو مغناطيسية المغناطيس الدائم و المغناطيس المتغير. التخزين المغناطيسي –سية للمواد الخواص المغناطي �

 المراجع:
� R. K. Rajput , " Material since , 2004.  
� R. S . Sehda, "" Material since , 2004. 
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 )١اسم المادة :   ميكانيكا االالت  (

 متطلبات  المقرر 
 ة ساعات معتمد

 عملى  تمارين  المجموع  محاضرات  ساعات التدريب  كود المادة  

MEC102 ٣ ٢  -  ٣  MNF 213  

 المحتويات : 
 القوى الفعالة . –حركة منظومة الجسيمات  -قوانين نيوتون–منظومة الجسيمات  �
 –ة م6ن الجس6يمات ح6ول مرك6ز ثقله6ا حركة مركز الثقل والحركة الدورانية لمجموع6 –كمية الحركة الخطية والدورانية  �

 مبادئ الدفع وبقاء الحركة. –مباءدى الطاقة والشغل –بقاء الطاقة وبقاء كمية الحركة 
المبادالت الخاصة بدوران جسم صلب حول محور ثابت  –الدوران حول محور ثابت  –ميكانيكا األجسام الصلبة :األنتقال  �

العجل6ة المطلق6ة  –والسرعة النسبية فى مس6توى مرك6ز ال6دوران اللحظ6ى  الحركة العامة فى مستوى السرعة المطلقة –
 والعجلة ). والنسبية فى مستوى حركة األجسام الصلبة فى مستوى (طريقة القوى

 مبادئ األمبير . –القصور االذاتى لألجسام معادل  �
 محددة .الحركة ال–سائل الخاصة بحركة األجسام الصلبة ومجموعة من األجسام الصلبة حل الم �

 المراجع :
� Ferdinand P.Beer& E.Russell Johnston, Vector Machines For Engineers- Dynamics, 

Mac Graw-Hill  . 
 
 

 

 )                                         ١اسم المادة : رسم ماكينات (

 متطلبات  المقرر 
 ساعات معتمدة 

 عملى  تمارين  المجموع  محاضرات  ساعات التدريب   كود المادة

MNF 101 ٣ ٢ - ٣ MNF 214 

 المحتويات : 
 نظام ايزو العالمى . –الحدود والتجاوزات فى األبعاد  –األبعاد  �
 تطبيقات .–الرسومات التنفيذية  –وضع عالمات التشغيل على األسطح  �
 امير والقالوظ .انواع المس–تجميع األجزاء بواسطة المسامير   –الرسومات التجميعية   �
 طرق تأمين األجزاء المثبتة بالمسامير المختلفة . �
 تطبيقات .–طرق التجميع والتثبيت –أنواعها  –والخوابير  بورالن �

 المراجع :
� Mamdouh Saber" Machine Drawing 1", 2002-2008. 
� James H-Earle" Graphics for Engineers", .2002. 
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 )٢الت (اسم المادة : ميكانيكا اال

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين

MNF 213 ٣ ٢ - ٣ MNF 215  

 المحتويات:
 سالسل التروس. -السرعة فى اجراء االليات  -كينماتيكا الحركة �
 الحركات الترددية . قوى القصور الذاتى لالجراء ذات -العزم الجيروسكوجى وحركة االلتفاف  �
 الحدافة -عزم الدوران  �

 المراجع:
� G.H. Ryder, "Mechanics of machines," Industrial press,1990. 
 

 
 

 

 )                                        ٢اسم المادة : رسم ماكينات (

 متطلبات  المقرر 
 ساعات معتمدة 

 عملى  تمارين  لمجموع ا محاضرات  ساعات التدريب  كود المادة 

MNF 214 ٣ ١ - ٦ MNF 216 

 المحتويات : 
 الرموز لللحامات والبرشام على الرسومات . –انواعها –اللحامات والبرشام  �
 طرق التثبيت على األعمدة .–طرق التزييت المختلفة –انواعها –كراسى التحميل  �
 التروس األنفلوتية  . –التروس الدودية–س المخروطية الترو–التروس ذات األسنان المائلة –التروس العدلة  �
 التصنيع . –طرق القياس  –دائرة األساس -خط الضغط–الموديول  �
 تطبيقات .–تمثيل التروس فى الرسومات التنفيذية والتجميعية  �
 تطبيقات . -تمثيل اليايات فى  الرسومات التنفيذية والتجميعية–انواعها  –اليايات  �

 المراجع :
� Mamdouh Saber "Machine Drawing 2"- 2002-2008 
� James H-Earle" Graphics For Engineers" –.2001. 
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 اسم المادة : ميكانيكا الموائع 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين
MTH 102 ٣ ٢ ٢ ١ MNF 311 

 المحتويات:
 تعريف الموائع ، الكميات و الوحدات ، خواص السوائل ).  مقدمة ( �
الموائع ( الضغط عند نقطة ، مجال الضغط ، قي6اس الض6غط ، و الق6وي الهيدروس6تاتيكية الم6ؤثرة عل6ي األس6طح  ستاتيكا �

 المستوية و المنحنية ، قوة الدفع ، الطفو ، اإلتزان ). 
 لة ، نظرية رينولدز للنقل )تيكا الموائع ( مجال السرعة ، مجال العج كينما �
الطبيعية ( قانون بقاء الكتلة ، معادلة اإلستمرارية ، قانون حفظ كمية الحركة الخطية و الزاوي6ة ، ق6انون حف6ظ  القوانين �

 الطاقة ) 
 ، التحلي66ل الكم66ي ، النمذج66ة ( تحلي66ل الكم66ي ، نظري66ة ب66اي لباكنغه66ام ، و تحدي66د مق66ادير الب66اي بمج66رد النظ66ر ، المماثل66ة �

المجموعات الالكمي6ة الش6ائعي ف6ي ميكانيك6ا الموائ6ع و ارتب6اط البيان6ات التجريبي6ة ، النمذج6ة و المماثل6ة ،درلس6ة ل6بعض 
 النماذج النمطية)

اللزجة في األنابيب ( الخصائص العامة للتدفق في األنابيب ، التدفق الرقلئقي المكتمل . التدفق الفوض6وي  السوائلتدفق  �
 لكمي للتدفق في األنابيب ، أمثلة للتدفق في األنابيب، قياس معدل التدفق في األنابيب ) المكتمل ، التحليل ا

 المراجع:
� F . M . White , " Fluid Mechanics " , Mc Graw – Hill, 4th ed ., 1999 . 
� B. R . Munson , D.F. Young and T. H. Okishi " Fundamentals of Fluid Mechanics ". John 

Wiley& Sons Inc.4 th edition , 2000  
 
 

    ١-اسم المادة : تطبيقات الحاسب     

 متطبات المقرر
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين
CMP 110 ٣ - - ٦ MNF 312  

 المحتويات:
 مقدمة عن تطبيقات الحاسب. �
 الرسم بالحاسب (برو ). �
 الهندسي ( مات الب) . التحليل �
 أساليب النمذجة في فنون التصميم . �
 البثق و الدوران . �
 التطبيقات.  �
 المسح و الخلط . �
 الرسم التجميعي و التفصيلي . �
 مقدمة في المات الب :  �
 تقديم في تطبيقات الموجهات و المصفوفات . �
 حل المعادالت النمطية  . �
  البرمجة و التطبيقات �

 المراجع:
� Mortenson M. E. "Geometric Modeling", New York, John Wiley. 
� Ralston, A. A. "First Course in Numerical Analysis" New York, McGraw-Hill, 1985. 
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 )٢اسم المادة : تطبيقات حاسب (

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين

MNF 312 ٢ - - ٦ MNF 313 

 المحتويات: 
مقدمة تطبيقات الحاسب. تعريف التحكم العددى والتحكم العددى باستخدام الحاسب. مقارنه بين ماكينات التشغيل العددى  �

 . التطبيقات الصناعيه للتحكم العددى باستخدام الحاسب. مزايا وعيوب التحكم العددى باستخدام الحاسب.
 ددى باستخدام الحاسب. تعريفات المحاور الطوليه. تعريفات المحاور الدورانيه.تعريف التحكم الع �
التعرف لى النقاط المرجعيه والنظم االحداثيه لماكينات التحكم الرقمى باستخدام الحاسب. الترف لى صفر الماكينه وصفر  �

 القطبيه. البرنامج وترحيل الصفر. والتعرف لى النظام االحداثى المطلق ونظام االحداثيات
طرق ادخال البيان6ات عل6ى ماكين6ات ال6تحكم الرقم6ى (الش6ريط المثق6ب، ادخ6ال البيان6ات ي6دويا، الش6ريط الممغ6نط، الق6رص  �

 الممغنط وادخال البيانات ن طريق حاسب رئيسى والوثئق الالزمه لعمل برنامج على ماكينات التحكم العددى.
 لتشغيل، استعواض طول العده ونصف قطر العده.مبادىء البرمجه وأوضاع القياس. اختيار مستوى ا �
 البرمجه الخطيه والحركه السريعه. والحركه الدائريه واستعواض نصف قطر العده. �
 عن الدورات الثابته (المتكرره). استخدام الدورات المتتابعه فى دورات االستقراب ودورات التنعيم. مقدمه �

 المراجع:
� Lecture notes  
� Software manuals.   
� Nanfara, F, Uccello, T.and Murphy, D., 1999, The CNC workshop ( A multimedia  

introduction to computer numerical control), Addison-Wesley Longman Inc. 
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 اسم المادة :   الديناميكا الحرارية

 متطلبات  المقرر 
 ساعات معتمدة 

 عملى  تمارين  المجموع  محاضرات   ساعات التدريب كود المادة 
PHY 102 ٣ ٢  ٢ ١  MNF 314 

 المحتويات : 
مقدمه (اهمية العلم للديناميكا الحرارية ، بعض التطبيقات مثل مص6نع تولي6د الطاق6ة الكهربي6ة بإس6تخدام البخ6ار ، مح6رك  �

 السيارة ، التبريد والتكيف ، آليات انتقال الحرارة ). 
المفتوح6ة والمعزول6ة ، األش6كال العياني6ة –عارف (النظام ،الحدود،المناطق المحيط6ة به6ا ، األنظم6ة المغلق6ة المفاهيم والت �

 الوض66ع والطاق66ة الداخلي66ة .حال66ة النظ66ام العملي66ة ،ال66دورة ، العملي66ات الرجوعي66ة والالرجوعي66ة–للطاق66ة ، طاق66ة الحرك66ة 
 والشغل ). 

) الط66وار الم66اء ،ج66دوال ال66ديناميكا الحراري66ة ،ق66انون الغ66از (T-V ،P-V )خص66ائص الم66واد النقي66ة (تعريف،منحني66ات ( �
 المثالى ،معامل االنضغاط الحرارة النوغية عند ثبات الحجم وعند ثبات الضغط ).

القانون األول للديناميكا الحرارية (القانون االول لنظام يخضع لدورة األشكال المختلفة للقانون األول لنظام يخضع لعملية  �
نون األول لنظ66ام مفت66وح (المحت66وى الح66رارى ،الحال66ة العام66ة ،حال66ة خاص66ة للق66انون األول لعملي66ة مس66تقرة وت66دفق ، الق66ا

 ) .USUF) ، حالة خاصة للقانون األول لعملية منظمة وتدفق منظم (SSSFمستقر (
بالن66ك وكل66وديس ، الق66انون الث66انى لل66ديناميكا الحراري66ة(تعريف المح66رك الح66رارى والمض66خة الحراري66ة ،ص66ياغة كلف66ن  �

 الرجوعية والعوامل المؤثرة فيها ، دورة كارنو وكفاءتها ،مقياس درجة الحرارة.(المنتج من الديناميكا الحرارية ).
االنتروبيا (تعريف ،متباينة كلوديوس ، االنتروبيا لمادة نقية ،تغير االنتروبى للعمليات الرجوعية والالرجوعية، عالقات  �

 نتروبى ومبدأزيادت6ه ، تغي6ر االنتروب6ى للم6واد الص6لبة ،للس6وائل ، والغ6ازات المثالي6ة .الق6انون الث6انىاالنتروبيا ،تولد اال
 ).USUF) ،وعملية منتظمة وتدفق منتظم (SSSFلنظام مفتوح وعملية مستقرة وتدفق مستقر (

 المراجع :
� M.J.Moron and H.N.Shapiro "Fundamentals of Engineering Thermodynamics "4th Ed 

.John Wiley sons 2002. 
� J.P. Holman , " Thermodynamics ", 4th edition , McGraw –Hill ,1998.  
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 اسم المادة : بحوث العمليات الصناعية 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين
- ٣ ٢ - ٢ MNF 412 

 يات:المحتو
 مقدمة للبرمجة الخطية  �
 البرمجة الخطية و حساسية التحليل  �
 تطبيقات البرمجة الخطية للمنشآت الصناعية  �
 تطبيقات البرمجة الخطية و المزدوجة مع (سمبلكس ) �
 نموذج النقل و حلوله التطبيقية  �
 تطبيقات من خطوط اإلنتاج  �
 .تطبيقات متكاملة للبرمجة الخطية الصناعية  �
 طريقة المسار الحرج. -روعات: طريقة برتتخطيط المش �
 تطبيقات نماذج الشبكات على خطوط االنتاج. �
 نماذج خطوط االنتظار. �
 تحليل القرار. �
 تطبيقات البرمجة الديناميكية. �

 المراجع:
� Anderson and Sweeney , "An introduction to management science , Quantitative 

approach ", THOMSON South –western , 2008 
 

 
 

 اسم المادة : هندسة كهربية

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين

PHY 102 ٣ ٢ ٢ ١ ELC 316 

 المحتويات:
 كولومب. وقانون والقوى الكهربائية والمجاالت الكهربائية الشحنات �
 . أمبير وقانون  مغناطيسيال قوة المجال ، التيارات �
 الكابالت. الكابالت وفاقد  على انتشاره  ، الكهرومغناطيسي المجال تكوين �
 الدوائر وتحليل قانون أوم �
 وعالقتها بعمل الماكينات المغناطيسي القوى �

. 
 المراجع:

� R. Feynman, R. Leighton and M.L. Sand, "Feynman lecture on physics, reading mass", 
Addison-Wesley.1989. 
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 اسم المادة : قياسات  ميكانيكية  

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين

MNF 211  - ٣ ٢ ٢ MNF 411 

 المحتويات:
 والمعايرة اليقين وعدم القدرة،  تتبع قياس خصائص النظام ، �
 .Extensometersو ، االنفعال مقاييس أسالك:  اإلنفعال القياسات �
 سرعة. و قياسات الوقت – مرونة صورة:  االجهاد قياسات �
 . والعزم قياسات القوة – التردد وقياسات المعجالت  �
 الضغط. قياسات -- القدرة قياسات �
 اللزوجة. قياس -- السوائل قياسات مستوى �
 الحرارة. درجة قياسات -- السوائل تدفق قياس  �

 المراجع:
� N.GADALLAH,  "Engineering Measurements", MTC, Cairo, Egypt, 2000. 
� L.F. ADAMS, "Engineering Measurements & Instrumentation", the English Universities 

Press Ltd., 1986.   
� C.V. COLLETTE & A.D. HOPE, "Engineering Measurements", the English Language 

Book Society & Pitman, 2nd. Ed., 1983. 
 
 

 اسم المادة :   االت كهربية 

 متطلبات  المقرر 
 ساعات معتمدة 

 عملى  تمارين  المجموع  محاضرات  ساعات التدريب  كود المادة 

ELC 316 ٣  ٢  ٢ ١ ELC 317 

 المحتويات : 
  قانون اميبر والمجاالت المغنطيسية –الدوائر المغنطيسية والمحوالت  �
 الدوائر المغنطيسية والحث الذاتى والحث التبادلى . �
 المواد المغنطيسية والمحوالت المخروطية والعملية . �
 آالت التيار المستمر و التوصيالت المتوالية والمتوازنة والمركبة . �
 آالت التيار المتغير .–الحركات الدائرية والدوائر المكافئة والتحكم فى السرعات  �
 الدوائر المكافئة ونظم األداء ومواصفات عزم السرعات .فاز  و ٣مواتير  �
 اآلالت المتزامنة ومولدات التردد النتغير بالسيارات ونظام العمل بأحمال مختلفة . �
 مواتير ذات الدج الواحد ومواتير الخطوة .  �

 المراجع :
� Electrical Engineering, Principles and Application,  ٍ◌Ssecond edition, Part Four, 2002. 
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 اسم المادة: التحكم اآللى

 كود المادة
 ساعات المادة

 ساعات التدريب محاضرات المجموع متطلب سابق
 تمارين عملى

MNF 413 ١ ٢ ٢ ٣ MTH 203 
 المحتويات:

 تعريفات ومصطلحات –الدوال الناقلة  –الرياضيات  موضوعات مختارة من �
 لوظيفية: عناصر البناء وجبر المخططات الوظيفية المعممة.المخططات ا �
 تطبيقات -دالة ماسون  –تعريفات  – اإلشارات التعرف على مخطط تدفق �
 االستجابة االنتقالية لمنظومات تناسبية وتكاملية ومن الدرجة األولى ومن الدرجة الثانية ذات إخماد مختلفة �
 ستجابة الخطويةاستنباط الدالة الناقلة اعتمادا على اال �
 الروبوتية التحكم وذراع الحرارة ودرجة والسرعة فى منسوب السوائل والتدفق والتحكم االستشعار وأجهزة آالت �
 واستنباطها من الدالة الناقلة والعكس الترددية االستجابة �
 وحساب خطأ األداء المستقر المرتدة منظومة التحكم ذات التغذية دقة �
 االستقرار ومعايير رتدةالم التغذية نظم استقرار �
 تحليل المحل الهندسى لجذور المعادلة المميزة �
 تعويض منظومات التحكم ذات التغذية المرتدة وتصميم منظومة التحكم التناسبية التكاملية التفاضلية. �

 المراجع:
� M. Galal Rabie, "Automatic Control for Mechanical Engineers", 'Published by the Author, 

Deposit Nr. In the Egyptian book office 8356/2008, Cairo, 2008 
 

 
 

 اسم المادة : رقابة وإدارة الجودة

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود  المقرر
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين
MTH 305 ٣ ٢ ٢ ١ MNF 511 

 المحتويات:
 مقدمة عن تعريف الجودة  �
 اإلحصاء و تطبيقاتها في الجودة مبادئ  �
 تطبيقات التوزيعات اإلحتمالية في الجودة  �
 خرائط مراقبة الجودة للمتغيرات  �
 خرائط مراقبة الجودة التمييزية  �
 طرق أخذ عينات اإلختبار من خطوط اإلنتاج  �
 اإلعتمادية و التحكم في الجودة  �
 تكاليف الجودة و تحسين الجودة  �
 ياسية تعريف أنظمة الجودة الق �
  ادارة الجودة الشاملة �

 المراجع:
� Dale H. Besterfield, "Quality Control", Prentice Hall, 2002 
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 لحرارة اسم المادة : انتقال ا

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين

MNF 314 ٣ ٢ ٢ ١ MNF 431 

 المحتويات:
 مقدمة إلنتقال الحرارة ، العالقة بين انتقال الحرارة و الديناميكا الحرارية ، و آليات انتقال الحرارة . �
( المفهوم ، معادلة ف6وريير األساس6ية و تطبيقاته6ا عل6ي الحال6ة المس6تقرة إلنتق6ال الح6رارة ف6ي  انتقال الحرارة بالتوصيل �

الجدران البسيطة و المركبة ، األس6طح األس6طوانية و الكروي6ة . المقاوم6ة الحراري6ة و مناظرته6ا للمقاوم6ة الكهربائي6ة ، 
عددة ، وزعانف و السطوح الممت6دة ، مش6اكل التوص6يل تحليل مشاكل انتقال الحرارة المستقرة ذات بعد واحد أو أبعاد مت

 . غير المستقر )
انتقال الحرارة بالحمل ( المفهوم األساسي و القوانين األساسية ، الطبقة الحدودية الرقائقية الغير قابلة لإلنضغاط لسطح  �

قس6ري و الطبيع6ي ف6ي الس6وائل ، سمك الطبقة الحدودية ، معامل انتقال الحرارة ،  و الحمل ال Prandtlمستو ، و عدد 
ذات الوسط الواحد ، المبادالت حرارية ، و أنواع المبادالت الحرارية ، حساب الوسيط اللوغاريتمي لفرق درجة الحرارة 

 .، فعالية المبادل الحراري )
نا ، ستيفان بولتزم6ان انتقال الحرارة باإلشعاع ( المفاهيم األساسية و القوانين األساسية لإلشعاع الحراري ( بالنك ، فيي �

، وكيرش66وف ) ، و تب66ادل الح66رارة باإلش66عاع ب66ين جس66مين مح66دودين اس66ودين و ب66ين األجس66ام الرمادي66ة ، اإلش66عاع م66ن 
   الغازات و اللهب ).

 المراجع:
� Holman , J., P ., " Heat Transfer " , McGraw Hill , 9 th ed ., 2002 .  
� John H. Lienhard IV , John L . Lienhard V , " Heat transfer text book ", Phlogiston Press 

, Cambridge , Massachusetts , 2006 .   
 

 
 

 والعملياتاسم المادة :   ادارة انتاج 

 متطلبات  المقرر 
 ساعات معتمدة 

 عملى  تمارين  المجموع  محاضرات  ساعات التدريب  كود المادة 
MNF 315 ٣  ٢  ٢ ١ MNF 433 

 المحتويات : 
 مقدمة منظومات األنتاج ودوره األنتاج. �
 تكاليف األنتاج وتحايل نقطة التعادل . �
 النظرة النوعية ودقة التنبؤات . –تسلسل الوقت والمعلومات  -التنبؤات �
 تصميم المنتج او الخدمة  –تخطيط المكان  –تخطيط السعة  –تصميم منظومات األنتاج  �
 احتياجات المواد وتخطيط وتوقيتها  –ادارة المخازن  –التخطيط المتوسط  –التحكم نظم التشغيل و �
 نظام الجودة الشاملة . –التحكم فى الجودة  �
 إدارة المشروعات . �

 المراجع :
� William J.Stevenson , " Operation managements" , Eighth Edition . 7 th Edition ,2001. 
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 اسم المادة : اهتزازات ميكانيكية

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين

MNF 215 ٣ ٢ ٢ ١ MNF 432  

 ات:المحتوي
 مقدمة لالهتزازات ، تصنيف الحركات االهتزازية �
 تأثيراإلخماد وانواع االخماد. �
 االهتزازات الحرة الغير مخمدة للنظم المهتزة ذات درجة الحرية الواحدة �
 االهتزازات القسرية المخمدة للنظم المهتزة ذات درجة الحرية الواحدة �
 لحرية.االهتزازات القسرية المخمدة للنظم متعددة درجات ا �
 للنظم المهتزة. MATLABالمحاكاه باستخدام  �
 قياسات االهتزازات �

 المراجع:
� S.S. Rao "Mechanical Vibrations",Addison,1994 
� K.Ogata "System Dynamics", Prentice  Hall International,1989 
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 المواد الهندسية التطبيقية ومقررات التصميم والمشاريع -ب  -٥

 اإلجباريةمواد التطبيقية ال -١-ب  -٥
 

 اسم المادة: عمليات قطع وتشغيل المعادن

 متطلب سابق
 ساعات المادة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع

 المحاضرات عملى تمارين
MNF 102 ٣ ٢ ٢ ١ MNF 221 

 المحتويات:
 مقدمة: خامات وهتدسة أدوات القطع �
 الثقب و التجليخ. –الكشط  –فريز الت  -عمليات قطع المعادن:  الخراطه  �
 ميكانيكا القطع ثنائية وثالثية االبعاد . مبادئ وآليات التآكل. �
 إختيار شروط القطع و سوائل القطع. �
 مقدمة غن المثبتات والضبعات �
 عملى على الماكينات المسخدمة فى عمليات قطع وتشغيل المعادن �
 التحديد المعملى لفوى الفطع وعمر حد الفطع  �
 قة بين الشروط النظرية والعملية لقطع المعادن .العال �

 المراجع:
� M. P. Groover, "Fundamentals of Modern Manufacturing Materials, Processes, and 

Systems, John Wiley & Sons Inc., 2007. 
� S. Kalpakjian, "Manufacturing Engineering and Technology", 3rd Ed., Addison Wesly 

Pub. Co., 1993. 
� S.D. El Wakil," Processes and Design for Manufacturing", 2nd Edition, PWS Publishing 

Company, 1998. 
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  اسم المادة : تكنولوجيا المواد و اإلختبارات

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 عملى تمارين المجموع المحاضرات ساعات التدريب كود المادة
MNF 212 , 
MNF 211 ٣ ٢ ٢ ١ MNF 222  

 المحتويات:
أمثلة لإلضافات ا لسبائكية و تأثيرها علي الخواص التجمد و المحاليل الصلبة البيئية  –السبائكية : الهدف من السبائكية  �

 و حدود اإلذابة  االذابة في الحالة السائلية و في الحاالت الصلبة باألذابة المحدودة و االذابة الكاملة–و االحاللية 
التفاع66ل الي66وتكتيكي و  –أن66واع المنحني66ات االت66زان الثنائي66ة  –انش66اء المنحني66ات الثنائي66ة  –منحني66ات االت66زان الثنائي66ة  �

 البرتيكتيكي التفاعل األيونكندي و برتيكتيدي تكون المركبات الكيماوية و أشباه المعادن قاعدة جينيس 
حدي66د ) ش66وائب الص6لب . ت66أثير المنجني66ز و الس66ليكون و الفوس66فور تأثيراإلض66افات منحن6ي الحدي66د و الكرب66ون ( كربي66د ال �

السبائكية علي درجات التحول . العناصر المثبتة للكرابيدات تأثير االضافات السبائكية علي حجم الحبيبات و تحريك نقطة 
 التحول اليوتكتيدي 

يد و المراجعة . التغي6رات ف6ي البني6ة المجهري6ة للص6لب . رس6م المعالجات الحرارية للمعادن . التخمير و التعادل و التصل �
 منحني التحوالت للصلب عند ثبات درجة الحرارة 

اختبار جمني للمعامالت الحرارية للصلب و منحني التحوالت بالتبريد المستمر . تأثير اإلض6افات الس6بائكية عل6ي منحن6ي  �
 التبريد المستمر 

بار الشد و منحني االجهاد و اإلنفعال و قانون هوك و الخضوع و كسور الشد المرونة الخواص الميكانيكية للمواد . اخت �
   و الجساءة . منحني الشد الهندسي و الحقيقي ز الصالدة و الصدمة و الضغط و اللي و الثني كسور الزحف و الكلل

 المراجع:
� Higgins R. A, "Engineering Metallurgy (1) ",( Horder & Stoughton ) ,2005 
� R. K Rajput , " Engineering Materials " , 2004 
� Budinski ," Engineering Material : Properties and Selection " , 2004.  
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 نظرية قطع المعادناسم المادة: 

 كود المادة
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب محاضرات المجموع متطلب سابق
 تمارين عملى

MNF 321 ١ ٢ ٢ ٣ MNF 221 
 المحتويات:
المصطلحات الفنية ألدوات القطع : أدوات القطع ذات الزوايا المتعددة . تحويل زواية الجرف من النظام األمريكى الى  �

 النظام األلمانى والعكس .
دائ6رة  -عميكانيكا قطع المعادن : آليات تكوين األنواع المختلفة من الرايش والظروف الت6ى تتس6ب ف6ى تك6وين ك6ل ن6و �

 ميرشانت فى تحليل قوى القطع المتعامد والمائل .تحديد زوايا القص باستخدام طريقة ميرشانت.
أقصى مساحة لمقطع ال6رايش اثن6اء  -قوى القطع فى الخراطة ، الفريزة ، التجليخ  قوى القطع أثناء تشغيل المعادن : �

 مثقاب .عمل الفريزة .القدرة الالزمة إلدارة المخرطة ، الفريزة ،ال
أدوات القطع ، تآكلها وأعمارها : المطالب الرئسية لخامات ادوات القطع. التطور فى المواد التى تصنع منه6ا أدوات  �

 القطع و إستخدام المواد المركبة السراميكية وعمليات  الطالء، الكاربيدات، الماس .. الخ .

 المراجع:
� Kuppuswamy .G."Princples of Metal Cutting ",Universities Press , 1996. 
� New Age International (P) Ltd .,1995 .Xing Sheng Li&Low L.M., Editors , "Advanced 

Ceramic Tools For Machining Applications " , I TRANSTECH PUBLICATIONS , 1994 . 
� Venkataesh V.C and Chandrasekaran .H " Experimental Techniques in Metal Cutting " , 

Prentice Hall of India 1982.     
 
 

 )١اسم المادة:  تصميم ماكينات (

 كود المادة
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب محاضرات المجموع متطلب سابق
 تمارين عملى

MNF 322 ٣ - ٢ ٣ MNF 216 
 المحتويات:

 الخواص الميكانيكيه للمواد المعدنيه  -مقدمة  �
 االجهادات الرئيسيه –العنصر االجهادى   -ت عند نقطه االجهادا �
 تصميم المتانه ضد االجهاد االستاتيكى �
 تصميم المتانه ضد االجهاد الديناميكى �
 تصميم االعمده الناقله للعزوم �
 تصميم الخوابير والمراود �
 تصميم وصالت التداخل بالضغط �
 تصميم وصالت اللحام والبرشام �
 تصميم النوابض الحلزونيه �

 المراجع:
� Mott, R. L., "Machine Elements in Mechanical Design", 3rd Ed., Macmillan Publishing 

Company, 1995.  
� Shigley , J.E. and Charles R. Mischke, "Mechanical Engineering Design", 5th Ed., 

McGraw-Hill, 1989. 
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  اسم المادة : تكنولوجيا سباكة المعادن 

 طلب سابقمت
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 عملى تمارين المجموع المحاضرات

MNF 212  ٣ ٢ ٢ ١ MNF 323 

 المحتويات:
 النماذج وعمل النماذج : �
 حدود استخدامه .–مزايا الصب –خطوات صب المعادن –مقدمة للسباكة  �
 السماحات للنماذج . –اذج انواع النم–استخدام السباكة وطرق السباكة المختلفة  �
 القوالب  �
تجهي6ز رم6ال المس6ابك وال6تحكم ف6ى خواص6ها واختب6ارات –الخ6واص –رمال المسابك –الماكينات –طرق تجهيز القوالب  �

 الرمال والدالليك وطرق عملها .
 التجمد الموجه فى المسبوكات .–مداخل المعدن والنفس –التصميم للمسبوكات  �
 طرق السباكة  �
 السباكة فى القوالب الثابتة والسباكة بالطرد المركزى .–ل سباكة الرما �
 الصب المستمر .–ورمال ماء الزجاج –الصب المجازى –السباكة الدقيقة  �
 عيوب المسبوكات . –تنظيف المسبوكات –السبكة باأللكتروسالج  �
 صهر وصب المعادن . �
اله6واء –س6ت وحس6اب ش6حنة الص6هر لف6رن الدس6ت األف6ران الكهربي6ة وأف6ران الد–إختبار األفران –إعادة صهر الخردة  �

 الفحص للمسبوكات .–تنويه للتجمد  –التخلص من الغازات فى المصهور –الساخن 
 تطوير وتحديث المسابك واستخدام الميكنة واآللية . �
 منظومة المسابك الحديثة وأمثلة لها .–المساحات المطلوبة للتطوير والميكنة  �
 التلوث فى الهواء .–المناولة للمواد المستخدمة والرمال طرق –تجهيو الرمال للمسابك  �
 استخدام الحاسبات فى طرق السباكة اآللية .–التحكم فى إنبعاثات المسابك  �

 المراجع:
� Jain P.L "Principle of Foudry Technology ", Tata McGraw Hill Publishing company Ltd., 
� Lindberg R.a"Processes and Materials of Manufacture ", Prentice Hall of India (p) Ltd. 
� ASM, Metals Hand Book on Casting ,1992.  
� Taylor H.F Flemings M.C &Wulff J." Foundry Engineering " , Wiley Eastern Limited 

.1993 . 
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 )٢اسم المادة:  تصميم ماكينات (

 كود المادة
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب محاضرات مجموعال متطلب سابق
 تمارين عملى

MNF 324 ٣ - ٢ ٣ MNF 322 
 المحتويات:

 نظريه كراسى التحميل االنزالقيه �
 تصميم كراسى التحميل االنزالقيه �
 تصميم كراسى التحميل التدحرجيه �
 الدوديه التروس –التروس المخروطيه  –التروس الحلزونيه  –التروس العدله  –التروس االنفليوتيه  �

 المراجع:
� Mott, R. L., "Machine Elements in Mechanical Design", 3rd Ed., Macmillan Publishing 

Company, 1995.  
� Othwein , W., "Machine Component Design", West Publishing Company, 1990.  
� Shigley , J.E. and Charles R. Mischke, "Mechanical Engineering Design", 5th Ed., 

McGraw-Hill, 1989.      
 

 
 

 اسم المادة :   قياسات هندسية لألطوال 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين

MNF 221 ٣ ٢ ٢ ١ MNF 325  

 المحتويات:
 أخطاء القياس . �
 قياس األطوال .استخدام الموجات الضوئية معيار ل �
 المعيار القياسي للتجاوزات في األبعاد . �
 الياسات الطولية . �
 قياسات الزوايا . �
 و تصميم محددات القياس . –حدود القياس  �
 القياسات الميكانيكية للماكينات و المعايرة . �
 قياسات التروس . �
 قياسات القالووظ . �
 قياسات خشونة األسطح . �
 .اإلنحرافات الهندسية القياسية  �
 ماكينات القياس ثالثية األبعاد.  �
 برامج الحاسب المستخدمة في قياسات األبعاد . �

 المراجع:
� J. F.W. Galyer," Metrology for Engineers", ELBS , 1998. 
 

 



 )٢١٩(

 
 اسم المادة :  عمليات وصل المعادن 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى مارينت

MNF 212  ٣ ٢ ٢ ١ MNF 421 

 المحتويات:
 اكواد اللحام  –األهمية األقتصادية للحام واستخداماته فى الصناعة –أساسيات اللحام –أنواع اللحام  -مقدمه �
 لحام المونة واألستخدمات فى الصناعة وطرق تحضير الوصالت مصدر الحرارة والمواد المضافة وعمليات التنظيف . �
كس66ى اس66تيلين ولح66ام الق66وس الكهرب66ى واللح66ام بالص66هر واللح66ام بالمقاوم66ة الكهربي66ة ولح66ام البنط66ة ولح66ام بالش66عاع األ �

 األلكترونى واللحام الكيماوى بالحرارة واللحام بالغاز الخامل .
 تجهيز الوصالت ومواد اللحام . �
 س الكهربى .لحام بالقو–اللهب –مصدر الحرارة –معلومات اساسية عن عمليات اللحام  �
 كسور اللحام .–ميتالورجيا اللحام والبنية المجهرية واألخطاء والتسخين قبل وبعد اللحام  �
 األختبارات الميكانيكية واألختبارات الالتدميرية .–فحص واختبار اللحام  �
 اعتبارات كيماوية وحرارية .–لحام السيراميك مع المعادن ولحام السيراميك  �
 اللحام باألنتشار . �

 لمراجع:ا
� De Garmo E.P., Black J.T. & Rohser R.A., Materials and Processing in Manufacturing, 

Macmillan Publishing Co .2004. 
� Smith F.J., Fundamental of Fabrication and Welding Engineering .2002>  
� Milner D.R.&Apps R.L., Introduction to Welding and Brazing , Pergamon Press 2001.  
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 والحاسب العددياسم المادة : ماكينات التشغيل بالتحكم 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين
MNF 313 
MNF 221 ٣ ٢ ٢ ١ MNF 422 

 المحتويات:
دورات الثقب ( الثقب والقالووظ ووالبرغل6ة .دورات الثق6ب –بالحاسوب  دورات كاند لماكينة التفريز ذات التحكم العددى �

 تفريز الجيوب ). –التفريز المحيطى  –الخلفية ) . دورات التفريز (التفريز الوجهى 
دورات كاند لماكينات الخراطة ذات التحكم العددى بالحاسوب : دورات األستغراب والتشطيب واستعدال القور والقلوظة . �
برمجة الج6زء باس6تخدام اس6اليب -ة باستخدام أساليب البرمجة الفرعية وتطبيقاتها المختلفة فى الخراطة والتفريزالبرمج �

 البرمجة الفرعية وتكرارياتها المثالية فى كل من الخراطة والتفريز .
 حور العاكس .عملية اختيار الم–البرمجة باستخدام اسلوب الصور العكسية اليه تكنولوجية فى ايه اوضاع مطلوبة  �
 البرمجة باستخدام عوامل التكبير والتصغير وتطبيقاتها فى الصور المعكوسة . �
البرمج66ة باس66تخدام األح66داثيات القطبي66ة وتطبيقاته66ا ف66ى ثق66ب  اى ع66داد م66ن الثق66وب عل66ى مح66يط دائ66رة واح66دة والتفري66ز  �

 المحيطى أو عمل جيوب مثل ايه عدد من الجوانب .
ص6فات البرمج6ة الباراميتري6ة واس6تخداماتها الى ع6دد م6ن المتغي6رات  -البرمجة الباراميتري6ة –أساليب البرمجة الحديثة  �

 (محلية وعامة ).
 

 المراجع:
� Nanfara , F., Uccello , T.and Murphy ,D, "The CNC workshop (A multimedia Introduction 

to CNC ) " , Addison – Wesley Longman Inc , 1999. 
� Lynch ,M. ,"Computer Numerical Control (Advanced techniques )", McGraw –Hill Inc 

.1993.    
 
 

 

 اسم المادة :  التصميم بمساعدة الحاسب 

 متطلبات  المقرر 
 ساعات معتمدة 

 عملى  تمارين  المجموع  محاضرات  ساعات التدريب  كود المادة 
MNF 324  ٣  ٢  ٢ ١ MNF 423 

 يات : المحتو
 تعريفات اساسية ونموذج للتصميم بمساعدة الحاسب  –مقدمه للتصميم بمساعدة الحاسب  �
 ضبط المنحنيات واألسطح واألشكال المجسمة الصامتة .–النمذجة لألشكال الهندسية وتقنيتها  �
 طرق تمثيل المنحنيات واألسطح واألشكال المحسنة . �
 دة .التحليل بالعناصر المحح –النمذجة الرياضية  �
 تحليل وأنسب طرق النمذجة . –نمذجة المشاكل الهندسية  –مقدمه  �

 المراجع :
� Cook R.D., "Concepts and Applications of Finite Element Analysis " New York , John 

Wiley , 1994. 
� Tai –Ran Hsu , and Dipendra K- Sinha ." Computer Aided Design : an Intergrated 

Approach ", New York , West Publishing Company , 1992. 
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 اسم المادة : المواد المتقدمة و المركبة 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين

MNF222 ٣ ٢ ٢ ١ MNF 424 

 المحتويات:
 لميرية المتقدمة .المواد البر –األنظمة المتقدمة للمعادن  �
 مقدمة للمواد المركبة . �
الخ6واص  –اآللي6ات و النس6يج و الش6رائح المختلف6ة  –التقويات و الخلفي6ة للم6واد المركب6ة  –المواد المركبة البرلميرية  �

 الميكانيكية للمواد المركبة .
 ونات .الطرق و تشمل الكرنيه و النترده و نيترو كاربون و الضرب باألي –الهندسة السطحية  �
 اعمال المعامل و تحديد خواص األسطح و كيفية تحسين الخواص للصلب العده و الكرنيه و النترده و المعالجة األيونيه �

 المراجع:
� K. N ., Datta P . K ., Grag J .S ., " Surface Engineering Practice ' , ( Ellis Horltoow ) 

Richardson R.W ., " Modern Ceramic Engineering ", ( Marcel Dekker ) , 2004 
� Sanjay K . Mazumdar , " Composite manufacturing , materials , Product and Process 

engineering ", CRS Press , 2002 
� King R . G ., " Surface treatment and finish of aluminum ", ( Pergamum Press ) Strafford 

2002  
� William D. Callister Jr. .: Fundamental of Materials Science and Engineering ", 5 th Ed 

,2001.  
 
 
 

 اسم المادة :  طرق التصنيع الحديثة  

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة 
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين
MNF 321 ٣ ٢ ٢ ١ MNF 425 

 المحتويات:
 ي طرق التصنيع المختلفة و مصطلحاتها مقدمة ف �
 أسباب اإلحتياج الي استخدام الطرق الغير تقليدية للتصنيع  �
 القطع بالمياه القطع باندفاع المواد الحاكة  –الطرق الميكانيكية : القطع بالموجات فوق الصوتية  �
 الطرق الكيميائية و الطرق الكيميائية الضوئية لإلنتاج  �
 ة للثقب و الخراطة و التجليخ و إزالة الزوائد الطرق الكهروكيميائي �
 القطع بالشعاع  –القطع بأشعة الليزر  –القطع بالسلك  –الطرق الحرارية : القطع بالشرارة  �
 القطع بالبالزما  –اإللكتروني       �
 الطرق الغير تقليدية المهجنة  �
  اإلعتبارات اإلقتصادية و البيئية لتطبيق الطرق الغير تقليدية �

 لمراجع:ا
� " Advanced manufacturing Processes " , Prof . A.Kohail , 2008  
� " Advanced machining  Processes " , H. El- Hofy , Mc Graw – Hill , 2006 
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 اسم المادة: التصنيع بمساعدة الحاسب

 متطلب سابق
 ساعات المادة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع

 المحاضرات ىعمل تمارين
MNF 422 - ٣ ٢ ٢ MNF 521 

 المحتويات:
 يرمجة الجزء بأستخدام تغويض أداة الثطع (الطول والقطر) –أساسيات التشغيل بمساغدة الحواسب  �
أساليب البرمجة الفرعية لبرمجة ماكين6ات التش6غيل الرقمي6ة  –دورات كاند لماكينات التفريز الرفمية بمساعدة الحواسب  �

 حواسبيمساغدة ال
 مثدمة عن  برمجة الجزء يمساعدة الحواسب �
 تخطيط العمليات بمساعدة الحواسب –برمجة الجزء يمساعدة الحواسب لعمليات الخراطة  �

 المراحع:
� Kumars, CAD/CAM "Technology of Computer-Aided Design and Manufacturing", 2005. 
� Nanfara, F., Uccello, T., and Murphy, D., "The CNC Workshop" (A Multimedia 

Introduction to Computer Numerical Control), Addison-Wesley Longman Inc., 1999. 

 
 

 اسم المادة: منظومات القدرة الهيدروليكية

 كود المادة
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب محاضرات المجموع متطلب سابق
 تمارين عملى

MNF 522 ١ ٢ ٢ ٣ MNF 311 
 المحتويات:

 منظومات القدرة: تصنيف، أداء، ومقارنة �
 مقدمة لمنظومات القدرة الهيدروليكية والرموز القياسية لعناصرها �
 السوائل الهيدروليكية: خصائصها وتأثيرها على أداء منظومات القدرة الهيدروليكية  �
 خطوط النقل الهيدروليكية والوصالت �
عالق66ات رياض66ية أساس66ية، المض66خات المثالي66ة والحقيقي66ة، خص66ائص ومواص66فات  المض66خات الهيدروليكي66ة: التص66نيف، �

 مضخات اإلزاحة، التكهف وتذبذب التدفق.
 المضخات الترسية والريشية والمكبسية، والمضخات ثابتة ومتغيرة اإلزاحة. �
 ات المنفثة،صمامات التحكم: التصنيف والتصميم األساسى، صمامات الضغط (مباشرة ومرشدة التشغيل)؛ الصمام �
 مخفضات الضغط، الصمامات التتابعية وصمامات شحن المراكم الهيدروليكية.  �
 الصمامات التوجيهية وصمامات التحكم فى التدفق والصمامات الالرجعية �
 المحركات واالسطوانات الهيدروليكية �
 فالتر...توابع المنظومات الهيدروليكية: المراكم الهيدروليكية، الخزانات، مبينات الضغط، ال �
 دراسات حالة: تصميم وتحليل أداء دوائر هيدروليكية لمعدات صناعية ومعدات متحركة �
 مقدمة الصمامات الكهروهيدروليكية التناسبية والمؤازرة �

 المراجع:
� M. Galal Rabie, "Fluid Power Engineering," McGraw-Hill, NY, 2009. 
� Burrows C.R. and Edges K.A.,"Fluid Power Components and Systems", RSP, UK, 1990 
� Pippinger J., "Hydraulic Valves and Controls ", M.Dekker, 1984 
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 اإلنتاجاسم المادة: تصميم مساعدات 

 متطلب سابق
 ساعات المادة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع

 المحاضرات عملي تمارين
MNF 321 ٣ ٢ ٢ ١ MNF 523 

 تويات:المح
 تصميم أدوات الفطع �
 تصميم المثبتات والضبعات �
 عتاصر الوضع وعناصر التثبيت ضمن المقيتات والضبعات �
 عتاصر التوجية ضمن المثبتات �
 مثبتات الخراطة والتفريز �
 نصميم اسطمبات تشكيل الصاج �
 تصميم اسطمبات التنى والتشكيل والسحب �
 تصميم اسطمبات الحدادة �
 البالستيك نصميم قوالب تشكيل خامات �
 الخامات التى تستخدام فى تصنيع اجزاء القوالب واالسطمبات �
 تخطيط العمليات وتقدير تكاليف تصميم وانتاج الثوالب واالسطمبا �

 ع:جالمرا
� G. R. Nagpal, "Tool Engineering & Design", Khanna Pub., 2005 
 

 
 

 الحرارية الصناعية األنظمةاسم المادة :

 متطلبات  المقرر
 اعات معتمدةس

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين

MNF 314 ٣ ٢ ٢ ١ MNF 524 

 المحتويات:
 افران الصهر للمعادن �
 الملحية واألفرانالحرارية  المعالجات �
 افران التشكيل على الساخن �
 افران الحث الكهربى �
 افران القوس الكهربى �
 لصهر والتجمد الموجهالتنقية للمعادن باعاده ا �
 التسخين بموجات الليزر �
 التسخين بواسطة شعاع الكترونات �
 العوازل والسيراميك �
 قياسات الحرارة والتحكم �
 التسخين بالمراجل النجارية �

 المراجع:
� M.J moron &H.N. Shapiro "Fundamentals of Engineering Thermodyramics"4th Ed. John 

wily sons 2002. 
� J.P. Halman, "Thermodynamics", 4th edition, Mc- Grow. Hill,1998. 
� P. Halman "Heat transfer", & Mc- Grow. Hill, 9th Ed, 2002.  
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 المواد التطبيقية االختيارية -٢-ب -٥
 

 اسم المادة : النمذجة والمحاكاة

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 عالمجمو المحاضرات

 عملى تمارين

MNF 313  ٣ ٢ ٢ ١ MNF 531 

 المحتويات:
 تعربف النظام . –تخطيط المشروع –توصيف المشكلة  –مقدمه  �
 تقويم الحل .–التأكد  –ترجمة النمذجة  – تالمعلوماتحليل  –المدخلة وتجميعها  تالمعلوما �
 .تقارير المشاريع وتقديمها بالمحاكاه –التحليل –اختبار التصميم  �
 آتوود وماكينة .–الجرانج وطريقة النمذجة  – يالتتالتحليل الم – أمثلة �
 الديناميكة األساسة للجزئيات . –نمذجة طرق التحكم  –الكرة والعجلة  �
 الدوائر الكهربية . –سريان السوائل  –امثلة كهروميكانيكية  �

  المراجع:
� Bernard W. Taylor III, "Introduction to Management Science", Ninth Edition, 2006. 
� A Practical Approach", CRC Press, Industrial and Manufacturing Engineering Series, 

2004. 
 

