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 اب األولــــــــــــالب

 ام (ـــــــ) ع
 

لعلمية ، سام ايوضح هذا الباب رؤية ورسالة وأهداف إنشاء المعهد ، والتخصصات التى يطرحها المعهد ، واألق
 وأسلوب تنفيذ العملية التعليمية.
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 األولالباب 

 عــــــــــــــــــــام

 2012لسنة  3209يعتبر المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة والمنشأ بالقرار الوزاري رقم 
المعهد  يهدف إضافة إلى منظومة التعليم بالقطاع الهندسي بجمهورية مصر العربية وبخاصة منطقة الدلتا حيث

 ية المعهدار رؤرين على اإلبداع في شتى المجاالت الهندسية وذلك في إطإلى إعداد أجيال من المهندسين القاد
 ورسالته وأهدافه على النحو التالي :

 د ــرؤية المعهـــ

 والبيئة. وتأكيد ريادة المعهد في تقدم وتنمية المجتمع  ، تقديم خدمات تعليمية أكثر تميزًا وتطورًا

 رسالة المعهـــد 

ع يتماشي م بما  التحليل واإلبداع واإلبتكار ليواكب تطور المجاالت التكنولوجية إعداد خريج متميز قادر علي
نمية عالة في تكة الف، وتنمية الموارد البشرية واإلهتمام بالبحث العلمي والمشار المتطلبات المحلية واألقليمية

 المجتمع والبيئة .

 أهداف المعهـــد 

 طلعوا د ليضهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتمااعداد كوادر مهيأة ومدربة وفقا لمعايير ال
 بالمسئوليات الهندسية والتكنولوجية فى مجاالت التخصصات التى يطرحها المعهد.

 لعون وتقديم ا خدميةاإلسهام فى رفع الكفاءة المهنية للعاملين فى كافة القطاعات الصناعية واإلنتاجية وال
 .لها والتصدى للمشكالت التى تواجهها

 يتطلع  التى تكوين جيل من المهندسين المتميزين والباحثيين المؤهلين للتعرف على التخصصات الحيوية
 مجتمعنا إلى اللحاق بالركب العالمى فى اإلفادة منها.

 لوحدات فى ا بناء جسور تربط بين ما يجرى فى العالم المتقدم من ابحاث وتكنولوجيا متطورة وما يؤدى
 واإلنتاجى والخدمى.ذات الطابع الصناعى 

  واحترام الوقت والعمل كأسلوب حياة وتقدم. ودعم روح الفريقتنمية الشعور بالمواطنة 

 ما فى إسها تنفيذ مشروعات بحثية وتقديم استشارات مهنية وعقد لقاءات فكرية وإقامة برامج تدريبية
 .أداء األفراد بالمجتمع إثراء المعرفة وتطوير 

  فير سبل تو و التنمية ووضع العلم فى خدمتها لتنمية المجتمع علميًا وثقافياً المشاركة فى تحقيق خطة
 الخدمات البيئية للمجتمعات العمرانية الجديدة .

 . تنمية القدرات البشرية لسد حاجة المجتمعات الجديدة 
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 القوانين الخاضع لها المعهد( : 1مـــادة )

( 52) ون رقملقاناألحكام إلشراف وزارة التعليم العالى و منصورةللهندسة والتكنولوجيا بال يخضع المعهد العالي
 م .1987لسنة  1088التنفيذية الصادرة بالقرار رقم  والئحتهفى شأن تنظيم المعاهد العاليه الخاصة  1970لسنة 

 

 تبعية المعهد( : 2مـــادة )

بتاريخ       ( 975 ولدج المشهرة برقم )المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة يتبع جمعية المنصورة ك
حقق حثية لتوأمواله مستقلة عن أموال الجمعية وتصرف في األغراض العملية والتعليمية والب 2003/  3 /11

 أهداف المعهد.

 

 ( : األقسام العلمية3مـــادة )

 يضم المعهد األقسام العلمية اآلتية :

 قسم الهندسة المدنية . .1

 ية .قسم الهندسة المعمار .2

 قسم هندسة االتصاالت واإللكترونيات بشعبتيه  .3

 قسم العلوم األساسية .4

 ويجوز لمجلس إدارة المعهد إقتراح إنشاء أقسام علمية جديدة .

ويحدد  ،يقوم كل قسم من األقسام العلمية بتدريس المقررات وإجراء األبحاث التى تقع فى مجال تخصصه 
قررات س المتدريس المقررات البينية إن وجدت ، على أن يتم تدريمجلس إدارة المعهد األقسام التى تقوم ب

لعامة  الثقافة اواعية الهندسية التى تقع خارج نطاق األقسام العلمية بالمعهد ومقررات اإلنسانيات والعلوم اإلجتم
ا بواسطة أعضاء هيئة تدريس متخصصين من داخل المعهد أو من خارجه من الجامعات والمعاهد العلي

 مراكز البحثية المعترف بها.وال

 

 : الدرجات العلمية التى يمنحها المعهد (4مـــادة )

 يمنح المعهد درجة البكالوريوس فى الهندسة فى التخصصات اآلتية:

 الهندسة المعمارية .1

 الهندسة المدنية ) مدنى عام ( .2

 هندسة اإلتصاالت واإللكترونيات .3

 

 إدارة المعهد( : 5مـــادة )

 :د ــــمعهيتولى إدارة ال

 مجلس إدارة المعهد . .1

.عميد المعهد )مدير المعهد( .2
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 الباب الثاني 

 (إدارة المعهد والهيكل التنظيمي)
 .اريةواإلد الهيكل اإلدارى والتنظيمي للمعهد وإختصاصات المجالس والقيادات األكاديميةيوضح هذا الباب 
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 الباب الثاني 

 إدارة المعهد والهيكل التنظيمي

 ( مجلس اإلدارة1)

 ( : تشكيل مجلس اإلدارة وإختصاصاته6مـــادة )

 ى النحو التالي:والالئحة التنفيذية عل  1970لسنة  52 يكـون تشكيل مجلس إدارة المعهد طبقًا ألحكام القانون رقم 

 عميد المعهد. .1

 . او وكيلينوكيل  .2

فة لمختلالتخصصات ااء األقسام أو ثالثة على األكثر يمثلون أعضاء هيئة التدريس بالمعهد من رؤس .3
 وبصفة دورية .