 
 

  اسم المادة : التقنيات المتقدمة لسباكة المعادن

 متطلبات  المقرر

 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 ىعمل تمارين
MNF 323 ٣ ٢ ٢ ١ MNF 538 

 المحتويات:
 السباكة الدقيقة للتخلص من عمليات القطع . �
 السباكة فى القوالب الدائمة تحت ضغط عالى . �
 سبائك األلمنيوم لصناعة السيارات . �
 سبائك األلمنيوم المستخدمة فى الطائرات . �
 النحاس المستخدم للصمامات وأجزاء الماكينات . �
 ريغ الهواء .السباكة فى تف �
 تنقية وتنعيم جزئيات الصلب . �
 البللورة األحادية فى التصنيع . �

 المراجع:
� Pond, Robert .J.," Introduction to Engineering Technology" , Prentice Hall , 2002 (ISBN 

0780135 154304 ) 
� Dejarms , ETAL ,  "Materials and Processes in manufacture", Mc Millanc , 
       2004 ( G780 470- 55120) .  
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 اسم المادة : تحليل االنهيارات والكسور

 متطلبات  المقرر
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين

MNF 211 ٣ ٢ ٢ ١ MNF 532 

 المحتويات:
ت66اثير الح66رارة ومع66دالت االنفع66ال عل66ى  –رك66ة االنجالع66ات البللوري66ة ح –لدون66ة الم66واد الص66لبة  –اللدون66ه ف66ى المع66ادن  �

 المعادن
التركي6ب  –االنزالق وط6رق االنفع6ال الل6دن للمع6ادن  –تأثير االخطاء فى الرحى الذرى وكذا التشكيل على البارد للمعادن  �

اللى لالعمدة الدائرية  –ير متماثلة المقطع الثنى لالعمدة وتاثير المقاطع المتماثلة على االنفعال وكذا الغ -البللورى واثرة
 واللى الدن للمواسير والتنى واللى للمقاطع االخرى

تحلي6ل االجه6ادات  –التركي6ز ف6ى االجه6ادات  –الكسور اللدونة والكسور الهش6ة  –اساسيات الكسور  –ميكانيكا الكسور  �
الزح6ف كاس6باب  -الكل6ل  –الص6دمات  –الكس6ور  التصميم باستخدام ميكانيكا –الشروخ ومتانة الكسور  –حول الكسور 

 للكسور
االجهادت  -االجهادات الرئيسية  -اجهادات القص  -االجهادات عند نقطة وعلى سطح مائل  –المرونة وانواع االجهادات  �

 التعبير بالرسم عن االجهادات  -داثرة موهر لالجهادات الرئيسية  -فى ثالثة محاور
 ان والعالقة بين االجهاد واالنفعالمعادالت االجهادات واالتز �

 المراجع:
� Singh S., "Theory of Plasticity K Forming Process", 2005 
� Timoshenko& Goodier, "Theory of Elasticity", 1994. 
 

 
 

  الصناعي اآللي اإلنساناسم المادة : 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 مجموعال المحاضرات

 عملى تمارين

MNF 215  ٣ ٢ ٢ ١ MNF 536 

 المحتويات:
 الحركة الكينماتيكية . –مكونات األنسان اآللى  –ما هو األنسان اآللى  �
 التحوالت الجامدة  �
 األستاتيكية والدينماتكية. –تتبع المسار  –جاكوب –الكينماتيكية العسلية  �

 المراجع:
� Thomas R.Kurfess " Robotics and Automation Handbook, "CRC press , 2005 
� J .M.Selig ." Introuctory Robotics, ", 1992 .   
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                      اسم المادة : التنفيذ السريع للنماذج

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين

MNF 312 ٣ ٢ ٢ ١ MNF 533 

 المحتويات :
 مقدمة فى عمل النماذج السريعة  �
 األنواع الرئيسية �
 أساليب تصنيع النماذج �
 تطبيقات على عمل النماذج السريعة �
  التطورات المستقبلية �

 المراجع :
� Rapid Prototyping Theory and Practice, " Manufacturing systems and engineering series 

", 2006 
 

 
 

 التصنيع       أنظمةوتكامل  اآلليةالمادة : اسم 

 
 متطلب سابق

 ساعات معتمدة
 ساعات التدريب كود المادة

 المجموع المحاضرات
 عملى تمارين

MNF 521 ٣ ٢ ٢ ١ MNF 534 

 المحتويات:
 العمليات االنتاجية واستراتيجية االليه. �
 اقتصاديات خطوط االنتاج االليه. �
 اج االليه.تحليل  خطوط االنت �
 انظمة التجميع واتزان خطوط االنتاج. �
 نظم التحكم العددى لخطوط االنتاج. �
 تكنولوجيا االنسان االلى والبرمجة وتطبيقاتها فى خطوط االنتاج. �
 نظم مناولة المواد االليه ونظم التخزين. �
 تكنولجيا المجموعات. �
 التحكم التتابعى والتحكم المبرمج. �
 نظم التحكم. �
 نتاج.نظم تخطيط اال �
 نظم االنتاج المرن. �

 
 المراجع:

� A.kohail ,"Selected topics in automation of Prod.Lines  , 2008  
� Mikell P.Groover ,"Automation of production systems ", Prentice Hall , 1998 .  
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 اسم المادة :  التقنيات المتقدمة لتشكيل المعادن

 متطلبات  المقرر
 معتمدةساعات 

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين

MNF 222 ٣ ٢ ٢ ١ MNF 530 

 المحتويات:
 األنفعال اللدن للمعادن. �
 السرعات العالية لألنفعال. �
 التشكيل باألستطالة . �
 التشكيل بالمتفجرات تحت ضغوط عالية . �
 التشكيل بالطاقة العالية . �
 لية .البثق بمعدالت عا �
 تقنيات الدرفلة الخاصة . �

 المراجع:
� Flinn , Troja "Engineering materials and their application", 4th Edition , J Willy ( ISBN 

9780 471125082 ). 
 

 
 

 المتقدمة اإلنتاجاسم المادة : تخطيط وسائل 

 متطلبات  المقرر
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع ضراتالمحا

 عملى تمارين

MNF 412 ٣ ٢ ٢ ١ MNF 535 

 المحتويات:
تصميم وسائل االنتاج وتحديد القدرات االنتاجية محددات طرق ترتيب وس6ائل  –ترتيب المعدات والقرارات المرتبطة بها  �

 االنتاج
ظ66روف السياس66ية واالقتص66ادية تحلي66ل ت66أثيرات ال –تحلي66ل العوام66ل الكمي66ة  –تحلي66ل واختي66ار ط66رق ترتي66ب المع66دات  �

 واالجتماعية
 تخطيط وسائل االنتاج فى نظم االنتاج الذكية. –المعلومات الالزمة لتخطيط وسائل االنتاج  �

 المراجع:
� Joseph G. Monk , "Operations managements /theory and problems",5th Edition, 1996. 
� P.G and D.H. Norrie, "lntelligent manufacturing planning", Chapman &hall, 1995. 
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 اسم المادة: المنظومات الكهروهيدروليكية والنيوماتيكي:

 كود المادة
 ساعات المادة

 ساعات التدريب محاضرات المجموع متطلب سابق
 تمارين عملى

MNF 537 ١ ٢ ٢ ٣ MNF 522 
 المحتويات:

 اسيةاألس أساسيات منظومات القدرة والمعادالت �
 نمذجة وحسابات وتحليل خصائص األداء الديناميكى لخطوط النقل الهيدروليكية �
 المؤازر الهيدروليكى: البناء، التشغيل، االستخدامات، النمذجة المحاكاة وتحليل األداء الديناميكى �
 خصائص التدفق والقدرة السطوانة متحكم فيها بصمام توجيهى ذو تداخل صفرى �
 لكهروهيدروليكية المؤازرة: التصنيف، البناء والتشغيلتكنولوجيا الصمامات ا �
 المكبر الهيدروليكى: التصنيف، البناء والخصائص �
 التغذية المرتدة: ميكانيكية، كهربائية أو هيدروليكية �
 االستجابة الترددية للصمامات الكهروهيدروليكية المؤازرة �
، مح66رك الع66زم الكهرومغناطيس66ى وخص66ائص المكب66ر المح66رك الكهروهي66دروليكى الم66ؤازر: أساس66يات الكهرومغناطيس66ية �

 الهيدروليكى، نمذجة ومحاكاة المحرك الكهروهيدروليكى المؤازر
خصائص االستجابة االنتقالية للمحرك الكهروهيدروليكى الم6ؤازر ومكونات6ه األساس6ية؛ مح6رك الع6زم، المرحل6ة األول6ى،  �

 كامل ومنظومة التحكم التناسبية التكاملية التفاضليةالصمام المؤازر، المحرك الكهروهيدروليكى المؤازر المت
منظومات القدرة النيوماتيكية: أساسيات، خلفية نظرية، المكون6ات األساس6ية، الض6واغط، ص6مامات الض6غط، الص6مامات  �

 التوجيهية، صمامات التدفق والمحركات
 دراسة حالة: دوائر نيوماتيكية أساسية �

 المراجع:
� M. Galal Rabie, "Fluid Power Engineering," Mc Graw-Hill, NY, 2009. 
 

 
 

 )                                           ١( واتاسم المادة : ند

 كود المادة
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب متطلب سابق
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين

- ١ - - ٢ MNF361 
 المحتويات:

 التكنولوجدى وتأثيره على المجتمع .يدرس هذا المقرر التطور  �
 اساسيات وتعريف وظهورالتكنولوجيا . –يغطى المنهج  �
 النظام والنموذج .–التجديد –التكنولوجيا والمجتمع  �
 هندسة التصميم .–الهندسة –قرار إختبار التكنولوجيا المناسبة للمجتمع  �
 هندسة حل المشاكل . �
 شاكل المجتمعية .الجانب األنسانى فى التصميم الهندسى والم �
الم66نهج يعط66ى ال66دراس أساس66يات التع66رف وتط66ور واستكش66اف التكنولوجي66ا وتط66وير الج66نس البش66رى بتط66وير األنظم66ة  �

 الهندسية .
 المراجع:

� Billington , D.P., " The Innovators : the Engineering Pioneers Who Made America 
Modern ", John Wiley & Sons ,1996. 

� Horeinstein , M.N., "Design Concepts for Engineers ",2nd edition , Prentice Hall,2002.  
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 )                                           ٢( واتاسم المادة : ند

 كود المادة
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب متطلب سابق
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين

- ١ - - ٢ MNF362 

 المحتويات:
 يدرس هذا المقرر التطور التكنولوجى وتأثيره على المجتمع . �
 اساسيات وتعريف وظهورالتكنولوجيا . –يغطى المنهج  �
 النظام والنموذج .–التجديد –التكنولوجيا والمجتمع  �
 هندسة التصميم .–الهندسة –قرار إختبار التكنولوجيا المناسبة للمجتمع  �
 هندسة حل المشاكل . �
 نب األنسانى فى التصميم الهندسى والمشاكل المجتمعية .الجا �
الم66نهج يعط66ى ال66دراس أساس66يات التع66رف وتط66ور واستكش66اف التكنولوجي66ا وتط66وير الج66نس البش66رى بتط66وير األنظم66ة  �

 الهندسية .

 المراجع:
� Billington , D.P., " The Innovators : the Engineering Pioneers Who Made America 

Modern ", John Wiley & Sons .1996. 
� Horeinstein , M.N., "Design Concepts for Engineers ",2nd edition , Prentice Hall.2002.  
 

 
 

 )١(اسم المادة : المشروع 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة 

 عملى تمارين  المجموع  المحاضرات ساعات التدريب  كود المادة 
- - ٣ ١ ٦ MNF 461  

 المحتويات : 
 تعتبر هذه المادة وسيلة الظهار قدرة الطالب على تجميع المعلومات والمهارات فى : �
 تصميم وتطوير المنظومات . �
 القدرة على التعرف على المشاكل وتحويلها الى نموذج رياضى رياضى ثم حلها. �
 استخدام الطرق الحسابية فى حل المشاكل . �

 المراجع :
� Punmine .BC;" Project planning and control with pert and CPM" ;2006. 
� John S.K., "Production planning control &industrial management ";2004.  
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 )أ -٢(اسم المادة: مشروع 

 متطلبات  المقرر
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين

- - ٢ ١ ٣ MNF 561 

 المحتويات:
 دراسة المشاريع تعتبر دراسة متكاملة موجهه للقدرات الصناعية للطالب �
 المطلوب لألداءهيئة التدريس بالقسم ويوجهون الطلبة  أعضاءيشرف على المشاريع  �
 المشروع بدراسة بحثية وتحليل المشاكل الهندسية يبدأ �
ذل6ك الدراس6ة المعملي6ة واس6تخدام الحاس6ب وال6نظم الهندس6ية  ف6ييتبعها دراس6ة ج6دوى للمش6روع بم6ا  األوليةوالدراسة  �

 المختلفة
 مكتوب للمشروع فنيتجهيز تقرير  �
 أولحل مشاكل ص6ناعة قائم6ة  أومن التدريب بالمصانع  أوالمشاريع من المواد المدرسة بالقسم  أفكاريتم الحصول على  �

 هيئة التدريس أعضاءبمشاريع بحثية يقدمها 

 المراجع:
� According to project direction. 
 

 
 

 ب) -٢(اسم المادة :  المشروع 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة 

 عملى تمارين  المجموع  المحاضرات ساعات التدريب  كود المادة 
- -  ٤ ٢ ٦ MNF 563  

 المحتويات : 
 دراسة المشاريع تعتبر دراسة متكاملة موجهه للقدرات الصناعية للطالب �
 ف على المشاريع اعضاء هيئة التدريس بالقسم ويوجهون الطلبة لالداء المطلوبيشر �
 يبدا المشروع بدراسة بحثية وتحليل المشاكل الهندسية �
والدراسة االولية يتبعه6ا دراس6ة ج6دوى للمش6روع بم6ا ف6ى ذل6ك الدراس6ة المعملي6ة واس6تخدام الحاس6ب وال6نظم الهندس6ية  �

 المختلفة
 لمشروعتجهيز تقرير فنى مكتوب ل �
يتم الحصول على افكار المشاريع من المواد المدرسة بالقسم او من التدريب بالمصانع او لحل مشاكل ص6ناعة قائم6ة او  �

 بمشاريع بحثية يقدمها اعضاء هيئة التدريس.

 المراجع :
� According to project direction.  
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 )١( صناعياسم المادة :تدريب 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب ود المادةك
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين

- - ٣ ١ ٤ MNF 462 
 المحتويات:

على الطالب أن يقوم بالتدريب العملى الصناعى لمدة ستة أسابيع أثناء اجازة الفصل الدراسى الخامس ف6ى أحدالش6ركات  �
 الصناعية المرموقة .

 وعلى الطالب تقديم تقرير يفيد باآلتى : �
 اعمال الشركة التى قامت بالتدريب ومنتجاتها وهيكلها التنظيمى والعمليات الصناعية  ووسائل األنتاج المستخدمة . �
 تفاصيل البرنامج التدريب . �
 األهداف التعليمية والخبرة المكتسبة . �

 المراجع:
� Verma AP., "Industrial Engineering", 2005. 
� SC Sharma, "Plant Layout &Material Handling ",2005.. 
 

 
 

 )٢(    صناعياسم المادة :تدريب 

 متطلب سابق
 ساعات معتمدة

 ساعات التدريب كود المادة
 المجموع المحاضرات

 عملى تمارين

- - ٣ ١ ٤ MNF 562 
 المحتويات:

سى الخامس ف6ى أحدالش6ركات على الطالب أن يقوم بالتدريب العملى الصناعى لمدة ستة أسابيع أثناء اجازة الفصل الدرا �
 الصناعية المرموقة .

 وعلى الطالب تقديم تقرير يفيد باآلتى : �
 اعمال الشركة التى قامت بالتدريب ومنتجاتها وهيكلها التنظيمى والعمليات الصناعية  ووسائل األنتاج المستخدمة . �
 تفاصيل البرنامج التدريب . �
 األهداف التعليمية والخبرة المكتسبة . �

 اجع:المر
� Verma AP."Industrial Engineering". 2005. 
� SC Sharma., "Plant layout &material handling ",2005. 
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1. INTRODUCTION 

Engineers solve real-life problems. They find the best solutions through the 

application of their knowledge, experience and skills. Engineers help to define 

and refine the way of life by providing innovative, higher-performance, safer, 

cleaner or more comfortable day-use facilities for human beings. They seek 

improvement through the processes of invention, design, manufacturing and 

construction.  

The products of engineering activities are intended to be sustainable. However, 

drawbacks are associated with such activities; for example, the water, air, 

environment and acoustic pollution resulting of the same engineering marvels of 

decades ago.  

The engineer’s problem-solving complexity grows as the world’s social and 

technological problems become more closely related. For example, the problem 

of air pollution cannot be solved physically without considering the social, legal, 

political, and ethical conflicts. Moreover, the impact of the available engineering 

solutions on the interests of the individuals and groups should be considered. 

The engineering study provides the students with the advanced, effective, 

technology-based education justifying the expectations of the future of science 

and technology. It should also provide the technical understanding and problem-

solving skills which allow coping with the challenges of tomorrow. 

Electronics becomes more and more influential on the human society. The 

reason for this is that almost all electronic products are produced in huge 

quantities so interfering with every one’s life. In addition, electronic subsystems 

become part of almost any industrial product nowadays. Beside the basic laws of 

physical sciences, mathematics, and basic engineering sciences, electronics 

engineering programs combine electronic engineering principles and traditional 

7computer science with good practice in design and project management applied 

to technically demanding problems. Graduates will be well qualified to play a 

disciplined and innovative part in research and development across the IT and 

Electronics sector. 

An electronic engineer should have strong background in basic science and 

basic mathematics and be able to use these tools in their own engineering field. 

He should employ necessary techniques, hardware, and communication tools for 

modern engineering applications. He also should be able to work in a multi-

disciplinary environment, and follow and contribute to the developments in their 

own field recognizing the significance of lifelong learning.  

Electronic engineering is a broad discipline that covers the fields of integrated 

electronic circuits, electronic data storage, high-speed computing, 
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communications, signal processing, microwave, propagation and antenna,s 

optoelectronics, automation, automatic control and monitoring systems, circuit 

analysis, network analysis, digital signal processing, and microprocessors.  

Programs of electronic engineering are designed to strike a balance between 

theoretical and laboratory experience and to impart fundamental and practical 

understanding of the principles required for a successful career in electronic 

engineering. This requires a solid core of foundation courses in physics, 

mathematics, computer science, and general engineering, which is also essential 

for lifelong learning. Concentration courses in Electronic Engineering (that 

integrate theory and laboratory wherever possible) cover electromagnetic, wave 

propagation and antennas, circuits, electronics, power electronic devices, digital 

logic design, computers, programming, computer networks, signal processing, 

optoelectronics and communications. Courses of interest are electric machinery, 

power system, classical control, modern control, industrial electronics circuits, 

digital control techniques, robotics, mechatronics, biomedical systems and 

modern automation systems. The capstone senior thesis and industrial internship 

are also required. State-of the-art electronics engineering elective courses 

provide seniors and advanced undergraduates. 

 

2. THE ATTRIBUTES OF THE GRADUATE 
The graduates of the Electronics Engineering and Communication Technology 

program should have the ability to: 

a) Apply knowledge of mathematics, science and engineering concepts to 

the solution of engineering problems. 

b) Design a system; component and process to meet the required needs 

within realistic constraints. 

c) Design and conduct experiments as well as analyze and interpret data. 

d) Identify, formulate and solve fundamental engineering problems. 

e) Use the techniques, skills, and appropriate engineering tools, necessary 

for engineering practice and project management. 

f) Work effectively within multi-disciplinary teams. 

g) Communicate effectively.  

h) Consider the impacts of engineering solutions on society & environment. 

i) Demonstrate knowledge of contemporary engineering issues. 

j) Display professional and ethical responsibilities; and contextual 

understanding 

k) Engage in self- and life- long learning. 

l) Participate in and lead quality improvement projects. 

m) Manipulate with the electronic circuits, all the way from the discrete 

components level, circuits’ analysis and design, to the troubleshooting 

with emphasis on electronic power devices. 
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n) Apply control theory and measurement principals for industrial variables, 

signal conversion, conditioning and processing.  

o) Deal with the computers hardware, software, operating systems and 

interfacing.  

p) Design, operate and maintain digital and analog communication, mobile 

communication, coding, and decoding systems. 

3. PROGRAM INTENDED OUTCOMES 
The following are the capabilities that graduates of the Manufacturing 

Engineering and Production Technology program should be able to demonstrate. 

3.1 Knowledge and Understanding: 
The graduate should acquire knowledge and understanding of: 

a) Concepts and theories of mathematics and sciences, appropriate to the 

Electronic Engineering and Communication Technology. 

b) Basics of information and communication technology (ICT)  

c) Characteristics of engineering materials related to the Electronic 

Engineering and Communication Technology.  

d) Principles of design including elements design, process and/or a system 

related to Electronic Engineering and Communication Technology. 

e) Methodologies of solving engineering problems, data collection and 

interpretation. 

f) Quality assurance systems, codes of practice and standards, health and 

safety requirements and environmental issues. 

g) Business and management principles relevant to engineering. 

h) Current engineering technologies as related to Electronic Engineering and 

Communication Technologys. 

i) Topics related to humanitarian interests and moral issues. 

j) Technical language and report writing 

k) Professional ethics and impacts of engineering solutions on society and 

environment 

l) Contemporary engineering topics. 

m) Elementary science underlying electronic engineering systems and 

information technology; 

n) Basics of design and analyzing electronic engineering systems, while 

considering the constraints of applying inappropriate technology and the 

needs of commercial risk evaluation; 

o) Principles of analyzing and design of electronic circuits and components; 

p) Principles of analyzing and design of control systems with performance 

evaluation; 

q) Biomedical instrumentation; 

r) Communication systems 

s) Coding and decoding techniques 
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t) Microwave applications 

u) Antenna and wave propagation 

v) Nanotechnology application 

w) Usage of optical fiber 

x) Methods of fabrication of Integrated circuits  

y) Analysis of signal processing 

z) Optical communication systems 
 

3.2 Intellectual Skills 
The graduate should have the ability to: 

a) Select appropriate mathematical and computer-based methods for 

modeling and analyzing problems.  

b) Select appropriate solutions for engineering problems based on analytical 

thinking. 

c) Think in a creative and innovative way in problem solving and design. 

d) Combine, exchange, and assess different ideas, views, and knowledge 

from a range of sources. 

e) Assess and evaluate the characteristics and performance of components, 

systems and processes. 

f) Investigate the failure of components, systems, and processes. 

g) Solve engineering problems, often on the basis of limited and possibly 

contradicting information.  

h) Select and appraise appropriate ICT tools to a variety of engineering 

problems. 

i) Judge engineering decisions considering balanced costs, benefits, safety, 

quality, reliability, and environmental impact.  

j) Incorporate economic, societal, and environmental and risk management 

dimensions in design. 

k) Analyze results of numerical models and assess their limitations. 

l) Innovate systematic and methodic approaches when dealing with new and 

advancing technology.  

m) Develop innovative solutions for the practical industrial problems. 

n) Plan, conduct and write a report on a project or assignment. 

o) Analyze the performance of digital and analog communication, mobile 

communication, coding, and decoding systems. 

p) Synthesis and integrate electronic systems for certain specific function 

using the right equipment. 

3.3 Practical and Professional Skills 
The graduate should have the ability to: 

a) Apply knowledge of mathematics, science, information technology, 

design, business context and engineering practice integrally to solve 

engineering problems. 



 (5) 

b) Professionally merge the engineering knowledge, understanding, and 

feedback to improve design, products and/or services. 

c) Create and/or re-design a process, component or system, and carry out 

specialized engineering designs. 

d) Practice the neatness and aesthetics in design and approach.  

e) Use computational facilities and techniques, measuring instruments, 

workshops and laboratory equipment to design experiments, collect, 

analyze and interpret results. 

f) Use a wide range of analytical tools, techniques, equipment, and software 

packages pertaining to the Electronics Engineering and Communication 

Technology and develop required computer programs. 

g) Apply numerical modeling methods to engineering problems. 

h) Apply safe systems at work and observe the appropriate steps to manage 

risks. 

i) Demonstrate basic organizational and project management skills. 

j) Apply quality assurance procedures and follow codes and standards. 

k) Exchange knowledge and skills with engineering community and 

industry.  

l) Prepare and present technical reports.  

m) Use appropriate mathematical methods or IT tools. 

n)  Practice computer programming for the design and diagnostics of digital 

and analog communication, mobile communication, coding, and decoding 

systems. 

o) Use relevant laboratory equipment and analyze the results correctly. 

p) Troubleshoot, maintain and repair almost all types of electronic systems 

using the standard tools. 

q) Identify appropriate specifications for required devices. 

r) Use appropriate tools to measure system performance. 
 

3.4 General and Transferable Skills 
The graduate should have the ability to: 

a) Collaborate effectively within multidisciplinary team. 

b) Work in stressful environment and within constraints. 

c) Communicate effectively. 

d) Demonstrate efficient IT capabilities. 

e) Lead and motivate individuals. 

f) Effectively manage tasks, time, and resources. 

g) Search for information and engage in life-long self learning discipline. 

h) Acquire entrepreneurial skills. 

i) Refer to relevant literatures.  
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4. SUBJECT AREAS 
4.1. Humanities and Social Sciences  

a) Acquiring knowledge of non-engineering fields that strengthen the 

consciousness of the engineer of the society and its culture, including 

business, marketing, wellness, ethics, law, arts, etc.  

b) The ability to consider and evaluate the impact of the technology on the 

society, public health and safety. 

c) The ability to appreciate and engage in social and entrepreneurial 

activities essential to the engineering practice and reflect on the 

management of the economics and social science  

d) The ability to engage in life-long learning and respond effectively to the 

needs of the society. 

Table 1-a Core Human Sciences Courses (12Compulsory credit Hours). 
Course 
Code 

Total 
Credits L 

Contact 
Hours Course Title Prerequisites 
T P 

GEN 141  2 2 - - Contemporary Social  Issues None 

GEN 142 2 2 - - English Language. None 

GEN 143 2 2 - - History of  Engineering and Technology. None 

GEN 241 2 2 - - Presentation Skills. None 

GEN 242 2 2 - - Technical Report Writing. None 

GEN 341 2 2 - - Project Management. None 

Total 12      

Table 1-b Elective  Human Sciences Courses (4 Credits Elected). 
Course 
Code 

Total 
Credits L 

Contact 
Hours Course Title Prerequisites 
T P 

GEN 351 2 2 - - Engineering Economy. None 

GEN 352 2 2 - - Engineering Laws and Regulations. None 

GEN 353 2 2 - - 
Management, International Business and 

Total Quality Management.  

None 

GEN 354 2 2 - - Sound Systems and Noise Pollution. None 

GEN 355 2 2 - - 
Standard Calibers for Communications 

and Information. 
None 

GEN 451 2 2 - - Computer Systems Implementation. 
After at least 140 

credit hours 

GEN 452 2 2 - - 
Environmental Effects of 

Electromagnetic Waves. 
None 

GEN 453 2 2 - - Industrial Psychology. None 

GEN 454 2 2 - - Basics of Engineering Syndicate Works None 

Total 4*  - -   

The human courses make a percentage of 8.89% of the total credit sum. 
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4.2. Mathematics and Basic Sciences 
Mathematics 
a) Acquiring knowledge in mathematical and analytical methods. 

b) The ability to reason about and conceptualize engineering components, 

systems or processes using analytical methods as related to the Electronics 

Engineering and Communication Technology.  

The ability to analyze and model engineering components, systems and 

processes specific to the Electronics Engineering and Communication 

Technology. 

c) The skill of using probability and statistical methods 
 

 Basic Sciences   
a) Acquiring knowledge of physics, chemistry, mechanics, earth sciences, 

biological sciences and other specific subjects which focus on understanding 

the physical world.  

b) The ability to select and apply scientific principles in practical problem 

solving. 

c) The ability to analyze, model and reason about engineering components, 

systems or processes using principles and knowledge of the basic sciences as 

applicable in each engineering disciplinary context. 

d) The ability to adopt scientific evidence-based techniques in problems solving 

Table -2-Mathematics& Basic Science Subjects (36 Compulsory Credit Hours) 

Course 
Code 

Total 
Credits L 

Contact 
Hours Course Title Prerequisites 
T P 

CHE 100 3 2 1 2 Chemistry. None 

MNF 100 1 1 - - Introduction to Engineering Materials. None 

MNF 101 3 1 6 - Engineering Graphics. None 

MEC 101 2 1 3 - Mechanics -1. None 

MEC102 2 1 3 - Mechanics-2. MEC 101 

MTH 101 3 2 2 - Mathematics-1(Algebra and Calculus). None 

MTH 102 3 2 3 - 
Mathematics-2(Integration and Analytic 

Geometry). 
MTH 101 

PHY 101 3 2 1 2 Physics-1. None 

PHY 102 3 2 1 2 Physics -2. PHY 101 

MNF 102 3 1 - 4 Principles of Production Engineering. MNF 101 

MTH 203 3 2 3 - 
Mathematics -3(Differential Equations and 

Transforms).  
MTH 102 

MTH 204 3 2 3 - Mathematics-4(Advanced Calculus). MTH 101 

MTH 305 2 1 3 - 
Mathematics -5(Introduction to Prob. and 

Statistics) 
MTH 102 

MTH 306 2 1 3 - 
Mathematics -6 (Complex Analysis and 

P.D.E). 
MTH 102 

Total 36      

Those courses establish (36) credit hours with percentage of 20 % of the total 

credit hours.  
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4.3. Basic Engineering Sciences 
a) Integrating knowledge and understanding of mathematics and physical 

sciences to develop basic engineering laws and concepts related to the 

Electronics Engineering and Communication Technology. 

b) The ability to extend knowledge and develop models and methods and use 

techniques, principles and laws of engineering sciences in order to lead to 

engineering applications across disciplinary boundaries.  

c) The ability to deal effectively with numbers and concepts to identify/solve 

complex and open ended engineering problems.  
 

 

The majority of these courses ought to be distributed according to 

prerequisites priorities over the 3rd till the 8th semesters. 
 

Those courses are tabulated in Table -3. 
 

Table 3 Table of Core Basic Engineering Courses (63 Compulsory Credit Hours). 
Course 
Code 

Total 
Credits L 

Contact 
Hours Course Title Prerequisites 

T P 

CMP 110 4 2 3 2 
Program Design and Computer 

Languages. 
None 

ARC 210 3 2 3 - Civil Engineering Technology. None 

CMP 210 3 2 2 - Data Structures and Algorithms. CMP 110 

ELC 211 3 2 1 2 Electrical Circuit Analysis-1. MTH 102 

ELC 212 3 2 3 –– Electrical Circuit Analysis-2. ELC 211 

ELC 213 3 2 1 2 Electrical Measurements. ELC 215 

CMP 211 4 3 1 2 Logic Design-1. MTH 101 

MNF 210 3 2 1 2 Mechanical Engineering Technology. 
MEC 102 

MNF 100 

ELC 214 3 2 1 2 
Modern Theory for Semiconductor 

Devices. 
PHY 102 

ELC 215 3 2 1 2 Semiconductors for Microelectronics.  ELC 214 

CMP 310 3 2 1 2 Engineering Computer Applications. CMP 110 

CMP 311 3 2 2 - 
Numerical Methods with Computer 

Applications. 
None 

ELC 310 4 3 1 2 
Control-1.(Principles of Automatic 

Control). 
MTH 203 

ELC 311 3 2 1 2 Communications-1. ELC 315 

ELC 312 3 2 1 2 Microelectronic Circuits-1 PHY 102 

ELC 313 3 2 1 2 Microelectronic Circuits-2 ELC 312 

ELC 314 3 2 1 2 Electronic Measurements. ELC 215 

ELC 315 3 2 2 –– Signal Analysis. MTH 305 

CMP 410 3 2 1 2 Microprocessor Based -Systems. CMP 211 

ELC 410 3 2 1 2 Electrical Power Engineering. ELC 211 

Total 63      

These courses need (63) credit hours establishing a percentage of 3٥% of the 

total credits. 
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4.4. Applied Engineering and Design Subjects , Projects and 
Industrial Training  
4-4-1  Applied Engineering and Design 

a) Attaining knowledge of operational practice, engineering codes and 

design techniques relevant to the subject 

b) The ability to apply engineering knowledge and creative, iterative and 

open-ended procedures when conceiving and developing components, 

systems and processes.  

c) The ability to integrate engineering knowledge, engineering codes, basic 

and mathematical sciences in designing a component, a system or a 

process. 

d) The ability to work under constraints, taking into account time, economy, 

health and safety, social and environmental factors and applicable laws 
 

4-4-2  Projects and Industrial Training : 
a) Gaining the knowledge and experience of applying the different principles 

and techniques introduced in the program of study. 

b) The ability to work within defined constraints, tackle work which lacks a 

well-defined outcome or which has a wide range of possible solutions and 

exhibit creativity in dealing with unfamiliar real-life problems. 
 

c) The ability to investigate, plan and execute technical research specific to 

the Electronics Engineering and Communication Technology over an 

extended period of time; meeting deadlines and putting technical work in 

a social and commercial context.  

d) The ability to work in a team, search published sources of information, 

interprets technical data and analyzes and presents findings in various 

ways.  
 

 

Table 4-a Core Applied Engineering Courses (34 Compulsory Credit Hours)  
Course 
Code 

Total 
Credits L 

Contact 
Hours Course Title Prerequisites 

T P 
ELC 420 4 3 1 2 Control-2(Digital and PLC Control) ELC 310 

ELC 421 4 3 1 2 Communications-2. ELC 311 

ELC 422 3 2 1 2 Digital Signal Processing. 
MTH 203 

CMP 211 

ELC 423 3 2 3 –– Electromagnetic Field Theory PHY 102 

ELC 424 4 3 1 2 Microwave Engineering ELC 423 

ELC 521 4 3 1 2 Antennas and Wave Propagation. ELC 423 

ELC 522 4 3 1 2 
Communications-3 (Advanced Communications 

Systems). 
ELC 421 

ELC 523 4 3 1 2 
Communications-4(Information Theory and 

Coding). 
ELC 522 

ELC 524 4 3 1 2 Radio and Television Engineering Systems. ELC 315 

Total 34      
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Table 4-b Applied Engineering Elective Courses (12 Credits Plus 3 Credits from Computer 
Major) 

Course 
Code 

Total 
Credits L 

Contact 
Hours Course Title Prerequisites 

T P 
ELC 431 3 2 1 2 Acoustics. None 

ELC 432 3 2 1 2 Optical Fiber Communications. None 

ELC 433 3 2 3 –– Radar Systems and Remote Sensing  ELC 315 

ELC 434 
3 2 1 2 

Very Large Scale Integrated Systems (VLSI 

Systems) 
ELC 313 

ELC 531 3 3 –– –– Advanced Topics in Communications-2. ELC 421 

ELC 532 
3 2 3 –– 

Computer Controlled Systems and 

Applications to Communications. 

CMP 310 

ELC 310 

ELC 533 3 2 –– 2 VHDL ELC 313 

ELC 534 3 2 3 –– Mobile Communications. ELC 421 

ELC 535 3 2 1 2 Microwave Circuits and Devices ELC 424 

ELC 536 3 2 –– 2 Advanced Microwave Measurements  ELC 424 

ELC 537 3 2 3 –– Communications Networks. ELC 421 

ELC 538 3 2 1 2 Satellite Communications ELC 421 

ELC 539 3 2 1 2 Modern Telephone Central Offices. ELC 311 

Total 12*      

Table 4-c Table of Projects and Industrial Training (16 Compulsory Credit 
Hours). 

Course 
Code 

Total 
Credits L 

Contact 
Hours Course Title Prerequisites 

T P 
ELC  361  1 - 1 2 Seminar-1 72 Credits 

ELC  362 1 - 1 2 Seminar-2. ELC 361 

ELC  461 2 1 1 2 Project-1. 108 Credits 

ELC  562 6 2 1 8 Project-2. ELC 461 

ELC  563 3 - - 6 Industrial Traning-1. 108 Credits 

ELC  564 3 - - 6 Industrial Training-2.  ELC 563 

Total 16      

The industrial training is carried out in the third and the fourth summers. The 

results are included into the 9th and 10th semesters.  
 

The total sum of credit hours devoted to applied engineering and design 

subjects, projects and industrial training is (65) Credit hours establishing a 

percentage of  36.11% of the total credit. 
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5- SAMPLE STUDY PLAN : 
Two sample plans are introduced for two extreme cases: 

-A   10- semester plan with no summer courses. 

-B   9-semester plan including summer courses. 
 

Any student plan will be either one of them or in between the two introduced 

plans. 
 
5-A-  ( 10) Semester Student: ( No Summer Courses are Included) 

 

5.A.1  First Semester (Freshman) 
 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
CHE 100 Chemistry. 3 2 1 2 

G EN 141 Contemporary Social  Issues  2 2 - - 

MNF 101 Engineering Graphics 3 1 6 - 

GEN 143 History of  Engineering  and Technology  2 2 - - 

MEC 101 Mechanics -1. 2 1 3 - 

MTH 101 Mathematics -1 (Algebra and Calculus ) 3 2 2 - 

 PHY 101 Physics -1 3 2 1 2 

Total  18    

5.A.2  Second Semester (Freshman) 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
MNF 100 Introduction to Engineering Materials.  1 1 - - 

GEN 142 English Language. 2 2 - - 

MEC 102 Mechanics-2 2 1 3 - 

MTH 102 Mathematics -2(Integration and Analytic Geometry) 3 2 3 - 

PHY 102 Physics-2. 3 2 1 2 

MNF 102 Principles of  Production Engineering 3 1 - 4 

CMP 110 Program Design and Computer Languages. 4 2 3 2 

Total  18    

5.A.3  Third Semester (Sophomore) 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
ARC 210 Civil Engineering Technology. 3 2 3 - 

ELC 211 Electrical Circuit Analysis-1 3 2 1 2 

CMP 211 Logic Design-1. 4 3 1 2 

ELC 214 Modern Theory for Semiconductor Devices 3 2 1 2 

MTH 203 Mathematics -3 (Differential Equations and Transforms). 3 2 3 - 

GEN 241 Presentation Skills. 2 2 - - 

Total  18    
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5.A.4  Fourth Semester (Sophomore): 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 
T P 

CMP 210 Data Structures and Algorithms. 3 2 2 - 

ELC 212 Electrical Circuit Analysis-2 3 2 3 - 

ELC 213 Electrical Measurements. 3 2 1 2 

MNF 210 Mechanical Engineering Technology. 3 2 1 2 

MTH 204 Mathematics -4(Advanced Calculus) 3 2 3 - 

GEN 242 Technical Report Writing 2 2 - - 

ELC 215 Semiconductors for Microelectronics  3 2 1 2 

Total  20    

5.A.5   Fifth Semester (Junior) 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 
T P 

GEN 341 Project Management. 2 2 - - 

ELC 310 Control-1 (Principles of Automatic Control). 4 3 1 2 

ELC 312 Microelectronic Circuits-1 3 2 1 2 

ELC 314 Electronic Measurements 3 2 1 2 

MTH 305 Mathematics -5 (Introduction to Probability. and Statistics). 2 1 3 - 

ELC 315 Signal Analysis  3 2 2 - 

ELC 361 Seminar-1 1 - 1 2 

Total  18    

5. A.6 Sixth Semester (Junior) 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact Hours 
T P 

CMP 310 Engineering Computer Applications  3 2 1 2 

CMP 311 Numerical Methods with Computer Applications. 3 2 2 - 

ELC 311 Communications -1 3 2 1 2 

ELC 362 Seminar-2. 1 - 1 2 

ELC 313 Microelectronic Circuit-2 3 2 1 2 

MTH 306 Mathematics -6(Complex Analysis and P.D.E) 2 1 3 - 

GEN 35* Elective Humanities No.1. 2 2 - - 

Total  17    
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5.A.7  Seventh  Semester (Senior-1)  

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
ELC 421 Communications-2. 4 3 1 2 

ELC 423 Electromagnetic Field Theory.  3 2 3 - 

CMP 410 Microprocessor Based Systems. 3 2 1 2 

ELC 410 Electrical Power Engineering. 3 2 1 2 

ELC 43* Elective Communications No.1. 3    

GEN 45* Elective Humanities No.2. 2 2 - - 

Total  18    

5.A.8   Eighth Semester (Senior-1)  
Code Subject Total 

Credits L 
Contact 
Hours 

T P 
ELC 420 Control-2(Digital and PLC Control) 4 3 1 2 

ELC 422 Digital Signal Processing. 3 2 1 2 

ELC 424 Microwave Engineering. 4 3 1 2 

ELC 461 Project-1 2 1 1 2 

CMP 43* Elective Computer. ( Table 4-b p. 27 ) 3    

ELC 43* Elective Communications No.2. 3    

Total  19    

5.A.9   Ninth  Semester (Senior-2)  
Code Subject Total 

Credits L 
Contact 
Hours 

T P 
ELC 522 Communications-3 (Advanced Communications Systems) 4 3 1 2 

ELC 562 Project-2.(First  Stage) 3 1 1 4 

ELC 524 Radio and Television Engineering Systems. 4 3 1 2 

ELC 563 Industrial Training-1 3 - - 6 

ELC 53* Elective Communications No.3. 3    

Total  17    

5.A.10   Tenth Semester (Senior-2)  

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 
T P 

ELC 521 Antennas and Wave Propagation. 4 3 1 2 

ELC 523 Communications-4(Inf. Theory and Coding) 4 3 1 2 

ELC 562 Project-2 (Second Stage). 3 1 1 4 

ELC 564 Industrial Tranning-2 3 - - 6 

ELC 53* Elective Communications No.4 3    

Total  17    
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5.B. 9 Semester Student (Summer Courses are Included) 
This Study plan is organized to be coherent with plan (5-A) for 10-semester 

students to minimize the number of additional courses held to cover the gap 

between both plans. 

The students have to compensate the difference though joining summer courses. 

The following table shows the distribution of proposed subjects among the 4 

summer semesters. 
Semester Code Subjects Major Total Credits 

Sunmmer-1 - - - - 

Summer-2 
ELC 312 

GEN 35* 

Micro electronic Circuits-1. 

Elective Humanities No.1. 

E1C 

E1C 

3 

2 

Summer -3 
ELC 43* 

ELC 563 

Elective Communications No.1. 

Industrial Training -1. 

E 

E1C 

3 

3 

Summer-4 

ELC 564 

ELC 522 

Industrial Training-/2. 

Communications-3. 

E1C 

E 

 

3 

4 

Total    18 
 
5.B.1  First  Semester (Freshman) 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
CHE 100 Chemistry. 3 2 1 2 

GEN 141 Contemporary   Social  Issues 2 2 - - 

MNF 101 Engineering Graphics. 3 1 6 - 

GEN 143 History of Engineering and Technology. 2 2 - - 

MEC 101 Mechanics -1. 2 1 3 - 

MTH 101 Mathematics -1 (Algebra and Calculus). 3 2 2 - 

PHY 101 Physics -1. 3 2 1 2 

Total  18    
 

5.B.2   Second Semester (Freshman) 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
MNF 100 Introduction to Engineering Materials.  1 1 - - 

GEN 142 English Language. 2 2 - - 

MEC 102 Mechanics-2. 2 1 3 - 

MTH 102 Mathematics -2(Integration and Analytic Geometry). 3 2 3 - 

PHY 102 Physics-2. 3 2 1 2 

MNF 102 Principles of Production Engineering. 3 1 - 4 

CMP 110 Program Design and Computer Languages. 4 2 3 2 

Total  18    
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5.B.3   Summer-1 
The student can join one or two basic courses from the third and the fourth semesters 

to reduce the teaching load during the sophomore stage. 

5.B.4   Third Semester (Sophomore) 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 
T P 

ARC 210 Civil Engineering Technology. 3 2 3 - 

ELC 211 Electrical Circuit Analysis-1. 3 2 1 2 

CMP 211 Logic Design-1. 4 3 1 2 

ELC 214 Modern Theory for Semiconductor Devices. 3 2 1 2 

MTH 203 Mathematics -3(Differential Equations and Transforms). 3 2 3 - 

GEN 241 Presentation Skills. 2 2 - - 

Total  18    

5.B.5   Fourth  Semester (Sophomore) : 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
CMP 210 Data Structures and Algorithms. 3 2 2 - 

ELC 212 Electrical Circuit Analysis-2. 3 2 3 - 

ELC 213 Electrical Measurements. 3 2 1 2 

MNF 210 Mechanical Engineering Technology. 3 2 1 2 

MTH 204 Mathematics -4(Advanced Calculus). 3 2 3 - 

GEN 242 Technical Report Writing. 2 2 - - 

ELC 215 Semiconductors for Microelectronics  3 2 1 2 

Total  20    

5.B.6   Summer-2 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 
T P 

ELC 312 Microelectronic Circuits-1. 3 2 1 2 

GEN 35* Elective Humanities No-1. 2 2 - - 

Total  5    

5.B.7   Fifth Semester (Junior) 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 
T P 

CMP 310 Engineering Computer Applications. 3 2 1 2 

ELC 310 Control-1 (Principles of Automatic Control). 4 3 1 2 

ELC 314 Electronic Measurements. 3 2 1 2 

MTH 305 Mathematics -5(Introduction to Prob. and Statistics). 2 1 3 - 

GEN 341 Project Management. 2 2 - - 

ELC 315 Signal Analysis. 3 2 2 - 

ELC 361 Seminar-1. 1 - 1 2 

Total  18    
 



 (16) 

5.B.8   Sixth Semester (Junior)  

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
CMP 311 Numerical Methods with Computer Applications. 3 2 2 - 

ELC 311 Communications-1 3 2 1 2 

ELC 313 Microelectronic Cicuits-2. 3 2 1 2 

MTH 306 Mathematics -6 (Complex Analysis and P.D.E). 2 1 3 - 

ELC 362 Seminar-2. 1 - 1 2 

ELC 423 Electromagnetic Field Theory. 3 2 3 - 

CMP 410 Microprocessor Based Systems 3 2 1 2 

Total  18    

5.B.9    Summer -3 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
ELC 563 Industrial Training -1. 3 - - 6 

ELC 43* Elective Communications No.1 3    

Total  6    

5.B.10   Seventh Semester (Senior-1) 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 
T P 

ELC 421 Communications-2. 4 3 1 2 

ELC 461 Project-1. 2 1 1 2 

ELC 410 Electrical Power Engineering. 3 2 1 2 

CMP 43* Elective Computer. ( Table 4-b p. 27 ) 3    

ELC 43* Elective Communications No-2. 3    

GEN 45* Elective Humanities No.2 2 2 - - 

Total  17    

5.B.11   Eighth Semester (Senior -1)  

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
ELC 422 Digital Signal Processing. 3 2 1 2 

ELC 424 Microwave Engineering. 4 3 1 2 

ELC 521 Antennas and Wave Propagation. 4 3 1 2 

ELC 562 Project -2 (First Stage) 3 1 1 4 

ELC 53* Elective Communications No.3. 3    

Total  17    
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5.B.12   Summer-4 (Senior -2)  

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
ELC 522 Communications-3(Advanced Communications Systems) 4 3 1 2 

ELC 564 Industrial Training-2. 3 - - 6 

Total  7    

5.B.13   Ninth Semester (Senior -2) 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
ELC 420 Control -2 (Digital and PLC Control). 4 3 1 2 

ELC 523 Communications 4 (Information Theory and Coding) 4 3 1 2 

ELC 562 Project-2.(Second Stage) 3 1 1 4 

ELC 524 Radio and T.V Engineering Systems. 4 3 1 2 

ELC 53* Elective Communications No.4. 3    

Total  18    
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1. INTRODUCTION 
Engineers solve real-life problems. They find the best solutions through the 

application of their knowledge, experience and skills. Engineers help to define 

and refine the way of life by providing innovative, higher-performance, safer, 

cleaner or more comfortable day-use facilities for human beings. They seek 

improvement through the processes of invention, design, manufacturing and 

construction.  

The products of engineering activities are intended to be sustainable. However, 

drawbacks are associated with such activities; for example, the water, air, 

environment and acoustic pollution resulting of the same engineering marvels of 

decades ago.  

The engineer’s problem-solving complexity grows as the world’s social and 

technological problems become more closely related. For example, the problem 

of air pollution cannot be solved physically without considering the social, legal, 

political, and ethical conflicts. Moreover, the impact of the available engineering 

solutions on the interests of the individuals and groups should be considered. 

The engineering study provides the students with the advanced, effective, 

technology-based education justifying the expectations of the future of science 

and technology. It should also provide the technical understanding and problem-

solving skills which allow coping with the challenges of tomorrow. 

Computer engineering (CE) is a discipline that embodies the science and 

technology of design, construction, implementation, and maintenance of 

software and hardware components of modern computing systems and 

computer-controlled equipment. Computer engineering has traditionally been 

viewed as a combination of both computer science (CS) and electrical 

engineering (EE). Computer engineering is a field that experiences effects from 

rapid technological development in different real life applications. Computer 

engineering programs use basic sciences, mathematics, engineering and 

electronics, physical and human sciences to provide new computer technologies 

and systems that make human applications easier, more productive, faster and 

also enjoyable to use. 
 

A computer engineer is a person trained to be proficient in the design and 

implementation of computer systems, both hardware and software. He should 

essentially be able to design digital control circuitry and program it to function 

correctly. To perform these tasks, the computer engineer must be knowledgeable 

in related mathematics, physics sciences, electronics, communications, computer 

hardware and software, networking and other engineering concepts and systems. 

A proper level of expertise must be possessed through practicing the discipline 

concepts in solving problems of real applications. This level of expertise should 

be permanently upraised by engaging in a life-long learning processes. 
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2. THE ATTRIBUTES OF THE GRADUATE 

The graduates of the Computer Engineering and Information Technology 
program should have the ability to: 

a) Apply knowledge of mathematics, science and engineering concepts to 

the solution of engineering problems. 

b) Design a system; component and process to meet the required needs 

within realistic constraints. 

c) Design and conduct experiments as well as analyze and interpret data. 

d) Identify, formulate and solve fundamental engineering problems. 

e) Use the techniques, skills, and appropriate engineering tools, necessary for 

engineering practice and project management. 

f) Work effectively within multi-disciplinary teams. 

g) Communicate effectively.  

h) Consider the impacts of engineering solutions on society & environment. 

i) Demonstrate knowledge of contemporary engineering issues. 

j) Display professional and ethical responsibilities; and contextual 

understanding 

k) Engage in self- and life- long learning. 

l) Demonstrate inductive reasoning abilities, figuring general rules and 

conclusions about seemingly unrelated events  

m) Use current advanced techniques, skills, and tools necessary for 

computing practices to specify, design, and implement computer-based 

systems. 

n) Recognize the information requirements of various business activities on 

both operational and decision making levels. 

o) Tackling business problems using system analysis tools and techniques. 

p) Managing projects related to computer systems in diverse fields of 

applications. 

q) Implementing phases of the computer system development life cycle, 

procurement and installation of hardware, software design, data 

manipulation and system operations. 

 
3. PROGRAM INTENDED OUTCOMES 
The following are the capabilities that graduates of the Manufacturing 

Engineering and Production Technology program should be able to demonstrate. 

 
3.1 Knowledge and Understanding: 
The graduate should acquire knowledge and understanding of: 

a) Concepts and theories of mathematics and sciences, appropriate to the 

Computer Engineering and Information Technology. 

b) Basics of information and communication technology (ICT)  



 (21) 

c) Characteristics of engineering materials related to the Computer 

Engineering and Information Technology.  

d) Principles of design including elements design, process and/or a system 

related to specific disciplines. 

e) Methodologies of solving engineering problems, data collection and 

interpretation 

f) Quality assurance systems, codes of practice and standards, health and 

safety requirements and environmental issues. 

g) Business and management principles relevant to engineering. 

h) Current engineering technologies as related to Computer Engineering and 

Information Technologys. 

i) Topics related to humanitarian interests and moral issues. 

j) Technical language and report writing 

k) Professional ethics and impacts of engineering solutions on society and 

environment 

l) Contemporary engineering topics. 

m) Engineering principles in the fields of logic design, circuit analysis, 

machine and assembly languages, computer organization and 

architectures, memory hierarchy, advanced computer architectures, 

embedded systems, signal processing, operating systems, real-time 

systems and reliability analysis. 

n) Quality assessment of computer systems; 

o) Related research and current advances in the field of computer software 

and hardware 

p) Technologies of data, image and graphics representation and organization 

on computer storage media 

q) Modern trends in information technology and its fundamental role in 

business enterprises 

 
3-2 Intellectual Skills 
The graduate should have the ability to: 

a) Select appropriate mathematical and computer-based methods for 

modeling and analyzing problems.  

b) Select appropriate solutions for engineering problems based on analytical 

thinking. 

c) Think in a creative and innovative way in problem solving and design. 

d) Combine, exchange, and assess different ideas, views, and knowledge 

from a range of sources. 

e) Assess and evaluate the characteristics and performance of components, 

systems and processes. 

f) Investigate the failure of components, systems, and processes. 

g) Solve engineering problems, often on the basis of limited and possibly 

contradicting information.  
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h) Select and appraise appropriate ICT tools to a variety of engineering 

problems. 

i) Judge engineering decisions considering balanced costs, benefits, safety, 

quality, reliability, and environmental impact.  

j) Incorporate economic, societal, and environmental and risk management 

dimensions in design. 

k) Analyze results of numerical models and assess their limitations. 

l) Innovate systematic and methodic approaches when dealing with new and 

advancing technology.  

m) Select the appropriate mathematical tools, computing methods, design 

techniques for modeling and analyzing computer systems; 

n) Select, synthesize, and apply suitable IT tools to computer engineering 

problems. 

o) Proposing various computer-based solutions to business system problems. 

Cost-benefit analysis should be performed especially in sensitive domains 

where direct and indirect costs are involved. 

p) Identifying symptoms in problematic situations. 

q) Innovating solutions based on non-traditional thinking and the use of latest 

technologies 

r) Capability of integrating computer objects running on different system 

configurations. 

 
3.3 Practical and Professional Skills 
The graduate should have the ability to: 

a) Apply knowledge of mathematics, science, information technology, 

design, business context and engineering practice integrally to solve 

engineering problems. 

b) Professionally merge the engineering knowledge, understanding, and 

feedback to improve design, products and/or services. 

c) Create and/or re-design a process, component or system, and carry out 

specialized engineering designs. 

d) Practice the neatness and aesthetics in design and approach.  

e) Use computational facilities and techniques, measuring instruments, 

workshops and laboratory equipment to design experiments, collect, 

analyze and interpret results. 

f) Use a wide range of analytical tools, techniques, equipment, and software 

packages pertaining to the discipline and develop required computer 

programs. 

g) Apply numerical modeling methods to engineering problems. 

h) Apply safe systems at work and observe the appropriate steps to manage 

risks. 

i) Demonstrate basic organizational and project management skills. 

j) Apply quality assurance procedures and follow codes and standards. 
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k) Exchange knowledge and skills with engineering community and 

industry.  

l) Prepare and present technical reports.  

m) Design and operate computer-based systems specifically designed for 

business applications. 

n) Use appropriate specialized computer software, computational tools and 

design packages throughout the phases of the life cycle of system 

development; 

o) Write computer programs on professional levels achieving acceptable 

quality measures in software development. 

p) Conducting user support activities competently. 

 
3.4 General and Transferable Skills 
The graduate should have the ability to: 

a) Collaborate effectively within multidisciplinary team. 

b) Work in stressful environment and within constraints. 

c) Communicate effectively. 

d) Demonstrate efficient IT capabilities. 

e) Lead and motivate individuals. 

f) Effectively manage tasks, time, and resources. 

g) Search for information and engage in life-long self learning discipline. 

h) Acquire entrepreneurial skills. 

i) Refer to relevant literatures.  

 
4. SUBJECT AREAS 
4.1. Humanities and Social Sciences  

a) Acquiring knowledge of non-engineering fields that strengthen the 

consciousness of the engineer of the society and its culture, including 

business, marketing, wellness, ethics, law, arts, etc.  

b) The ability to consider and evaluate the impact of the technology on the 

society, public health and safety. 

c) The ability to appreciate and engage in social and entrepreneurial 

activities essential to the engineering practice and reflect on the 

management of the economics and social science  

d) The ability to engage in life-long learning and respond effectively to the 

needs of the society. 
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Table 1-a  Core Human Sciences Courses (12Compulsory Credit Hours). 
Course 
Code 

Total 
Credits L 

Contact 
Hours Course Title Prerequisites 
T P 

GEN 141  2 2 - - Contemporary Social  Issues None 

GEN 142 2 2 - - English Language. None 

GEN 143 2 2 - - History of  Engineering and Technology. None 

GEN 241 2 2 - - Presentation Skills. None 

GEN 242 2 2 - - Technical Report Writing. None 

GEN 341 2 2 - - Project Management. None 

Total 12      

 
Table 1-b Elective   Human Sciences Courses (4 Credits Elected). 

Course 
Code 

Total 
Credits L 

Contact 
Hours Course Title Prerequisites 
T P 

GEN 351 2 2 - - Engineering Economy. None 

GEN 352 2 2 - - Engineering Laws and Regulations. None 

GEN 353 2 2 - - 
Management, International Business and 

Total Quality Management. 

None 

GEN 354 2 2 - - Sound Systems and Noise Pollution. None 

GEN 355 2 2 - - 
Standard Calibers for Communications and 

Information. 
None 

GEN 451 2 2 - - Computer Systems Implementation. 

After at least 

140 credit 

hours 

GEN 452 2 2 - - 
Environmental Effects of Electromagnetic 

Waves. 
None 

GEN 453 2 2 - - Industrial Psychology. None 

GEN 454 2 2 - - Basics of Engineering Syndicate Works None 

Total 4*  - -   

 

The human courses make a percentage of 8.89% of the total credit sum. 
 
4-2. Mathematics and Basic Sciences 
Mathematics 

a) Acquiring knowledge in mathematical and analytical methods. 

b) The ability to reason about and conceptualize engineering components, 

systems or processes using analytical methods as related to the Computer 

Engineering and Information Technology.  

c) The ability to analyze and model engineering components, systems and 

processes specific to the Computer Engineering and Information 

Technology. 

d) The skill of using probability and statistical methods 
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 Basic Sciences  
a) Acquiring knowledge of physics, chemistry, mechanics, earth sciences, 

biological sciences and other specific subjects which focus on 

understanding the physical world.  

b) The ability to select and apply scientific principles in practical problem 

solving. 

c) The ability to analyze, model and reason about engineering components, 

systems or processes using principles and knowledge of the basic sciences 

as applicable in each engineering disciplinary context. 

d) The ability to adopt scientific evidence-based techniques in problems 

solving 
 

 

Table -2- Mathematics& Basic Science Subjects (36 Compulsory Credit Hours) 

Course 
Code 

Total 
Credits L 

Contact 
Hours Course Title Prerequisites 
T P 

CHE 100 3 2 1 2 Chemistry. None 

MNF 100 1 1 - - Introduction to Engineering Materials. None 

MNF 101 3 1 6 - Engineering Graphics. None 

MEC 101 2 1 3 - Mechanics -1. None 

MEC 102 2 1 3 - Mechanics-2. MEC 101 

MTH 101 3 2 2 - Mathematics-1(Algebra and Calculus). None 

MTH 102 3 2 3 - 
Mathematics-2(Integration and Analytic 

Geometry). 
MTH 101 

PHY 101 3 2 1 2 Physics-1. None 

PHY 102 3 2 1 2 Physics -2. PHY 101 

MNF 102 3 1 - 4 Principles of Production Engineering. MNF 101 

MTH 203 3 2 3 - 
Mathematics -3(Differential Equations and 

Transforms).  
MTH 102 

MTH 204 3 2 3 - Mathematics-4(Advanced Calculus). MTH 101 

MTH 305 2 1 3 - 
Mathematics -5(Introduction to Prob. and 

Statistics) 
MTH 102 

MTH 306 2 1 3 - 
Mathematics -6 (Complex Analysis and 

P.D.E). 
MTH 102 

Total 36      

Those courses establish (36) credit hours with percentage of 20 % of the total 

credit hours.  
 

 
4.3. Basic Engineering Sciences 
a) Integrating knowledge and understanding of mathematics and physical 

sciences to develop basic engineering laws and concepts related to the 

Computer Engineering and Information Technology. 

b) The ability to extend knowledge and develop models and methods and use 

techniques, principles and laws of engineering sciences in order to lead to 

engineering applications across disciplinary boundaries.  
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c) The ability to deal effectively with numbers and concepts to identify/solve 

complex and open ended engineering problems.  
 

The majority of these courses ought to be distributed according to prerequisites 

priorities over the 3rd till the 8th semesters. 
 

 

Those courses are tabulated in Table -3. 

Table-3-  Core Basic Engineering Courses (63 Compulsory Credit Hours). 
Course 
Code 

Total 
Credits L 

Contact 
Hours Course Title Prerequisites 

T P 

CMP 110 4 2 3 2 
Program Design and Computer 

Languages. 
None 

ARC 210 3 2 3 - Civil Engineering Technology. None 

CMP 210 3 2 2 - Data Structures and Algorithms. CMP 110 

ELC 211 3 2 1 2 Electrical Circuit Analysis-1. MTH 102 

ELC 212 3 2 3 –– Electrical Circuit Analysis-2. ELC 211 

ELC 213 3 2 1 2 Electrical Measurements. ELC 215 

CMP 211 4 3 1 2 Logic Design-1. MTH 101 

MNF 210 3 2 1 2 Mechanical Engineering Technology. 
MEC 102 

MNF 100 

ELC 214 3 2 1 2 
Modern Theory for Semiconductor 

Devices. 
PHY 102 

ELC 215 3 2 1 2 Semiconductors for Microelectronics.  ELC 214 

CMP 310 3 2 1 2 Engineering Computer Applications. CMP 110 

CMP 311 3 2 2 - 
Numerical Methods with Computer 

Applications. 
None 

ELC 310 4 3 1 2 
Control-1.(Principles of Automatic 

Control) 
MTH 203 

ELC 311 3 2 1 2 Communications-1. ELC 315 

ELC 312 3 2 1 2 Microelectronic Circuits-1 PHY 102 

ELC 313 3 2 1 2 Microelectronic Circuits-2 ELC 312 

ELC 314 3 2 1 2 Electronic Measurements. ELC 215 

ELC 315 3 2 2 –– Signal Analysis. MTH 305 

CMP 410 3 2 1 2 Microprocessor Based -Systems. CMP 211 

ELC 410 3 2 1 2 Electrical Power Engineering. ELC 211 

Total 63      

 

These courses need (63) credit hours establishing a percentage of 3٥% of the 

total credits. 
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4.4. Applied Engineering and Design Subjects, Projects and 
Industrial Training : 

4-4-1  Applied Engineering and Design 
a) Attaining knowledge of operational practice, engineering codes and design 

techniques relevant to the subject 

b) The ability to apply engineering knowledge and creative, iterative and 

open-ended procedures when conceiving and developing components, 

systems and processes.  

c) The ability to integrate engineering knowledge, engineering codes, basic 

and mathematical sciences in designing a component, a system or a 

process. 

d) The ability to work under constraints, taking into account time, economy, 

health and safety, social and environmental factors and applicable laws 
 
4-4-2  Projects and Industrial Training : 
a) Gaining the knowledge and experience of applying the different principles 

and techniques introduced in the program of study. 

b) The ability to work within defined constraints, tackle work which lacks a 

well-defined outcome or which has a wide range of possible solutions and 

exhibit creativity in dealing with unfamiliar real-life problems. 

c) The ability to investigate, plan and execute technical research specific to the 

Computer Engineering and Information Technology over an extended period 

of time; meeting deadlines and putting technical work in a social and 

commercial context.  

d) The ability to work in a team, search published sources of information, 

interprets technical data and analyzes and presents findings in various ways.  

 

Table 4-a Core Computer Major Courses (34 Compulsory Credit Hours) 
Course 
Code 

Total 
Credits L 

Contact 
Hours Course Title Prerequisites 

T P 
CMP 421 3 2 2 - Computer Architecture CMP 211 

CMP 422 3 2 1 2 
Computer Graphics and Man Machine 

Interface. 

MNF 101 

CMP 421 

CMP 423 4 3 2 - Data Base Management. MTH 102 

CMP 424 4 3 2 - Data Transmission and Computer Networks. CMP 421 

CMP 425 3 2 2 - Information Systems CMP 310 

CMP 426 3 2 1 2 Logic Design -2. CMP 211 

CMP 521 3 2 2 - Distributed Computer Systems. CMP 421 

CMP 522 4 3 2 - Artificial Intelligence. CMP 410 

CMP 523 4 3 2 - Languages and Compilers. CMP 210 

CMP 524 3 2 2 - Computer Modeling and Simulation CMP 110 

Total ٣٤      
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Table 4-b Applied Engineering Elective Courses (12 Credits Plus 3 Credits from 
Communications Major) 

Course 
Code 

Total 
Credits L 

Contact 
Hours Course Title Prerequisites 
T P 

CMP 431 3 2 2 - Computer Peripherals. CMP 421 

CMP 432 3 2 1 2 Digital Image Processing. CMP 310 

CMP 433 3 2 2 - Embedded Systems CMP 211 

CMP 434 3 2 1 2 Multimedia CMP 210 

CMP 435 3 2 2 - Operating Systems. CMP 421 

CMP 436 3 2 2 - Software Engineering.  CMP 110 

CMP 531 3 2 2 - Advanced Computer Systems. CMP 410 

CMP   532 3 2 2 - Advanced Database Systems. CMP 423 

CMP  533 3 2 2 - Computer Organization. CMP 421 

CMP  534 3 2 
 

2 
- Computer Performance. 

CMP 210 

CMP 535 3 2 2 - Computer System Technology. CMP 421 

CMP 536 3 2 2 - Fault Tolerant Computing. CMP 110 

CMP 537 3 2 2 - Computer Interfacing.  CMP 421 

CMP 538 3 2 2 - Pattern Recognition and Neural Networks.   
MTH 203 

CMP 410 

CMP 539 3 2 2 - Real Time Computing. CMP 110 

Total 12*      
 

 
Table 4-c Table of Projects and Industrial Training (16 Compulsory Credit 
Hours). 

Course 
Code 

Total 
Credits L 

Contact 
Hours Course Title Prerequisites 
T P 

CMP 361 1 - 1 2 Seminar-1 72 Credits 

CMP 362 1 - 1 2 Seminar-2. CMP 361 

CMP 461 2 1 1 2 Project-1. 108 Credits 

CMP 562 6 2 1 8 Project-2. CMP 461 

CMP 563 3 - - 6 Industrial Traning-1. 108 Credits 

CMP 564 3 - - 6 Industrial Training-2.  CMP 563 

Total 16      

The industrial training is carried out in the third and the fourth summers. The 

results are included into the 9th and 10th semesters.  

 

The total sum of credit hours devoted to applied engineering and design 

subjects, projects and industrial training is (65) Credit hours establishing a 

percentage of  36.11% of the total credit. 
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5- SAMPLE STUDY PLAN : 
Two sample plans are introduced for two extreme cases: 

-A   10- semester plan with no summer courses. 

-B   9-semester plane including summer courses. 
 

Any student plan will be either one of them or in between the two introduced 

plans. 
 

 
 5-A- (10)  Semester Student: ( No Summer Courses are Included) 
 
5.A.1  First Semester (Freshman) 
 

 
Code Subject Total 

Credits L 
Contact 
Hours 

T P 
CHE 100 Chemistry. 3 2 1 2 

GEN 141 Contemporary Social  Issues  2 2 - - 

MNF 101 Engineering Graphics 3 1 6 - 

GEN 143 History of  Engineering  and Technology  2 2 - - 

MEC 101 Mechanics -1. 2 1 3 - 

MTH 101 Mathematics -1 (Algebra and Calculus ) 3 2 2 - 

 PHY 101 Physics -1 3 2 1 2 

Total  18    

 
5.A.2  Second Semester (Freshman) 

Code Subject 
Total 
Credit

s 
L Contact Hours 

T P 
MNF 100 Introduction to Engineering Materials.  1 1 - - 

GEN 142 English Language. 2 2 - - 

MEC 102 Mechanics-2 2 1 3 - 

MTH 102 Mathematics -2(Integration and Analytic Geometry) 3 2 3 - 

PHY 102 Physics-2. 3 2 1 2 

MNF 102 Principles of  Production Engineering 3 1 - 4 

CMP 110 Program Design and Computer Languages. 4 2 3 2 

Total  18    

 
5.A.3  Third Semester (Sophomore) 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact Hours 
T P 

ARC 210 Civil Engineering Technology. 3 2 3 - 

ELC 211 Electrical Circuit Analysis-1 3 2 1 2 

CMP 211 Logic Design-1. 4 3 1 2 

ELC 214 Modern Theory for Semiconductor Devices 3 2 1 2 

MTH 203 Mathematics -3 (Differential Equations and Transforms). 3 2 3 - 

GEN 241 Presentation Skills. 2 2 - - 

Total  18    
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5.A.4   Fourth Semester (Sophomore): 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
CMP 210 Data Structures and Algorithms. 3 2 2 - 

ELC 212 Electrical Circuit Analysis-2 3 2 3 - 

ELC 213 Electrical Measurements. 3 2 1 2 

MNF 210 Mechanical Engineering Technology. 3 2 1 2 

MTH 204 Mathematics -4(Advanced Calculus) 3 2 3 - 

GEN 242 Technical Report Writing 2 2 - - 

ELC 215 Semiconductors for Microelectronics  3 2 1 2 

Total  20    

 
5.A.5   Fifth Semester (Junior) 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 
T P 

GEN 341 Project Management. 2 2 - - 

ELC 310 Control-1 (Principles of Automatic Control). 4 3 1 2 

ELC 312 Microelectronic Circuits-1 3 2 1 2 

ELC 314 Electronic Measurements 3 2 1 2 

MTH 305 Mathematics -5 (Introduction to Probability. and Statistics). 2 1 3 - 

ELC 315 Signal Analysis  3 2 2 - 

CMP 361 Seminar-1 1 - 1 2 

Total  18    

 
5. A.6  Sixth Semester (Junior) 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 
T P 

CMP 310 Engineering Computer Applications  3 2 1 2 

CMP 311 Numerical Methods with Computer Applications. 3 2 2 - 

ELC 311 Communications -1 3 2 1 2 

CMP 362 Seminar-2. 1 - 1 2 

ELC 313 Microelectronic Circuit-2 3 2 1 2 

MTH 306 Mathematics -6(Complex Analysis and P.D.E) 2 1 3 - 

GEN 35* Elective Humanities No.1. 2 2 - - 

Total  17    
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5. A.7  Seventh  Semester-7(Senior-1)  

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 
T P 

CMP 421 Computer Architecture  3 2 2 - 

CMP 426 Logic Design -2. 3 2 1 2 

CMP 410 Microprocessor Based Systems. 3 2 1 2 

ELC 410 Electrical Power Engineering 3 2 1 2 

CMP 43* Elective Computer No.1. 3    

GEN 45* Elective Humanities No.2.   2 2 - - 

Total  17    

 
5. A.8   Eighth Semester-8(Senior-1)  

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
CMP 422 Computer Graphics and Man Machine Interface  3 2 1 2 

CMP 423 Data Base Management. 4 3 2 - 

CMP 424 Data Transmission and Computer Networks. 4 3 2 - 

CMP 425 Information Systems. 3 2 2 - 

CMP 461 Project -1 2 1 1 2 

CMP 43* Elective Computer No.2. 3    

Total  19    

 
5 A.9   Ninth Semester (Senior-2)  

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
CMP 523 Languages and Compliers 4 3 2 - 

CMP 524 Computer Modeling and Simulation 3 2 2 - 

CMP 562 Project -2 (First Stage) 3 1 1 4 

CMP 563 Industrial Training-1 3 - - 6 

CMP 53* Elective Computer No.3. 3    

ELC 53* Elective Communications ( Table 4-b p. 10 ) 3    

Total  19    
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5. A.10   Tenth Semester (Senior-2)  

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
CMP 521 Distributed Computer Systems 3 2 2 - 

CMP 522 Artificial Intelligence.  4 3 2 - 

CMP 562 Project-2(Second Stage) 3 1 1 4 

CMP 564 Industrial Training-2. 3 - - 6 

CMP 53* Elective Computer No.4. 3    

Total  16    

 
5.B. ( 9 )Semester Student (Summer Courses are Included) 
This Study plan is organized to be coherent with plan (5-A) for 10-semester 

students to minimize the number of additional courses held to cover the gap 

between both plans. 
 

The students have to compensate the difference though joining summer courses. 

The following table shows the distribution of proposed subjects among the 4 

summer semesters. 

Semester Code Subjects Major Total 
Credits 

Sunmmer-1 - - -  

Summer-2 
ELC 312 

GEN 35* 

Micro electronic Circuits-1. 

Elective Humanities No.1. 

E1C 

E1C 

3 

2 

Summer -3 
CMP 43* 

CMP 563 

Elective Computer No.1. 

Industrial Training -1. 

C 

E1C 

3 

3 

Summer-4 
CMP 564 

CMP 522 

Industrial Training-2. 

Artificial Intelligence. 

E1C 

C 

3 

4 

Total    18 

 
5.B.1  First  Semester (Freshman) 

 
Code Subject Total 

Credits L 
Contact 
Hours 

T P 
CHE 100 Chemistry. 3 2 1 2 

GEN 141 Contemporary Social  Issues  2 2 - - 

MNF 101 Engineering Graphics 3 1 6 - 

GEN 143 History of  Engineering  and Technology  2 2 - - 

MEC 101 Mechanics -1. 2 1 3 - 

MTH 101 Mathematics -1 (Algebra and Calculus ) 3 2 2 - 

 PHY 101 Physics -1 3 2 1 2 

Total  18    
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5.B.2   Second Semester (Freshman) 
 

Code Subject 
Total 
Credit

s 
L 

Contact 
Hours 
T P 

MNF 100 Introduction to Engineering Materials.  1 1 - - 

GEN 142 English Language. 2 2 - - 

MEC 102 Mechanics-2 2 1 3 - 

MTH 102 Mathematics -2(Integration and Analytic Geometry) 3 2 3 - 

PHY 102 Physics-2. 3 2 1 2 

MNF 102 Principles of  Production Engineering 3 1 - 4 

CMP 110 Program Design and Computer Languages. 4 2 3 2 

Total  18    

 
5.B.3   Summer-1 
The student can join one or two basic courses from the third and the fourth semesters 

to reduce the teaching load during the sophomore stage. 

 
5.B.4   Third Semester (Sophomore) 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
ARC 210 Civil Engineering Technology. 3 2 3 - 

ELC 211 Electrical Circuit Analysis-1 3 2 1 2 

CMP 211 Logic Design-1. 4 3 1 2 

ELC 214 Modern Theory for Semiconductor Devices 3 2 1 2 

MTH 203 Mathematics -3 (Differential Equations and Transforms). 3 2 3 - 

GEN 241 Presentation Skills. 2 2 - - 

Total  18    

 
5.B.5   Fourth  Semester (Sophomore) : 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
CMP 210 Data Structures and Algorithms. 3 2 2 - 

ELC 212 Electrical Circuit Analysis-2 3 2 3 - 

ELC 213 Electrical Measurements. 3 2 1 2 

MNF 210 Mechanical Engineering Technology. 3 2 1 2 

MTH 204 Mathematics -4(Advanced Calculus) 3 2 3 - 

GEN 242 Technical Report Writing 2 2 - - 

ELC 215 Semiconductors for Microelectronics  3 2 1 2 

Total  20    
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5.B.6   Summer-2 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 
T P 

ELC 312 Microelectronic Circuits-1. 3 2 1 2 

GEN 35* Elective Humanities No-1. 2 2 - - 

Total  5    
 

 
5.B.7   Fifth Semester (Junior) 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 
T P 

CMP 310 Engineering Computer Applications. 3 2 1 2 

ELC 310 Control-1 (Principles of Automatic Control). 4 3 1 2 

ELC 314 Electronic Measurements. 3 2 1 2 

MTH 305 Mathematics -5(Introduction to Prob. and Statistics). 2 1 3 - 

GEN 341 Project Management. 2 2 - - 

ELC 315 Signal Analysis. 3 2 2 - 

CMP 361 Seminar-1. 1 - 1 2 

Total  18    

 
5.B.8   Sixth Semester (Junior)  

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
CMP 311 Numerical Methods with Computer Applications. 3 2 2 - 

ELC 311 Communications-1. 3 2 1 2 

ELC 313 Microelectronic Crcuits-2 3 2 1 2 

MTH 306 Mathematics -6(Complex Analysis and P.D.E) 2 1 3 - 

CMP 362 Seminar-2 1 - 1 2 

CMP 421 Computer Architecture. 3 2 2 - 

GEN 45* Elective Humanities No.2 2 2 - - 

Total  17    
 

 
5.B.9  Summer -3 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
CMP 563 Industrial Training-1 3 - - 6 

CMP 43* Elective Computer No.1 3    

Total  6    
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5.B.10  Seventh Semester (Senior-1)  

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
CMP 426 Logic Design -2 3 2 1 2 

CMP 410 Microprocessor Based Systems 3 2 1 2 

CMP 461 Project -1. 2 1 1 2 

ELC 410 Electrical Power Engineering  3 2 1 2 

CMP 43* Elective Computer No.2 3    

ELC 53* Elective Communications ( Table 4-b p. 10 ) 3    

Total  17    

5.B.11   Eighth Semester (Senior -1)  

5.B.12  Summer-4 (Senior -2)  

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 
T P 

CMP 522 Artificial Intelligence  4 3 2 - 

CMP 564 Industrial Training-2 3 - - 6 

Total  7    

 
5.B.13  Ninth Semester (Senior -2)  

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 
T P 

CMP 422 Computer Graphics and Man-Machine Interface. 3 2 1 2 

CMP 521 Distributed Computer Systems 3 2 2 - 

CMP 523 Languages and Compilers. 4 3 2 - 

CMP 524 Computer Modeling and Simulation. 3 2 2 - 

CMP 562 Project-2.(Second Stage). 3 1 1 4 

CMP 53* Elective Computer No.4. 3    

Total  19    

 

Code Subject Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

T P 
CMP 423 Data Base Management. 4 3 2 - 

CMP 424 Data Transmission and Computer Networks. 4 3 2 - 

CMP 425 Information Systems.  3 2 2 - 

CMP 562 Project-2(First Stage). 3 1 1 4 

CMP 43* Elective Computers  No.3 3    

Total  17    
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1. INTRODUCTION 
Engineers solve real-life problems. They find the best solutions through the 

application of their knowledge, experience and skills. Engineers help to define 

and refine the way of life by providing innovative, higher-performance, safer, 

cleaner or more comfortable day-use facilities for human beings. They seek 

improvement through the processes of invention, design, manufacturing and 

construction.  

The products of engineering activities are intended to be sustainable. However, 

drawbacks are associated with such activities; for example, the water, air, 

environment and acoustic pollution resulting of the same engineering marvels of 

decades ago.  

The engineer’s problem-solving complexity grows as the world’s social and 

technological problems become more closely related. For example, the problem 

of air pollution cannot be solved physically without considering the social, legal, 

political, and ethical conflicts. Moreover, the impact of the available engineering 

solutions on the interests of the individuals and groups should be considered. 

The engineering study provides the students with the advanced, effective, 

technology-based education justifying the expectations of the future of science 

and technology. It should also provide the technical understanding and problem-

solving skills which allow coping with the challenges of tomorrow. 

The discipline of architecture draws on knowledge and skills from the human 

and physical sciences, the humanities, and the fine and applied arts. It addresses 

the accommodation of all human activity in all places under all conditions, 

understanding our place within differing physical, historical, cultural, social, 

political and virtual environments. Architecture proposes, forms, and transforms 

our built environment, and does so through an engagement with the spaces, 

buildings, cities and landscapes in which we live. Architectural education is 

therefore rich, varied and by definition interdisciplinary. 

While architectural education must be concerned with the constraints of the 

physical world and historical and cultural dimensions, it must also constantly 

adapt to a changing social, economic and environmental context nationally, 

regionally and internationally. 
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2. THE ATTRIBUTES OF THE GRADUATE 
The graduates of the Architectural Engineering and Building Technology 
program should have the ability to: 

a) Apply knowledge of mathematics, science and engineering concepts to the 

solution of engineering problems. 

b) Design a system; component and process to meet the required needs within 

realistic constraints. 

c) Design and conduct experiments as well as analyze and interpret data. 

d) Identify, formulate and solve fundamental engineering problems. 

e) Use the techniques, skills, and appropriate engineering tools, necessary for 

engineering practice and project management. 

f) Work effectively within multi-disciplinary teams. 

g) Communicate effectively.  

h) Consider the impacts of engineering solutions on society & environment. 

i) Demonstrate knowledge of contemporary engineering issues. 

j) Display professional and ethical responsibilities; and contextual 

understanding 

k) Engage in self- and life- long learning. 

l) Design robust architectural projects with creativity and technical mastery. 

m) Demonstrate investigative skills, attention to details, and visualize/ 

conceptualize skills. 

n) Adopt a holistic problem solving approach for complex, ambiguous, and 

open-ended challenges and scenarios. 

o) Demonstrate knowledge of cultural diversity, differences and the impact of a 

building on community character and identity. 

p) Address urban issues, planning, and community needs through design work. 

q) Recognize the new role of architectural engineer as the leader of design 

projects— who has the ability to understand, assemble, and coordinate all of 

the disciplines— to create a sustainable environment. 

 

3. PROGRAM INTENDED OUTCOMES 
The following are the capabilities that graduates of the Architectural 

Engineering and Building Technology program should be able to demonstrate. 

3.1 Knowledge and Understanding: 
The graduate should acquire knowledge and understanding of: 

a) Concepts and theories of mathematics and sciences, appropriate to the 

Architectural Engineering and Building Technology. 
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b) Basics of information and communication technology (ICT)  

c) Characteristics of engineering materials related to the Architectural 

Engineering and Building Technology.  

d) Principles of design including elements design, process and/or a system 

related to Architectural Engineering and Building Technology. 

e) Methodologies of solving engineering problems, data collection and 

interpretation 

f) Quality assurance systems, codes of practice and standards, health and 

safety requirements and environmental issues. 

g) Business and management principles relevant to engineering. 

h) Current engineering technologies as related to Architectural Engineering 

and Building Technologies. 

i) Topics related to humanitarian interests and moral issues. 

j) Technical language and report writing 

k) Professional ethics and impacts of engineering solutions on society and 

environment 

l) Contemporary engineering topics. 

m) Principles of architectural design, and the preparation and presentations of 

design projects in a variety of contexts, scales, types and degree of 

complexity.  

n) Principles of building technologies, structure & construction methods, 

technical installations, properties of materials, and the way they may 

influence design decisions. 

o) Fundamentals of building acquisition, operational costs, and of preparing 

construction documents and specifications of materials, components, and 

systems appropriate to the building. 

p) Theories and legislations of urban and regional planning. 

q) The processes of spatial change in the built and natural environments; 

patterns and problems of cities; and positive & negative impacts of 

urbanization. 

r) The significance of urban spaces and the interaction between human 

behavior, built environment and natural environment.  

s) Theories and histories of architecture, planning, urban design, and other 

related disciplines.  

t) Physical modeling, multi-dimensional visualization, multimedia 

applications, and computer-aided design. 

u) The role of the architecture profession relative to the construction industry 

and the overlapping interests of organizations representing the built 

environment. 
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v) Various dimensions of housing problem and the range of approaches, 

policies, and practices that could be carried out to solve this problem.  

w) Principles of sustainable design, climatic considerations, and energy 

consumption and efficiency in buildings and their impacts on the 

environment.  

 

3.2 Intellectual Skills: 
The graduate should have the ability to: 

a) Select appropriate mathematical and computer-based methods for 

modeling and analyzing problems.  

b) Select appropriate solutions for engineering problems based on analytical 

thinking. 

c) Think in a creative and innovative way in problem solving and design. 

d) Combine, exchange, and assess different ideas, views, and knowledge 

from a range of sources. 

e) Assess and evaluate the characteristics and performance of components, 

systems and processes. 

f) Investigate the failure of components, systems, and processes. 

g) Solve engineering problems, often on the basis of limited and possibly 

contradicting information.  

h) Select and appraise appropriate ICT tools to a variety of engineering 

problems. 

i) Judge engineering decisions considering balanced costs, benefits, safety, 

quality, reliability, and environmental impact.  

j) Incorporate economic, societal, environmental and risk management 

dimensions in design. 

k) Analyze results of numerical models and assess their limitations. 

l) Innovate systematic and methodic approaches when dealing with new and 

advancing technology.  

m) Integrate different forms of knowledge, ideas from other disciplines, and 

manage information retrieval to create new solutions. 

n) Think three-dimensionally and engage images of places & times with 

innovation and creativity in the exploration of design. 

o) Predict possible consequences, by- products and assess expected 

performance of design alternatives.  

p) Reconcile conflicting objectives and manage the broad constituency of 

interests to reach optimum solutions. 

q) Integrate relationship of structure, building materials, and construction 

elements into design process. 
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r) Integrate community design parameters into design projects.  

s) Appraise the spatial, aesthetic, technical and social qualities of a design 

within the scope and scale of a wider environment  

t) Discuss research and formulate informed opinions appropriate to specific 

context and circumstances affecting architecture profession & practice. 

u) Analyze the range of patterns and traditions that have shaped and 

sustained cultures and the way that they can inform design process. 

 

3.3 Practical and Professional Skills 
The graduate should have the ability to: 
a) Apply knowledge of mathematics, science, information technology, design, 

business context and engineering practice integrally to solve engineering 

problems. 

b) Professionally merge the engineering knowledge, understanding, and 

feedback to improve design, products and/or services. 

c) Create and/or re-design a process, component or system, and carry out 

specialized engineering designs. 

d) Practice the neatness and aesthetics in design and approach.  

e) Use computational facilities and techniques, measuring instruments, 

workshops and laboratory equipment to design experiments, collect, analyze 

and interpret results. 

f) Use a wide range of analytical tools, techniques, equipment, and software 

packages pertaining to the Architectural Engineering and Building 

Technology and develop required computer programs. 

g) Apply numerical modeling methods to engineering problems. 

h) Apply safe systems at work and observe the appropriate steps to manage 

risks. 

i) Demonstrate basic organizational and project management skills. 

j) Apply quality assurance procedures and follow codes and standards. 

k) Exchange knowledge and skills with engineering community and industry.  

l) Prepare and present technical reports.  

m) Produce and present architectural, urban design, and planning projects using 

an appropriate range of media and design-based software. 

n) Produce professional workshop and technical drawings using traditional 

drawing and computer-aided drawings' techniques. 

o) Use appropriate construction techniques and materials to specify and 

implement different designs;  

p) Participate professionally in managing construction processes. 
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q) Demonstrate professional competence in developing innovative and 

appropriate solutions of architectural and urban problems. 

r) Display imagination and creativity. 

s) Respect all alternative solutions; changes in original plan of the project, 

differences in style, culture, experience and treat others with respect. 

t) Provide leadership and education to the client particularly with reference to 

sustainable design principles. 

u) Respond effectively to the broad constituency of interests with consideration 

of social and ethical concerns. 

v) Contribute positively to the aesthetic, architecture and urban identity, and 

cultural life of the community. 

 

3.4 General and Transferable Skills 
The graduate should have the ability to: 

a) Collaborate effectively within multidisciplinary team. 

b) Work in stressful environment and within constraints. 

c) Communicate effectively. 

d) Demonstrate efficient IT capabilities. 

e) Lead and motivate individuals. 

f) Effectively manage tasks, time, and resources. 

g) Search for information and engage in life-long self learning discipline. 

h) Acquire entrepreneurial skills. 

i) Refer to relevant literatures.  

 

4. SUBJECT AREAS 
4.1. Humanities and Social Sciences  
a) Acquiring knowledge of non-engineering fields that strengthen the 

consciousness of the engineer of the society and its culture, including 

business, marketing, wellness, ethics, law, arts, etc.  

b) The ability to consider and evaluate the impact of the technology on the 

society, public health and safety. 

c) The ability to appreciate and engage in social and entrepreneurial activities 

essential to the engineering practice and reflect on the management of the 

economics and social science  

d) The ability to engage in life-long learning and respond effectively to the 

needs of the society. 

 



 (43) 

Table 1-Humanitarian Subjects (Compulsory Courses) 

Course 
Code 

Total 
Credits L 

Contac
t Hours Course Title Prerequisites 
T P GEN 141 2 2 - - Contemporary Social Issues None GEN 142 2 2 - - English language  None    GEN 143 2 2 - - History of Engineering & Technology. None  ARC 241 2 2 - - History of Architecture  (1)  None ARC 341 2 2 - - History of Architecture  (2)  ARC 241 ARC 440 2 2 - - History of Architecture and Arts  (3)  ARC 341 ARC 540 2 2 - - History and theories of Architecture (4)  ARC 440 Total 14 7.8 %  

Table 1-b Humanitarian Subjects (Elective Courses) 

Course 
Code 

Total 
Credits L 

Contac
t Hours Course Title Prerequisites 
T P ARC 450 2 2 - - Project Management for construction projects  None ARC 451 2 2 - - Architecture, Civilization and Heritage ARC 321 ARC 452 2 1 3 - Advanced Studies in Interior Design  ARC 223 ARC 551 2 2 - - Aesthetics and formations  ARC 540 ARC 552 2 2 - - Architecture criticism ARC 540 Total 4* 2.2%  

4.2. Mathematics and Basic Sciences 
Mathematics a) Acquiring knowledge in mathematical and analytical methods. b) The ability to reason about and conceptualize engineering components, systems or processes using analytical methods as related to the Architectural Engineering and Building Technology.  c) The ability to analyze and model engineering components, systems and processes specific to the Architectural Engineering and Building Technology. d) The skill of using probability and statistical methods  Basic Sciences  a) Acquiring knowledge of physics, chemistry, mechanics, earth sciences, biological sciences and other specific subjects which focus on understanding the physical world.  b) The ability to select and apply scientific principles in problem solving. 
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c) The ability to analyze, model and reason about engineering components, systems or processes using principles and knowledge of the basic sciences as applicable in each engineering disciplinary context. d) The ability to adopt scientific evidence-based techniques in problem solving 
Table 2: Basic Science Subjects 

Course 
Code 

Total 
Credits L 

Contact 
Hours 

Course Title Prerequisites 
T P CHE 100 3 2 1 2 Chemistry. None MNF 100 1 1 - - Introduction to Engineering Materials. None MNF 101 3 1 6 - Engineering Graphics. None MEC 101 2 1 3 - Mechanics -1. None MEC 102 2 1 3 - Mechanics-2. MEC 101 MTH 101 3 2 2 - Mathematics-1(Algebra and Calculus). None MTH 102 3 2 3 - Mathematics-2(Integration and Analytic Geometry). MTH 101 PHY 101 3 2 1 2 Physics-1. None PHY 102 3 2 1 2 Physics -2. PHY 101 MNF 102 3 1 - 4 Principles of Production Engineering. MNF 101 MTH 208 2 1 3 - Mathematics 8(Statistical Mathematics For Architectural Eng.) MTH 102 Total 28   15.6%  

 

4.3. Basic Engineering Sciences a) Integrating knowledge and understanding of mathematics and physical sciences to develop basic engineering laws and concepts related to the Architectural Engineering and Building Technology. b) The ability to extend knowledge and develop models and methods and use techniques, principles and laws of engineering sciences in order to lead to engineering applications across disciplinary boundaries.  c) The ability to deal effectively with numbers and concepts to identify/solve complex and open ended engineering problems.  
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Table 3-a: Basic Engineering Subjects 

Course 
Code 

Total 
Credits 

L 
Contact 
Hours Course Title Prerequisites 

T P CMP 110 4 2 3 2 Program Design and Computer Languages. None ARC 211 3 2 3 - Architectural Construction  1 None ARC 212 3 2 3 - Architectural Construction  2 ARC 211 ARC 213 2 2 - - Building Technology None ARC 214 4 2 3 2 Computer Applications  1 CMP 110 ARC 215 2 1 3 - Properties & Resistance of Materials None ARC 216 2 1 1 2 Surveying  None ARC 217 2 1 3 - Theory of Structures  None ARC 218 3 2 4 - Sciagraphy and perspective None ARC 310 2 2 - - Environmental Control ARC 213 ARC 311 3 2 3 - Architectural Construction & Building materials 1 ARC 212 ARC 312 3 2 3 - Architectural Construction & Building materials  2 ARC 311 ARC 313 4 2 3 2 Computer Applications 2 ARC 214 ARC 314 3 2 3 - Reinforced concrete & Steel structures. ARC 217 ARC 315 2 2 - - Foundations  ARC 314 ARC 410 2 1 3 - Technical Installations and Plumbing Engineering  1 ARC 312 ARC 411 2 1 3 - Technical Installations and Plumbing Engineering  2 ARC 410 ARC 412 3 2 3 - Working Drawing & Construction Methods 1 ARC 312 ARC 413 3 2 3 - Working Drawing & Construction Methods 2 ARC 412 ARC 511 4 2 6 - Working Drawing & Construction Documents  ARC 413 ARC 512 2 2 - - Building Regulations & Professional Practice ARC 413 ARC 513 2 2 - - Quantities Computing & Contracting Methods  ARC 413 Total 60 33.3 %   
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4.4. Applied Engineering and design subjects and Projects 

Applied Engineering and Design a) Attaining knowledge of operational practice, engineering codes and design techniques relevant to the subject b) The ability to apply engineering knowledge and creative, iterative and open-ended procedures when conceiving and developing components, systems and processes.  c) The ability to integrate engineering knowledge, engineering codes, basic and mathematical sciences in designing a component, a system or a process. d) The ability to work under constraints, taking into account time, economy, health and safety, social and environmental factors and applicable laws 
Projects a) Gaining the knowledge and experience of applying the different principles and techniques introduced in the program of study. b) The ability to work within defined constraints, tackle work which lacks a well-defined outcome or which has a wide range of possible solutions and exhibit creativity in dealing with unfamiliar real-life problems. c) The ability to investigate, plan and execute technical research specific to the Architectural Engineering and Building Technology over an extended period of time; meeting deadlines and putting technical work in a social and commercial context.  d) The ability to work in a team, search published sources of information, interprets technical data and analyzes and presents findings in various ways. 
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Table 4-a: Applied Engineering and Design Subjects 

Compulsory Courses 

Course 
Code 

Total 
Credits 

L 
Contact 
Hours Course Title Prerequisites T P ARC 221 3 1 6 - Architectural Design 1 None ARC 222 3 1 6 - Architectural Design 2 ARC 221 ARC 223 2 1 3 - Visual Training (1) None ARC 220 2 2 - - Theories of Architecture  (1)  None ARC 321 2 2 - - Architecture and Human Studies ARC 222 ARC 322 3 1 6 - Architectural Design 3 ARC 222 ARC 323 3 1 6 - Architectural Design 4 ARC 322 ARC 324 2 2 - - Design Methodology ARC 222 ARC 326 2 2 - - History and Theories of planning ARC 220 ARC 327 2 2 - - Theories of Architecture  (2)  ARC 220 ARC 328 2 1 3 - Visual Training (2) ARC 223 ARC 360 3 - - 6 ARCHITECTURE TRAINING 1 ARC 323 ARC 460 3 - - 6 ARCHITECTURE TRAINING 2 ARC 422 ARC 421 3 1 6 - Architectural Design 5  ARC 323 ARC 422 3 1 6 - Architectural Design 6 ARC 421 ARC 423 2 1 3 - Housing & City Planning 1 ARC 326 ARC 424 2 1 3 - Housing & City Planning 2 ARC 422 ARC 425 2 2 - - Theories of Architectural and Arts  (3)  ARC 326 ARC 521 3 1 6 - Architectural Design 7 ARC 422 ARC 522 3 1 4 - City Planning   ARC 424 ARC 560 6 4 8 - Graduation Project ARC 521 ARC 523 4 2 4 - Urban Design  ARC 423 Total 60 33.3 %  
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Table 4-b: Applied Engineering and Design Subjects 

Elective Courses 
(a) Urban planning and Design 

Course 
Code 

Total 
Credits 

L 
Contact 
Hours Course Title Prerequisites 
T P     2 2 - - Housing in developing countries ARC 321 ARC 431 2 2 - - Urban Renewal ARC 321 

(b) Architecture and Urban environmental studies ARC 432 2 2 - - Design, Environmental planning and power ARC 325 ARC 530 2 2 - - Urban & Environmental Conservation  ARC 424 Total 4* 2.2%  
(c) Building Technology 

Course 
Code 

Total 
Credits 

L 
Contact 
Hours Course Title Prerequisites 
T P ARC 330 2 2 - - Construction & Building Equipment ARC 213  ARC 430 2 2 - - Building Economics ARC 312 ARC 433 2 2 - - Building technology and structure systems ARC 213 ARC 434 2 2 - - Modular Coordination ARC 312 ARC 531 2 2 - - Advanced Building economics ARC 410 ARC 532 2 1 3 - Computers in Architecture ARC314 ARC 533 2 2 - - Modern Building Systems and Materials ARC 434 Total 10* 5.6%  

 

Elective Courses are to be chosen by the student in addition to the compulsory 

courses during the fourth to the tenth semester sum of14 credit hours (7.8%)  
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Sample study plan 

The academic year is divided into 2 main semesters. In addition to summer 

courses that enable high caliber students to finish the program in nine semesters 

only (each summer term shouldn’t exceed 6 credit hours) 

1- Semester-1 

Code Subject 
Total 

Credits 
L 

Contact 

Hours 

T P CHE 100 Chemistry 3 2 1 2 GEN 141 Contemporary Social  Issues  2 2 - - MNF 101 Engineering graphics 3 1 6 - GEN 143 History of Engineering & Technology. 2 2 - - MEC 101 Mechanics – (1) 2 1 3 - MTH 101 Mathematics – (1)  3 2 3 - PHY 101 Physics (1) 3 2 1 2 
Total  18 12 14 4 

2- Semester-2 

Code Subject 
Total 

Credits 
L 

Contact 

Hours 

T P MNF 100 Introduction to engineering  materials 1 1 - - GEN 142 English language  2 2 - - MEC 102 Mechanics – (2) 2 1 3 - MTH 102 Mathematics – (2)  3 2 3 - PHY 102 Physics (2) 3 2 1 2 MNF 102 Principles of production Engineering 3 1 - 4 CMP 110 Program Design and Computer Languages. 4 2 3 2 
Total  18 11 10 8 
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3- Semester-3 

Code Subject 
Total 

Credits 
L 

Contact 

Hours 

T P ARC 211 Architectural Construction  1 3 2 3 - ARC 221 Architectural Design  1 3 1 6 - ARC 213 Building Technology 2 2 - - ARC 214 Computer Applications  1 4 2 3 2 ARC 220 Theories of Architecture  (1)  2 2 - - ARC 215 Properties & Resistance of Materials 2 1 3 - ARC 223 Visual Training (1) 2 1 3 - 
Total  18 11 18 2 

 

4- Semester-4  

Code Subject 
Total 

Credits 
L 

Contact 

Hours 

T P ARC 212 Architectural Construction 2 3 2 3 - ARC 222 Architectural Design  2 3 1 6 - ARC 241 History of Architecture  (1)  2 2 - - MTH 208 Statistical Mathematics for Arch. Engineering (8) 2 1 3 - ARC 216 Surveying  2 1 1 2 ARC 217 Theory of Structures  2 1 3 - ARC 218 Sciagraphy and perspective 3 2 4 - 
Total  17 10 20 2 
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5- Semester-5 

Code Subject 
Total 

Credits 
L 

Contact 

Hours 

T P ARC 311 Architectural Construction & Building materials 1 3 2 3 - ARC 321 Architecture & Human Studies 2 2 - - ARC 322 Architectural Design  3 3 1 6 - ARC 324 Design Methodology 2 2 - - ARC 314 Reinforced concrete & steel structures   3 2 3 - ARC 327 Theories of Architecture  (2)  2 2 - - ARC 326 History and Theories of planning 2 2 - - 
Total  17 13 12 - 

6- Semester-6 

Code Subject 
Total 

Credits 
L 

Contact 

Hours 

T P ARC 312 Architectural Construction & Building materials 2 3 2 3 - ARC 313 Computer Applications  2 4 2 3 2 ARC 323 Architectural Design  4 3 1 6 - ARC 328 Visual Training (2) 2 1 3 - ARC 341 History of Architecture (2)  2 2 - - ARC 310 Environmental Control 2 2 - - ARC 315 Foundation 2 2   
Total  18 12 15 2 

7- Summer Semester-3 

Code Subject 
Total 

Credits 
L 

Contact 

Hours 

T P ARC 360 Architecture Training 1 3 - - 6 
Total  3 - - 6 
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8- Semester-7 

Code Subject 
Total 

Credits 
L 

Contact 

Hours 

T P ARC 421 Architectural Design  5 3 1 6 - ARC 423 Housing & City Planning 1 2 1 3 - ARC 425 Theories of Architecture and Arts  (3)  2 2 - - ARC 410 Technical Installations and Plumbing Engineering  1 2 1 3 - ARC 412 Working Drawing & Construction Methods  1 3 2 3 - ARC 43* Elective course of Applied Engineering 2 2 - - ARC 45* Elective course of Basic Humanitarian 2 2 - - 
Total  16 11 15 - 

9- Semester-8 

Code Subject 
Total 

Credits 
L 

Contact 

Hours 

T P ARC 422 Architectural Design  6 3 1 6 - ARC 424 Housing & City Planning  2 2 1 3 - ARC 440 History of Architecture and Arts  (3) 2 2 - - ARC 411 Technical Installations and Plumbing Engineering – B 2 1 3 - ARC 413 Working Drawing & Construction Methods  2 3 2 3 - ARC 43* Elective course of Applied Engineering 2 2   ARC 45* Elective course of Basic Humanitarian 2 2 - - 
Total  16 11 15 - 

10- Summer Semester-4 

Code Subject 
Total 

Credits 
L 

Contact 

Hours 

T P ARC 460 Architecture Training 2 3 - - 6 
Total  3 - - 6 
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11- Semester-9 

Code Subject 
Total 

Credits 
L 

Contact 

Hours 

T P ARC 521 Architectural Design   7 3 1 6 - ARC 522 City Planning   3 1 4 - ARC 540 History and theories of Architecture (4) 2 2 - - ARC 511 Working Drawing & Construction Documents   4 2 6 - ARC 53* Elective course of Applied Engineering 2 2 - - ARC 53* Elective course of Applied Engineering 2 2   ARC 53* Elective course of Applied Engineering 2 2   
Total  18 12 16 - 

 

12- Semester-10 

Code Subject 
Total 

Credits 
L 

Contact 

Hours 

T P ARC 513 Quantities Computing & Contracting Methods   2 2 - - ARC 512 Building Regulations & Professional Practice 2 2 - - ARC 560 Project 6 4 8 - ARC 523 Urban Design   4 2 4 - ARC 53* Elective course of Applied Engineering 2 2   ARC 53* Elective course of Applied Engineering 2 2   
Total  18 14 12 - 
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1. INTRODUCTION 
Engineers solve real-life problems. They find the best solutions through the 

application of their knowledge, experience and skills. Engineers help to define 

and refine the way of life by providing innovative, higher-performance, safer, 

cleaner or more comfortable day-use facilities for human beings. They seek 

improvement through the processes of invention, design, manufacturing and 

construction.  

The products of engineering activities are intended to be sustainable. However, 

drawbacks are associated with such activities; for example, the water, air, 

environment and acoustic pollution resulting of the same engineering marvels of 

decades ago.  

The engineer’s problem-solving complexity grows as the world’s social and 

technological problems become more closely related. For example, the problem 

of air pollution cannot be solved physically without considering the social, legal, 

political, and ethical conflicts. Moreover, the impact of the available engineering 

solutions on the interests of the individuals and groups should be considered. 

The engineering study provides the students with the advanced, effective, 

technology-based education justifying the expectations of the future of science 

and technology. It should also provide the technical understanding and problem-

solving skills which allow coping with the challenges of tomorrow. 

Mechanical engineers should be curious about how things are made and work. 

They have a desire to solve problems and a talent for understanding the 

operation of mechanical devices. Mechanical engineers conceive, plan, design 

and direct the production, distribution and operation of a wide variety of 

devices, machines and systems, environmental control and materials processing, 

transportation and handling. Design and production mechanical engineers 

analyze their design using the principles of motion, energy, and momentum to 

insure that the product functions safely, efficiently, reliably, and manufactured 

at a competitive cost with minimized environmental hazards.  

Mechanical engineering; design and production, is a broad discipline which 

covers the fields of solid and fluid mechanics, thermodynamics, engineering 

design, production technology, economics and management. Basic studies are 

devoted to mechanical properties of materials, machine design, dynamics and 

control, instrumentation, fundamentals of fluid flow, energy and power systems. 

Mechanical Engineering covers the design, analysis, testing and manufacturing 

of products that are used in every facet of modern society. Undergraduate 

educational programs in mechanical engineering design and production are, 

therefore, specifically designed to provide a wide variety of topics. These 

include power systems, fluid and thermal sciences related to discipline, 



 (56) 

automatic control, reliability, quality assurance and control, mechanical design 

and manufacturing.  

A B.Sc. degree in design and production mechanical engineering is designed for 

students who seek careers as engineers in industry, army, consulting firms and 

private and governmental agencies. This degree is also appropriate for students 

who plan to be researchers or who intend to pursue an advanced degree in 

engineering. A typical program curriculum incorporates analytical tools, creative 

thought and diversity of skills as well as the state of art of the profession. 

 

2. THE ATTRIBUTES OF THE GRADUATE 
The graduates of Manufacturing Engineering and Production Technology 
program should be able to: 

a) Apply knowledge of mathematics, science and engineering concepts to 

the solution of engineering problems. 

b) Design a system; component and process to meet the required needs 

within realistic constraints. 

c) Design and conduct experiments as well as analyze and interpret data. 

d) Identify, formulate and solve fundamental engineering problems. 

e) Use the techniques, skills, and appropriate engineering tools, necessary for 

engineering practice and project management. 

f) Work effectively within multi-disciplinary teams. 

g) Communicate effectively.  

h) Consider the impacts of engineering solutions on society & environment. 

i) Demonstrate knowledge of contemporary engineering issues. 

j) Display professional and ethical responsibilities; and contextual 

understanding 

k) Engage in self- and life- long learning. 

l) Work with mechanical design and manufacturing systems. 

m) Use of mathematics and physical and engineering sciences and systems 

analysis tools in components and machines and produce design and 

manufacture.  

n) Use different instruments appropriately and carry-out experimental 

design, automatic data acquisition, data analysis, data reduction and 

interpretation, and data presentation, both orally and in the written form. 

o) Use the computer graphics for design, communication and visualization. 

p) Use and/or develop computer software, necessary for the design, 

manufacturing and management of industrial systems and projects. 

q) Analyze multi-disciplinary mechanical, electrical, thermal and hydraulic 

systems. 

r) Lead or supervise a group of designers or technicians and other work 

force.  
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3. PROGRAM INTENDED OUTCOMES 
The following are the capabilities that graduates of the Manufacturing 

Engineering and Production Technology program should be able to demonstrate. 

3.1 Knowledge and Understanding: 
The graduate should acquire knowledge and understanding of: 

a) Concepts and theories of mathematics and sciences, appropriate to the 
Manufacturing Engineering and Production Technology. 

b) Basics of information and communication technology (ICT)  

c) Characteristics of engineering materials related to the Manufacturing 

Engineering and Production Technology.  

d) Principles of design including elements design, process and/or a system 
related to Manufacturing Engineering and Production Technology  

e) Methodologies of solving engineering problems, data collection and 
interpretation 

f) Quality assurance systems, codes of practice and standards, health and 
safety requirements and environmental issues. 

g) Business and management principles relevant to engineering. 

h) Current engineering technologies as related to Manufacturing Engineering 
and Production Technology. 

i) Topics related to humanitarian interests and moral issues. 

j) Technical language and report writing 

k) Professional ethics and impacts of engineering solutions on society and 

environment 

l) Contemporary engineering topics. 

m) Concepts, principles and theories relevant to Mechanical Engineering and 

manufacture;  

n) The constraints within which his/her engineering judgment will have to be 

exercised; 

o) The specifications, programming and range of application of CAD and 

CAD/CAM facilities 

p) Relevant contemporary issues in mechanical engineering. 

q) Basic electrical, control and computer engineering Courses related to the 

Manufacturing Engineering and Production Technology.  

r) The role of information technology in providing support for mechanical 

engineers 

s) Engineering design principles and techniques.  
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t) Management and business techniques and practices appropriate to 
engineering industry. 

3.2 Intellectual Skills 
The graduate should have the ability to: 

a) Select appropriate mathematical and computer-based methods for 
modeling and analyzing problems.  

b) Select appropriate solutions for engineering problems based on analytical 
thinking. 

c) Think in a creative and innovative way in problem solving and design. 

d) Combine, exchange, and assess different ideas, views, and knowledge 

from a range of sources. 

e) Assess and evaluate the characteristics and performance of components, 
systems and processes. 

f) Investigate the failure of components, systems, and processes. 

g) Solve engineering problems, often on the basis of limited and possibly 
contradicting information.  

h) Select and appraise appropriate ICT tools to a variety of engineering 
problems. 

i) Judge engineering decisions considering balanced costs, benefits, safety, 
quality, reliability, and environmental impact.  

j) Incorporate economic, societal, environmental and risk management 
dimensions in design. 

k) Analyze results of numerical models and assess their limitations. 

l) Innovate systematic and methodic approaches when dealing with new and 
advancing technology.  

m) Apply the principles of mathematics, science and technology in problem 

solving scenarios in mechanical engineering; 

n) Analyze and interpret data, and design experiments to obtain primary 

data;  

o) Evaluate and appraise designs, processes and products, and propose 

improvements;  

p) Interpret numerical data and apply analytical methods for engineering 

design purposes 

q) Use the principles of engineering science in developing solutions to 

practical mechanical engineering problems. 

r) Select appropriate manufacturing method considering design 
requirements. 
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3.3 Practical and Professional Skills 
The graduate should have the ability to: 

a) Apply knowledge of mathematics, science, information technology, 

design, business context and engineering practice integrally to solve 

engineering problems. 

b) Professionally merge the engineering knowledge, understanding, and 

feedback to improve design, products and/or services. 

c) Create and/or re-design a process, component or system, and carry out 

specialized engineering designs. 

d) Practice the neatness and aesthetics in design and approach.  

e) Use computational facilities and techniques, measuring instruments, 

workshops and laboratory equipment to design experiments, collect, 

analyze and interpret results. 

f) Use a wide range of analytical tools, techniques, equipment, and software 

packages pertaining to the Manufacturing Engineering and Production 

Technology and develop required computer programs. 

g) Apply numerical modeling methods to engineering problems. 

h) Apply safe systems at work and observe the appropriate steps to manage 

risks. 

i) Demonstrate basic organizational and project management skills. 

j) Apply quality assurance procedures and follow codes and standards. 

k) Exchange knowledge and skills with engineering community and 

industry.  

l) Prepare and present technical reports.  

m) Prepare engineering drawings, computer graphics and specialized 

technical reports and communicate accordingly.  

n) Employ the traditional and modern CAD and CAD/CAM facilities in 

design and production processes 

o) Use basic workshop equipment safely;  

p) Analyze experimental results and determine their accuracy and validity;  

q) Use laboratory equipment and related computer software; 

r) Operate and maintain mechanical equipment. 

s) Prepare the process plan for manufacturing 

3.4 General and Transferable Skills 
The graduate should have the ability to: 

a) Collaborate effectively within multidisciplinary team. 

b) Work in stressful environment and within constraints. 

c) Communicate effectively. 

d) Demonstrate efficient IT capabilities. 

e) Lead and motivate individuals. 
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f) Effectively manage tasks, time, and resources. 

g) Search for information and engage in life-long self learning discipline. 

h) Acquire entrepreneurial skills. 

i) Refer to relevant literatures.  

 

4. COURSE AREAS 

4.1. Humanities and Social Science Courses  
a) Acquiring knowledge of non-engineering fields that strengthen the 

consciousness of the engineer of the society and its culture, including 

business, marketing, wellness, ethics, law, arts, etc.  

b) The ability to consider and evaluate the impact of the technology on the 

society, public health and safety. 

c) The ability to appreciate and engage in social and entrepreneurial 

activities essential to the engineering practice and reflect on the 

management of the economics and social science  

d) The ability to engage in life-long learning and respond effectively to the 

needs of the society. 

Table 1 Humanitarian Courses 

Code Course Hours Prerequisite Cred Lec Tut Lab 
GEN 141 Contemporary Social Issues 2 2 - - None 

GEN 143 History of Engineering and Technology 2 2 - - None 

GEN 142 English Language 2 2 - - None 

GEN 242 Technical Report Writing 3 2 2 - None 

GEN 241 presentation skills 2 2 - - None 

 

GEN 354 

 

GEN 353 

 

GEN 351 

Elective-2: 

a) Sound systems and Noise Pollution 

b) Management and International 

Business and total quality management 

c) Engineering Economy 

2 2 - - 
 

None 

 

MNF 551 

MNF 552 

GEN 453 

Elective-3: 

a) Environmental Studies 

b) Industrial Project Management 

c) Industrial Psychology 

2 2 - - 

 

None 

 

 

MNF 553 

GEN 454 

GEN 352 

Elective-5: 

a) Industrial Social Impact 

b)    Basics of Engineering Syndicate 

Works 

c)  Engineering Laws and Regulations 

2 2 - - 
 

None 

Total 8courses 17 16 2 - 9.5% 
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4.2. Mathematics and Basic Sciences 
Mathematics 
Mathematical Courses give the following knowledge and understanding and 

skills: 

a) Acquiring knowledge in mathematical and analytical methods. 

b) The ability to reason about and conceptualize engineering components, 

systems or processes using analytical methods as related to the 

Manufacturing Engineering and Production Technology.  

c) The ability to analyze and model engineering components, systems 

and processes specific to the Manufacturing Engineering and 

Production Technology. 

d) The skill of using probability and statistical methods 

Basic Sciences  
Basic sciences Courses give the following knowledge and understanding and 

skills: 

a) Acquiring knowledge of physics, chemistry, mechanics, earth sciences, 

biological sciences and other specific Courses which focus on 

understanding the physical world.  

b) The ability to select and apply scientific principles in practical problem 

solving. 

c) The ability to analyze, model and reason about engineering 

components, systems or processes using principles and knowledge of 

the basic sciences as applicable in each engineering disciplinary 

context. 

d) The ability to adopt scientific evidence-based techniques in problems 

solving 

Table 2: Basic Science Courses 
Code Course Hours Prerequisite Cred Lec Tut Lab 

MTH 101 Math-1 (Algebra and Calculus) 3 2 2 - None 

PHY 101 Physics-1 3 2 1 2 None 

CHE 100 Chemistry 3 2 1 2 None 

MEC 101 Mechanics-1 2 1 3 - None 

MTH 102 Math-2 (Integration and Analytic Geometry) 3 2 3 - MTH 101 

PHY 102 Physics-2 3 2 1 2 PHY 101 

MEC 102 Mechanics-2 2 1 3 - MEC 101 

CPM 110 Program Design and Computer Language 4 2 3 2 None 

MTH 203 
Math-3 (Differential Equations and 

Transforms) 
3 2 3 - MTH 102 

MTH 207 Math-7 (Numerical Analysis) 3 2 2 - MTH 203 

MTH 305 
Math-5 (Introduction to Probability and 

Statistics) 
3 2 2 - MTH 102 

Total 11 courses 32 20 24 8 17.88 % 
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4.3. Basic Engineering Courses 

Basic Engineering sciences Courses give the following knowledge and 

understanding and skills: 

a) Integrating knowledge and understanding of mathematics and physical 

sciences to develop basic engineering laws and concepts related to the 

Manufacturing Engineering and Production Technology. 

b) The ability to extend knowledge and develop models and methods and 

use techniques, principles and laws of engineering sciences in order to 

lead to engineering applications across disciplinary boundaries.  

c) The ability to deal effectively with numbers and concepts to 

identify/solve complex and open ended engineering problems.  

Table 3: Basic Engineering Courses 

Code Course 
Hours 

Prerequisite 
Cred Lec Tut Lab 

MNF 101 Eng. Graphics 3 1 6 - None 

MNF 102 Principles of Production Engineering 3 1 - 4 MNF 101 

MNF 100 Introduction to Engineering Materials 1 1 - - None 

MNF 211 Mechanics of materials 3 2 3 - MEC 101 

MNF 212 Fundamentals of materials Science 3 2 1 2 MNF 100 

MNF 213 Mechanics of Machines-1 3 2 3 - MEC 102 

MNF 214 Machine Drawing-1 3 2 3 - MNF 101 

MNF 215 Mechanics of Machines-2 3 2 3 - MNF 213 

MNF 216 Machine Drawing-2 3 1 6 - MNF 214 

MNF 311 Fluid Mechanics 3 2 1 2 MTH 102 

MNF 312 Computer Applications-1 3 - 6 - CMP 110 

MNF 313 Computer Applications-2 2 - 6 - MNF 312 

MNF 314 Thermodynamics 3 2 1 2 PHY 102 

ELC 316 Electro Engineering 3 2 1 2 PHY 102 

ELC 317 Electric Machines 3 2 1 2 ELC 316 

MNF 411 Mechanical Measurements 3 2 - 2 MNF 211 

MNF 412 Industrial Operations Research 3 2 2 - None 

MNF 413 Automatic Control 3 2 1 2 MTH 203 

MNF 511 Quality Control and Quality Management 3 2 1 2 MTH 305 

 

MNF 433 

MNF 431 

MNF 432 

Elective-1: 

a) Production and Operations 

Management. 

b) Heat Transfer 

c) Mechanical Vibrations 

3 2 1 2 

 

MNF 315 

MNF 314 

MNF 215 

Total 20 Courses 57 32 46 22 31.28 % 
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4.4. Applied Engineering and design Courses and Projects 
4-4-1 Applied Engineering and Design 
Applied engineering sciences Courses give the following knowledge and 

understanding and skills: 

a) Attaining knowledge of operational practice, engineering codes and design 

techniques relevant to the Course 

b) The ability to apply engineering knowledge and creative, iterative and open-

ended procedures when conceiving and developing components, systems 

and processes.  

c) The ability to integrate engineering knowledge, engineering codes, basic and 

mathematical sciences in designing a component, a system or a process. 

d) The ability to work under constraints, taking into account time, economy, 

health and safety, social and environmental factors and applicable laws. 

Table 4: Applied Engineering Courses and Projects 
Code Course Title Hours Prerequisite Cred Lec Tut Lab 

MNF 221 Metal Cutting Processes 3 2 1 2 MNF 102 

MNF 222 Materials Technology and Testing 3 2 1 2 
MNF 211, 

 MNF 212 

MNF 321 Metals Cutting Theory 3 2 1 2 MNF 221 

MNF 322 Machine  Design-1 3 2 3 - MNF 216 

MNF 323 Foundry Technology 3 2 1 2 MNF 212 

MNF 324 Machine Design-2 3 2 3 - MNF 322 

MNF 325 Engineering Metrology 3 2 1 2 MNF 221 

MNF 421 Joining Processes 3 2 1 2 MNF 212 

MNF 422 
Computer Numerical Control, CNC 

MACHINES 
3 2 1 2 

MNF 313, 

 MNF 221 

MNF 423 Computer Aided Design (CAD) 3 2 1 2 MNF 324 

MNF 424 Advanced Materials and Composite 3 2 1 2 MNF 222 

MNF 425 Modern Manufacturing Methods 3 2 1 2 MNF 321 

MNF 521 Computer Aided Manufacturing (CAM) 3 2 - 2 MNF 422 

MNF 522 Hydraulic Power Systems 3 2 1 2 MNF 311 

MNF 523 Production Aids Design 3 2 1 2 MNF 321 

MNF 524 Industrial Thermal Systems 3 2 1 2 MNF 314 

 

MNF 531 

MNF 538 

MNF 532 

Elective-4: 

a) Modeling and Simulation 

b) Advanced casting techniques. 

c) Failure Analysis and Fracture 

3 2 1 2 

 

MNF 313 

MNF 323 

MNF 211 

 

MNF 536 

MNF 533 

MNF 534 

Elective-6: 

a) Industrial Robotics 

b) Rapid Prototyping 

c) Automation in Production and CIM 

3 2 1 2 

 

MNF 215 

MNF 312 

MNF 521 

MNF 530 

MNF 535 

MNF 537 

Elective-7: 

a) Advanced Forming Techniques 

b) Advanced Facility Planning 

c) Electro- Hyd. and Pneumatic Systems 

3 2 1 2 

MNF 222 

MNF 412 

MNF 522 

Total 19 courses 57 38 22 34 31.66 % 
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4-4-2 Projects & Training 
The projects give the following knowledge and understanding and skills: 

a) Gaining the knowledge and experience of applying the different principles 

and techniques introduced in the program of study. 

b) The ability to work within defined constraints, tackle work which lacks a 

well-defined outcome or which has a wide range of possible solutions and 

exhibit creativity in dealing with unfamiliar real-life problems. 

c) The ability to investigate, plan and execute technical research specific to 

the Manufacturing Engineering and Production Technology over an 

extended period of time; meeting deadlines and putting technical work in 

a social and commercial context.  

d) The ability to work in a team, search published sources of information, 

interprets technical data and analyzes and presents findings in various 

ways. 

Table 5: Projects and Training Courses 

Code Course Title Hours Prerequisite Cred Lec Tut Lab 
MNF 361 Seminar-1. 1 - 2 - - 

MNF 362 Seminar-2. 1 - 2 - - 

MNF 461 Project-1 3 1 - 6 - 

MNF 462 Industrial Training(1) 3 1 - 4 - 

MNF 561 Project-2a 2 1 - 3 - 

MNF 562 Industrial Training(2) 3 1 - 4 - 

MNF 563 Project-2b 4 2 - 6 - 

Total 7 courses 17 6 4 22 9.44 % 
 

5. A SAMPLE STUDY PLAN 

5.1 First Semester 

Code Course 
Hours 

Cred Lec Tut Lab 

MTH 101 Math-1 (Algebra and Calculus) 3 2 2 - 

PHY 101 Physics-1 3 2 1 2 

MNF 101 Eng. Graphics 3 1 6 - 

CHE 100 Chemistry 3 2 1 2 

MEC 101 Mechanics-1 2 1 3 - 

GEN 1٤1 Contemporary Social Issues 2 2 - - 

GEN 143 History of Engineering and Technology 2 2 - - 

Total  18 12 13 4 
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5.2 Second Semester 

Code Course 
Hours 

Cred Lec Tut Lab 

MTH 102 Math-2 (Integration and Analytic Geometry) 3 2 3 - 

PHY102 Physics-2 3 2 1 2 

MEC 102 Mechanics-2 2 1 3 - 

MNF102 Principles of Production Engineering 3 1 - 4 

CMP110 Program Design and Computer Language 4 2 3 2 

GEN 142 English Language 2 2 - - 

MNF100 Introduction to Engineering Materials 1 1 - - 

 Total 18 11 10 8 

 

5.3 Third Semester 

Code Course 
Hours 

Cred Lec Tut Lab 
MTH 203 Math-3 (Differential Equations and Transforms) 3 2 3 - 

MNF 211 Mechanics of materials 3 2 3 - 

MNF 212 Fundamentals of materials Science 3 2 1 2 

MNF 213 Mechanics of Machines-1 3 2 3 - 

GEN 241 Presentation Skills 2 2 - - 

MNF 214 Machine Drawing-1 3 2 3 - 

 Total 17 12 13 2 

 

5.4 Fourth Semester 

Code Course 
Hours 

Cred Lec Tut Lab 
MTH 207 Math-7 (Numerical Analysis) 3 2 2 - 

MNF 215 Mechanics of Machines-2 3 2 3 - 

MNF 222 Materials Technology and Testing 3 2 1 2 

MNF 221 Metal Cutting Processes 3 2 1 2 

GEN 242 Technical Report Writing 3 2 2 - 

MNF 216 Machine Drawing-2 3 1 6 - 

 Total 18 11 15 4 
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5.5 Fifth Semester 

Code Course 
Hours 

Cred Lec Tut Lab 

MTH 305 Math-5 (Introduction to Probability and Statistics) 3 2 2 - 

MNF 311 Fluid Mechanics 3 2 1 2 

MNF 321 Metal Cutting Theory 3 2 1 2 

MNF 312 Computer Applications-1 3 - 6 - 

MNF 322 Machine Design-1 3 2 3 - 

ELC 316 Electro Engineering 3 2 1 2 

MNF 361 Seminar-1. 1 - 2 - 

 Total 19 10 16 6 

 

5.6 Sixth Semester 

Code Course 
Hours 

Cred Lec Tut Lab 

MNF 323 Foundry Technology 3 2 1 2 

MNF 313 Computer Applications-2 2 - 6 - 

MNF 324 Machine Design-2 3 2 3 - 

MNF 325 Engineering Metrology 3 2 1 2 

MNF 314 Thermodynamics 3 2 1 2 

ELC 317 Electric Machines 3 2 1 2 

MNF 362 Seminar-2. 1 - 2 - 

 Total 18 10 15 8 

 

5.7 Seventh Semester 

Code Course 
Hours 

Cred Lec Tut Lab 

MNF 411 Mechanical Measurements 3 2 - 2 

MNF 421 Joining Processes 3 2 1 2 

MNF 412 Industrial Operations Research 3 2 2 - 

MNF 462 Industrial Training (1) 3 1 - 4 

MNF 422 Computer Numerical Control, CNC, MACHINES 3 2 1 2 

 

MNF 433 

MNF 431 

MNF 432 

Elective-1: 

a) Production and Operations Management. 

b)  Heat Transfer 

c) Mechanical Vibrations 

3 2 1 2 

Total 18 11 5 12 
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5.8 Eighth Semester 

Code Course 
Hours 

Cred Lec Tut Lab 

MNF423 Computer Aided Design (CAD) 3 2 1 2 

MNF424 Advanced Materials and Composite 3 2 1 2 

MNF413 Automatic Control 3 2 1 2 

MNF425 Modern Manufacturing Methods 3 2 1 2 

 
GEN354 

GEN 353 
 

 

GEN351 

Elective-2: 

a) Sound systems and Noise Pollution 

b) Management and International Business, and total 

quality management. 

c)  Engineering Economy 

2 2 - - 

MNF461 Project-1 3 1 - 6 

 Total 17 11 4 14 

 

 

5.9 Ninth Semester 

Code Course 
Hours 

Cred Lec Tut Lab 

MNF521 Computer Aided Manufacturing (CAM) 3 2 - 2 

MNF511 Quality Control and Quality Management 3 2 1 2 

MNF561 Project-2a 2 1 - 3 

MNF522 Hydraulic Power Systems 3 2 1 2 

MNF523 Production Aids Design 3 2 1 2 

 

MNF 551 

MNF 552 

GEN 453 

Elective-3: 

a) Environmental Studies 

b)   Industrial Project Management  

c)    Industrial Psychology 

2 2 - - 

 

MNF 531 

MNF 538 

MNF 532 

Elective-4: 

a) Modeling and Simulation. 

b) Advanced Casting Techniques. 

c) Failure Analysis and Fracture 

3 2 1 2 

 Total 19 13 4 12 
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5-10. Tenth Semester 

Code Course 
Hours 

Cred Lec Tut Lab 

MNF 524 Industrial Thermal Systems 3 2 1 2 

 

MNF 553 

GEN 454 

GEN 352 

Elective-5: 

a) Industrial social impact. 

b) Basics of Engineering Syndicate Works 

c) Engineering Laws and Regulations 

2 2 - - 

MNF 562 Industrial Training (2) 3 ٤ - ١ 

MNF 563 Project-2b 4 ١ - 6 

 

MNF 536 

MNF 533 

MNF 534 

Elective-6: 

a) Industrial Robotics 

b) Rapid Prototyping 

c) Automation in Production and CIM 

3 2 1 2 

 

MNF 530 

MNF 535 

MNF 537 

Elective-7: 

a) Advanced Forming Techniques. 

b) Advanced Facility Planning 

c) Electro- Hyd.& pneumatic Systems 

3 2 1 2 

 Total 18 10 3 16 

 



 

 

 

 

COURSE DETAILS TABLES 
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1-HUMAN SCIENCES COURSES 

 

COURSE TITLE :Contemporary Social  Issues 

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS 
PREREQUISITES 

Total Lectures 
Contact Hours 

Tutorial Practical 

GEN 141 2 2 - - None 

TOPICS: 

� Belongingness: The importance of belongingness –society origins- habits and traditions 

–citizenship-patriotism motives (freedom –respecting others, point of view-preventing 

racial discrimination-democracy). 

� Freedom . 

� Family Founding: Family formation-social upbringing –family system and the other 

systems-modern and traditional family associations. 

� Economic growth and integration: Economic and social components of society- 

leadership techniques-methods of directing resources-innovation and resources 

renewal-incentives of individuals-ways of projects evaluation. 

� Teamwork skills: The importance of teamwork –the difference between teamwork and 

individual work-ways of preparing leaders-obstacles-theories explaining teamwork. 

REFERENCES: 

 Nasef, S. "Contemporary Social Issues", 2007.  
COURSE TITLE :English Language   

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS 
PREREQUISITES 

Total Lectures 
Contact Hours 

Tutorial Practical 

GEN 142 2 2 - - None 

TOPICS: 

� Quick review of basic grammatical rules. 

� Listening to English Conversations. 

� Word formation strategies. 

� Reading comprehension strategies (Skimming, Scamming topics sentences and literal 

and inferential questions). 

� Writing (Sentences building, note taking) as well as controlling sentence and paragraph 

length. 

� Translation (from English into Arabic and vise versa). 

� Introduction to learning skills and effective reading skills. 

� Skills for implementing and enhancing transitions during conversations.   
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Course Title: History of Engineering and Technology 

COURSE 
CODE 

HOURS PREREQUISITES 
Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

GEN 143 2 2 - - None 

TOPICS: 

 Introduction 

 Discrimination of major difference between science, technology and engineering. 

 Following up the essential development in the transportation and Communications 

technologies from ancient to modern times (steam, petrol to rocket future 

transportation and passing from telephone, telegraph to modern mobile and satellite 

communications) 

 Scientific conceptual changes from classical theory till the modern theory. 

 The close correlation between science technology and engineering development and 

the overall progress of the human society . 

REFERENCES: 

 Ervan g. Garrison, history of engineering and technology: artful methods, crc press, 

1998. 

 

 

COURSE TITLE : HISTORY OF ARCHITECTURE (1)  
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 241 2 2 
Tutorial Practical 

None  
- - 

TOPICS : 

 What is Architecture? Directions of Architecture in different ages. Impact of social, 

economical, and political conditions on architecture. Prehistoric architecture. Ancient 

Egyptian architecture. Greek architecture. Roman architecture. Regeneration of 

architectural features through ages. 

REFERENCES : 

 Sir Banister Fletcher, "A History of Architecture", London, UK. (2000). 

 Becktel, H. "The Built Environment", USA, (1998). 

Spiro Kostof, "History of Architecture", New York, USA. (1996).  
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COURSE TITLE :  Presentation Skills 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

G EN 241 2 2 - - None 

TOPICS: 

 Preparation of short talks 

 Fundamentals of preparing an attractive style for a short talk, techniques for using 

slides and projector for better interpretation. Using the power point technique for 

achieving and ideal short talk through a lab top and a data show . 

 Seminar training.  

 To improve the student communications skills like active listening and negotiation. 

 To develop the student aquiring power of leadership. 

 C.V Writing  

 Preparation of an attractive C.V. containing personal data ,qualifications, posts and     

publications .  - Interview Preparations. 

REFERENCES: 

� Anderson, Paul “Technical Communication: A Reader-Centered Approach, 5th. 

Edition “MacMillan Publishing., 2003.  
� Strunk, William, Jr.; and White, E.B. “The Elements of Style. Third Edition“, 

Macmillan Co., 2000 

 

COURSE TITLE: TECHNICAL REPORT WRITING 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

GEN 242(MNF) 3 2 2 - 
None 

GEN 242(C,E) 2 2 - - 

TOPICS: 

� Contents to preparing technical reports.    

� Steps to successful report writing. 

� Techniques towards preparation of technical reports.  

� Technical report writing. 

� Language used in technical report writing.  

� Report and theses layout. 

� Ethics of technical writing. 

� Techniques for presenting and discussing technical reports and theses.  

� Publishing from the theses.  

� Writing research paper. 

REFERENCES: 

� Anderson, P. (2003) “Technical Communication: A Reader-Centered Approach. 

Macmillan Publishing 5th. Edition.  

� Deborah, C.A. &. Blickle, M. (2001). “Technical Writing, Principles and Forms”, 
MacMillan Publishing 2nd Edition. 

� Strunk, W, & White, E.B. (2000). “The elements of Style. Macmillan Co, Third 
Edition“. 
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COURSE TITLE: ENGINEERING  ECONOMY 

COURSE 
CODE 

HOURS PREREQUISITES 
Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

G EN 351 2 2 - - None 

TOPICS: 

 Cash flow, concept of equivalence, - compound interest.-Different type of payments.- 

nominal and effective interest .-methods of economic analysis  of engineering problems 

(current value, annual cost, and rate of return). Depreciation analysis, tax effect,-

payback period and breakeven point: -Inflation. - Transportation problems.       

REFERENCES: 

 Sullivan W.G, Wick E.M and luxhoj J.T. "Engineering Economics", 12th Prentice 

Hall,2003 

 James l.Riggs "Engineering economics", Mc Graw- Hill", 1986.  

 Barish N.B "Economics Analysis for Engineering & Managerial Decision Making", 

1982.  
 

COURSE TITLE : History of Architecture (2)  

COURSE CODE CREDIT HOURS PREREQUISITES 
Total Lectures Contact Hours 

ARC 341 2 2 
Tutorial Practical 

ARC 241 
- - 

TOPICS : 

 The course aims at studying the evolution of architecture until the end of renaissance 

era.  Analytic study of the architecture of historical epochs: the Christian age and 

Coptic architecture in Egypt; Byzantine architecture; Romanesque architecture 

Gothic style in Europe. Architecture of the European renaissance age.   

REFERENCES : 

 Sir Banister Fletcher, "A History of Architecture", London, UK. (2000). 

 Becktel, H. "The Built Environment", USA, (1998).  
COURSE TITLE : Engineering Laws and Regulations 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

GEN 352   2 2 - - None 

TOPICS: 

� Legal terminology and concepts. 

� Egyptian industrial legislations-rules and regulations for construction and urban 

planning. 

� Environmental rules and legislations for protecting the Egyptian environment. 

� Bids and offers-Law for regulating bids and offers. 

� Local engineering contracts. 

� International engineering contracts.-Requests and arbitration. 

REFERENCES: 

� Hamed,m."Egyptian Industrial Legislation Beriefing",1999. 

� Alansary,N." Summing up the history of the Egyptian Law", 1998.] 

� Commercial Register Law No.34/1976. 
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COURSE TITLE : Management, International Business and Total  Quality  
Management. 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITE

S Total Lectures 
Contact Hours 

Tutorial Practical 

GEN 353 2 2 - - None  

TOPICS: 

 Concept of management.-Planning. 

 Decision making.-Organization and organizational structure. 

 Directing leading and controlling. 

 Introduction to international Business.-Total quality management. 

REFERENCES: 

 Robbins & coulter "Management" , 7th edition, 2003. 

 Daniels & Radebaugh "International Business", 9th edition, 2001. 

 Michael R. Czinkota "International Business", 7th edition, 2005 

 

COURSE TITLE : Project Management 

COURSE CODE CREDIT HOURS PREREQUISI
TES Total Lectures Contact Hours 

GEN 341 2 2 
Tutorial Practical 

None 
- - 

TOPICS : 

 Applying business-administration concepts for constructing industrial structure. 

 Basic ideas for constructing industrial structure. 

 Basic ideas, techniques and skills of project management.  

 Management Systems and ways of implementation. 

 Management process (planning, organizing, staffing as well as developing of project 

stages). 

 Project pre-construction planning activities. 

 The role of planning and scheduling in the pre-construction phase of a project. 

 Employment rate and necessary activities for different operations. 

 Project location layout and initiation. 

 Computer use in project management and cost control. 

 Subcontracting and managing processes. 

 Task coordination in project management. 

 Management objectives. 

 Project management methods. 

 Quality control. 

 Time control. 

 Critical path method CPM. PERT bar charts. 

 Fast track scheduling. 

 Cost and risk control. 

 Project management evaluation and efficiency. 

REFERENCES :  

 Dhir, “Construction planning & Management”, Indian BK, 2005.   
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COURSE TITLE: Sound Systems and Noise Pollution.  

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

GEN 354 2 2 ––– ––– None 

TOPICS: 

 Fundamentals of Sound. -Intensity of Sound, Sound Levels and the Decibels. 

 Speech, Music, Hearing of Sound. 

 Quality of Sound, Noise and Doppler Effect and Transmission of Sound. 

 Interference, Diffraction, Absorption, Refraction and Diffusion of Sound. 

 Sources of Acoustic Noise, Noise Reduction and Canceling, Sound Filters and Test 

Rooms. 

 Application Ultrasound and Ultrasound Imaging. 

REFERENCES: 

 Everest, F. Ation, "The Master Handbook of Acoustics", Fourth Edition, McGraw 

Hill, 2001.    

 Douglas, C.Giancoli "Physics for Scientists and Engineers", Third edition, Published, 

Prentice Hall, ISBN 0-13-243106-8.,2001. 

 Frederick E.Trinklin,"Modern Physics", Published by Holt, Rinehant and Wiston, 

ISBN 0-03-074317-6, 2000. 
 

 

COURSE TITLE:  Standard Calibers for Communications and Information. 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

GEN 355 2 2 –––– –––– None 

TOPICS: 

 Standards Overview. 

 Open System Interconnection (OSI) Model, Model Implementation, Functions. 

 OSI Model Protocols, Interfaces. -Importance Of standards. 

 De Jure Standards. - De Facteo Standards. 

 OSI Model Flow Example. - OSI Layers vs. Compatibility vs. Components. 

 Telecommunication Components.   

REFERENCES: 

 Pete Moulton, Jason Moulton, "The Telecommunications Survival Guide", Second 

Edition, Prentice Hall, PTR, 2001. 

 A. Bruce, Paul B. Crilly, Janet C. Rutledge," Communication Systems" Fourth 

edition, McGraw Hill, 2002.   
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COURSE TITLE : Project Management for Construction Projects 

COURSE CODE CREDIT HOURS PREREQUISITES 
Total Lectures Contact Hours 

ARC 450 2 2 
Tutorial Practical 

None 
- - 

TOPICS : 

This course is subdivided to the following two main topics: 

- Basic principles and approaches to realization of a construction project management.  

 Management system, management process and various approaches. 

 Task coordination and objectives. 

 Quality control and time control. 

 Critical path method, PERT bar charts. 

 Fast track scheduling. 

 Cost and risk control 

 Utilization of computer in construction management and cost minimization. 

-  Phase of management of construction projects:  

 Project pre-construction management which includes the project primary layout, the 

approximate required financial support, crew size and their different specializations, 

required transportation and the estimated time for project finishing. 

 Subtractors management starting by the proper selection of these subtractors according 

their past experience in fulfilling similar construction jobs considering the cost-

efficiency factor in this choice. 

 Supervising the project after its termination to secure that all requirements imposed by 

the project contract are fulfilled according to national standards making use of rules of 

quality control. 

 Managing all requirements for the expected future project development.  

REFERENCES :  

� Dhir, “Construction planning & Management”, Indian BK, 2005. 
 

COURSE TITLE : Architecture , Civilization and Heritage 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 451 2 2 
Tutorial Practical 

ARC 321 
- - 

TOPICS : 
 The aim of the course is support the student’s background in the field of human social and 
cultural studies through recognizing of cultural environment:  

 Features and characteristics – Basics and methodologies of recognizing the features – descriptive 

methodology – functional methodology – structural methodology – social interaction and urban 

environment – perception , environment image and behavior patterns – Architecture and 

environment – Architecture as cultural expression ( examples and analyzing studies – Humans tic 

concepts and design process ( privacy – crowdness – relatedness – inclusion – cultural expression 

, behavior and social patterns – regional architecture ones local , national and international levels 

– regionalism of architecture and architectural expression – Factors and constraints of regional 

architecture expression – classification of architectural regions press ions, Egyptian architectural 

heritage : Analysis , vocabulary and alternatives  of dealing with  heritage – writings and main 

orientations – studies and practical samples. 

REFERENCES : 
 George Walter Born - Architecture, Preserving Paradise: The Architectural Heritage and 

History of the Florida Keys,  Published by The History Press, 2006,  
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COURSE TITLE :  COMPUTER SYSTEMS IMPLEMENTATION 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

GEN 451 2 2 - - 
After at least  

140 Credit Hours 

TOPICS: 

� Gathering and Analyzing Requirements. 

� Determining Scope, Span, and Granularity. 

� Comparison of alternatives and deciding the proper solution. 

� Planning for Data Population. 

� Putting together a useful project plan. 

� Choosing the right tools. 

� Implementing the process. 

� Populating the configuration management database. 

� Choosing and running a pilot system. 

� The many uses for configuration information. 

� Measuring and improving computer systems and computer network performance. 

� Writing tenders and tender laws. 

REFERENCES : 

� Larry Klostober, "Implementing ITIL Configuration Management, 2nd Edition", IBM 

Press, 2008., by Greg Ramsey, Warren Byle, "A Problem-Solution Approach".  
COURSE TITLE : Environmental Effects of Electromagnetic Waves  

COURSE CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISI

TES Total Lectures 
Contact Hours 

Tutorial Practical 

GEN 452 2 2 –––––– –––––– None 

TOPICS: 

 Ground Wave Propagation (Reflection, Refraction and Diffraction). 

 Troposphere Waves and Scattering of Electromagnetic Waves. 

 Ionosphere Waves and Applications. 

 Narrowband and Wideband Fading of Electromagnetic Waves. 

 Heating and Draying of Different Materials using Electromagnetic Waves. 

 Propagation of Electromagnetic Waves within Buildings. 

 Physical Models of Indoor Propagation. 

REFERENCES: 

 E.J Rothwell and M.J. Cloud "Electromagnetic" CRC press, Boca Rotan, F1-2001. 

 C.A Balanis "Advanced Engineering Electromagnetic", John Wiley, New York, 

1989.   
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COURSE TITLE : History of Architecture and Arts (3)  

COURSE CODE CREDIT HOURS PREREQUISITES 
Total Lectures Contact Hours 

ARC 440 2 2 
Tutorial Practical 

ARC 341 
- - 

TOPICS : 

 The course examines the formation and development of architectural, artistic, and 

urban traditions in the Islamic world. The study includes the ideas and cultures that 

shaped the architectural character of which. The course includes Early Islamic, 

Umayyad and Abbasid periods, Seljuk and Ottoman periods. Islamic Architecture in 

Egypt, Mesopotamia, Persia, Syria, and Spain. Study of selected examples of 

religious, civic, and residential buildings in chronological order. 

REFERENCES :  

 Arnold, " The Islamic art & Architecture”, Laurence, 2005. 
 

 

COURSE TITLE : ADVANCED STUDIES IN INTERIOR DESIGN  

COURSE CODE CREDIT HOURS PREREQUISITES 
Total Lectures Contact Hours 

ARC 452 2 1 
Tutorial Practical 

ARC 223 
3 - 

TOPICS : 

 The aim of the course is to increase the talent of forming interior spaces of local 

private buildings and the detailed study of the components of the architectural spaces 

and the systems that affect its formation and, support the presentation techniques of 

the architectural details &concepts.  

 The history of interior design – visual perception of spaces – space components:  

lights – material& tools – study of colors , its physiological  effects – the aesthetics of 

private architectural spaces – public architecture Spaces – case studies & models – 

environmental control & its needs – the integration with the architectural  frame – 

Researches & applied studies – Presentation techniques  &talents . 

REFERENCES : 

 Nick Felder , Felder's Comprehensive: The Annual Desk Reference and Product 

Thesaurus for ,Published by Princeton Architectural Press, 2005. 
 

COURSE TITLE: INDUSTRIAL SOCIAL IMPACT 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./Practical 

MNF 553 2 2 - - None 

TOPICS: 

 Industrial activities.-Economic impact of industry. 

 Social impact of industry Training and education. 

 Planning for industry.  

 Contribution of industry in gross national product.  

 Society variation by industry . 

 Future of industry. 

REFERENCES: 

 Adel- El Hwary “Sociology of Industry”, Alfalah-Cairo,2008 

 Mohamed Toheel, ”Social Science and Politics”, Alfarah –Cairo,2008. 
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COURSE TITLE: INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 

COURSE 
CODE 

HOURS PREREQUISITES 
Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

G EN 453 2 2 - - None 

TOPICS: 

 Ergonomics (Instrument design , machines and controls , Layout of workplace) 

 Noise (Measurement and precautions) 

 Heating and ventilating (air - Conditioning, heating methods) 

 lighting (Measurement , amount , type , practice) 

 Human effectiveness (Principles for the industrial engineer, human productivivty and 

work design , wage and salary administration job evaluation) . 

REFERENCES: 

 Mamdouh Saber, Industrial Psychology, 2004. 

  
COURSE TITLE:  Basics of Engineering Syndicate Works. 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

GEN 454 2 2 ––––– ––––– None 

TOPICS: 

 Engineering education and the establishment of engineering faculties in Egypt. 

 (Scientific) fields of specialization of engineering faculties. 

 Engineers Syndicate in Egypt. 

 Phases of developing Engineer's Syndicate. 

 Charter of honor for engineers. 

 Services provided by engineer's syndicate for engineers and their families. 

 Egyptian Association for Engineers. 

 Rules and regulations which control engineers at work. 

 
COURSE TITLE : Aesthetics and  formations  

COURSE CODE CREDIT HOURS PREREQUISITES 
Total Lectures Contact Hours 

ARC 551 2 2 
Tutorial Practical 

ARC 540 
- - 

TOPICS : 

 The course aims to deepen the theoretical concepts and different directions of architectural 

aesthetics, forms and spaces. How to connect concepts and the historical architectural 

product. It also insists on the relations between aesthetics and urban, cultural and social 

environment. The course deals with types and patterns of space in architecture, selected 

models and case studies in historical regions. 

REFERENCES : 

 Sebastian Loew - Architecture, Modern Architecture in Historic Cities; Policy, 

Planning, and Building , Published by Routledge, 1998.  
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COURSE TITLE : Architecture Criticism 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 552 2 2 
Tutorial Practical 

ARC 540 
- - 

TOPICS : 

 The study  aims to present Architectural criticism concepts and tools and trends and 

present Modes of schools and trends of Architectural criticism and its product , to 

Know important thinkers and support positive evaluated skills and description  by 

writing and visual analysis – concepts and  definitions – criticism and evaluation – 

Nat one   and function and importance of Architectural  criticism – Architectural 

criticism History- schools and trends of criticism Architectural criticism operation 

Description and Documentations and positive record – Description and analysis  - 

assumptions and positive Documentation – Assumptions and criteria and  principles 

of evaluations – Results, values and Personality and community criteria –
Architectural competitions – Results of Architects and grand projects – Models and 

applications – and case study . 

REFERENCES : 

 Robert Maxwell, “Sweet Disorder and the Carefully Careless”: Theory and Criticism 
in Architecture, Princeton Architectural Press, 1993 .   

Course Title: Environmental Studies 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITE

S Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF 551 2 2 - - None 

TOPICS: 

 The concept of the ecosystem. 

 Population  growth and the environment 

 Air pollution.-Water pollution. 

 Noise pollution 

 Solid pollution 

 Environmental Impact Assessment and the Egypt law No.4 of 1994 on the 

Environmental Effects. 

REFERENCES: 

o Society environmental and engineering H.R mukht, satya prakashan, new delhi 1998 

o Environmental since, earth A saliving plant, Botkin & kleller  johmwiley & sons 

.inc.,1998.       
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COURSE TITLE : History & Theories of Architecture (4) 

COURSE CODE CREDIT HOURS PREREQUISITES 
Total Lectures Contact Hours 

ARC 540 2 2 
Tutorial Practical 

ARC 440 
- - 

TOPICS : 

This course aims to introduce and present the stages of architectural philosophies and 

trends and their transformation throughout the twentieth century. The pre-modern 

stage- art nouveau and organic architecture- the international school in Germany, 

France and Holland- between wars stage- technical excellence after the second war- 

the humanism stage- ecological architecture in the world and Egypt - vernacular and 

formative architecture- post modern architecture- futurism predictions- hi-tech. 

changes.    

 
REFERENCES : 

 Watkin, “ History of Western Architecture “, Laurence, 2005 .   
COURSE TITLE : Industrial Project Management 

COURSE CODE CREDIT HOURS PREREQUISITES 
Total Lectures Contact Hours 

MNF 552 2 2 
Tutorial Practical 

None 
- - 

TOPICS : 

� Project definition. 

� Determination of time schedule of different activities.                        

� Deterministic and probabilistic methods. 

� Network analysis. 

� Critical path method (CPM.) 

� Program Evaluation &Review Technique(PERT) 

� Cost analysis and evaluation and supervising projects.                        

REFERENCES : 

 JAMES P.LEWIS  , " Fundamentals of project management "second Edition AMA 

COM .2002 
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2-MATHEMATICS &BASIC SCIENCE SUBJECTS 
 

COURSE TITLE :     Chemistry 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CHE 100 3 2 1 2 None. 

TOPICS: 

� Gas laws and gas liquefaction, liquid state, refrigeration and heat pump. 

� Electrochemistry and metallic corrosion. 

� Solutions and antifreezes. 

� Thermo chemistry and fuels, solar heat. 

� Water treatment and desalination. 

� Polymers and industry, lubricants and lubrications. 

� Soaps and detergents. fuels and combustion. 

� Chemistry and tech. of   petroleum, cement industry. 

REFERENCES: 

 W.Steedman, R Snodden and I.H Anderson" Chemistry For Eng. and Applied 

Science" 2nd ed., Willy, 1994. 
 

COURSE TITLE: Introduction to Engineering Materials 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total 

Lecture

s 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

MNF 100 1 1 - - None 

TOPICS: 

� Ferrous Alloys: 

Engineering Steels - mild steel, high alloy, tool steel, free cutting steels.  BS 970.  

Cast Irons - Grey, Ductile, Malleable and austempered ductile iron.  Production, 

chemistry, structure mechanical properties and applications.  

 Non-Ferrous Alloys: 

Copper and Copper base alloys  - Electrical conductivity of copper - effect of 

impurities.  Brasses - Cu - Zn phase diagram.  Cold working brasses.  Hot working a + b 

brasses, Free cutting brasses.  High tensile brasses, Bronzes - Cu - Sn phase diagram, 

Bronzes containing Zinc, Lead, and Aluminum.  a cold working alloys, a + g2 hot 

working and casting alloys.  Copper - Nickel alloys.  Precipitation hardened copper 

alloys - Beryllium Bronze, Cr - Cu, Zr - Cu, TI - Cu, K Monel, and Necrology. 

� Aluminum and its Alloys - problems associated with the production of Aluminum - grain 

refinement, gas porosity, slag inclusions. 

� Other Engineering alloys - Magnesium based alloys, Zinc based die-casting alloys.         

Titanium and its alloys, Ni - C high temperature alloy, Ni based corrosion resistance 

alloy. Bearing metals: copper base, white bearing metals aluminum-tin. Laboratory 

� Microstructure/property relationship of gray, ductile and austempered cast irons 

� Fieldwork at Alex (Aluminum Extrusions) 

REFERENCES: 

 Leslie W.C., "The Physical Metallurgy of Steels", Mc Graw Hill.2004 

 Kempster M.H.A., "Materials for Engineers", English University 2003. 
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COURSE TITLE :   Engineering  Graphics   

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

MNF 101 3 1 6 - None 

TOPICS: 

 Drawing instruments. 

 Lettering –Alphabet of lines. 

 Geometric Constructions. 

 Orthographic   projections of Points, Lines and Planes. 

 Orthographic   projections of geometric solids. 

 Developments. 

 Intersection of surfaces of geometrical solids. 

 Multi-view drawing.  

 Pictorial drawing. 

 Basic types of sections. 

 Full sections: longitudinal , cross – section; off –set section; aligned section.  

 Half-section; Partial section; Revolved& Removed section and Auxiliary sections.  

 Dimensioning – Arrangements of dimensions – Rules for dimensions of circles; radii  

; angles ; plain holes.  

 Conventional practice in ED. 

 Drawing of steel sections. -Steel constructions. 

REFERENCES: 

 Mamdouh Saber, Course notes, "Engineering Drawing (1)", 2002 

 Mamdouh Saber, Course notes, "Engineering Drawing (2)", 2002. 

 R.R. Dhawan, " A First Year Engineering Drawing", Text Book, Ratsor Publishing 

House 

       James H.Earle, "Graphics for Engineers", Text Book. 
 

COURSE TITLE : Mechanics-1 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

MEC 101 2 1 3 - None 

TOPICS: 

� Basic concepts of statistics. 

� Resultant of concurrent forces in plane. 

� Representation of force vector in space. 

� Resultant of concurrent forces in space. 

� Equilibrium of a particle ( in plane and space). 

� Different types of support in plane, distributed leads. 

� Equilibrium of rigid body in plane and space. 

� Special cases of two; three and four force members. 

� Graphical solution of mechanisms. 

� Analysis of trusses by the method of joints and the method of sections. 

REFERENCES: 
 Beer and Johnston "Vector Mechanics for Engineers-Static's",7th ed., Mc. Graw Hill, 2003. 

 Hibilar "Engineering Mechanics Statics"11th ed., Prentice Hall Inc., 2006. 
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COURSE TITLE :  Mechanics-2 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

MEC 102 2 1 3 - MEC 101 

TOPICS: 

� Kinematics of particles ,rectilinear motion, and graphical solution. 

� Curvilinear motion, motion of projectiles. 

� Tangential and normal components 

� Radial and transverse components. 

� Kinetics of particles force and acceleration method in different systems of coordinates; work and 

energy method. 

� Potential energy, conservation of energy , principle of impulse and momentum ,space mechanics and 

impact . 
REFERENCES: 

 Bear and Johnston " Vector Mechanics for Engineers-Dynamics"7th ed ,Mc Graw Hill,2003. 

 Hibilar "Engineering Mechanics Dynamic" 11th ed , Prentice Hall Inc., 2006. 
 

COURSE TITLE :  Mathematics -1 (Algebra and Calculus) 

COURSE CODE: 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

MTH 101 3 2 2 - None. 

TOPICS: 

� The set R, functions, composite and inverse functions. 

� Theory of limits, continuity of functions. 

� Differentiation, chain rule, implicit and parametric differentiation. 

� Taylor expansion and applications. 

� Binomial expansion (real powers), system of linear equations. 

� Matrices, matrix multiplication, inverse of matrix ,vector space, polar coordinates. 
REFERENCES: 

 Wilfred and Kaplan" Calculus and Linear Algebra" A Wiley International ed., New York, London, 

1970. 

 Alan Jeffery (Mathematics for Engineering and Scientists ",3rd ed., Billing and Sons Ltd (UK), 

1985. 
 

COURSE TITLE : Mathematics-2 "Integration and Analytic Geometry"  

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

MTH 102 3 2 3 - MTH 101 

TOPICS: 

� Anti derivative, indefinite integral, definite integrals. 

� Methods of integration (integration by parts, substitution). 

� Integration of trigonometric functions, integration of rational functions, improper integrals. 

� Application of definite integrals (volume, area, arc length  ). 

� Sequences, series.- Equation of lines, planes and circles, etc. 

� Conic sections (parabola, ellipse, hyperbola). 
REFERENCES: 

 Wilfred and Kaplan "Calculus and Linear Algebra" A Wiley International ed.,  

       New York, London,1970. 

 Alan Jeffery "Mathematics for Engineers and Scientists "3rd ed., Billing and Sons Ltd. (UK),1985. 
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COURSE TITLE :  Physics 1 

COURSE CODE: 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

PHY 101 3 2 1 2 None 

TOPICS: 

� Units and dimensions, properties of matter, gravitation. 

� Heat and the 1st low of thermo dynamics. 

� Kinetic theory of gases,  entropy and the 2nd law of thermodynamics, simple, free, 

damped, forced oscillations. 

� Wave motion, transverse mechanical waves. 

� Longitudinal mechanical waves and sound . 

� Ultrasonic waves. 

REFERENCES: 

 David Halliday, Robert Remick and Jearl Walker" Fundamentals of Physics" John 

Wiley, New York, 1993. 

 Raymond A.Serway "Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics"     

       3rd ed., Wiley, New York, 1990.  
 

COURSE TITLE :  Physics 2 

COURSE 
CODE: 

CREDIT HOURS 
PREREQUISITES 

Total Lectures 
Contact Hours 

Tutorial Practical 

 PHY 102 3 2 1 2  PHY 101 

TOPICS: 

� Charge and matter ,electric field. 

� Gauss's law ,electrical potential. 

� Capacitors and dielectrics.   

� Current and resistance, electromotive force and circuits. 

� Magnetic field, ampere's law. 

� Magnetic properties of matters, electro magnetic waves. 

� Physical optics, polarization of light, interference of light. 

� Diffraction of light, applications. 

REFERENCES: 

 David Halliday , Robert Resnick, Jearl Walker "Fundamentals of Physics "John 

Wiley, New York, 1993. 

 Raymond A. Serway "Physics for Scientists and Engineers with Modern Phys. "3rd 

ed., Wiley ,New York, 1990. 
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COURSE TITLE: Principle of Production Engineering 

   COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS 
PREREQUISITES 

Total Lectures 
Contact Hours 

Tutorial Practical 

MNF 102 3 1 - 4 MNF 101 

TOPICS: 

� Role of prod eng., production system objective. - Types of industries Engineering 

materials. 

� Properties of materials, material testing principles. 

� Tensile test, hardness test, standardization. - Impact test, fatigue test, creep test. 

� Sand casting, melting of metals & furnaces. - Solidification, pattern design. 

� Pattern allowances, sand molding & gating system. 

� Die casting, centrifugal & investment casting. 

� Hot & cold forming, forging, rolling.- Extrusion, sheet &wire drawing. 

� Types of welding, design of welding.-. Oxy- acetylene welding, Electric-arc welding 

� Submerged arc welding, MIG, TIG, resistance welding. 

REFERENCES: 

 Kazanas, H.c. and Baker , G. E. "Basic Manufacturing processes", McGraw – Hill,  1981.  
COURSE TITLE :  Mathematics -3(Differential Equations and  Transforms) 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

  MTH 203 3 2 3 -  MTH 102 

TOPICS: 

� Definitions, order, degree. 

� 1st order differential equations, 2nd order and n th  order differential equations with 

constant coefficients. 

� Non homogeneous D.E., undetermined coefficient method. 

� Variation of parameters, Euler equations, piratical D.E. 

� Laplace transform, 1st and 2nd shifting theorem. 

� Laplace transforms of derivative and integrals, inverse Laplace transforms, 

convolution, applications. 

� Fourier series, half rang expansion, Legendre and Bessel functions. 

REFERENCES: 

 Erwin Kreyszig "Advanced Engineering Mathematics" 4th ed., John Wiley,               

New York,1980. 

 C.Ray Wylie.Louis.Barrett "Advanced Engineering Mathematics "5th ed.,Mc Graw 

Hill,1996.     
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COURSE TITLE :  Mathematics -4(Advanced Calculus) 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

 MTH 204 3 2 3 -  MTH 101 

TOPICS: 

� Functions of several variables ; partial derivatives,. Directional derivatives, Taylor    

polynomials, Lagrange multiplier max, and min. of functions 

� Multiple integrals (double, triple integrals) 

� Polar coordinates, cylindrical coordinates and spherical coordinates). 

� Green's theorem, Gauss's and Stocks theorems. 

REFERENCES: 

 C. Ray Wylie ,Louis C. Barrett "Advanced Engineering Mathematics"5th ed., Mc Graw 

Hill ,1996.    
COURSE TITLE :  Mathematics -5 (Introduction to Probability and Statistics)  

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

 MTH 305(E,C) 2 1 3 - 
 MTH 102 

 MTH 305(M) 3 2 2 - 

TOPICS: 

� Introduction, sample space, conditional probability Bay's theorem, discrete and 

continuous distributions. 

� Random variables, binomial distribution, normal distribution, cumulative distribution 

and standard normal distribution. 

� Statistics, measure of location (sample mean), median and mode, measures of 

variations.   

REFERENCES: 

 C. Ray Wylie ,Louis C. Barrett "Advanced Engineering Mathematics"5th ed., Mc 

Graw Hill International ed.,1996. 

 Allan J. "Mathematics for Engineers and Scientists 3rd ed., Billing Ltd.(UK),1985.      
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COURSE TITLE: Mathematics-6 (Complex  Analysis and Partial Differential 
Equations) 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

 MTH 306 2 1 3 - MTH 102 

TOPICS: 

� Complex numbers, arithmetic operations, polar forms D'Moiver theorem, complex 

functions. Analytic functions, elementary functions of complex variables, mapping, 

conformal mapping. 

� Bilinear transformation, complex integrals. 

� Power series (Taylor and Laurent series). 

� Integration by method of residues. 

� Introduction to P.D.Es, Basic concepts of  P.D.Es , classifications and conical forms of 

2nd order linear P.D.Es.. 

� Method of separation of variables for heat, wave shape, Laplace equations. D'Alembert 

solution of wave equation. 

� Solution of P.D.Es. using Laplace transforms. 

 

REFERENCES: 

 Dennis G. Zill and Partrick  D.Shanahau " Complex  Analysis with Applications' Jones 

and Bartlett Publishers,Inc,2003.  
 

COURSE TITLE :   Mathematics-7  (Numerical Analysis) 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

MTH 207 3 2 2 - MTH 203 

TOPICS: 

� Curve fitting and linear Approximation of a function. 
� Interpolation, polynomial interpolation, error estimation in the interpolation formula 

Lagrange interpolation, Newton –interpolation, Hermite interpolation. 

� Numerical Integration, Newton-Cotes formula, composite Newton-cotes formula, 

Romberg – steifel   integration method. 

� Numerical solution of initial value problems, numerical solution of first order methods 

Runge- Kutta methods, multistep methods . 

� Numerical solution of linear and non-linear equation, Gauss-Seidel method. 

� Numerical solution of nonlinear equations the fixed point iteration method, Newton-

Raphson method. 

REFERENCES: 

 Richavd L.Brude "Numerical Analysis",4th ed., Mc Graw Hill, 1995.    
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COURSE TITLE : Mathematics-8  (Statistical Mathematics for Architectural 
Engineering) 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

MTH 208 2 1 3 - MTH 102 

TOPICS: 

� Functions, curve equation relationship. 

� Set theory, Ran-Dom  events, probability functions. 

� Mathematical expectation, conditional probability. 

� Binomial distribution, normal distribution . 

� Sampling and the central limit theorem. 

� Estimation, hypothesis testing, regression and correlation. 

� Chi-square analysis and analysis of variance. 

REFERENCES: 

 Walbole,Myers and Myers, "Probability and Statistics" ,Prentice Hall,1998. 

 Gohn Neter Wlliam, Wasserman and G.a.Whitmore,"Applied Statistics", A Devesion 

of Simon and Schuster,1993.  
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3- COMPUTER ENG.  & INF. TECH. AND 
ELECTRONICS ENG.& COMM. TECH.  

3-A- Basic Engineering Sciences for Comm. &Comp.  
COURSE TITLE : Program Design and Computer Languages 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 110   ٤ 2   3   2 None 

TOPICS: 

 Steps for solving programs by computer programs 

 Program documentation and flow charts 

 Program structure in C++ 

 Data types and declaration in C++ 

 Input/output in C++ and I/O stream class 

 I/O manipulation 

 Operators and precedence in C++ 

 Decision (selection) constructs in C++ 

 Loops (iterations) in C++ 

 Structures, Unions, Enumeration, and user-defined data types 

 Arrays, Pointers, References, and dynamic allocation 

 Functions in C++, calling functions (by value, by reference) 

 Object-Oriented Programming (OOP) concepts and terminology 

 Abstract data types (ADT) 

 Classes and objects 

 Polymorphism, encapsulation, inheritance,  

 Constructors, destructors, friend functions 

 File I/O, I/O stream, strings, recursion 

REFERENCES: 

 Walter Savitch, “Problem Solving With C++”, Pearson Education Inc., 2006. 
 Deitel & Deitel, “C++ How To program”, Prentice Hall, 2001. 
 Al Stevens, “C++ Programming Bible”, IDG, 2000. 
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COURSE TITLE : Civil  Engineering Technology 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISI

TES Total Lectures 
Contact Hours 

Tutorial Practical 

ARC 210 3 2 3 - None 

TOPICS: 

 Fundamentals of areas from maps and Measurements of angles. 

 Leveling ,Computation of volumes ,Soil mechanics. 

 Highway and Airports engineering, Railway engineering. 

 Environmental engineering (Water supply& drainage). 

 Building construction, Foundations. 

 Building materials (cement, sand gravel ,bricks ,lime ,gypsum ,timber). 

 Quantities and specifications , Isolating layers ,General revision. 

REFERENCES: 

 Duggal ."Surveying ", Vol 2,Indian BK., 1996. 

 Dr.Hillal M.,"Fundamentales of Reinforced Concrete ", 1985. 
  
COURSE TITLE :       Data Structures and Algorithms  

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 210 3 2 2 - CMP 110 

TOPICS: 

 Introduction -Basic definitions and basic operations, data representation and storage, 

fixed point and floating point formats, applications of data structures.  

 Arrays-A storage of one dimensional arrays in memory ,storage of two-dimensional 

arrays using row major and column major ordering ,pointer arrays,  

 Linear lists -Stacks , definition ,push and pop operations, queues ,definition ,insertion, 

and deletion from circular queues , dequeues. 

 Linked lists -Representation in memory, traversing and searching linked lists for 

sorted and unsorted linked lists, insertion and deletion algorithms, and two-way lists. 

 Trees-Representation of binary trees in memory, linked representation, string array 

representation, terminating binary sequence (TBS.) representation ,transformation of a 

general tree into binary tree, traversing tree and traversal algorithms using stacks ( pre-

order ,in order and post order traversals )threads and in order threading ,path length 

and Huffman's tree achieving using Huffman's algorithm. 

 Searching -Scanning (direct scanning and controlled scanning, binary search 

algorithm), binary search trees (searching and insertion into BST.), deletion from a 

BST, building a BSST. 

 Sorting-Sorting algorithms using selection, exchange and insertion techniques, 

complexity of algorithm, bubble sort algorithm, binary sort quick sort algorithm, heap 

sort algorithm. 

REFERENCES: 

 Adam Drozdek, "Data Structures and Algorithms in C++." Cole,/CA,2001. 

 Micheal Main and Walter Savitch, "Data Structures and Other Objects", Benjamine 

Cummings, CA, 1995.  
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COURSE TITLE :   Electrical Circuit Analysis-1   

COURSE CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITE

S Total Lectures 
Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 211 3 2 1 2 MTH 102 

TOPICS: 

 Circuit variables, Circuit elements, simple resistive Circuits. 

 Techniques of circuit analysis, Operational amplifiers. 

 Inductance, Capacitance, and Mutual inductance. 

 Response of RL, RC, and RLC Circuits.   

REFERENCES:   

 Boylestad, "Introductory Circuit Analysis", Tenth Edition, 2003.  

 David E. Jonson, "Electrical Circuit Analysis", Prentice Hall, USA, 1999. 

 J. Nilson-Addison Wesly, "Electrical Circuit", Pub. Com. Inc, 1998.  
COURSE TITLE :  Electrical  Circuit Analysis-2   

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 212 3 2 3 ––– ELC 211 

TOPICS: 

 Sinusoidal steady- state analysis, sinusoidal power Calculations.  

 Balanced three- phase circuits. 

 Introduction to Laplace- transform, Laplace- transform in circuit analysis. 

 Frequency selective circuits, Tow- port networks. 

REFERENCES: 

 Boylestad, "Introductory Circuit Analysis", Tenth Edition, 2003.   

 David E. Jonson, "Electrical Circuit Analysis", Prentice Hall, USA, 1999. 

 J. Nilson-Addison Wesly, "Electrical Circuit", Pub. Com. Inc, 1998.          
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COURSE TITLE :  Electrical Measurements 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 213 3 2 1 2 ELC 215 

TOPICS: 
 Units, Dimensions, and Standards.-Types and Analysis of Error in Measurements. 

 Fundamentals of Analogue Instruments. 

 Deflection Type Permanent Magnet Moving Coil and Electrical-dynamic Instruments. 

 Galvanometers, DC Multi-Range Voltmeters and Ammeters. 

 AC Rectifier type Voltmeters, and Ammeters. 

 Series and Multi Range Ohmmeters. 

 DC and AC Electrical-dynamic Voltmeters, Ammeters, Wattmeter's. 

 DC and AC power Measurements. 

 Accurate measurements of very low, low, high, very high Resistors. 

 Capacitance and Inductance Measurements using AC Bridge. 

 Impedance measurements using resonance method. 
REFERENCES: 

 Robert A. Witte, "Electronic Test Instruments: Analog and Digital measurements", Prentice Hall, 

PTR, U.S.A, 2002. 

 David A. Bell, "Electronic Instrumentation and measurements", Prentice Hall, PTR, Canada, 1997. 
 

COURSE TITLE :           Logic Design-1 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISIT

ES Total Lectures 
Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 211 4 3 1 2 MTH 101 

 TOPICS: 
� Introduction  

Basic definitions, laws of Boolean algebra. 

� Logic functions representation &realization. 

Methods of representation of logic functions( truth table, S.O.P and P.O.S)-realization of  

logic functions using AND-OR-NOT, NAND only and NOR only gate systems. 

� Logic function minimization 

Using basic laws of  Boolean algebra,Karnaugh map and Quine -MC. Clusky’s Method. 
� Combinational logic modules.  

Half and full adders ,parallel adder connection ,look ahead carry, decoders and demultiplexers, 

encoders, data selectors(multiplexers),parity checkers, read-only memories, binary comparators. 

� Sequential logic circuit elements. 

State diagram and state table representation of sequential circuits, asynchronous and synchronous 

sequential elements, S-R Flip-flop ,J-K Flip-flop, D-Flip-flop and T Flip-flop, racing in sequential 

circuits ,Master –slave and Edge –triggered Flip-Flops. 

� Sequential logic circuit modules. 

Introduction, registers and shift registers, asynchronous and synchronous counters, counters using shift 

–registers (Johnson and ring counters),random access memories(basic cell ,addressing and read-write 

operations) . 

REFERENCES: 
 Mano, M.M.and Kime, C.R." Logic and Computer Design Fundamentals ", 2nd ed. Englewood 

Cliffs ,JN: Prentice Hall,2000.     

 Wakerly,J.F." Digital Design, Principles and Practices,"2nd ed, Englewood Cliffs, NJ: Prentice 

Hall,2000. 
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COURSE TITLE : Mechanical Engineering Technology 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

MNF 210 3 2 1 2 
MEC 102 

MNF 100 

TOPICS: 

 Introduction : The importance of mechanical engineering for an electrical engineer. 

 Basic concepts of mechanics and heat. 

 Fluid flow (fluid properties, fluid static's, basic laws of fluid ,dynamics). 

 Principles of thermodynamics(some concepts and definitions, 1st law of 

thermodynamics, and its applications, 2nd law, entropy). 

 Fundamentals of heat transfer (conduction, convection, and radiation ) and their 

applications. 

 Power transmission (Mechanical & Hydraulic). 

REFERENCES: 

 Maran M.J& Shapiro H.N, "Fundamental of Eng.Thermodynamics",4th Edition ,1999. 

 Fox and Mc Donald, "Introduction to Fluid Mechanics",5th Edition,1985.  
COURSE TITLE :  Modern Theory for Semiconductor Devices 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 214 3 2 1 2 PHY 102 

TOPICS: 

 Particle-wave duality, photoelectric, effect Compton scattering. 

 Basic concepts of quantum mechanics, application to infinite potential well, simple 

harmonic  oscillator, the tunnel effect. 

 Inductory atomic structure and electronic configuration of elements-Energy states and 

spectra of molecules and solid. 

 Energy Bando of solids, theory and structure electrical conduction in metals, 

Insulators and Semiconductors. 

REFERENCES: 

 Davide "Holliday Report Resnick and Jearl  Walker " Fundamentals Phys. "4th ed., 

John Willey, New York,1993. 

 Raymond Serway" Physics for Scientists &Engineers with Modern Phys." Wiley-

New York, 1990. 
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COURSE TITLE :  Semiconductors for Microelectronics 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 215 3 2 1 2 ELC 214 

TOPICS: 

 Semiconductor materials properties. 

 Introduction to crystal structure, band structure of semiconductors . 

 Conduction in semiconductor intrinsic, doped semiconductor carriers transport. 

 PN junction(diode) structure and principle of operation  

 The PN diode current I.V characteristic, Reversebias and  breakdown. Applications of   

diodes, Zener  diode- Tunnel diode. 

 Schottky and ohmic contact, Heterojunction. 

 Bipolar junction transistor .(BJT); 

 Junction field effect transistor(JFET); 

 Metal oxide semiconductor transistor (MOSFT). 

 Physical structure, basic configuration, I-V characteristic. 

REFERENCES: 

 Rolf  Enderlin and Normen J, Haring."Fundamental and Semiconductor Physics"  

Wiley, 1990. 

 Wolf, Holoyak "  Physical Properties of Semiconductors ,3rd ed., Hall, 1989.  
COURSE TITLE : Engineering Computer Applications 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 310 3     2 1 2 CMP 110 

TOPICS: 
 Introduction to MATLAB.  

 Matrix Operations, Array Operations Vectors and Matrix Operations, Graphing. 

 Data Analysis.           

 Control Flow.  -M – Files. 

 Advanced Programming in MATLAB 

 Introduction to Simulink. 

 Computer Application using MATLAB-Mathematical Models of systems  

 Mat lab Fundamentals 

 Plotting Commands 

 Control Statements 

 DC Analysis 

 Transient Analysis 

 Ac Analysis and network functions 

 Semiconductor physics -  . Operational Amplifier  

REFERENCES: 

 David  C. Kuncicky ,"Matlab Programming ",Pearson  Prentice Hall ,2004.  

 Amos Giltat," Matlab An Introduction with Applications", John Wiley.2004 

 Thomas K., Jewelly," Computer Applications for Engineers", Prentice Hall,1990. 
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COURSE TITLE :  Numerical Methods with Computer Applications. 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 311 3 2 2 - None 

TOPICS: 

 Curve fitting and linear Approximation of a function. 
               Application: Curve fitting to estimate the RSM current  . 

 Interpolation, polynomial interpolation, error estimation in the interpolation formula 

Lagrange interpolation, Newton –interpolation, Hermite interpolation. 

 Numerical Integration, Newton-Cotes formula, composite Newton-cotes formula, 

Romberg – steifel   integration method. 

 Numerical solution of initial value problems, numerical solution of first order methods 

Runge- Kutta methods, multistep methods . 

 Numerical solution of linear and non-linear equation, Gauss-Seidel method. 

      Application: Current and voltage in electric circuits 
 Numerical solution of nonlinear equations the fixed point interation method, Newton-

Raphson method. 

     Application: Design of an electric circuit . 
REFERENCES: 

 Richavd L.Brude "Numerical Analysis",4th ed., Mc Graw Hill, 1995. 

 Amir Wadi Al-khafaji ,John R.Tooley "Numerical methods in Engineering Practice", 

U.S.A. New York,1990.   
COURSE TITLE : Control-1 (Principles of Automatic Control)  

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 310 4 3 1 2 MTH 203 

TOPICS: 

 Introduction to Control System, Open Loop and Closed Loop Control Systems. 

 Mathematical Background and Differential Equations. 

 Laplace Transform and Inverse Laplace Transformation. 

 Mathematical Models of Systems, Transfer Function and Block diagram. 

 Signal Flow graph and State Space Representation. 

 Transient Response analysis, Basic Control action, and Error analysis. 

 Proportional to Control action, Proportional plus Integral Control action. 

 Proportional plus Derivative action, PID Control action. 

 The Concept of Stability, ROUTH-HURWITZ Stability Criterion. 

 Introduction to Root Locus method, Root Locus using MATLAB and Bode Plots. 

 The Concept of Stability in the Frequency Domain. 

 Design of Control System via Root Locus and Frequency Response 

REFERENCES: 

 Benjamin C. Kuo and Farid Golnaraghi, "Automatic Control System", 2002. 

 G.C. Goodwin, S.F. Graebe and M.E. Salgado "Control System Design", 1999.  
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COURSE TITLE :  Communications-1 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 311 3 2 1 2 ELC 315 

TOPICS: 

 Introduction to communication systems. 

 Basics of signaling and various sources of information signals. 

 Different forms of communication channels and media. 

 Systems and signals representations in comm. systems. 

 Main concept of information theory. 

 Modulation process – comparison between analog and digital modulation – C.W. 

modulation techniques. 

 Baseband and band pass modulation. 

 Amplitude modulation and its different forms: AM, DSB-SC, SSB – Amplitude 

demodulation. 

 Television communication system (transmission and reception) using VSB technique. 

 Frequency modulation and demodulation. 

 Phase modulation and demodulation. 

REFERENCES: 

 M. Schiff ,"Introduction to Communication Systems Simulation", Artech House, 2006. 

 Lathi "Modern Digital and Analog Communication systems Oxford University press, 

1998. 

 Kennedy, "Electronic Communication Systems", Davis McGraw – Hill Book Comp Inc, 

1993. 

 

COURSE TITLE :  Microelectronic Circuits-1    

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 312 3 2 1 2  PHY 102 

TOPICS: 

 Linear circuits. -Operational Amplifiers 

 Op-Amps Differentiator circuits 

 Op-Amps  Integrator Circuits 

 Characteristics of operational amplifiers  

 Diode Circuits & Characteristic of I-V curve of Diodes 

  DC Load Line.-Special types of diodes. 

 Power Supply circuits.-Non Linear circuit Applications 

 Junction Field Effect Transistors( JFET ) 

 The I-V Characteristic Curve of JFET 

 Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors (MOSFET) 

 The I-V Characteristic Curve of  MOSFET.  

REFERENCES: 

 Malvino, "Electronic Principles", Macmillan Mc Graw Hill Inc, 1998. 

 Sedra-Smith, "Microelectronics Circuits", Oxford University Press, 1998. 
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COURSE TITLE :  Microelectronic Circuits -2 

COURSE CODE: 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 313 3 2 1 2 ELC 312 

TOPICS: 

 Bipolar Junction Transistors 

 The I-V curve of BJT 

 BJT Operating Regions 

 BJT Circuit Configurations 

 Transistor Amplifier 

 Graphical Analysis 

 Frequency Response 

 Amplifier Frequency Response 

 Effect of Internal Transistor Capacitance 

 Feed Back & properties of negative feed back 

 The series-shunt &  series-series Feed back 

 Signal Generators& Wave shaping circuits 

REFERENCES: 

 Sedra-Smith, "Microelectronic Circuits", Oxford University Press, 1998. 

 Jacob Millman, "Microelectronics", Mc Graw Hill series Jacob Milman, 1987. 

 

COURSE TITLE :  Electronic Measurements 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

E LC 314 3 2 1 2 ELC 215 

TOPICS: 

 Basic of digital instruments , time base , display systems , frequency meter system 

& measurements , errors  &reciprocal counting , digital volt-meter and digital 

display , dual trace oscilloscopes , supplies , performance and testing , signal 

generators , low frequency , pulses , RF & Frequency synthesizers , Distortion 

analyzer , the Q-meter spectrum analyzer . Measurement of physical quantities ( 

Transducers , Displacement , Temperature , Photoelectric transducers , Data A 

question system , A/D converters 

REFERENCES: 

 David A. Bell , "Instrumentation & Measurement",2nd edition , 1994. 

 Larray D. Jones A. Foster Chin," Electronic Instruments and Measurements", 2nd 

edition, Prentice  Hall, Inc., 1991.  
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COURSE TITLE :  Signal Analysis  

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 315 3 2 2 ––– MTH 305 

TOPICS: 

 Introduction to Signals, Classification of signals and Signal Operators. 

 Signal Comparison- Correlation. 

 Signal Representation by orthogonal signal set – Fourier series. 

 Analysis and Transmission of Signals. 

 A periodic Signal representation by Fourier Integral. 

 Transforms of same useful function and properties of Fourier Transform. 

 Signal transmission through linear system and signal distortion over spectral channel 

 Energy and power spectral densities. - Random processes. 

 Probability – Random variables – Statistical averages.  

 Mean – Correlation and Covariance function.  

 Transmission of Random process through linear filter. 

 Optimum Receiver – Mate fed filter receiver and correlation receiver.  

REFERENCES: 

 J. Minkoff "Signal Processing Fundamentals and Applications for Communications 

and Sensing systems", Alech-House, 2002.  

 S. Proakis "Digital Communications", McGraw-Hill Book Comp, 2001. 

 Lathi, "Modern Digital and Analog Communication systems", Oxford University 

Press, 1998. 

 Papulis, "Signal Analysis", McGraw-Hill Book, 1997. 

 S. Haykin "Communication Systems, John Wily and Sons Inc., 1994. 
 

COURSE TITLE: Microprocessor Based- Systems 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

 CMP 410 3  2   1  2   CMP 211 

TOPICS: 

 Numbering and coding systems 

 Architecture of 8 bit and 16- bit microprocessor  

 Intel microprocessors form 8086 to Pentium  

 Inside the 8086/8088 microprocessor  

 Segment registers and addresses  .- 80x86 addressing modes. 

 Programming the 80x86 Directives.-The 80x86 Instructions.  

 Methods of address decoding.- Programmed input / output.  

 Introducing Microcontrollers training kit or simulation software  

 The 8051 Microcontrollers Architecture.- Memory Organization . 

 Addressing modes.-Instruction set. 

 I/ O ports and their functions.-Timer / Counters.- Interrupts . 

 Serial communication.-Memory decoding. - Interfacing with the 8255PPI 

 Real world interfacing LCD, ADC, sensors , stepper motors , keyboard , DAC.  

REFERENCES: 

 David J. Comer, "Microprocessor–Based System Design", Oxford University Press,1998. 

 Morris, Noel M., "Microelectronic and Microprocessor-Based Systems ", MacMilan, 

1995. 
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COURSE TITLE : Electrical  Power  Engineering 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 410   3 2 1 2 ELC 211  

OPICS: 

 Energy sources.-Construction of transformers. 

 Transformer operations and Applications 

 Equivalent circuit of transformers.-Construction of DC machines. 

 Operation of DC Machines (Generators-motors) 

 Losses and Efficiency of DC Machines 

 Three-phase Induction Motors: Construction, Operation, Torque speed 

characteristics, speed control, Equivalent circuit and Efficiency) 

 Synchronous Generators ( Operation, Equivalent circuit and voltage regulation)  

 Electric supply system 

 Comparison of DC and AC transmission  

 Elements of transmission line 

 Distribution systems (AC distribution and DC distribution)  

 Overhead versus underground system.     

REFERENCES: 

 Stephan J.Chapman, "Electric Machinery fundamentals",4th edition, Mc Graw-Hill, 

2005. 

 A.E.Fitzgerald, C.Kingsley and S.D.U man, "Electric Machinery, 6th edition,2003. 
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3-B- Applied Engineering and Design Subjects: 

3-B-1- COMMUNICATIONS: 

3-B-1-a-Compulsory Major Courses: 

COURSE TITLE :Control-2 (Digital and PLC Control) 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 420 4 3 1 2 ELC 310 

TOPICS: 

 The Introduction to  Discrete – time control Systems  

 Discrete Time Systems and Z-Transform 

 Open loop and Closed loop Discrete-Time Systems  

 Discrete-System Time –Response Characteristics  

 State-space Analysis  

 Pole Assignment Design and State Estimation of Discrete System  

 Principles of PLC  

 Characteristics of transducers and their associated circuitry and using in industrial 

applications 

REFERENCES: 

 Charles L. Phillis, "Digital Control System Analysis and Design", Prentice-Hall, INC., 

1995. 

 Katsuiko Ogate, "Discrete-Time Control Systems", 2nd edition, Prentice-Hall, INC., 

1995. 
 

COURSE TITLE :  Communications-2 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

E LC 421 4 3 1 2 ELC 311 

TOPICS: 

 Introduction to sampling process. 

 Analog pulse modulation techniques: PAM, PWM, and PPM. 

 Pulse code modulation PCM. 

 Differential Pulse code modulation DPCM. 

 Digital radio communication systems. 

 Modulation techniques used in digital radio comm. systems: ASK, FSK, PSK, QAM, 

and DPSK. 

 Carrier recovery.- Random noises. 

 Internal and external sources of random noises – noise voltage and equivalent 

temperature calculation. 

 Performance of analog and digital comm. systems in the presence of random noises.  

REFERENCES: 

 G-Miao, "Signal Processing in Digital Communications", Arlech House, 2007. 

 J. Minkoff "Signal Processing Fundamentals and Applications for Communications 

and Sensing systems", Alech-House, 2002. 

 S. Proakis ,"Digital Communications",  McGraw-Hill Book Comp, 2001. 
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COURSE TITLE :  Digital Signal Processing   

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS 
PREREQUISITES 

Total Lectures 
Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 422 3 2 1 2 
 MTH 203 

CMP 211 

TOPICS: 

 Analog & digital signal processing. 

 Fourier series (FS). Fourier transforms (FT). Discrete FT. 

 Fast Fourier transform (FFT) 

 Correlation, auto correlation & Convolution. Z-transform and its application in 

DSP. 

 Digital filter design (FIR & IIR). Effect of finite word length.   

REFERENCES: 

 Emmanuel C. Ifeachor and Barriew W. Jervis " Digital Signal Processing: A 

practical Approach ", 2nd Ed., Prentice-Hall, 2002. 

 Ashok Ambardar," Analog and Digital Signal Processing", 2nd Edition, Brooks / 

Cole publishing company, 1999. 

 John G. Proakis and Dimitris G. Manolkis, " Digital signal processing: Principles, 

Algorithms, and applications ", Ed, Macmillman publishing Company, 1992.  

 

COURSE TITLE :  Electromagnetic Field Theory 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 423 3 2 3 ––– PHY 102 

TOPICS: 

 Electrostatic field in media, polarization and capacitance. 

 Boundary value problems and solution of Laplace equation.   

 The steady current field and resistance.  

 The steady magnetic field, Biot- Savart law. 

 Time varying field and Maxwell's equations Faraday's law and displacement 

current.  

 Plane wave propagation in different media.  

 

REFERENCES: 

 Nannapneni  Narayana Rao ,"Elements of Engineering Electromagnetic", Prentice 

Hall, Inc., New Jersey, 1997. 

 David k. Cheng ,"Field and wave electromagnetic ", Addison Wesley, 1989. 
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COURSE TITLE :   Microwave Engineering    

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 424 4 3 1 2 ELC 423 

TOPICS: 

 Plane wave reflection from a media interface (parallel and perpendicular 

polarization). 

 Rectangular and circular waveguides TE, TM modes (analysis – design and 

applications). 

 Coaxial line and micro strip line (low – frequency and high – frequency solutions). 

 Attenuation due to conductor and dielectric loss. 

 Field analysis of transmission lines (traveling and standing waves). 

 Smith chart and impedance matching (single stub and double stub tuners). 

REFERENCES: 

 D.M. Pozar “ Microwave Engineering “ John Wiley & sons , Inc., 2005 

 R.E Collin " Foundations for Microwave Engineering " Second edition , Mc Graw 

Hill , N.Y, 1992. 

 

COURSE TITLE :  Antennas and Wave Propagation 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 521 4 3 1 2 ELC 423 

TOPICS: 

 Basic antenna parameters. 

 Wire antenna, dipoles and loop antennas.  

 Aperture antennas, horn and reflector antennas. 

 Array antennas, uniform amplitude and spacing. 

 N-elements non-uniform amplitude array. 

 Binomial, Dolph- Tschebyschev array.  

 Wave propagation in different atmospheres. 

 Wave reflections in ionosphere.  

 Measurement techniques of antenna parameters and propagation effects.     

REFERENES: 

 Jhon Krauss & R.J Marhefka"Antennas For All Application" McGraw Hill, 

Boston,2002. 

 Constantine A. Balanis "Antenna Theory Analysis And Design" John Wiley,               

New York, 1997. 
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COURSE TITLE: Communications -3(Advanced Communications Systems). 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 522 4 3 1 2 ELC 421 

 Introduction to telephone sets .  

 Digital telephone and switching.  

 Hierarchical systems and framing . 

 Satellite orbits and orbital parameters 

 Basic transmission concepts . 

 Link parameter and effect of noise . 

 Satellite transponder and antenna . 

 Multiple access techniques . 

 Spectral efficiency and measurements . 

 Evalutaion of mobile comm.. 

 GSM – structure and features . 

 Cellular concepts and advanced . 

 Spread spectrum techniques . 

 Procedures of mobile comm... 

 

REFERENCES: 

 Roger L. Freeman,"Radio System Design for Telecommunication", 3rd Edition, 

IEEE – Wiley, 2007. 

 Simon Haykin, "Communication Systems", Fourth edition, John Wily & Sons Inc., 

2002. 

 Gerard Maral, Michel Bousquet, "Satellite Communication System", 4th Edition, 

Newyork, 2002. 
 

COURSE TITLE :  Communications-4 ( Information Theory & Coding )    

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 523 4 3 1 2 ELC 522 

TOPICS: 

 Measurement of Information – Zero memory information sources – Markov source – 

source entropy. 

 Source extension. 

 Source compact coding using Huffman method. 

 Discrete information channels – channel capacity and entropy. 

 Channel coding using: Hamming codes, cyclic codes, convolutional codes. 

REFERENCES: 

 Norman Abramson, "Information Theory and Coding", Mc Graw-Hill, New York, 

2002. 

 Peterson, "Error Correcting Codes", MIT Press, 2001. 
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COURSE TITLE :  Radio and Television Engineering Systems 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 524 4 3 1 2 ELC 315 

TOPICS: 

 Introduction to needs for modulation 

 How radio system started and developed 

 Kinds of  radio systems and comparison 

 Radio system design fundamentals 

 Radio circuits design 

 Advantages of stereo system VS mono 

 Structure stereo signal and system. 

 The human eye response to colors 

 Prime colors and color mixing fundamentals  

 Photometric measurements & color matrix 

 TV camera and construction of color signal 

 Scanning and synchronization 

 TV receiver structure and analysis 

 TV-tubes color picture demonstration 

 

REFERENCES: 

 Simon Haykin "Communication Systems" Fourth edition, John Wily & Sons Inc., 

2002. 

 B.P Lathi "Advance Digital and Analog Communication Systems", John Wily & 

Sons Inc, 2001.  
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3-B-I-b- Elective Courses: 
COURSE TITLE :Acoustics   

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 431 3 2 1 2 None 

TOPICS: 

 Nature of Sound and Fundamentals of Acoustics, Sound Wave Propagation and 

Characteristics, Reflections in Enclosed Spaces and Absorption. 

 Electro-Acoustic Circuits and Acoustic Transducers. 

 Acoustics of the Audio Room, Control Room and Small Recording Studio. 

 Recording and Acoustical Distortion, Room Optimizer. 

 Frequency Selectivity of Audio System and speech processing. 

REFERENCES: 

  Everest, F.Alton," The Master handbook of Acoustics", McGraw, 2001. 

 Kinsler, Frey, Coppers, and Saunders," Fundamentals of Acoustics", 2001 

 D.R.Raichel," The Science and Application of Acoustics", second edition,  

  ISBN-10: 0-387-26062-5, 2002. 
 

COURSE TITLE:  Optical Fiber Communications. 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 432 3 2 1 2 None 

TOPICS: 

 Constituents of optical fiber communication system. Electromagnetic wave spectrum 

and blackbody radiation. Power transfer evaluation throughout the system. 

Radiometry. 

 Concept of fiber optics as information channel. Dispersion in fiber optics and rate of 

data limitations. Types of optical cables. Methods of fabrication. 

 Optical components and integrated wave guide. Propagation and cavity resonators. 

Optical couplers. 

 Light sources. Point and extended sources. Blackbody sources. Solid angles. LED 

and LD. Spectrum of LD and LASER sources. 

 Light detectors and Noise generators in the detectors. 

 System design and selection of individual components. Power budget and frequency 

budget. 

REFERENCES: 

 Joseph PALAIS, Fiber optic communications; 4th edition, 2002. 

 R Hudson, Infrared Engineering Systems, AC press: 1967. 

 GerdKeiser, Optical Fiber Communications, McGraw HII; 3rd edition. 
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COURSE TITLE :  Radar System And Remote Sensing 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 433 3 2 3 ––– ELC 315 

TOPICS:  

 The simple from of the Radar equation and Radar block diagram . 

 Applications of radar and Probability of detection and False-Alarm . 

 Radar cross section and Antenna Parameters. 

 Tracking Radar. 

 Monopulse tracing , two gate tracking  

 Radar subsystems ( synchronizers-Transmitters- Receivers), Remote Sensing Radrar. 

REFERENCES: 

 Sen & Bahattacharya, "Radar Systems Radio Aids To Navigation", Khanna  

Publishers,2003        

 Skolnik, "Introduction to Radar Systems", Mc Graw Hill, 2001. 

Simon Kingsley, "Understanding Radar Systems", Standard Publishers, 2001. 

 

COURSE TITLE :  Very Large Scale Integrated Systems(VLSI Systems)  

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 434 3 2 1 2 ELC 313 

TOPICS: 

 Introduction to VLSI. 

 Introduction to CMOS Circuits 

 CMOS Logic 

 Circuit and System Representations Using CMOS. 

 MOS Transistor Theory 

 MOS Device Design Equations 

 Complementary CMOS Inverter-DC Ch/s 

 Silicon Semiconductor Technology 

 Basic CMOS Technology 

 Design Rules 

 Circuit Characterizations and Performance Estimation 

REFERENCES: 

 Neil H.E. Weste and David Harris, " CMOS-VLSI-Design: a circuit and systems 

perspectives",3nd Ed., Pearson education Inc., 2005 .  

 Jan M. Rabaey, "Digital Integrated Circuits: A Design perspective",  2nd  Ed, 

Prentice Hall, 2003. 

 Randall L. Geiger, Phillip E. Allen and noel R. Strader "VLSI Design techniques for 

Analog & Digital circuit", McGraw-Hill, Inc, 1990. 
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COURSE TITLE :  Advanced Topics in Communications-2  

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 531 3 3 –– –– ELC 421 

TOPICS: 

 Large scale path loss. 

 Small scale fading and multipath. 

 Equalization, diversity and channel coding. 

 Voice over internet protocols (VOIP). 

 Universal mobile telecommunications service (UMTS12 – UMTS16) 

 General packet radio service (GPRS) – WiMAX – WIFI. 

REFERENCES: 

 Syed Ahson, Mohammed Ilyas," WI-MAX Standerds and Security", CRC Press, 

2007. 

 Frank Ohrtman ,"WI-MAX Handbook", McGraw-Hill Professional, 2005. 

 Flavio Muratore, "UMTS Mobile Communication", John Wiley & Sons, NewYork, 

2001. 
 

COURSE TITLE :  Computer Controlled Systems and Applications to Communications 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 532 3 2 3 ––––– 
CMP 310 

ELC 310 

TOPICS: 

 Introduction. 

  Stability and robustness. 

 Synthesis methods for scalar systems. 

 Case study: DVD focus control. 

 Sampling process and Discrete time models. 

 Z- transform 

 State feedback and observers in discrete time. 

 From analog to digital design. 

 Digital controller implementation.  

 Synthesis for multivariable systems.  

 Stochastic disturbances.  

 LQ synthesis. 

 LQG. Kalman filtering. LQG. 

REFERENCES: 

 Mohinder S.Grewal, "Global Positioning Systems, Inertial Navigation and 

Integration", 2001. 

 Robert M.Rogers, "Applied Mathematics in Integrated Navigation Systems" second 

edition, AIAA, 2003. 
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COURSE TITLE :  VHDL 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 533 3 2 –––– 2 ELC 313 

TOPICS: 

 Introduction. 

 Design Strategy. 

 VHDL Overview. 

 VHDL Structure. 

 VHDL Language basics. 

 Structure description in VHDL. 

 Design examples 

 Project. 

REFERENCES: 

 Volnei A.Pedroni "Circuit Design with VHDL"MTI Press, Hong Kong, 2004. 

 Stefan Sjoholm and Lennart Lindh "VHDL for designers", prentice Hall publishing 

Inc., Europe, 1997.  

 

COURSE TITLE:  Mobile Communications. 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 534 3 2 3 –– ELC 421 

TOPICS: 

 FDMA. 

  TDMA. 

  CDMA 

  Radio mobile communications. 

  Cellular concept in mobile communications systems. 

  Global System for Mobile (GSM). 

  Mobile communications through satellite. 

REFERENCES: 

 Roger L. Freeman,"Radio System Design for Telecommunication", 3rd Edition, 

IEEE – Wiley, 2007. 

 Simon Haykin "Communication Systems" Fourth edition, John Wily & Sons Inc., 

2002. 

 B.P Lathi "Advance Digital and Analog Communication Systems", John Wily & 

Sons Inc, 2001. 
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COURSE TITLE :  Microwave Circuits and Devices 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 535 3 2 1 2 ELC 424 

TOPICS: 

 Impedance, admittance and scattering matrices for two-port, 3-port and 4-port networks. 

 Microwave resonators, design of different types, quality factors. 

 Passive microwave devices (Coupler – Hybrid Junction – Attenuator – Power dividers etc). 

 Ferrite microwave devices (Isolator – Circulator). 

 Microwave amplifier and oscillator (Klystron – Magnetron). 

 Microwave semiconductor devices (PIN diode – Varactor – Negative resistance Diodes). 

 Microwave integrated circuits (Hybrid – Monolithic). 

REFERENCES: 

 D.M. Pozar ," Microwave Engineering ",John Wiley & Sons , Inc., 2005. 

 R.E Collin "Foundations for Microwave Engineering ", Second edition,Mc Graw Hill , 

N.Y, 1992. 

 

COURSE TITLE :  Advanced Microwave Measurements   

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 536 3 2 - 2 ELC 424 

TOPICS: 

 Recent advances in microwave frequency measurements. 

 Microwave power measurements. - Thermidtor mounts, bridges, thermocouple 

sensors and diode detectors. 

 Mismatch errors and total uncertainty. 

 High frequency swept measurements. 

 Reflect meter and slotted – line impedance measurements. 

 Spectrum analyzer measurements (AM&FM signals – pulsed RF …. Etc ) 
 Receiver response measurements. 

 Network analyzer transmission and reflection measurements. 

 Return loss, insertion loss and impedance measurements using network analyzers. 

 

REFERENCES: 

 Jitendra Behari, "Microwave Measurements Technique & applications ", Anamaya 

publishers,2003. 

 Thomas S. Laverghetta," Modern microwave Measurements and Technique"  

   Artec. House,1989. 
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COURSE TITLE :     Communications Networks  

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 537 3 2 3 - ELC 421  

TOPICS: 

 Transmission Principles and Media. 

 Data Encoding and Channel Capacity. 

 Interface Standards. 

 Multiplexing Techniques: TDM, FDM, and CDMA. 

 Modem Standards And Modulation Techniques 

 Error And Line Control Techniques, 

 FEC Techniques 

 Character Oriented And Bit Oriented Protocols 

 Data Compression Techniques 

 Data Security Techniques 

 Common Carrier Services And Facilities 

 Network Switching Technologies 

 Network Design Techniques.  

 The Internet 

REFERENCES: 

 Behronz A. Foronzan "Data communication & Networking ", 3rd Edition, MC Graw 

Hill, 2003. 

 Leon-Garia – "Communication Network" 2nd Edition Wijaja, MC Graw Hill, 2000. 

 

COURSE TITLE :  Satellite Communications 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 538 3 2 1 2 ELC 421 

TOPICS: 

 Satellite Introduction, Basic Satellite System, Mobile Satellite System. 

 Direct Broad cast System. 

 Satellite Orbits, laws governing Satellite Motion, Satellite Path in Space. 

 Geostationary Satellites, Launching of Geostationary Satellites. 

 Frequency and Propagation Considerations. 

 Communication Link Design, Antenna Basics, Transmission Equation, Noise 

Considerations, Link Design, Modulation and Coding. 

 Multiple Access Techniques FDMA, TDMA, CDMA. 

 Communication Satellite and Earth Stations.   

REFERENCES:  

 Roger L.Freeman," Radio System Design forTelecommunications", 3rd , IEEE-

Wiley, 2007. 

 Gerard Maral, Michel Bousquet, "Satellite Communication System", 4th Edition, 

Newyork, 2002. 

 Richharia, "Satellite communications Systems Design Principles", Macmillan New 

Electronics, 1995. 
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COURSE TITLE :Modern Telephone Central Offices 

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS 
PREREQUISITES 

Total Lectures 
Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 539 3 2 1 2 ELC 311 

TOPICS: 

 Introduction to telephone system elements. 

 Technological trends in telephone instruments. 

 Station apparatus.-Transmission media.-Transmission capabilities. 

 Four- wire- to – two wire conversion.-Telephone network switching. 

 Space- division switching.-Time- division switching. 

 Electronic switching systems.-Manual exchange signaling. 

 Subscriber- loop signaling.-Local- loop signaling design. 

 Message and packet switching.- ISDN. 

 

REFERENCES: 

 Anu A.Gokhale," Introduction to Telecommunications", First edition, Delmar 

Thomson Learning, 2001. 

 Pete Moultion, Jason Moulton,"The Communications, Survival Guide", Second 

edition, Prentice Hall, 2000. 
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3-B-2- COMPUTERS: 

3-B-2-a-Compulsory Major Courses: 

COURSE TITLE : Computer Architecture 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 421  3   2  2 -  CMP 211 

TOPICS: 

 Basic Structure of computers. 

 Addressing Modes. 

 Arithmetic and logic units. 

 Memory unit. 

 Secondary storage. 

 Computer Architecture. 

 Operating system support. 

 Programming the basic computer. 

REFERENCES: 

 William Stallings, "Computer Organizer and Architecture", 6th edition  ,Prentice 

Hall,2003. 

 M.Mano, "Computer System Architecture", Prentice Hall,1996. 

 Thomas C.Bartee," Computer Architecture and Logic Design ",Mc Graw Hill,1991. 

 

COURSE TITLE : Computer Graphics and Man -Machine Interface 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 422 3   2   1 2   
MNF 101 

CMP 421 

TOPICS: 

 Introduction and basic concepts of graphics. 

 Drawing basic elements of a picture. 

 2D picture drawing. 

 Scaling, rotation, motion, animation. 

 Mapping 3D seen into 2D graphic picture. 

 Shedding and lightening. 

REFERENCES: 

 Donald  Hearn, "Computer Graphics", Second edition, Prentice Hall,1997. 

 Vera B. Anand ,"Computer Graphics and Geometric Modeling for Engineers", John 

Wiley,1993.  

  
 



 (113) 

 

COURSE TITLE : Data Base Management   

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 423 4 3 2 -  MTH 102 

TOPICS: 

 Database concepts and fundamentals. 

 Database definitions. 

 Entity-Relationship diagram (data modeling). 

 Converting data model into schema design. 

 Functional Dependencies. 

 Normalization forms. 

 Structured Query Language 

 Integrity, security, and recovery of databases. 

REFERENCES: 
 Ramez  Elmasri, Shamkant Navath," Fundamentals of database systems", Third 

edition, Addison Wesley,2000.  

 C.J.Date," An introduction to database systems ", seventh edition, Addison Wesley 

Longman Inc.,2000. 

 
 

COURSE TITLE : Data Transmission and Computer Networks 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 424 4 3 2 - CMP 421 

TOPICS: 

 Introduction.  -Fundamentals of comp networks. 

 Media of network -Types of network. 

 Topology of networks. -protocols of networks. 

 OSI Model.-Digital communication overview. 

 Information theory and source coding. 

 Queuing theory for packet networks.- Protocols of network . 

 Public networks .-Integrated Services Digital Network(ISDN) . 

 Digital communication over view  . 

REFERENCES: 

 Jerry Fitzgerald, Alan Dennis,"Business Date Communications and Networking", John 

Wiley,2005. 

 Behrouz A Forouzan, "Data Communications and Networking", Mc Graw Hill ,2003. 

 William Stallings ,"Computer Networks ",Prentice Hall,1991.   
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COURSE TITLE : Information Systems 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 425 3     2 2 ــــــ   CMP 310 
TOPICS: 

 Information systems concepts 

 Information system development cycle. 

 Management information systems    

 Characteristics and capabilities of management information systems -MIS advantages 

 Decision support systems (DSS) concepts 

 Components of DSS - Phases of decision-making.- DSS hardware - DSS 

characteristics.  

 Capabilities of a decision support systems. 

 Basic concepts of expert systems  

 Advantages of expert systems. 

 The components and operation of expert systems.      

 Office automation concepts - objectives of office information systems.  

 Transaction processing system ( TPS ) 

 The Transaction processing cycle ( activity )  

 Electronic data interchange    

 Transaction processing methods     

 Internet concepts and information superhighway   

 How the internet works- Internet tools and capabilities    

  

 World Wide Web - Searching for information on the web.  

 The role of the internet in problem solving. 

REFERENCES: 

 Kendall& Kendall ,"Introduction to Information Technology", Pearson Education Inc., 

2005. 

 James A.O' Brine, "Management Information System", International fourth edition, 

Mc Graw Hill,1999. 

 Dryden Press," Information Systems and the Internet", fourth edition ,1990. 
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COURSE TITLE :    Logic Design- 2 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 426 3 2 1 2 CMP 211 

TOPICS: 

 Introduction  

 Logic gate types (RTL, DTL, TTL, ECL) and others. 

 Synthesis of sequential logic circuits 

 The Mealy and Moore models, synthesis procedure of completely specified 

sequential circuits, building state diagram (table) using state reduction techniques, 

state assignment techniques, excitation functions derivation, analysis of sequential 

logic circuits. 

 Modular design approaches using register transfers and data paths 

 Digital systems subdivision (data path and control), arithmetic micro operations, 

logic micro operations, shift micro operations, multiplexer-based micro operations, 

tri-state bus based transfers, memory based transfers, design of arithmetic logic 

unit (ALU). 

 Sequencing control and algorithmic state machines (ASM) 

 The control unit, the ASM chart construction, hardwired control, realization using 

sequence register and decoder and using one flip-flop per state, micro programmed 

control. 

 Memory system design 

 Memory system hierarchy, cache memory, design using ROM- RAM. 

combination, design involving decoder implementation, design using memory 

array configuration, increasing the size of physical memory space.   

REFERENCES: 

 Mano, M.M. and Kime, C.R." Logic and Computer Design Fundamentals ", 2nd ed. 

Englewood Cliffs ,NJ: Prentice Hall,2000.     

 Nelson, V.P., Nagle, H.T., Carroll, B.D and Irwin, J.D." Digital Logic circuit Analysis 

and Design", NJ: Prentice Hall,1995. 

 

COURSE TITLE : Distributed Computer systems 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 521 3   2   2 -   CMP 421 

TOPICS: 

 Introduction.-Communication between Processes. 

 Naming, Synchronization.-Consistency and Application Security. 

 Distributed processing system technology. 

 Characteristics of Distributed systems.  

 Distributed system models.  

 Networking.-Operating system support. 

 Hardware Concepts.-Software Concepts.-Client-Server Model. 

REFERENCES: 

 Andrew S. Tanenbaum, Marten Van Steen, "Distributed Systems Principles and 

Paradigms", Prentice Hall, 2002. 
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COURSE TITLE: Artificial  Intelligence    

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 522 4 3 2 -   CMP 410 

TOPICS: 

 Artificial intelligent Concepts 

 Fundamentals of neural networks 

 Learning algorithms used in neural network training. 

  Different practical applications using neural network (logic gates)  

 Solving problems using searching techniques 

 Non-heuristic techniques, Depth first, breadth first search, uniform cost search 

 Non-heuristic techniques, depth limited search, iterative deepening depth first search, 

bi-directional search, comparing searching techniques 

 Heuristic techniques, greedy best first search, memory bounded heuristic search 

 Heuristic techniques, recursive best first search, learning to search better, Heuristic 

functions 

 Expert system architecture 

 Expert system, non-production system architecture 

 Semantic network basics and components 

 Semantic network and optimal search 

 Machine learning, frame work for symbol based learning, version space search,  

 Elimination algorithm, decision tree (induction algorithm). 

REFERENCES: 

 T. Russell, P. Nerving, "Artificial Intelligence, A Modern Approach", second edition,  

Prentice Hall, 2003. 

 G. F. Luger "Artificial Intelligence", 4th edition, Pearson education, Addison 

Wesley,1998. 

 

COURSE TITLE : Languages and Compilers 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 523  4 3 2 -   CMP 210 

TOPICS: 

 Introduction to the theory of languages. 

 Evolution of computer languages and translators. 

 Formal specification of languages.-Context dependent and context free language. 

 Logical structure of a compiler.-Lexical , syntax and semantic analysis . 

 Code generation and optimization.-Storage and register allocation. 

 Runtime considerations. 

REFERENCES: 

 Des Waston ,"High Level Languages and their Compilers", Addison 

Wiseley,1990. 
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COURSE TITLE  :Computer Modeling and Simulation 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 524 3   2 2   - CMP 110 

TOPICS: 

 Systems, models and simulation- Steps in Simulation Study--  Other Types of 

simulation,-advantages of Simulation- disadvantages of Simulation- Stochastic 

Model, Discrete-Event Simulation, Simulation of Single – Server Queuing 

System--  Solving problems using searching techniques. 

 Case study 1-single server queue . 

 Review of basic probabilities and Statistics, case study 2. 

 Estimation of Means, Variance And Correlation- Case Study 3, Mont Carlo 

simulation. 

 Selecting Input Probability Distributions-  continuous probability distributions. 

 Discrete probability distributions, case study 4. 

 Building Valid and Credible Simulation Models. 

 Sensitivity Analysis, Inspection Approach, Confidence Interval Approach Based 

on Independent Data, Testing Null Hypothesis, Paired t Approach, case study 5. 

 Random Number Generators, Mid Square Method, case study 6. 

 Linear Congruent Generators (LCG), Mixed Generator, Multiplicative Generator. 

REFERENCES:         
 Derry Banks ,John S. Carson, Barry L. Nelson David M. Nicol , "Discrete-event 

System Simulation ",person education,2005. 

 M.M. Wooltson ,G J. Pert," An Introduction to Computer  Simulation", Oxford  

University Press,1999. 

 

 



 (118) 

3-B-2-b-Elective Courses: 
COURSE TITLE : Computer Peripherals 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 431 3   2   2 -   CMP 421 

TOPICS: 

 Architecture of input and output subsystem.-Standard interfaces. 

 Protocols used in communicating between  peripherals and main unit. 

 Input devices .-Output devices (impact, non-impact). 

 Serial and parallel interfaces.-Displays.-Magnetic recording. 

REFERENCES: 

 Leo F. Doyle, "Computer Peripherals" second edition, Prentice Hall ,1990. 
 

COURSE TITLE : Digital Image Processing 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 432 3   2   1 2 CMP 310 
TOPICS: 

 Digitization of  an Image .-Digital image based system overview . 

 Basic operations on image elements.-Image transformation  

 Image Enhancement 

 Image Segmentation .-Image encoding and compression.-Color Images processing  

REFERENCES: 

 John C. Russ, "The image Processing Handbook", CRC Press LLC., 1999. 

 Rafael C. Gonzalez, "Digital  Image  Processing ",Addison Wisely,1994. 
 

COURSE TITLE : Embedded  Systems 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 433 3   2   2 -   CMP 211 

TOPICS: 

 Embedded system design process  

 Introducing Microcontrollers training kit for simulation software  

 The 8051 Microcontrollers Architecture 

 Memory Organization  

 Addressing modes .-Instruction set . 

 I/ O ports and their  functions .-Timer / Counters . 

 Interrupts .-Serial communication.-Memory decoding. 

 Embedded computing platform – distributed embedded architectures – system analysis 

and architecture design – design example – Programming project. 

 Real world interfacing LCD, ADC, sensors , stepper motors , keyboard , DAC  

REFERENCES: 

 Barrette, Steven F., "Embedded Systems ", Prentice Hall , 2004. 

 Frank Vahid, Tony Givargis, "Embedded System design: A unified Hardware 

/Software Introduction "John Wiley & Sons,2002. 
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COURSE TITLE : Multimedia 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 434 3   2   1 2 CMP 210 

TOPICS: 

� Basic Concepts 

� Multimedia Networking and Synchronization 

� Overview of Multimedia Applications 

Multimedia Compression Techniques and Standards 
� Introduction to Multimedia Compression 

� JPEG Algorithm for Full-Color Still Image Compression 

� PX64 Compression Algorithm for Video Telecommunications 

� MPEG Compression for Motion-Intensive Applications 

� Other Multimedia Compression Techniques 

� Implementations of Compression Algorithms 

�  Applications of Compression Systems References 

Image and Video Indexing and Retrieval Techniques 
� Content-Based Image Retrieval 

� Content-Based Video Indexing and Retrieval 

� Video Processing Using Compressed Data 

� Media Characteristics and Coding 

� Media Compression 

� Content Processing 

� Media and Data Streams 

� Audio Technology 

� Graphics and Images 

� Image Properties, Color, Texture, Edges, segmentation 

� Video Technology, Computer-Based Animation 

� Hardware interfacing 

� Optical Storage Media 

� Programming project 

 

REFERENCES: 

� Elaine England, Andy Finney, “Managing Interactive media”, Adison Wisley, 2007. 
� Nigel Chapman, Jenny Chapman, “Digital multimedia”, John Wiley & Sons, 2004 

� Ze-Nian Li and Mark S. Drew, “Fundamentals of Multimedia”, Prentice-Hall, 2004. 
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COURSE TITLE : Operating Systems 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 435  3 2   2 -   CMP 421 

TOPICS: 
 Operating system concepts -Multiprocessing-CPU scheduling. 

 Deadlocks-Race conditions-Memory management-I/0 management. 

 File management. - Distributed systems  

 Hardware concepts. -Software concepts. 

 Design issues. -Communication in distributed systems.  

 Layered protocol. -Client server model. 

 Synchronization in distributed system. 

 Clock synchronization. 

REFERENCES: 

 Andrew S. Tatenbaun," Modern Operating Systems", second edition, Prentice 

Hall.2001.  

 Harvy Deitel," An Introduction to Operating Systems ",Addison Wisely,1999. 

 William Stallings, "Operating Systems Internals and Design Principles", Prentice 

Hall.1998. 
 

COURSE TITLE: Software Engineering 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 436 3   2   2 -   CMP 110 

TOPICS: 
 Introduction.-Software quality Attributes. 

 Roles in S/W organization.-Software Development schemes. 

 Requirement Engineering.-Software Design. 

 Planning a S/W production.-Management of people in S/W. 

 Software prototyping.-Software testing. 

REFERENCES: 

 Shari Lawrence Pfleeger, Johne  M. Atlee, "Software Engineering, theory and 

practice", third edition, Prentice Hall,2006. 

 Steve Mc Conell, "Professional Software Development", Addison Wesley ,2004. 
 Roger S. Pressman, "Software   Engineering,  A practitioner ' s Approach",                      

3rd edition,1992. 
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COURSE TITLE: Advanced Computer Systems  

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

 CMP 531 3     2 2 -   CMP 410 

TOPICS: 

 Method of Artificial intelligence. 

 Intelligent Agents and Distribute activities. 

 Distributed production Networks and modeling complex systems. 

 Computer graphics, pattern   recognition, computer vision. 

 Computer security and safely.-Logic Synthesis and simulation. 

REFERENCES: 

 Jerzy Soldek, Khalid Saeed, Jerzy Pejas, "Advanced Computer Systems", Kluwer 

Academic,2007. 

 

COURSE TITLE : Advanced Database Systems 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 532 3   2   2  - CMP 423 
TOPICS: 

 Review of database query and data manipulation languages.  
 Examples of relational , hierarchical and network database designs.  
 Distributed databases .-Multicopy database.-Temporal database. 
 Database administration, security , concurrence control and performance 

monitoring 
 Data compression, sizing and timing . 

REFERENCES: 

 Ramez  Elmasri, Shamkant Navath," Fundamentals of database systems", third 

edition, Addison Wesley ,2000.  

 C.J. Date," An introduction to database systems ", seventh edition, Addison Wesley 

Longman Inc.,2000. 
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COURSE TITLE : Computer Organization 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 533 3   2   2 -   CMP 421 

TOPICS: 

 Digital Logic Circuits.-Data Representation. 

 Register Transfer and Microoperation 

 Programming the Basic Computer 

 Micro-programmed Control.-Basic Structure of Computers. 

 Machine Instructions and Programs. 

 ARM, Motorola, and Intel Instruction Sets. 

 Input/Output Organization. 

 Memory Organization.-Computer Arithmetic. 

 Central Progressing Unit (CPU) 

 Pipeline and Vector Processing.-Multiprocessors. 

 Embedded Systems.-Computer Peripherals. 

 Processor Families.-Large Computer Systems . 

REFERENCES: 

 V.CarL Hamacher,Zvonko Vranesic, Safwat G .Zaki, "Computer  Organization ",   Mc 

Graw Hill,1996. 

 M. Morries Mano," Computer System Architecture" ,Prentice Hall,1993. 
 

COURSE TITLE : Computer Performance 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 534 3    2  2 -   CMP 210 

TOPICS: 

 An Overview of Queuing Network Modeling 

 What Is a Queuing Network Model? 

 Defining, Parameterizing, and Evaluating.- Queuing Network Models. 

 Why Queuing Network Models.-What are the appropriate Tools?  

 Conducting a Modeling Study.- The Modeling Cycle 

 Workload Characterization .- Sensitivity Analysis. 

 Fundamental Laws.- Basic Quantities 

 Little’s Law.-The Forced Flow Law.-The Flow Balance Assumption 

 Queuing Network Model Inputs and Out 

 Model Inputs .-Model Outputs. 

 Multiple Class Models.-Introduction to Bounds on Performance.-Asymptotic Bounds. 

REFERENCES: 

 Paul Fortier,Howard Michel," Computer Systems Performance Evaluation and 

Prediction", Digital Press,2002. 

 David J. Lilja ," Measuring Computer Performance", Cambridge University 

Press,2000. 
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COURSE TITLE : Computer system Technology 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 535 3   2   2 -   CMP 421 

TOPICS: 

 Technology of computer manufacturing. 

 Materials and devices.-Peripheral devices.. 

 Quality control and reliability measures. 

 PC planning, buying, construction and setup 

 Casings.-The motherboard and its fittings. 

 Adding boards.-Connections.-Preparations.-Upgrading.The operating systems. 

 64-bit processors.-Using Firewire and USB external drives. 

 Working with DVD rewriting drives 

 Using combined printer-scanners 

 Troubleshooting installation CDs 

 Small-scale networks.-Wireless networks. 

REFERENCES: 

 Ian Sinclair, "Build &Upgrade your own PC", second edition, Biddles LTd,2001. 

 

COURSE TITLE : Fault Tolerant Computing 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 536 3     2 2 -   CMP 110 

TOPICS: 

 Introduction to fault tolerant systems. 

 Faults and their manifestations. 

 Error detection. 

 Protective redundancy. 

 Fault tolerant software. 

 Measures of fault tolerance. 

 Case studies. 

REFERENCES: 

 Martine L. Shooman, "Reliability of Computer Systems and Networks", John Wiley 

Interscience,2001. 
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COURSE TITLE : Computer Interfacing 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 537 3   2   2 -   CMP 421 
TOPICS: 

 Basic interfacing hardware  

 Buses and memory / peripheral connections. 

 Interrupts.-Synchronous and asynchronous connections. 

 Serial and parallel interfaces -Analog interfaces.-Analog to digital conversion. 

 Digital to analog converters.-USB.- Wireless. - Special interfaces. 

REFERENCES: 

 C. Marlin Brown, "Computer Interface Design Guidelines", Intellect   Books, 1998. 
 

COURSE TITLE: Pattern Recognition and Neural Networks     

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 538  3   2 2 -   
MTH 203 

CMP  410 

TOPICS: 

 Neuron Models. – Mclluph-Pitts model. 

 Single-Layer Neurons.- Multi-layer Neurons. 

 Back propagation algorithm. 

 Learning in ANN.-Pattern recognition using neural networks. 

REFERENCES: 

 S N Sivanandam, M Paulraj," Introduction to Artificial Neural Networks", Vikas 

Publishing Hous Pvt,2003  
 Simon Haykin, "Neural Networks", second edition, Prentice Hall,1999. 

 PWS West, "Introduction to Artificial Neural Networks", 1995. 
 

COURSE TITLE : Real Time Computing 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQOUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

CMP 539 3     2 2 -   CMP 110 
TOPICS: 

 Introduction to real time systems.-Description of real time systems. 

 Components of real time systems.-Functional description of real time systems. 

 Software, hardware and performance of RT systems.-Modular design and 

programming. 

 Interfacing real time systems.-Communicating with real time systems. 

REFERENCES: 

 Giorgio C. Buttazzo, "Hard Real-tine Computing Systems", Springer,2004. 

 Constance Heitmeyer, Dino Mandirioli , "Formal Methods for Real-Time 

Computing", John Wiley Sons,2002. 
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3-C- Projects and Industrial Training: 

COURSE TITLE : Seminar -1 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC  361  

CMP 361   
1 - 1 2 90 CREDITS  

 

Communications & Computer: 

 To teach students how to do a successful seminar. 

 Supervising students in preparing for a seminar . 

 Allocating a special task for student to discuss. 

 Allowing the student to an invited talk to speek about the allocated problem which is 

dealing with material of the latest technology . 

 

COURSE TITLE : Seminar 2 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 362 

CMP 362   
1 - 1 2 

ELC 361 

CMP 361  

Communications& Computer: 

 The student  is allowed to select the topics of the seminar from the latest technological 

aspects on the basis of the experience gained from seminar-1. 

 The talk may be held in an outer place (out of campus) where the student may have the 

chance to discuss some of the recent technological problems with the manufactures 

and business tops. 
 

COURSE TITLE : Project-1 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 461   

CMP 461   
2 1 1 2 108 Credits 

Communications & Computer: 

 The students are allowed to combine in groups to propose a certain project or follow a 

project proposed by the project leader. 

 The students implement their engineering knowledge and learned techniques to 

achieve the proper design. 

 The students make the general layout of this project as a practice for the main project 

(Project2). 

 The students should be capable to give a presentation of the project in order to be 

approved by the leader. 

 The students should be able to estimate any material required for realizing Project.2. 
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COURSE TITLE : Project-2 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 562   

CMP 562   
6 2 1 8 

ELC 461 

CMP 461  

Communications& Computer: 

 The students here are allowed to practice a team work job. 

 Each student should do all design analysis of the part of project allocated to him with 

close cooperation with partners in the team. 

 The student should be capable to judge and test his realized part of the project and 

make required modifications to adapt its function in the system if required. 

 The student should make a typical project technical report at the end introducing his 

own points of view and his proposal for future development. 

 The project is distributed over the last two semesters with 3 credit hours each. 

 

COURSE TITLE : Industrial Training -1 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 563 

CMP 563 
3 - - 6 108 credits  

Communications & Computer: 

 Students are allowed to do training with one of the national companies or industrial 

factories working in the field of their specializations. 

 The training plan offered should be approved by a special committee headed by the 

chairman of the training dept. 

 The progress of student in training is evaluated by an accreditation committee. 

 All drill is carried out on site. 

 

COURSE TITLE : Industrial Training -2 

COURSE CODE 
CREDIT HOURS 

PREREQUISITES 
Total Lectures 

Contact Hours 

Tutorial Practical 

ELC 564 

CMP 564 
3 - - 6 

ELC 563 

CMP 563  

 

Communications & Computer: 

 Students are allowed to do training with one of the national companies or industrial 

factories working  in the field of their specializations. 

 The training plan offered should be approved by a special committee headed by the 

chairman of the training dept. 

 The progress of student in training is evaluated by an accreditation committee. 

 All drill is carried out on site.  
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4- ARCHITECTURAL  ENG. & BUILDING TECH.   

4-A- Basic Engineering Sciences : 
 

COURSE TITLE : Architectural Construction 1 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES Total Lectures Contact Hours 

ARC 211 3 2 
Tutorial Practical 

None 
3 - 

TOPICS : 

 Introduction and elements of building. Sequence of building construction. Construction 

systems (Bearing walls – Skeleton construction). Foundations.  

REFERENCES : 

 Abdallah, M.Ahmed.”Building Construction” (Arabic).The Anglo bookshop, Cairo, 
Egypt.1999. 

 Hassid, Sami.”Architectural Construction Details” (English).Dar Al Nahda Al 
Arabia, Beirut. 1984. 

 

COURSE TITLE : Architectural Construction 2 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 212 3 2 

Tutorial Practical 

ARC 211 
3 - 

TOPICS : 

 Introduction and elements of building. Sequence of building construction Brickwork. 

Masonry. Roof Structures. Wooden roofs and floors. R.C. roofs. Steel roofs. Stairs. 

Expansion and settlement joints. Finishing choices. 

REFERENCES : 

 McKay, W.B. “Building Construction”, (English), Longman Group Limited, 1981. 
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COURSE TITLE : Building Technology 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 213 2 2 
Tutorial Practical 

None 
- - 

TOPICS : 

 

 Definition of technology. Fundamentals of technology. Science and its relation to 

technology. Building technology. Evolution of technology. Primitive building technology. 

Middle ages building technology. Advanced building technology. Construction systems 

and execution methods. Foundations work. Tie beams. Reinforced concrete work. 

Mobilization, preparation, and mechanization. Formwork systems. Prefabricated 

buildings. Modular connections. Structural elements. 

 

REFERENCES : 

 Dr. Ewerda, M. Mahmoud , " Modern Building Technology " ( Arabic ), 1990.   

 Dr. Hawass, M. Zahi , " The Art of contemporary Building “ ( Arabic ), Alam El 
Kottob , Cairo , 1985.  

 

COURSE TITLE : Computer Applications 1 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 214 4 2 

Tutorial Practical 

CMP 110 
3 2 

TOPICS : 

 Introduction to computer. Computer applications in the architectural profession. 

Topics include 2D/3D Computer Aided Design. CADD techniques, representation, 

simulation, optimization, and generation. Shape grammars, analysis approach, study 

of old buildings, components, and relationships between their elements. Synthesis 

approach, creation of new designs. 

REFERENCES : 

 Frey, D., "AutoCAD ®  2006 and AutoCAD ®  LT 2006, Autodesk, 2006. 
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COURSE TITLE : Properties & Resistance of Materials 

COURSE CODE CREDIT HOURS PREREQUISITES 
Total Lectures Contact Hours 

ARC 215 2 1 

Tutorial Practical 

None 
3 - 

TOPICS : 

 Engineering materials. Standardization. Standard Specifications. Codes. Technical 

Inspection. Technology of building materials. Concrete technology. Constituents of 

reinforced concrete: aggregate, cement, mix water, and reinforcing steel. Quality control. 

Building units. Gypsum. Lime. Timber. Stone. Influence of water on building materials:  

efflorescence and erosion. Testing mechanics. Strain gauges. Mechanical properties. 

Strength of materials under static loads: tension, compression, bending, and shear 

REFERENCES : 

 Dr. Atta, A.M., Dr. Areyan, A.A., “ Properties & Resistance of Materials “, Second 
Edition, Allam ElKotob,Cairo, 1985.  

 

 

COURSE TITLE : Surveying 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 216 2 1 

Tutorial Practical 

None 
1 2 

TOPICS : 

 Surveying defined. Types of measurements. Errors and mistakes. Linear measurements. 

Taping. Distance corrections. Leveling. Types of Levels. Profile and cross section 

leveling. Angle measurements and Theodolites. Traverse surveys and computations. Area 

computations. Topographic surveying. 

 

REFERENCES : 

 

 Duggal , “Surveying”, Vol 2, Indian BK,1996. 
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COURSE TITLE : Theory of Structures  

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS 
PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 217 2 1 
Tutorial Practical 

None 
3 - 

TOPICS : 

 The course aims at introducing students to the basic principles of structure. Types of 

structures. Types of loads and supports. Resultant of loads. Reactions. Simple and 

compound beams. Concentrated loads and moments. Uniform and triangular loads. 

Trussed beams. Simple frames, frames with link members, and closed frames. Internal 

forces; definition and sign convention. Internal forces in beams, frames, and arches. 

Trusses; definition, method of joints and method of sections. Stability; conditions and 

determinacy. Properties of sections. Normal stresses; shear stresses, combined stresses. 

REFERENCES : 

 Dr. Eldakhakhni W.M. “Theory of Structures”, Fifth edition, Dar Elmaaref, Cairo, 

1995.  
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COURSE TITLE : Sciagraphy and Perspective 

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS 
PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 218 3 2 
Tutorial Practical 

None 
4 - 

TOPICS : 

The aim of the course is the development of students’ abilities for the three dimensional 

visualization and representation based on scientific methods: 

 Shades and Shadows – Fundamentals: shade of points, lines, planes, and volumes. 

Applications on shades and shadows of different architectural elements; arches, stairs, 

balconies, openings, domes, etc. 

 Perspective – Fundamentals: plane of image, position of the observer, cone of vision, 

angles of vision, vanishing points (one point, two points), Architectural interior and 

exterior perspectives. Methods of perspective enlargement. Shades and shadows in 

perspective. Vanishing point of vertical planes. 

REFERENCES : 

 Nassar, Abdel Rahman, “Shades, shadows and perspective”, The Anglo bookshop, 

Cairo. 1980, 

 Mc Goodwin, Henry, “Architectural shades and shadows”, American Institute of 

Architects press. 1991. 
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Course title : Environment Control 

Course 
Code 

Credit Hours Prerequisites 
Total Lectures Contact Hours 

ARC 310 2 2 

Tutorial Practical 

ARC 213 
- - 

TOPICS : 

 The course introduces students to the basic principles of environmental performance in the 

built envelope. Definition of environment and its elements: climate, shelter and climate – 

influence of climate upon human comfort – heat transfer and thermal comfort measures. 

Climatic regions and settings in Egypt. Environmental regards in design process – 

Thermal behavior of buildings and basic architectural treatments – design for sustainable 

energy consumption. Basics of natural ventilation and air movement – design for natural 

lighting and control. 

 

REFERENCES : 

 Koesinger, “ Environmental Control Handbook”, 2000 

 

 

COURSE TITLE : Architectural Construction & Building Materials 1 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 311 3 2 
Tutorial Practical 

ARC 212 
3 - 

TOPICS : 

 The course aims at introducing students to construction methods and the detailed 

phases of execution – Description of execution phases and the sequence of building 

works. Formworks. Execution drawings (plans; elevations; partial (wall) sections  

 

REFERENCES : 

Mohamed Abd Allah , Building Construction &Building Technology, Anglo Library, 

Cairo 2002. 
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COURSE TITLE : Architectural Construction & Building Materials 2 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 312 3 2 

Tutorial Practical 

ARC 311 
3 - 

TOPICS : 

 The course aims at introducing students to construction methods and the detailed 

phases of execution finishing works. Detail study (carpentry – metal works – 

etc…) – expansion and settlement joints – Introduction to modern systems of 

construction and construction equipment.   

REFERENCES : 

 Mohamed Abd Allah , Building Construction &Building Technology, Anglo 

Library, Cairo 2002. 

 

COURSE TITLE : Computer Applications  2 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 313 4 2 

Tutorial Practical 

ARC 215 
3 2 

TOPICS : 

 The course identifies various computer applications in Architecture, with particular 

emphases on 3D modeling, presentation and colors. Solids extrude 3D operation  3D 

meshes, accessing MAXScript & MAXScript  tools and interaction with 3D Max 

Lighting & background. 

REFERENCES : 

 Autodesk manual book  

 Photoshop manual  

 3Dmax manual 
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COURSE TITLE : Reinforced Concrete & Steel Structures  

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS 
PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 314 3 2 
Tutorial Practical 

ARC 218 
3 - 

TOPICS : 

 Introduction to reinforced concrete. Design criteria for concrete structures. Analysis and 

design of sections under bending moment. Load distribution. Details of beams' 

reinforcement. Solid slabs. Columns. Stairs. Ribbed slabs and hollow blocks. Paneled 

beams. Flat slabs. Design fundamentals for Steel structures. Structural details for trusses 

and steel frames Design of columns beams & connections   

REFERENCES : 

 Dr. Hillal, M. “Fundamentals of reinforced concrete”, 1985. 

 Dr. Kamal Hassan, “ Steel structure design”, 1998.  
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COURSE TITLE : Foundations 

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS 
PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 315 2 2 
Tutorial Practical 

ARC 314 
- - 

TOPICS : 

 Soil classifications and tests. Soil investigation and exploration. Borings. Soundings. 

Standard penetration tests. Undisturbed samples. Cohesive soil tests. Atterberg Limits. 

Liquid limit. Plastic limit. Shrinkage limit. Unconfined compressive strength. Non-cohesive 

soil tests. Confined compressive strength (tri-axial compression test). Retaining walls. 

Lateral earth and water pressure. Maximum shear and bending moment. Shape and 

reinforcement of retaining wall. Shallow and deep foundations. Shallow foundation. Strip 

foundations: fundamentals of design. Pad or isolated footings. Special types of pad 

foundations: combined, neighbor and cantilever footings. Raft foundations. Types of raft 

foundations: solid slab raft; beam and slab raft with up stand beam; beam and slab raft with 

down stand beam. Deep foundations. Pile foundations: woodpiles, steel piles, composite 

piles and concrete piles. 

REFERENCES : 

 Sinha, “Construction & Foundation Engineering”, Mc Graw- Hill, 1997. 
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COURSE TITLE : Technical Installations and Plumbing Engineering 1 

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS 
PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 410 2 1 
Tutorial Practical 

ARC 312 
3 - 

TOPICS : 

 Standards of thermal comfort. Thermal conduction; storage and isolation. HVAC. Heating 

and cooling loads. Design criteria. Central distribution and separate units. Artificial 

ventilation. Systems of heating. Artificial lighting. Visual mechanisms (light and vision). 

Sources of artificial lighting. Standards and criteria f or designing artificial lighting. 

REFERENCES : 

 Mcmullan R., Environmental Science in Building, Fifth Edition, Ashford Colour Press 

Ltd., London, 2002. 

 

COURSE TITLE : Technical Installations and Plumbing Engineering 2 

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS 
PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 411 2 1 
Tutorial Practical 

ARC 410 
3 - 

TOPICS : 

 Acoustics: (velocity, waves, frequency, intensity). Analysis of sound. Noise. Design 

criteria for comfort. Design with acoustics. Hydraulic facilities. Sanitary and sewage. 

Liquid and solid waste. Sanitary installations in buildings. Fire protection. Electrical 

installations. Applications. 

REFERENCES :  

 Mcmullan R., Environmental Science in Building, Fifth Edition, Ashford Colour Press 

Ltd., London, 2002. 
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COURSE TITLE : Working Drawing & Construction Methods 1 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 412 3 2 

Tutorial Practical 

ARC 312 
3 - 

TOPICS : 

 The course aims at studying the development of the primary design into a fully-

detailed project in preparation to execution processes. Detailed study for roofing of 

large spans with different construction materials.. Working drawings preparation. 

Architectural details and workshop drawings. Structural drawings and details; 

sanitary and electrical drawings; technical drawings (electric power outlets)  

 
REFERENCES : 

 

 Ching, F., "Building Construction Illustrated ", 3rd Ed. John Willy & Sons Publishing 

Inc., New York, 2001  

 

COURSE TITLE : Working Drawing & Construction Methods 2 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 413 3 2 

Tutorial Practical 

ARC 412 
3 - 

TOPICS : 

 The course aims at studying the development of the primary design into a fully-detailed 

project in preparation to execution processes. Detailed study for wall sections of large 

spans with different construction materials. Cladding. Using metal sections in openings 

and partitions. Stair types, materials, and designs. Working drawings preparation. 

Architectural details and workshop drawings. Structural drawings and details; other 

technical drawings (elevators,) 

 

REFERENCES : 

 Ching, F., "Building Construction Illustrated ", 3rd Ed. John Willy & Sons Publishing 

Inc., New York, 2001  
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COURSE TITLE : Working Drawing & Construction Documents  

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS 
PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 511 4 2 
Tutorial Practical 

ARC 413 
6 - 

TOPICS : 

 This course aims at giving the student a practical experience of preparing execution 

drawings and documents shedding light on local building laws. Preparing the complete set 

of working drawings for implementing large-span structures previously designed by 

students .  

 General conditions and contracting, quantity estimating, bill of quantity estimation, 

general specifications , cost analysis of material and labor , codes and laws of 

construction.  

REFERENCES :  

 Osama, A. Wakita, , “The Professional Practice of Architectural Working  Drawing “, 
Jhon Willey  3rd edition, 2002.  

 Ralph W. Lieding, “Architectural Drawings”, 4th edition, Jhon Willey & sons, 1999. 
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COURSE TITLE : Building Regulations & Professional Practice 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 512 2 2 

Tutorial Practical 

ARC 414 
- - 

TOPICS : 

 The Course aims at defining the laws and regulations standards for construction in 

Egypt and abroad. As well as the code of the profession and its application. The role 

of the architect and his relation with the other sides of the contract. 

 The course includes: 

 Laws regulating the construction procedure, architecture principles, contracts, and 

responsibilities (civil eng.- arch- contractors- owner….) 
 The architect role in the phases of designing, tendering, and commissioning. 

 The relation between the architect and consultants (electricity- mechanical-  

     civil- …..) 
  Laws of syndicates and contracting 

 

REFERENCES : 

  - -بشأن توجيه و تنظيم أعمال البناء -2008لسنه  119قانون رقم 
 

COURSE TITLE : Quantities Computing & Contracting Methods   
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 513 2 2 

Tutorial Practical 

ARC 414 
- - 

TOPICS : 

 The course introduces students to methods of writing specification documents in line with 

working drawings as part of contract documents, general and special conditions of the job, 

defining the scope of work and detailed description of items and materials, quantity 

surveying (rules and methods), check-listing finished work and detecting faulty items . 
  Cost calculations for engineering projects. Contracting methods. 

 

REFERENCES : 

 Seeley, “Civil Engineering Contract Administration & Control”, Macmillan,1995 
 Seeley, “Civil Engineering Quantities”, Macmillan, 1994. 
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4-B-Applied Engineering and design subjects and Projects 
4-B-1-Compulsory Courses 
COURSE TITLE : Architectural Design 1 

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS PREREQUISITES 
Total Lectures Contact Hours 

ARC 221 3 1 

Tutorial Practical 

None 
6 - 

TOPICS : 

 The course aims at introducing students to design process concept and recognition of 

space as a dimension of human existence. Developing sense in relation to proportions of 

shapes and relationship between shapes. Consideration of spatial composition and proper 

allocation of basic functions, movement elements, scales, structural systems, and inherited 

values. Façade and fenestration studies. Human, environmental and functional needs 

interrelation. Design process study in small buildings. Different applied projects (housing 

and public). 

 

REFERENCES : 

 

 Ernst Neufert, “Neufert Architects’ Data”, Second edition, Blackwell Science ltd.UK, 
2000 

 

COURSE TITLE : Architectural Design 2 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 222 3 1 

Tutorial Practical 

ARC 221 
6 - 

TOPICS : 

 The objective of the course is to develop students' capacities to deal with architectural 

design as to solve spatial problems at different levels: site plan relationships, form and 

space, structural system and morphology, form and functional, individual, social and civic 

needs. The architectural pattern and the physical, environmental, structural and symbolic 

dimensions, the aesthetics in architectural forms – this is achieved using architectural 

modeling techniques 

REFERENCES : 

 Steele, J., "Architecture Today", Second edition, Phaeton Press Limited, London, 

UK, 2001. 
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COURSE TITLE : Visual Training (1) 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 223 2 1 

Tutorial Practical 

None 
3 - 

TOPICS : 

 The objective of the course is to develop students’ abilities in expressing ideas through 
freehand sketches. Introduction; Pencil techniques for graphic presentation. Proportions. 

Representing bi-dimensional compositions. Drawing three-dimensional views. Spatial 

compositions representation. Composition meanings and values. Shading principles. 

Planes differentiation. Vision line. Perspective principles. Perspective views. 

Representation of landscapes and natural scenes. Drawing architectural elements. 

Improving aesthetic sense to proportions. Study composite architectural models. 

REFERENCES : 

 David Roth, B “understanding colors at home”, Thames & Hudson, 1999. 

 

COURSE TITLE : Theories of Architecture - (1)  
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 220 2 2 

Tutorial Practical 

None 
- - 

TOPICS : 

 Functional basics for the design of various facilities, providing efficiency, security, and 

comfort. Private facilities: living areas and bedrooms. Public-use facilities, occupant 

requirements, and material selection. Service facilities. Infrastructure. Elements of vertical 

and horizontal communication. 

REFERENCES : 

 عرفان سامى ـ نظريات العمارة ( مقرر السنة االولى عمارة ) ـ دار نافع للطباعة والنشر ـ القاهرة 
 Ching, Francis,DK"Architecure Form,Space and Order", N.Y,VNR Company,1979. 
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COURSE TITLE : Architecture & Human Studies 

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS PREREQUISITES 
Total Lectures Contact Hours 

ARC 321 2 2 

Tutorial Practical 

ARC 222 
- - 

TOPICS : 

 Defining architecture within the framework of human sciences; understanding 

humanistic considerations and concepts in relation to architectural design, outlining a 

humanistic approach for design. Formation and development of societies. Man – 

environment relationship. Perception, behavior and culture. The interrelation between 

behavior and the built environment. Social human needs. Human principles in 

Modern architecture. Scientific method for sampling, surveying, data collection, and 

analyses. Field research. 

REFERENCES : 

 ٢٠٠٣د. محسن محمد عطيه، الفنون و األنسان ، دار الفكر العربي، القاهرة،  
 .١٩٩٧د. علي رأفت، األبداع الفني في العمارة، الطبعه األولي، مطابع األهرام، القاهرة،  

 

COURSE TITLE : Architectural Design 3 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 322 3 1 
Tutorial Practical 

ARC 222 
6 - 

TOPICS : 

 The objective of the course is to develop students' capacities to deal with architectural 

design as to solve problems in plan: site plan relationships Drawing master plan  

Formation development in elevations Drawing 3d perspectives or isometric Final site 

design   

REFERENCES : 

 Steele, J., "Architecture Today", Second edition, Phaeton Press Limited, London, 

UK, 2001. 
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COURSE TITLE : Architectural Design 4 

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS PREREQUISITES 
Total Lectures Contact Hours 

ARC 323 3 1 

Tutorial Practical 

ARC 322 
6 - 

TOPICS : 

 The objective of the course is to develop students' capacities to deal with architectural 

design as to solve spatial problems at different levels: Site plan relationships and 

constraints. Form and functional, individual, social and civic needs.  

 

REFERENCES : 

 encks, C., "Architecture 2000 and Beyond", John Wiley & Sons Ltd, UK, 2000. 

 

COURSE TITLE : Design Methodology 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 324 2 2 

Tutorial Practical 

ARC 222 
- - 

TOPICS : 

 The course aims to ameliorate the proficiency of students in organizing the loosing 

operation through the recognition of traditional and new methods and different tools. 

Design process: program preparation according to needs and constricts. Analysis of 

project components (parts, relationships and variables). Determination of beeches. 

Development of basic concepts of project, alternatives comparison; tools and ways of 

design – Applications. Introduction for the use of computers in the support of design 

process concepts & methodologies with its different stages and steps, and practical 

exercise. 

 

REFERENCES : 

 Edward. White, “ Concept source Book a vocabulary of Architectural Forms” ., 1974.   
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COURSE TITLE : History and Theories of Planning 

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS PREREQUISITES 
Total Lectures Contact Hours 

ARC 326 2 2 

Tutorial Practical 

ARC 220 
- - 

TOPICS : 

 The course aims at introducing historic experiences in human settlement in different 

civilizations; Historical rise of city planning. Ancient Egypt and Mesopotamia. Greek and 

Roman civilizations. Industrial revolution and subsequent utopian ideas. Defining city 

planning, its objectives, and its levels. Visual and urban problems. Practical application. 

 

REFERENCES : 

 
  ٢٠٠٠أحمد خالد عالم،تاريخ ونظريات تخطيط المدن،مكتبة األنجلو،القاهرة، 

 www.clac.edu.eg  

 www.googleearth .com  

 

COURSE TITLE : Theories of Architecture (2)  
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 327 2 2 

Tutorial Practical 

ARC 220 
- - 

TOPICS : 

 Theories of architecture: The course aims at studying the philosophy and the design 

criteria for public and service buildings: educational, cultural, healthcare, social, 

commercial, recreational and office buildings.  

REFERENCES : 

 

 عرفان سامى ـ نظريات العمارة ( مقرر السنة االولى عمارة ) ـ دار نافع للطباعة والنشر ـ القاهرة 
 Ching, Francis,DK"Architecure Form,Space and Order", N.Y,VNR Company,1979. 
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COURSE TITLE : Visual Training (2) 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 328 2 1 

Tutorial Practical 

ARC 223 
3 - 

TOPICS : 

 The course aims at introducing the students to proportions and aesthetes using 

charcoal and colors in presenting visual, architectural, and natural elements. Study of 

colors: achromatic and chromatic sensations. Wheels and palettes of colors; harmony 

and contrast in colors. Hue, saturation, brightness of colors. Addition of colors. 

Description of colors: Factors of color harmony. Applications on color theories. 

Achromatic and chromatic designs as a freehand and visual exercise. 

REFERENCES : 

 David Roth, B “understanding colors at home”, thames & Hudson, 1999. 
 

COURSE TITLE : Architecture Training (1) 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 360 3 - 

Tutorial Practical 

ARC 323 
- 6 

TOPICS : 

 The objective of the course is to develop students’ practical capabilities by practicing. in 
one of the national construction companies. 

 The training plan is scheduled and approved by the committee of the architecture dept. 

 The training is carried out during the summer semester 

 The progress of the student is monitored by members of the education staff and their 

assistants. 

 The evaluation is implemented by the committee of the architecture department. 
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COURSE TITLE : Architecture Training (2) 

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS PREREQUISITES 
Total Lectures Contact Hours 

ARC 460 3 - 

Tutorial Practical 

ARC 422 
- 6 

TOPICS : 

 The objective of the course is to develop students’ practical capabilities by practicing. in 

one of the national construction companies. 

 The training plan is scheduled and approved by the committee of the architecture dept. 

 The training is carried out during the summer semester 

 The progress of the student is monitored by members of the education staff and their 

assistants. 

 The evaluation is implemented by the committee of the architecture department. 

 

COURSE TITLE : Architectural Design 5 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 421 3 1 

Tutorial Practical 

ARC 323 
6 - 

TOPICS : 

 Designing complex multi-purpose projects, considering structure as active constituent 

of architectural design. Collection of information and analytical studies. Structural 

integrity.  Designing large-span structures. Study of inner and outer spaces. 

Analytical studies of site plan in relation to surrounding context, environment, and 

composition. Studio work including modeling and rendering perspectives. 

 
REFERENCES : 

 Steele, J., "Architecture Today",-2nd Ed. – Phaeton Press Limited, London, UK, 

2001. 

 Ching, F., "Architecture – Form, Space and Order ",-2nd Ed. International Thomson 

Publishing Inc., New York, 1996.  

 Callender, J. et al.," Time Saver Standards for Architectural Design Data "-6th Ed. – 

Singapore: McGraw – Hill. 1982. 
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COURSE TITLE : Architectural Design 6 

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS PREREQUISITES 
Total Lectures Contact Hours 

ARC 422 3 1 

Tutorial Practical 

ARC 421 
6 - 

TOPICS : 

 This course aims to develop the student awareness and understanding of architectural 

design implications emphasizing the application of analytical, conceptual, and 

representational skills integral to the architect.  

REFERENCES : 

 Jencks, C., "Architecture 2000 and Beyond", John Wiley & Sons Ltd, UK, 2000. 

 

COURSE TITLE : Housing & City Planning 1 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 423 2 1 

Tutorial Practical 

ARC 326 
3 - 

TOPICS : 

 Planning: This course introduces theories and concepts of economic, social, and cultural 

factors that shape the spatial structure of our cities and regions. Urban theory and 

interdisciplinary explanations offered by urban geographers, sociologists, economists, 

and historians. Land use. Residential communities. Service zones. Commercial centers. 

Road networks. Industrial zones. 

 The course also reviews theories of spatial structure of cities and metropolitan regions... 

 

REFERENCES : 

 Pople, “Experimental Houses”, Laurence, 2000. 
 Nicholson, “Local Planning in Practice”, Hutchinson, 1997. 
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COURSE TITLE : Housing & City Planning 2 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 424 2 1 
Tutorial Practical 

ARC 423 
3 - 

TOPICS : 

 Housing: The course introduces key concepts and institutions pertaining to housing policy. 

It emphasizes the economic, institutional, and political forces that influence the 

production, distribution, maintenance, and location of housing, with reference to low-

income rental housing.  

 Project for planning and housing: re-planning and upgrading of an existing community. 

 

REFERENCES : 

 www.clac.edu.eg  

 www.googleearth .com  

 

 

COURSE TITLE : Theories of Architecture and Arts (3)  
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 425 2 2 

Tutorial Practical 

ARC 326 
- - 

TOPICS : 

 The aim of the course is to study the social, political, and cultural forces which shaped art 

and architecture, starting from Renaissance era until the end of 19th century: Introduction 

to Modern Architecture, Rationalism, Functionalism, Organic Architecture, and Industrial 

Revolution.  

REFERENCES :  

 

 عرفان سامى ـ نظريات العمارة ( مقرر السنة االولى عمارة ) ـ دار نافع للطباعة والنشر ـ القاهرة 
Ching, Francis,DK"Architecure Form,Space and Order", N.Y,VNR Company,1979. 
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COURSE TITLE : Architectural Design 7 

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS PREREQUISITES 
Total Lectures Contact Hours 

ARC 521 3 1 

Tutorial Practical 

ARC 422 
6 - 

TOPICS : 

 Broadening students' architectural thinking through practicing different design approaches 

.                                                                                                    

 Analytical studying of different design solutions applicable to multi-use public and 

residential buildings. Accomplishing the optimum architectural and urban design of 

masses where the following aspects are perceived: functionality, structure and aesthetics. 

Designing complex projects stressing on urban aspects, landscape, hierarchy of space, 

circulation, structural concept end environmental effects upon building. 

 Practicing different methods of architectural presentation and rendering including 3D 

models. 

REFERENCES : 

 Joseph de Chiara, John Calendar, “Time Saver Standards for Building Types”, 
McGraw-  Hill, 2003 . 
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COURSE TITLE : City Planning  
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 522 3 1 
Tutorial Practical 

ARC 424 
4 - 

TOPICS : 

 The course deals with city planning approaches and theories. It highlights the planning 

process methodologies towards developing the student's abilities in the field of city 

planning; theoretically and practically. 

 Development, planning and settlement studies including the skeleton diagram and 

general city layout. Introducing the elements and sequence of the process of preparing 

the general layout, the regional domain, natural, economic, demographic and social 

studies and legislative framework. It also discusses current situations, urban context, 

land uses, constraints, problems and probabilities, aims and goals, evaluating different 

solutions and methods of execution and follow up.  

 Settlement studies, specialized studies of different areas and elements of the city. 

 Studying definitions and theories of urban upgrading and development of communities 

theoretically and practically. 

 Practical application on a new or existing city. 

A study of this course will enable the student to: 
� Extend under standing of spatial & socioeconomics studies    

� Apply development concepts with regard of constraints concepts the current situation in 

planning from diffract aspects ( cultural, socioeconomics, etc )    

� Perform site analysis studies 

 

REFERENCES :  

 www.clac.edu.eg  

 www.googleearth .com  
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COURSE TITLE : Graduation Project 

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS PREREQUISITES 
Total Lectures Contact Hours 

ARC 560 6 4 
Tutorial Practical 

ARC 521 
8 - 

TOPICS : 

 The final project is an accumulation of all previously acquired skills and taught courses 

throughout the four-year architectural studies.  

 Students deal with large-scale architectural and urban complex design-problems, 

presenting a complete project report of integrated details including functional, 

environmental, structural, humanistic, aesthetic and cultural aspects studied and 

analyzed throughout the project, together with full architectural presentation and 

modeling of their individual designs. 

REFERENCES : 

 Joseph de Chiara, John Calendar, “Time Saver Standards for Building Types”, 
McGraw-  Hill, 2003 . 

  McGowan Kruse, “Interior Graphic Standards”, McGraw- Hill, 2003. 

 Ernst Neufert, “Neufert Architects’ Data”, Second edition, Blackwell Science ltd.UK, 
2000. 

 

COURSE TITLE : Urban Design  
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 523 4 2 
Tutorial Practical 

ARC 423 
4 - 

TOPICS : 

 This course aims at determining urban design in the natural and built environment, 

developing student's abilities to apply different approaches to urban design upon the 

Egyptian environmental context. 

 Defining urban design in relation to planning and design theories. Introducing different 

urban design approaches and definitions. 

 Spatial morphology in cities: character, elements, perception, environmental and 

cultural impacts, design framework, and design bases as means to urban development. 

 The course aims at highlighting site analysis including natural, visual and cultural 

aspects, variables, elements and effects, the effect of nature on design both visually and 

structurally. In addition to discussing the uses of planting, ecological balance, terms and 

elements. 

 Practically applied urban design project. 

 

REFERENCES : 

 Viljoen, “Cplus Continuous Productive Landscapes”, Archiectur, 2005. 
 Lynch , K.” Image of the city”, MIT Press, 1960  . 



 (152) 

4-B-2-Elective Courses 

4-B-2-a- Urban planning and Design 

COURSE TITLE : Housing in developing countries 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 430 2 2 

Tutorial Practical 

ARC 321 
- - 

TOPICS : 

 The course aims at defining urban and hosing problems and introducing several 

approaches to deal with these problems, with emphasizing on the complex efforts for 

development; including the need of the keen awareness of all the social, cultural, and 

economical roles of the participants. 

 

REFERENCES : 

 Alfred N. Page, Warren R. Seyfried, Urban Analysis: Readings in Housing and Urban 

Development , Published byScott, Foresman, 1970. 

 

COURSE TITLE : Urban Renewal 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 431 2 2 
Tutorial Practical 

ARC 321 
- - 

TOPICS : 

 The course aims to present an Integrative introduction to design community 

development within the urban, historical, social of economic frames; focusing on the 

role of the village as a productive unit. 

 Moreover the identification of the introduction to the design of the community 

development of the countryside & its relation with; the social & economic sides –
Egyptian village development economically, socially & urban scope – the existing 

cases – features, constants & variables – development course as an economic urban 

entity - the development process; the official & public roles and their balance – the 

development of the urban community design operation and its components.  

REFERENCES : 

 James A. Kushner, Comparative Urban Planning Law: An Introduction to Urban Land 

Development Published by Carolina Academic Press , 2003. 
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4-B-2-b- Architecture and Urban environmental studies 

COURSE TITLE : Design, Environmental planning and power 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 432 2 2 

Tutorial Practical 

ARC 325 
- - 

TOPICS : 

 Environmental fields and its level – climatic zone in Egypt Integrated Environmental 

design – definition of saving Energy comfort degrees and human needs – Ecological 

system saving from natural condition: sand movement – Beaches         

 Floods – facing Air earth pollution – Environmental effects , forms and site Design – 

Daylight needs – Aerodynamics Architecture – ventilation  Design and protection 

from wind – renewed energy – solar energy and its efficiency.  

 

REFERENCES : 

 Anne R. Beer, Catherine Higgins, Environmental Planning for Site Development; A 

Manual for Sustainable Local, Published by Taylor & Francis, 2000. 

 

COURSE TITLE : Urban & Environmental Conservation  
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 530 2 2 

Tutorial Practical 

ARC 424 
- - 

TOPICS : 

 course aims to introduce the definition of saving , maintaining  and control In urban 

Design in civilization values Areas with special nation of limited resources 

communities – and concentrate on Design talents and Integrated planning with urban 

context and its culture and Give the definition of saving natural Environment and its 

techniques        

 Renewal and upgrading concepts , saving and control – Mutuality relationships  

between saving planning and urban planning – saving Basics – Equilibrium  concepts 

in Built Environment – Goals and priorities –Documentation and Analyzing valuable 

zones – list of valuable Buildings and its classification  

 

REFERENCES : 

 John Randolph, Environmental Land Use Planning and Management, Published by 

Island Press 2004.  
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4-B-2-c-Building Technology 

COURSE TITLE : Construction & Building Equipment 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 330 2 2 

Tutorial Practical 

ARC 213 
- - 

TOPICS : 

The course aims at introducing students to the equipment used in building operations, their 

roles and economics considerations:  

 Defining excavation, transporting and operating equipment (tractors,) 

 Storage and maneuvering areas needed for construction and building equipment 

 Organization of site works. 

 Economics and management of operating; storage; buying and maintenance 

 Practical applications on site design for using particular equipment and operations 

 

REFERENCES : 

 Dr. Shafak El Wakeel,” Construction Equipments in sites”, Ain Shams University 
press, 2006.   

 

COURSE TITLE : Building Economics 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 430 2 2 

Tutorial Practical 

ARC 312 
- - 

TOPICS : 

 Introduction to the application of engineering principles to cost-estimates in construction 

work, factors involved in direct costs, general overheads, markups, and profits. 

Fundamentals of cost recording in construction accounts. Rational debate and decision-

making in: sources and reliability of cost-information in the construction industry; 

analytical procedures for design appraisal in the early stage of project development; 

application of appropriate cost planning and control systems at the briefing, design and 

post-tender stages. Primary considerations affecting investment in property. Concepts and 

processes of value engineering. Considerations of client/developer motivation and needs. 

The client briefing process. Design economics, elemental cost analyses of buildings; cost 

studies / comparisons. Cost and price indices. Techniques for cost planning and control. 

Preparation of approximate estimates.A study of project-level cost control and 

construction economics. Major emphasis is placed on labor cost control, project cash flow, 

and analysis of capital expenditures. Other topics include order of magnitude estimating, 

equipment cost control, material cost control, subcontract cost control, and construction 

claims. 

REFERENCES :  

 Shutt, “Economics for the construction industry”, Longman, 1995.  
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COURSE TITLE : Building Technology and structure systems 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 433 2 2 

Tutorial Practical 

ARC 213 
- - 

TOPICS : 

 The course aims at defining modern building systems and its applications. Studying 

modern techniques in fabrication in site and factories. In addition to economic studies of 

fabrication and project execution (traditional- modern/ mechanized). 

 

The course includes: 
 mechanized technology 

 prefabrication technology 

 bases for selection between construction systems 

 selection of alternatives for project execution 

REFERENCES : 

 Dr. Hayder, F.A., “Building Construction”, Sixth Edition, Monshaet Elmaaref, 

Alexandria, 1988. 

 

COURSE TITLE : Modular Coordination 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 434 2 2 

Tutorial Practical 

ARC 312 
- - 

TOPICS : 

 The course aims at introducing the principles of modular coordination of buildings. 

Measurement procedures. Types of scale. Design using modules. Computer and 

modulation. Module types: Basic module, Multiple module, Structural module, Design 

module, Planning module. Coordination. Mass-production. Application. Repetition. 

Prefabrication principles. Mechanization of construction. 

REFERENCES :  

 Mc Caffer, R., Hassan, I.,”Globalization in The Construction Industry”, loughborough 
University, UK, 1998 
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COURSE TITLE : Advanced Building Economics 

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS PREREQUISITES 
Total Lectures Contact Hours 

ARC 531 2 2 

Tutorial Practical 

ARC 410 
- - 

TOPICS : 

 The course aims at studying economic issues about construction process. As well as the 

costs during the construction phases (design- execution). Enhancing the ability of 

controlling the expenditures through a time-money plan. 

The course includes: 
 national economy and its effects on the construction process 

 project evaluation for tendering process 

 selection between alternative solutions 

 analysis of project costs and benefits 

 

REFERENCES : 

 Shutt, “Economics for the construction industry”, Longman, 1995.  
 

COURSE TITLE : Computers in Architecture 
COURSE 

CODE 
CREDIT HOURS PREREQUISITES 

Total Lectures Contact Hours 

ARC 532 2 1 

Tutorial Practical 

ARC 314 
3 - 

TOPICS : 

 The courses aims to give a definition to the computers capability In architectural and 

urban fields and Introduce the techniques and Applications which give an efficient 

using In program Analysis steps and show Designs and its evaluation  and preparing the 

two & three Dimension Drawing and Its calculation . 

 Computers Introduction and Its Components – Programming language  

 Problems definition & design needs – computers usage In programming Architects 

design  

REFERENCES : 

 Bauke de Vries, Jos van Leeuwen, Henri Achten , Computer Aided Architectural 

Design Futures  Published by Springer, 2001. 
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COURSE TITLE : Modern Building Systems and Materials 

COURSE 
CODE 

CREDIT HOURS PREREQUISITES Total Lectures Contact Hours 

ARC 533 2 2 

Tutorial Practical 

ARC 434 
- - 

TOPICS : 

 The course aims at defining advanced construction systems and materials; its properties, 

equipment and instruments of execution .the course discusses: 

 contemporary structural systems ( lift slabs – Sliding forms and tunnel systems)  

 prefabricated units in buildings the relationship between the structural system and the 

architectural design contemporary building materials (concrete additives, epoxy 

materials, paints, proofing materials ( humidity , thermal , acoustical and radiation)  

 Evaluation methods for structural systems and advanced materials of different projects 

in developing and industrial countries 

REFERENCES :  

 

 Ralph Rapson, etal., “Structure Systems”, Deutshe Verlage, Germany, 1977. 
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5- MANUFACTURE ENG. & PRODUCTION TECH.  
 

 
 
5.1. Basic Engineering Courses: 
5-1-A- Compulsory Courses: 
 

COURSE TITLE: Mechanics of Materials 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 
MEC 101 

MNF 211 3 2 3 -- 

TOPICS: 

 Stress-Strain diagram obtained from the standard tensile test for ductile and brittle 

materials. 

 Bending moment, Shearing force and relation between them, and their diagrams. 

 Bending stress of various shapes of beam cross-section, shearing stresses in beams, 

direct and due to bending 

 Torsion moment, torsion stress of circular shafts and for different cross sections. 

 Combined stresses, principal stresses. 

 Thermal Stresses, Effect of Temperature on stress.  

 Strain energy of an elastic member. 

 First moment of area, Centre of gravity, Moment of inertia of a plane area with respect 

to its C.G. , Parallel axis theory – Polar moment of inertia. 

 Deflection of beams. 

 Testing of Materials, (Tensile, Hardness, Torsion, Impact, Creep, Deflection, ….). 
 Selected Topics, (Helical spring, Pressure vessels, …) 

REFERENCES: 

 R.K. Rajput, "Engineering Material", 2004. 

 R.C. Nibbler, "Mechanics of Materials", Print ice Hall – Periodicals, 2005. 
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COURSE TITLE: Fundamentals of Materials Science 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 
MNF100 

MNF 212 3 2 1 2 

TOPICS: 

 Introduction. A review of the different classes of materials together with their basic 

properties. 

 Atomic Structure and in tratomic Bonding. The basic structure of the atom.  The nic 

configuration of the atom and the periodic table.  The different types of bonds that can 

exist between atoms, i.e. metallic, ionic, covalent and secondary bonds. 

 The Structure of Crystalline Materials. Crystalline and non-crystalline materials.  

Single crystals and polycrystalline materials.  Crystal structure, lattices and unit cells. 

Metallic crystal systems including BCC, FCC and HCP.  Density computation.  

Crystallographic directions and planes.  Linear and planar densities. 

 Imperfections in Solids. Point defects, Vacancies and Self-interstitials.  Impurities in 

solids, solid solutions. Dislocations, interfacial defects, volume defects etc.  

 Strengthening Mechanisms. Dislocations and plastic deformation.  Slip systems and 

twinning.  Dislocation climb, work hardening, solid-solution hardening, effect of grain 

size.  

 Mechanical Properties of Materials. The tensile test and the stress-strain diagram. 

Hooke's Law, yield, tensile and fracture strength. An elasticity, Resilience and 

stiffness. The difference between engineering and true stress and strain. Hardness and 

Impact testing.  

 Electrical Properties of Materials. Electronic and ionic conduction. Energy band 

structure in solids. Electron mobility.  Resistively. Electrical characteristics of 

common materials. Semi-conductors.  Intrinsic and extrinsic semi-conduction.  

Dielectric behavior and materials.  Ferro electricity and   Piezoelectricity. 

 Thermal Properties of Materials. Heat Capacity, thermal expansion, thermal 

conductivity and thermal stresses.  

 Optical Properties of Materials. Light interactions with solids. Atomic and electronic 

interactions. Refraction, reflection, absorption, transmission, callous, opacity and 

translucency.  Luminescence and photoconductivity.  Lasers.   

 Magnetic Properties of Materials. Diamagnetism and paramagnets.  Ferromagnetism. 

Domains and hysteresis. Soft and hard magnets.  Magnetic storage. Superconductivity.  

REFERENCES: 

 R.K.Rajput, ”Material Science, 2004. 
 R.S. Sehda, ”Material Science “, 2004. 
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COURSE TITLE: Mechanics of Machines-1 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 
MEC 102 

MNF 213 3 2 3 - 

TOPICS: 

 Systems of particles: Newton’s laws, motion of a system of particles, effective 
forces- linear and angular momentum - motion of the mass center -angular 

momentum of a system of particles about its mass center- conservation of 

momentum - kinetic energy – principle of  work and -energy. Conservation of 

energy - principle of impulse and momentum.  

 Kinematics of rigid bodies: translation- rotation about a fixed axis- equations 

defining the rotation of a rigid body about a fixed axis - general plane motion - 

absolute and relative velocity in plane motion-instantaneous center of rotation in 

plane motion- absolute and relative acceleration in plane motion. 

 Plane motion of rigid bodies: forces and accelerations:   moment of inertia-

equations of motion for a rigid body- angular momentum in plane motion- plane 

motion of a rigid body. D'alembert's principle- solution of problems involving the 

motion of a rigid body - systems of rigid bodies- constrained plane motion. 

 Plane motion of rigid bodies: energy and momentum methods: principle of work 

and energy for a rigid body- systems of rigid bodies -conservation of energy- 

power - principle of impulse and momentum - systems of rigid bodies -

conservation of angular momentum -impulsive motion- eccentric impact. 

 Cams: classification of followers and cams- motion of the follower- displacement, 

velocity and acceleration diagrams - construction of cam profile.  

REFERENCES: 

 Ferdinand P. Beer & E. Russell Johnston, Vector Machines For Engineers- 

Dynamics, Mac Graw-Hill      

 
COURSE TITLE: Machine Drawing   -1 

COURSE 
CODE 

HOURS PREREQUISITES 
Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF 214  3 2 3 - MNF101 

TOPICS: 

 Limits and Fits –ISO system of fits –Geometric Tolerance. 

 Surface Roughness – Basic symbol –Marking of surface roughness. 

 Working Drawings. Assembly drawings.  

 Screw joints – Types of threads –Metric screw threads –Screw joints assembly -  

 Locking of screw joints. 

 Key and Pin Joints – Classification – Key and Pin joints assembly.  

REFERENCES: 

 Mamdouh Saber" Machine Drawing 1", 2002-2008. 

 James H-Earle" Graphics for Engineers", .2002. 
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COURSE TITLE: Mechanics of Machine -2 

COURSE CODE HOURS PREREQUISITES 
Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF 215 3 2 3 - MNF213 

TOPICS: 

 Kinematics of Motion.- Velocity in Mechaniisms.- Gear Trains 

 Gyroscopic Couple and Processional Motion.- Inertia Forces in Reciprocating Parts.- 

  Turning Moment Diagrams and Flywheel 

REFERENCES: 

 G.H. Ryder, "Mechanics of machines," Industrial press,1990 

 

COURSE TITLE: Machine Drawing   (2) 

COURSE CODE HOURS PREREQUISITES 
Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF 216 3 1  6  - MNF214  

TOPICS: 
 Welded and Riveted joints – Types – Symbols – Marking. 

 Plain Bearings –Types – Construction – Lubrication. 

 Rolling Bearings: Main types – Installation of rolling bearings – Lubrication.  

 Gears – Types of gears – Dimensions of gears – Gear Drive. 

 Springs –Drawing of springs – Compression springs – Tension springs – Torsion &Spiral springs. 

REFERENCES: 
 Mamdouh Saber "Machine Drawing 2"- 2002-2008. 

 James H-Earle" Graphics For Engineers" –.2001 

 

COURSE TITLE: Fluid Mechanics 

COURSE CODE: HOURS PREREQUISITES 
Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF311 3 2 1 2 MTH102 

TOPICS: 
 Introduction; 

 Definition of fluids, dimensions and units, fluid   properties. 

 Fluid static; 

 Pressure at a point, pressure field, pressure measurement, hydrostatic forces acting on plane and 

curved surfaces, buoyancy, floatation, and stability. 

 Fluid kinematics; 

 The velocity field, acceleration field, Reynolds’s transport theorem. 
 Conservation laws; 

 Conservation of mass- continuity equation, conservation of linear and angular momentum, 

conservation of energy 

 Similitude, dimensional analysis, and modeling; 

 Dimensional analysis, Buckingham Pi theorem, determination of Pi terms by inspection, Common 

dimensionless groups in fluid mechanics, correlation of experimental data, modeling and 

similitude, some typical model studies. 

 Viscous Flow in Pipes; 

 General characteristics of pipe flow, fully developed laminar flow, fully developed turbulent flow, 

dimensional analysis of pipe flow, pipe flow examples, pipe flow rate measurement. 

REFERENCES: 
 F.M. White, "Fluid Mechanics", McGraw-Hill, 4th ed., 1999. 

 B. R. Munson, D. F. Young and T. H. Okishi, "Fundamentals of Fluid Mechanics", John Wiley & 

Sons, Inc. 4th edition, 2000. 
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COURSE TITLE: Computer Applications (1) 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF312 3 - 6 - CMP110 

TOPICS: 

 Introduction to computer applications: 

 Computer graphics (Pro/Engineer) 

 Engineering analysis (Matlab) 

 Solid modeling techniques in art design 

 Extrusion & Revolve 

 Applications 

 Sweep and blend 

 Assemblies and Detail Drawing (drafting) 

 Introduction to MATLAB 

 Introduction & basic vector and matrix operations. 

 Polynomials and solution of linear equations 

 Programming and applications  

REFERENCES: 

 Mortenson M. E. "Geometric Modeling", New York, John Wiley. 

 Ralston, A. A. "First Course in Numerical Analysis" New York, McGraw-

Hill, 1985. 

 

COURSE TITLE: Computer Applications (2) 
COURSE 
CODE: 

HOURS PREREQUISITES 
Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF313 2 - 6 - MNF312 

TOPICS: 

 Introduction to computer applications. Definition of Numerical control and 

Computer Numerical control. Comparison between conventional machines and CNC 

machines. Industrial applications of CNC. Advantages and disadvantages of CNC.    

 CNC a definition.  Linear axes definitions.  Rotary axes definitions 

 CNC diatoms &coordinate systems. Machine zero, Program zero, &Zero offset. 

Absolute coordinate system, polar coordinate system, and Polar coordinate system 

 CNC Data input and documentation. Punched tape, Manual data input, Magnetic 

tape, magnetic disk, &aster computer data input. CNC documentation. 

 Part Programming Concepts. Measurements modes. Working plane selection. Tool 

length compensation. Coordinate system selection. 

 Part Programming Linear interpolation &Rapid traverse. Circular Interpolation. 

Cutter Radius compensation. 

 Introduction to Canned cycles. Using canned cycles for Roughing and finishing 

cycles. 

REFERENCES: 

 Lecture notes  

 Software manuals.   

 Nanfara, F, Uccello, T and Murphy, D., 1999, The CNC workshop ( A 

multimedia     introduction to computer numerical control), Addison-Wesley 

Longman Inc. 
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COURSE TITLE: Thermo Dynamics 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF314 3 2 1 2 PHY 102 

TOPICS: 

 Introduction: Importance of thermodynamics science, some applications as; steam 

power plant, automotive engines, refrigeration and air conditioning. Mechanisms of 

heat transfer.  

 Concepts and definitions: System, boundary, surroundings. Closed, open, and 

isolated systems. Macroscopic forms of energy, kinetic, potential, and internal 

energy. State of a system, process, cycle, reversible, and irreversible processes, and 

work.  

  Properties of a pure substance, Definition, phase diagram of water (p-v), (T-v), 

Tables of steam. Equation of state, and compressibility factor, specific heat at const. 

volume, and at const pressure.- 

 First law of thermodynamics: Statement of the first law for cycle. Different forms for 

a change of state of a control mass. The first law for a change of state of a control 

volume (enthalpy, general form, SSSF processes, USUF processes). 

 Second law of thermodynamics: Definition of heat engine and heat pump, 

Kelvin.Plank and Claudius statements. Reversibility and factors affecting it, Carnot 

cycle and its efficiency, Thermodynamic temperature scales. – 

 Entropy: Definition, Claudius inequality, entropy of a pure substance, entropy 

change in a reversible and irreversible processes, entropy relation, entropy generation 

and principle of increase of it, entropy change of a solid, liquid, and ideal gas. 

Second law for a control volume, for SSSF, and USUF processes,    

REFERENCES: 

 M. J. moron and H. N. Shapiro "Fundamentals of Engineering Thermodynamics"4th 

Ed. John Wiley sons2002.  

 J.P. Holman," Thermodynamics", 4th edition, ,McGraw-Hill, 1998 

 

 

COURSE TITLE: Electro-Engineering 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

ELC 316 3 2 1 2 PHY 102 

TOPICS: 

 Electric Charges ,electric fields, forces and coulomb's law  

 currents, magnetic field force and ampere`s law 

 Electromagnetic field formation ,propagation on wires and wire losses  

 Ohm`s law and circuit analysis 

 Magnetic forces, in relation with machine action   

REFERENCES: 

 R. Feynman, R. Leighton and M.L. Sand, "Feynman lecture on physics, Reading 

Mass", Addison-Wesley.1989. 
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COURSE TITLE: Electric Machines 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

ELC 317  3 2 1 2 ELC 316 

TOPICS: 

 Magnetic Circuits and Transformers.- Magnetic Fields and Ampere’s Law 

 Magnetic Circuits, Inductances and Mutual Inductances 

 Magnetic Materials, Ideal Transformers and Real Transformers 

 Direct Current Machines.- Shunt, Series and Compound Connections 

 Rotations, equivalent Circuits and speed Control.- Alternating Current Machines 

 Three Phase Induction Motors; Equivalent circuits, Performance, Torque-speed 

characteristics. 

 Synchronous Machines and automobile alternators, Operations with variable 

Loads. 

 Single Phase Motors and Stepper Motors. 

REFERENCES: 

 Electrical Engineering, Principles and Applications , ٍ◌second edition, Part Four, 

2002. 

 

 

COURSE TITLE: Mechanical Measurements 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF411 3 2 - 2 MNF211 

Topics: 

 Measuring system characteristics- Trace ability, uncertainty & calibration 

 Strain measurements: Wire strain gauges, and Extensometers 

 Stress measurements: Photo-elasticity - Time and speed measurements 

 Acceleration and frequency measurements - Force and torque measurements 

 Power measurements - Pressure measurements 

 Solid and fluid level measurements - Viscosity measurements 

 Fluid flow measurements - Temperature Measurements 

REFERENCES: 

 N.GADALLAH,  "Engineering Measurements", MTC, Cairo, Egypt, 2000. 

 L.F. ADAMS, "Engineering Measurements & Instrumentation", the English 

Universities Press Ltd., 1986.   

 C.V. COLLETTE & A.D. HOPE, "Engineering Measurements", the English 

Language Book Society & Pitman, 2nd. Ed., 1983. 
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COURSE TITLE: Industrial Operations Research 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF 412 3 2 2 -          -   

TOPICS: 

 An introduction to Linear Programming 

 Linear Programming sensitivity analysis 

 Linear Programming applications for industrial plants 

 Linear Programming Simplex method, sensitivity and duality 

 Transportation model solution and applications 

 Assignment problem, applications in production lines 

 Integer linear programming applications 

 Project scheduling: PERT, CPM 

 Network models applications for production lines 

 Waiting line models 

 Decision analysis 

 Dynamic programming applications 

REFERENCES: 

 Anderson and Sweeney, " An introduction to management science, Quantitative 

approach", THOMSON South-Western, 2008. 

 

 

COURSE TITLE: Automatic Control 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF413 3 2 1 2 MTH 203 

TOPICS: 

 Mathematical topics.- Transfer functions, definition and case studies, Block 

diagrams; 

 Signal flow graphs; definition, conventions and Mason’s formula.-Time domain 

analysis 

 Transient response of proportional, integrating and first order elements. 

 Transient response of second order elements 

 System identification based of the transient response. 

 Instruments, sensors and controllers, Level control, Flow control, Speed control, 

Temperature control.- Robotic arm control.- Frequency response 

 Frequency response; Polar plot and Bode plots. 

 System identification based of the transient and frequency responses. 

 Accuracy of feedback systems; steady state error. 

 Stability of feedback systems; Routh-Herwitz and Nyquest stability criteria. 

 Root locus analysis. 

 Compensation of control systems and design of PID controller. 

REFERENCES: 

 M. Galal Rabie, "Automatic Control for Mechanical Engineers", Published by the 

Author, Deposit Nr. In the Egyptian book office 8356/2008, Cairo, 2008 
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COURSE TITLE: Quality Control and Quality Management 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF511 3 2 1 2 MTH 305 

TOPICS: 

 Introduction to quality 

 Fundamentals of statistical quality control 

 Applications of probability distributions for Q.C. 

 Control charts for variables,  

 Control charts for attributes 

 Lot-by-lot acceptance sampling 

 Acceptance sampling techniques 

 Reliability and quality 

 Quality cost 

 Quality improvement techniques 

 ISO quality systems 

 Total quality management TQM 

REFERENCES: 

 Dale H. Besterfield, "Quality Control", Prentice Hall, 2002 
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5-1-B- Elective Courses: 
 
COURSE TITLE: Production and Operations Management 

COURSE 
CODE 

HOURS PREREQUISITES 
Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF433 3 2 1 2 MNF315 

TOPICS: 

 Introduction. Production system 

  Break-even –analysis, Capacity planning. 

 Forecasting methods 

 Product and service design 

 Inventory management 

 Material requirement planning 

 Aggregate planning, scheduling and dispatching 

REFERENCES: 

 William J. Stevenson, "Operations managements", Eighth   Edition. 7th Edition, 

2001. 

 

 

COURSE TITLE: Heat Transfer 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF431 3 2 1 2 MNF314 

TOPICS: 

 Introduction to heat transfer, relation between heat transfer and thermodynamics, 

mechanisms of heat transfer 

 Heat transfer by conduction (concept, basic Fourier equation and its applications on 

steady heat transfer through simple and composite wall, cylindrical and spherical 

surfaces, analogy of thermal resistance and electrical resistance, analysis of  one and 

multi-dimensional steady state heat transfer, fins, extended surfaces, problems of 

unsteady heat transfer)  

 Heat transfer by convection ( basic concepts, basic laws, boundary layer past a flat 

plate of a laminar flow of an incompressible fluid. Prandtl No. boundary layer 

thickness, heat transfer coefficient, natural and forced convection of a single phase 

fluids, heat exchangers, their types, calculations of logarithmic mean, heat exchanger 

effectiveness). 

 Heat transfer by radiation ( basic concepts, basic laws for thermal ( Plank, Stefan-

Boltzmann, Kirchhoff), exchange of thermal radiation between two finite black 

bodies, and between gray bodies, radiation from gases and flame). 

REFERENCES: 

 Holman , J., P ., " Heat Transfer " , McGraw Hill , 9 th ed ., 2002 . * 

 John H. Lienhard IV , John L . Lienhard V , " Heat transfer text book ", Phlogiston 

Press , Cambridge , Massachusetts , 2006 . 
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COURSE TITLE: Mechanical Vibrations 

COURSE 
CODE 

HOURS 
PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF432 3 2 1 2 MNF215 

TOPICS: 

 Introduction to system Dynamic , System Classification, System Models, 

 Multipart systems, Bond graph, Source – Load synthesis 

 Basic component Models,  (Mechanical, Electrical, hydraulic, Thermal), 1-Port, 2-

Port, 3-Port  junction elements, Causality for basic Multiport 

 System Models, construction method for Various Domains (Electric, Mechanical, 

hydraulic) 

 State space Equations, Analysis of system Models First and second order systems 

 Simulation with MATLAB Vibration of single DOF Systems 

 Vibration Measurement.-Vibration of two and Multi- DOF systems.-MATLAB 

Simulation. 

REFERENCES: 

 F.T- Brown" Engineering system Dynamics:   Anuified Graph", Centered 

Approach, Marcel   Decker, 2001. 

 S.S. Rao Wesley, "Me- Vibrations", Addison, 1994. 
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5-2-  Applied Engineering and Design Courses and Projects: 
5-2-A-  Applied Engineering and Design Courses: 
5-2-A-1- Compulsory Courses: 
COURSE TITLE: METAL CUTTING PROCESSES 

COURSE 
CODE 

HOURS PREREQUISITES 
Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF221 3 2 1 2 MNF102 

TOPICS: 

 Introduction, tool materials, tool geometry 

 Metal cutting processes including:  turning milling , shaping, drilling and grinding.  

 Mechanics of two and three dimensional cutting. - Principles and mechanisms of wear.  

 Selection of cutting conditions,  and cutting fluids. 

  Principles of jigs and fixtures 

 Laboratory period includes operation of machine tools.  

 Experimental determination of cutting energies forces, stresses and strains.  

 The interrelationship between theoretical and practical metal cutting conditions.  

REFERENCES: 

 M.P. Groover ," Fundamentals of Modern Manufacturing  Materials, Processes, and 

Systems ",  John Wiley &Sons Inc.,2007. 

 S. Kalpakjian, "Manufacturing Engineering and Technology ", 3rd Edition, Addison-

Wesley Publishing Company, 1993.  

 S.D. El Wakil," Processes and Design for Manufacturing", 2nd Edition, PWS Publishing 

Company, 1998. 
 

COURSE TITLE: Materials Technology and Testing 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF 222 3 2 1 2 MNF211, MNF212 

TOPICS: 
 Alloying. Purpose of alloying. Examples of alloying on the properties of metals. The solid solution, 

interstitial substitution solid solutions. Solubility, liquid-metal mixtures, completes solubility, 

complete insolubility and partial solubility. Solubility limit.  

 Equilibrium Phase Diagrams.  The equilibrium state. Construction of a simple phase diagram. 

Different types of phase diagrams. The eutectic and paratactic transformations. The eutectoid and 

protection transformations. Compound formation and intermetallics. The Gibbs Phase Rule.   

 Fe/Fe3C iron carbon diagram. Impurities in steel.  Effect of Mn, Si, S and P. Effect of alloying 

elements in the polymorph transformation temperature. Stable carbide-forming elements. Effects of 

alloying elements on grain growth - displacement of eutectoid point by alloying elements. 

Retardation of transformation  

 The Heat-Treatment of Metals.  Annealing, normalizing, hardening, tempering etc. Micro structural 

changes during heat-treatment. Development of TTT diagrams.. 

  The Jiminy Test, CCT Diagrams. Effect of alloying on the TTT diagram.  

 Mechanical Properties of Materials. The tensile test and the stress-strain diagram. Hooke's Law, 

yield, tensile and fracture strength. An elasticity &stiffness. The difference between engineering 

and true stress and strain. Hardness and Impact testing. Compression, Torsion, and Bending test.  

Creep, fatigue, & facture. 

REFERENCES: 

 Higgins R.A, Engineering Metallurgy (1) ( Horder & Stoughton) ,2005 

 R.K.Rajput ,"Engineering Materials", 2004 

 Budinski, "Engineering Material: Properties and Selection ", 2004. 
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COURSE TITLE: Metal Cutting Theory 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF321 3 2 1 2 MNF221 

TOPICS: 

 TOOL NOMENCLATURE: Single point tool-significance of the various angles provided 

and nose radius-American, German CIRP and orthogonal system of tool nomenclature, 

conversion of rake angles from American to German and vice versa-Nomenclature of 

drills, milling cutters and broaches-Need for chip breakers. 

 MECHANICS OF METAL CUTTING: Mechanisms of formation of chips-types of chips 

and the conditions conducive for the formation of each type built-up edge, its effects 

orthogonal Vs oblique cutting-Merchant's circle diagram-Force and Velocity relationship, 

shear plane angle, Energy considerations in matching-Ernst Merchant's theory of shear 

angle relationship-original assumption and modifications made. 

 FORCES IN MACHINING: Forces in turning, drilling, milling and grinding, 

conventional Vs climb milling-mean and maximum cross sectional areas of chip in 

milling-specific cutting pressure-specific horse power-requirements of tool 

dynamometers-construction and principle of operation of tool dynamometers for turning, 

drilling and milling. 

 THERMAL ASPECTS IN MACHINING: Sources of heat generation in machining-

temperature measurement techniques in machining, Functions of cutting fluid-

characteristics of cutting fluid-types free machining steel-o.p additives-application of 

cutting fluids. 

 TOOL MATERIALS, TOOL WEAR AND TOOL LIFE: Requirements of tool materials-

advances in tool materials-HSS, PM, HSS, coated HSS, carbides and coated carbides, 

ceramic, cold pressed, hot pressed, ceramic composites, CBN, Diamond properties, 

advantages and limitations-ISO-specifications for inserts and tool holders Tool wear, type 

mechanisms, tool life, mach inability, economics of machining, chatter in machining.  

REFERENCES: 

 Kuppuswamy. G. "Principles of Metal Cutting ", Universities Press, 1996. 

 New Age International (P) Ltd., 1995. Xing Sheng Li & Low I.M., Editors, "Advanced 

Ceramic Tools For Machining Applications ", I TRANSTECH PUBLICATIONS, 1994. 

 Venkataesh V.C and Chandrasekaran. H "Experimental Techniques in Metal Cutting 

",Prentice Hall of India, 1982. 
 

COURSE TITLE: Machine Design (1) 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF322 3 2 3 - MNF216 

TOPICS: 
 Introduction - Mechanical Properties of Ductile Materials 

 Stresses at a point- Element & Principal Stresses 

 Design for static strength- Design for Dynamic strength.  

 Shaft Design – Design of  Keys, Feathers & spines . 

 Design of Threaded Joints   

 Design of Welded Joints- Design of Riveted Joints – Design of Helical Springs. 

REFERENCES: 
 Mott, R. L., "Machine Elements in Mechanical Design", 3rd Ed., Macmillan Publishing Company, 

1995.  

 Shigley , J.E. and Charles R. Mischke, "Mechanical Engineering Design", 5th Ed., McGraw-Hill, 

1989.  
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COURSE TITLE: Foundry Technology 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF323 3 2 1 2 MNF212 

TOPICS: 

 PATTERNS AND PATTERN MAKING 

 Introduction to Foundry - Steps involved in casting, advantages, limitations and 

applications of casting. 

  process. Pattern types, allowances for pattern, pattern, materials color coding and storing 

of patterns 

 MOULDING 

 Molding methods and processes-materials, equipment, molding sand ingredients, 

essential requirements, sand preparation and control, testing, cores and core making. 

 Design considerations in casting, gating and Rise ring - directional solidification in 

castings. 

 CASTING PROCESSES 

 Sand castings-pressure die casting-permanent mould casting-centrifugal casting- 

 precision investment, casting shell moulding-Co2 molding, continuous casting-squeeze 

casting- 

 electro slag casting Feting and finishing defects in Castings. 

 MELTING, POURING AND TESTING 

 Foundry remolding furnaces-selection of furnace-crucibles oil fired furnaces-electric 

furnaces-cupola, calculation of cupola charges-Hot blast, cupola-Degasification-

inoculation-pouring equipment-Inspection of castings. 

 MODERNISATION AND MECHANISATION IN FOUNDRYSHOP 

 Need-Areas for mechanization-Typical layout- 

 sand reclamation techniques-material handling,  

 pollution control in Foundry, Computers in casting process. 

REFERENCES: 
 Jain P.L "Principles of Foundry Technology ", Tata McGraw Hill Publishing company Ltd., 

1995. 

 Lindberg R.a "Processes and Materials of Manufacture ", Prentice Hall of India (p) Ltd. 

 ASM, Metals Hand Book on Casting, 1992. 

 Taylor H.F Flemings M.C & Wulff J. "Foundry Engineering ", Wiley Eastern Limited, 1993. 
 

COURSE TITLE: Machine Design (2) 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF324 3 2 3 - MNF322 

TOPICS: 

 Hydrodynamic bearings theory . 

 Hydrodynamic bearings design .  

 Rolling contact bearing   

 Involutes gear tooth -Spur gears- Helical gears - Bevel gears - Worm gears. 

REFERENCES: 
 Mott, R. L., "Machine Elements in Mechanical Design", 3rd Ed., Macmillan Publishing 

Company, 1995.  

 Othwein , W., "Machine Component Design", West Publishing Company, 1990.  

 Shigley , J.E. and Charles R. Mischke, "Mechanical Engineering Design", 5th Ed., McGraw-

Hill, 1989.   
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COURSE TITLE: Engineering Metrology 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF325 3 2 1 2 MNF221 

TOPICS: 

 Errors in measurements. 

 Light waves as standard of length.-Standard for dimensional tolerances. 

 Linear measurements.-Angular measurements and circular divisions. 

 Limits and limit gauge design.-Machine tool metrology. 

 Gear measurements.-Thread measurements 

 Surface roughness measurements 

 Standard for shape and positional deviations 

 3-D measuring machines 

 Computer software for engineering metrology 

REFERENCES: 

 J.F.W. Galyer, "Metrology for Engineers", ELBS, 1998 

 

COURSE TITLE: Joining Processes 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF421 3 2 1 2 MNF212 

TOPICS: 

 Introduction. Classification of Joining.  Basic concepts. Economic importance of 

joining. Typical industrial applications, Welding symbols.  

 Soldering and Brazing. Practice of soldering. Joint types and preparation.  Fluxes. Heat 

sources and heat transfer. Brazing practice. Filler materials. Heat sources. Different 

types of brazing. Braze welding.  

 Welding. Oxy-acetylene welding, arc-welding, fusion welding, resistance welding, spot 

welding, electron beam welding, Thermit welding, MIG, TIG, MAG, etc. Practice, 

joint design and preparation. Filler materials.  

 Basic Science of Joining Processes.   Sources of heat energy, the flame, the electric arc. 

Chemical reactions during welding, oxidation reaction, and protection of weld pool 

with fluxes or gases. Theory of distortion.  

 Metallurgy of Welding. Microstructure changes during welding, the effect of heat on 

metals. Pre-treatment and post-treatment of welds. Behaviour of ferrous and non-

ferrous metals. Fracture of welds.  

 Inspection and Testing of Welds and Joints. Mechanical testing. Non-destructive 

testing. Weld defects.  

 Adhesives. Contact adhesives.  Polyester, polyamide and polyurethane melt adhesives. 

Toughened acrylic and epoxy adhesives. Silicone adhesives.  Mechanical properties 

and fracture mechanics. Joint design.  

 Joining of Ceramics. Metal/ceramic joining and ceramic/ceramic joining.  Thermo-

chemical considerations.  

  Diffusion bonding. Brazing methods.  Joint design.  

REFERENCES: 

 De Garmo E.P.,  Black J.T. & Rohser R.A., Materials and Processing in Manufacturing,  

Macmillan Publishing Co.2004 

 Smith F.J., Fundamental of Fabrication and Welding Engineering. 2002  

 Milner D.R. & Apps R.L., Introduction to Welding and Brazing, Pergamon Press 2001 
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COURSE TITLE: Computer Numerical Control(CNC Machines) 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF422 3 2 1 2 MNF221,MNF313 

TOPICS: 

 Canned cycles of CNC milling: Drilling cycle (Chip break drilling cycle, Tapping 

cycle. Reaming cycle, Withdrawal drilling cycle. Back pocket drilling cycle…. etc.). 
Milling cycles (Face milling cycle, Contour milling cycle, Pocket milling cycle, etc.) 

 Canned cycles of CNC turning: roughing cycle, finishing cycle, facing cycle, threading 

cycle, and  

 Programming by subprogram technique: Applications of sub programming techniques. 

Part program optimization using subroutine repetition.    Part programming of turned 

parts of turned parts using subroutine.  Part programming of milled parts using 

subroutine. 

 Programming by mirror image technique:  Using Mirror image technique in part 

program to make an image for any manufacturing features at any desired position.  The 

selection process of the proper mirroring axis. The applications of the technique for 

different CNC machining processes. 

 Programming by scale factor technique: Programming by scale factor techniques used 

to make an image of any manufacturing feature at any position with the desired scale. 

The selection process of the proper scaling axis. The applications of the technique for 

different CNC machining processes. 

 Programming used polar coordinate systems: Application of polar coordinate system 

technique for machining of number of holes in pitch circle. Using the polar coordinate 

programming technique for machining of contour or pocket of polar dimension (i.e. 

polygon with any number of sides). 

 Advanced programming techniques:  Parametric programming. Application for 

parametric programming. Features of parametric programming. Parametric 

programming using a number of variables. Local variable. Common variable.  

REFERENCES: 
 Nanfara, F., Uccello, T. and Murphy, D., "The CNC workshop (A multimedia Introduction to 

CNC)", Addison-Wesley Longman Inc, 1999. 

 Lynch, M., "Computer Numerical Control (Advanced techniques)", McGraw-Hill Inc. 1993.  
 

COURSE TITLE: Computer Aided Design (CAD) 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF423 3 2 1 2 MNF324 

TOPICS: 

 Introduction to computer aided design(CAD)- Basic definition - Design & CAD models 

 Geometrical Modeling Techniques - Curve Fitting- Surface And Solid Modeling 

 Parametric Representation Of Curves & Surfaces- Mechanism Design- 

 Mathematical Modeling- Finite Element Analysis 

 Introduction - Formulation Of The Problem- Modeling &Analysis- Optimization  

REFERENCES: 

 Cook R. D., "Concepts and Applications of Finite Element Analysis" New York, John 

Wiley, 1994. 

 Tai-Ran Hsu, and Dipendra K. Sinha, " Computer Aided Design; an Integrated 

Approach", New York, West Publishing Company, 1992.  
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COURSE TITLE: Advanced Materials and Composite 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF424 3 2 1 2 MNF222 

TOPICS: 

 Advanced Metallic Systems. - Advanced Polymeric Materials   

 Introduction to Composite Materials.    

 Polymer Composites. Reinforcing and matrix materials. Prepress. Fiber winding 

techniques. Fabrication techniques. Laminates. Mechanical behavior.  

 Surface Engineering. Processes including: Carbureting, Nit riding, 

Nitrocarburizing,     Ion tec  

 Laboratory Work Terminological properties of surface engineered tool steel.  

Comparison of PVD, nitride, ion implanted steels. 

REFERENCES: 

 K.N.,  Datta P.K., Grag J.S., "Surface Engineering Practice",  (Ellis Horltoow) 

Richardson R.W., "Modern Ceramic Engineering", (Marcel Dekker) ,2004. 

 Sanjay K. Mazumdar, "Composite manufacturing, materials, Product and Process 

engineering", CRS Press, 2002. 

 King R.G., "Surface treatment and finish of aluminum", (Pergamum Press) 

Strafford 2002 

 William D. Callister, Jr.:" Fundamental of Materials Science and Engineering", 

5th Ed, 2001 

 

 

COURSE TITLE: Modern Manufacturing Methods 
COURSE 
CODE: 

HOURS PREREQUISITES 
Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF 425 3 2 1 2 MNF321 

TOPICS: 

 Terminology common to manufacturing is introduced. 

 The need for non-traditional methods  

 Mechanical methods (AJM,WJM,AWJM,USM,A.FM) 

 Chemical methods (CH-MILL,PCM) 

 Electro –chemical methods (ECM,ECG,ECT,EC-Debarring )   

 Thermal methods (EDM,WEDM,LBM,BM,IBM,PAM) 

 Hybrid non-traditional methods 

 Environmental and economic considerations for application of nontraditional 

manufacturing methods   

REFERENCES: 

 " Advanced manufacturing Processes " , Prof . A.Kohail , 2008  

 " Advanced machining  Processes " , H. El- Hofy , Mc Graw – Hill , 2006 
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COURSE TITLE: Computer Aided Manufacturing (CAM) 

COURSE 
CODE 

HOURS PREREQUISITES 
Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF 521 3 2 - 2 MNF422 

TOPICS: 

 Fundamentals of CAM- Part programming using tool compensation (length and 

radius) 

 Canned cycles of CNC milling - Subprogram techniques for CNC part programming 

 Introduction to computer Aided Part Programming 

 Computer Aided Part Programming of Turned parts-  Computer Aided Process 

Planning 

REFERENCES: 

 Kumars ,CAD/CAM "Technology of Computer Aided Design & 

Manufacturing",2005. 

 Nanfara, F, Uccello, T and Murphy, D., "The CNC Workshop", (A Multimedia     

Introduction to Computer Numerical Control), Addison-Wesley Longman Inc.1999. 

 

 

COURSE TITLE: Hydraulic Power Systems 
COURSE 
CODE: 

HOURS PREREQUISITES 
Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF 522 3 2 1 2 MNF311 

TOPICS: 

 Power systems, classification, operation, and comparison. 

 Introducing hydraulic power systems, standard symbols 

 Hydraulic fluids; properties and effect on system performance. 

 Hydraulic transmission lines and connectors 

 Hydraulic pumps: Classification, basic mathematical relations, ideal and real 

pumps, displacement pump characteristics specification, flow pulsation and 

cavitations. 

 Pumps; gear pumps, vane pumps and piston pumps, Fixed and variable  

 Control valves Classification and basic design, Pressure control valves 

(direct/pilot operated);  

 relief valves, pressure reducers,  sequence valves and accumulator charging valves 

 Directional control valves; Flow control valves; Check valves 

 Hydraulic actuators; cylinders, motors and rotary actuators 

 Accessories; accumulators, filters, reservoirs, pressure switches,…etc 

 Case studies; design and analysis of function of hydraulic circuits of industrial & 

Mobile systems. 

 Introduction to electro hydraulic servo and proportional valves technology. 

REFERENCES: 

 M. Galal Rabie, "Fluid Power Engineering," McGraw-Hill, NY, 2009. 

 Burrows C.R. and Edges K.A.,"Fluid Power Components and Systems", RSP, UK, 

1990 

 Pippinger J., "Hydraulic Valves and Controls ", M.Dekker, 1984 
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COURSE TITLE: Production Aids Design 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF523 3 2 1 2 MNF321 

TOPICS: 

 Cutting tools design 

 Jigs and fixtures design 

 Locating and clamping elements for Jigs and fixtures 

 Guide elements for jigs 

 Milling, turning and grinding fixtures 

 Press tool design 

 Bending, forming and drawing dies 

 Forging die design 

 Plastic molds design 

 Materials for dies 

 Process planning and cost estimation for production aids 

REFERENCES: 

 G.R. NAGPAL, " Tool Engineering & Design", , Khanna publishers, 2005 

 

 

 

COURSE TITLE: Industrial Thermal Systems 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF 524 3 2 1 2 MNF 314 

TOPICS: 

 Melting furnaces for metals 

 Heat treatment salt bathes 

 Forging heating furnaces 

 Induction heating units 

 Electric arc furnaces 

 Slag metal refining  

 Laser beam heating 

 Electron beam heating 

 Insulators and ceramics 

 Temperature measurement and control 

 Heating boilers 

REFERENCES: 

 M.J moron &H.N. Shapiro "Fundamentals of Engineering Thermodyramics" 4th 

Ed. John wily sons 2002. 

 J.P. Halman, "Thermodynamics", 4th edition, Mc- Grow. Hill,1998. 

 P. Halman "Heat transfer", & Mc- Grow. Hill, 9th ED, 2002. 
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5-2-A-2- Elective Courses 
COURSE TITLE: Modeling and  Simulation 

COURSE 
CODE 

HOURS PREREQUISITES 
Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF531 3 2 1 2 MNF313 

TOPICS: 

 Introduction- Problem Formulation- Project Planning- System Definition 

 Input Data Collection and Analysis- Model Translation- Verification- Validation 

 Experimental Design- Analysis- Project Reports and Presentations- Training 

Simulators 

 Examples; Queuing Analysis- The Lagrangian DAE modeling technique- 

Atwood's Machine 

 Ball on Wheel- Simulation Modeling for Control Systems- Basic Molecular 

Dynamics 

 Electromechanical Examples- Fluid-Mechanical Examples- Electric Circuit 

Examples- Etc. 

REFERENCES: 

 Bernard W. Taylor III, "Introduction to Management Science", Ninth Edition, 

2006. 

 A Practical Approach", CRC Press, Industrial and Manufacturing Engineering 

Series, 2004. 

 

 

COURSE TITLE: Advanced Casting Techniques  

COURSE 
CODE  

HOURS PREREQUISITES 
Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF 538 3 2 1 2 MNF 323 

TOPICS: 

 Near net shape casting . 

 High rate pressure die casting . 

 Aluminium casting alloys for automotive . 

 Aluminium casting alloys for Aircrafts . 

 Copper alloys for valves and machine parts. 

 Vacuum melting Vacuum pouring Techniques . 

 Slag metal refining of steels. 

 Single crystal castings .   

REFERENCES: 

 Pond, Robert, "J.Introduction to Engineering Technology" , Prentice Hall , 2002 

(ISBN 0780135 154304 ) 

 Dejarms , ETAL , " Materials and Processes in manufacture", Mc Millan , 2004  

       ( G780 470- 55120) .  
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COURSE TITLE: Failure Analysis and Fracture 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF532 3 2 1 2 MNF211 

TOPICS: 

 Plasticity- Plastic behavior of solids - dislocation dynamics, influence of strain rate and 

temperature.  Effects of defects and work hardening, mechanisms of slip.  Textures in 

materials. Plastic bending of rectangular sections, shape factor symmetrical sections, 

partially plastic bending of unsymmetrical sections.  Torsion of strained shafts, plastic 

torsion of tubes, plastic bending and torsion of case hardened materials.  

 Fracture Mechanics- Fundamentals of fracture - ductile and brittle fracture.  

Principles of fracture mechanics - stress concentration, stress analysis of cracks, fracture 

toughness, design using fracture mechanics- Impact fracture toughness, fatigue, &creep. 

 Elasticity Types of stresses. Stress at a point & on an oblique plane - direct, shear and 

resultant stresses. Principle stresses &strains in 3 dimensional - Mohr’s circle 
representation.  

Graphical representation of the state of the stress at a point & on a general plane.   

Applications of the stress function concept to various engineering problems. 

 Stress equations of equilibrium stress- strain relationship. 

REFERENCES: 

 Singh S., "Theory of Plasticity K Forming Process ", 2005. 

 Timoshenko & Goodier, "Theory of Elasticity", 1994. 

 

COURSE TITLE: Industrial Robotics 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF536 3 2 1 2 MNF215  

TOPICS: 

 What is robotics.- Robotic anatomy.- Kinematics 

 Rigid transformations.- 

 Inverse kinematics. - Jacobins. - Trajectory following. - Statics. - Dynamics. 

REFERENCES: 

 Thomas R. Kurfess "Robotics and Automation Handbook", CRC press, 2005. 

 J. M. Selig. "Introductory Robotics," , 1992. 

 

COURSE TITLE: Rapid Prototyping 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF533 3 2 1 2 MNF312 

TOPICS: 

 Overview of rapid prototyping.  

 The basic process. 

 Rapid prototyping techniques 

 Applications of rapid prototyping.- Future developments 

REFERENCES: 

 Rapid Prototyping Theory and Practice "Manufacturing systems and engineering 

series", 2006. 
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COURSE TITLE: Automation in Production and Computer Integrated Manufacturing 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF 534 3 2 1 2 MNF 521 

TOPICS: 

 Production processes and automation strategy . 

 Economics of automated production lines . 

 Analysis of automated production lines. 

 Assembly systems and balancing of production lines. 

 Production lines numerical control. 

 Robots technology, programming and applications in production lines. 

 Automated material handling and storing systems . 

 Group technology. 

 Sequential and programmable controls . 

 Control systems. 

 Production planning systems. 

 Flexible manufacturing system.   

REFERENCES: 

 A.Kohail, "Selected Topics in Automation of Production Lines",2008. 

 Mikell Groover, "Automation of Production Systems", Prentice Hall,1998. 

 

 

COURSE TITLE: Advanced Forming  Techniques  

COURSE 
CODE 

HOURS PREREQUISITES 
Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF 530 3 2 1 2 MNF 222 

TOPICS: 

 Plastic deformation of metals . 

 High rate forming . 

 Stretch forming . 

 Explosive forming . 

 High energy forming . 

 High rate extrusion . 

 Special rolling Techniques . 

REFERENCES: 

 Flinn, Troja Engineering materials and their application 4th Edition , J Willy  

( ISBN 9780 471125082 ).  
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Course Title:  Advanced  facility  Planning 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF 535 3 2 1 2 MNF412 

TOPICS: 

 Facility location decision - Facility design and capacity - Types of facility layouts 

&determinants  

 Analysis & selection of lay out - Qualitative factor analysis- Political ,economical 

& social aspects  

 Knowledge based facility planning - Facility planning for intelligent 

manufacturing system 

REFERENCES: 

 Joseph G. Monk ,"Operations managements /theory and problems", 5th Edition, 

1996. 

 P.G and D.H. Norrie,"Intelligent manufacturing planning ", Chapman &hall , 

1995. 

 

 

Course Title: Electro-Hydraulic and Pneumatic Systems 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF537 3 2 1 2 MNF522 

TOPICS: 

 Fluid power systems fundamentals and basic equations. 

 Modeling and dynamic performance of hydraulic transmission lines 

 Hydraulic servo-actuators: Construction,, Operation, Applications, Modeling, 

simulation and investigation of transient behavior 

 Flow and Power characteristics- Case studies 

 Electro-hydraulic servo-valve technology: Construction and operation- 

Classification: 

 Hydraulic amplifiers; flapper valve, Jet nozzle and jet deflector- Feedback: 

Mechanical, electric barometric- transient and frequency response- Electro-

hydraulic servo actuator: 

 Basics of electro-magnetic- Electromagnetic torque motor- Flapper valve 

characteristics 

 Modeling and simulation of electro-hydraulic servo actuator (EHSA) 

 Transient performance of EHSA and its subassemblies: Torque motor, First stage, 

Servo- valve & Integrated EHSA- PID controller for EHSA- Pneumatic systems: 

 Fundamentals and theoretical background- Components of pneumatic power 

systems. 

 Compressors, Valves; pressure control valves, directional control valves, flow 

control valves and Actuators. 

  Case studies: Basic industrial pneumatic systems. 

REFERENCES: 

 M. Galal Rabie "Fluid Power Engineering," Mc. Graw-Hill, NY., 2009 
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5-2-B-  Projects and Industrial Training: 
 
COURSE TITLE: Seminar-1 

COURSE 
CODE 

HOURS PREREQUISITES 
Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF 361 1 - 2 - None 

Topics: 

 This course studies the development of technology and its impact to society.  

 The study covers - The definition and evolution of technology,  

 Technology and society,  - Innovation,- System and model, 

 Technology selection decision and social consideration, -Engineering, engineering 

design, 

 Engineering problem solving,  

 Human and social consideration in engineering design, and Social problems. 

 The course provides a concept on the exploitation of technology for the 

advancement of human kind and an introduction to the engineering discipline. 

REFERENCES: 

 Billington, D. P., “The Innovators: the Engineering Pioneers Who Made America 

Modern”, John Wiley & Sons,1996. 
 Horeinstein, M.N “Design Concepts for Engineers”, 2nd edition, Prentice Hall, 

2002. 

 

 

COURSE TITLE: Seminar-2 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF362 1 - 2 - None 

TOPICS: 

 This course studies the development of technology and its impact to society.  

 The study covers - The definition and evolution of technology,  

 Technology and society,  - Innovation,- System and model, 

 Technology selection decision and social consideration, -Engineering, engineering 

design, 

 Engineering problem solving,  

 Human and social consideration in engineering design, and Social problems. 

 The course provides a concept on the exploitation of technology for the 

advancement of human kind and an introduction to the engineering discipline. 

REFERENCES: 

 Billington, D. P., “The Innovators: the Engineering Pioneers Who Made America 
Modern”, John Wiley & Sons. 1996. 

 Horeinstein, M.N., “Design Concepts for Engineers”, 2nd edition, Prentice Hall. 

2002, 
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COURSE TITLE: Project-1 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF461 3 1 - 6 Non 

TOPICS: 

 This course is a means for the student- To show ability to integrate the knowledge 

&skills acquired  

 By designing or improving integrated system.  

 The course provides mastery of- Problem identification- Formulation & Problem 

solution , By devising method of problem solving  

 Which integrate all knowledge and skill acquired during the program 

REFERENCES: 

 Punmine .BC., "Project planning and control with pert and CPM ",2006. 

 John S.K., "Production planning control & industrial management ",2004.  

 

COURSE TITLE: PROJECT -2a 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF 561 2 1 - 3 None 

TOPICS: 

 Project courses are independent study, oriented courses for industrial engineering 

student. 

 The project courses will be under the guidance of IE department faculty member 

who will serve as the student's advisor.  

 A typical project starts with several weeks of intensive investigation and analysis 

of an engineering or manufacturing problem. 

 The initial investigation will be followed by a combination of laboratory work, 

engineering calculation, computer aided analysis, and engineering design,  

 The project student will then prepare a formal written engineering report and 

appropriate engineering drawing and make an oral presentation to department 

faculty students. 

 project ideas come from the following sources:  

 1-Projects  that involve further investigation of a subject area discussed in prior 

technical course  

 2-Project that involves a technical area in which the student has no prior 

coursework or experience  

 3-Projects that involve solving a real local problem in the students home or place 

of employment  

 4-Projects proposed by department faculty member  

REFERENCES: 

 According to project direction  
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COURSE TITLE: PROJECT-2b 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF563 4 2 - 6 None 

TOPICS: 

 Project courses are independent study, oriented courses for industrial engineering 

student. 

 The project courses will be under the guidance of IE department faculty member 

who will serve as the student's advisor.  

 A typical project starts with several weeks of intensive investigation and analysis 

of an engineering or manufacturing problem. 

 The initial investigation will be followed by a combination of laboratory work, 

engineering calculation, computer aided analysis, and engineering design,  

 The project student will then prepare a formal written engineering report and 

appropriate engineering drawing and make an oral presentation to department 

faculty students. 

 project ideas come from the following sources:  

 1-Projects  that involve further investigation of a subject area discussed in prior 

technical course  

 2-Project that involves a technical area in which the student has no prior 

coursework or experience  

 3-Projects that involve solving a real local problem in the students home or place 

of employment  

 4-Projects proposed by department faculty member 

REFERENCES: 

 According to project direction  

 

 

COURSE TITLE: Industrial Training (1) 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF462 3 1 - 4 None 

TOPICS: 

 The students have to undergo practical industrial training for six weeks (during 

vacation at the end of VI semester) in recognized industrial establishments. 

 At the end of the training they have to submit a report with following information  

 Profile of the industry- Organization structure-Product range- 

      Processes/ Machines/ Equipment/devices 

 Personnel welfare schemes- Details of the training undergo- Projects undertaken 

during the training, if any 

 Learning points-: The course provides: Real world working environment 

perspective Real experience of working in industry for the student. 

REFERENCES: 

 Verma AP."Industrial engineering". 2005. 

 SC Sharma. "Plant layout &material handling ".2005. 
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COURSE TITLE: Industrial Training (2) 
COURSE 

CODE 
HOURS PREREQUISITES 

Credit Lectures Tutorial Lab./ Practical 

MNF 562 3 1 - 4 None  

TOPICS: 

 The students have to undergo practical industrial training for six weeks (during 

vacation at the end of VI semester) in recognized industrial establishments. 

 At the end of the training they have to submit a report with following information  

 Profile of the industry- Organization structure-Product range- 

Processes/Machines/ Equipment/devices 

 Personnel welfare schemes- Details of the training undergo- Projects undertaken 

during the training, if any 

 Learning points-: The course provides: Real world working environment 

perspective Real experience of working in industry for the student. 

REFERENCES: 

 Verma AP."Industrial engineering". 2005. 

 SC Sharma. "Plant layout &material handling ".2005. 
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