 .المتخصصين في دراسات المعهدوالعالى خمسة من المهتمين بشئون التعليم  .4

 ممثل لوزارة التعليم العالى. .5

عليم ر التويتم اختيار رئيس مجلس اإلدارة باالنتخاب من بين أعضاء المجلس ويصدر بتعيينه قرار من وزي
عيينه ى حالة توف ،المجلس جلس المنتخب فيقوم بأعمال أمانة عميد المعهد هو رئيس الم وإذا لم يكن، العالي 

 من بين وفي حالة عدم وجود وكيل للمعهد يختار المجلس سنويا ،رئيسا للمجلس يكون أمينا لسر المجلس 
 أعضائه من يتولى أمانة المجلس .

 و يختص مجلس إدارة المعهد بالنظر في األمور التالية :

 اومتابعته مختلفةرسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العملية في المعهد وتنظيمها وتنسيقها بين األقسام ال .1

 الالئحة الداخلية للمعهد وإقتراح تعديلها . ع وضع مشرو .2

 .الالئحةهذه او اضافة دراسات غير ما نصت عليه  إقتراح إنشاء أقسام علميه جديده  .3

 لمعهد والذي يتضمن الوظائف األكاديمية والوظائف اإلدارية.إعتماد الهيكل التنظيمي ل .4

 .لمراجعتهااعتماد نتائج امتحانات النقل بالمعهد لتقديمها إلى وزارة التعليم العالي  .5

 اعتماد مشروع ميزانية المعهد والحساب الختامي . .6

 . لعاملينوغيرهم من ا هميأعضاء هيئة التدريس ومعاونترشيح من يلزم تعيينهم او ندبهم او اعارتهم من  .7

 والتجهيزات والمكتبة في المعهد . المعامل  المباني ودعمنشاء اووضع خطة استكمال  .8

 اعتماد برامج استكمال أعضاء هيئة التدريس في المعهد . .9

 .هداللمع تحديد مواعيد االمتحان والدراسة في ضوء السياسة العامة  .10

 معهد .اقتراح منح الدرجات العلمية والشهادات من ال .11

 عليم.األمور التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو المجلس األعلى للمعاهد أو رئيس قطاع الت .12

 األمور األخرى التي تعرض على المجلس طبقَا للقوانين . .13

 

تدريس يجوز أن يشكل مجلس إدارة المعهد من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة ال( : 7مـــادة )
 للجاننا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى إختصاصه وعلى األخص اوالمتخصصين لجا

ة األجهزل ولمعاما، لجنة البحوث والتطوير ، لجنة  والدراسة واالمتحانات اآلتية: لجنة شئون التعليم والطالب
 وينص فى قرار تشكيل كل لجنة على اختصاصها. ، العلمية ، لجنة المكتبات



 وزارة التعليم العالي

 نصورةبامل ياوجاملعهد العالي للهندسة والتكنول
 

 

6 

العام الل ( : يدعو رئيس مجلس إدارة المعهد مجلس اإلدارة لالنعقاد مرة واحدة على األقل كل شهر خ8مـــادة )
. يمنح كل رئيس مجلس اإلدارة وأمين المجلس مناضر االجتماعات في سجل يوقع عليه الدراسي ويدون مح

ت ألس اإلدارة مكافعضو من أعضاء مجلس إدارة المعهد بدل حضور يقرره مجلس اإلدارة ، كما يقرر مج
 منوتعتمد هذه المكافآت   الفنية التي يشكلها مجلس اإلدارةمجالس األقسام وكذلك بدل حضور ألعضاء اللجان 

 وزارة التعليم العالى .

 

 1987لسنة  1088والقرار الوزارى رقم  1970لسنة  52مع عدم االخالل باحكام القانون رقم  : (9مـــادة )

رره مجلس إدارة يق وفقا لمافى األغراض التعليمية  المعهد واستغالل مبانيه وموجوداته  احتياجات تكون تلبية
 ويضع القواعد التى يتم بها تنفيذ ذلك.والمجلس األعلى لشئون المعاهد المعهد 

 

 ( عميد المعهد2) 

ة ين األساتذمن بتجديد لل لمدة سنتين قابلةيكون تعيين عميد المعهد بقرار من وزير التعليم العالى ( : 10مـــادة )
 بعد اخذ رأى صاحب ويشترط أن يكون متفرغا لمنصب العميد تخصصات المعهداحد  المتخصصين فى

 المعهد.

 

د لك في حدوالمالية ذ( : يقوم عميد المعهد بتصريف أمور المعهد وإدارة شئونه التعليمية واإلدارية و11مـــادة )
لوائح انين والومجلس ادارة المعهد ووفقا الحكام القو  لشئون المعاهديرسمها المجلس األعلى السياسة التي 

 :، وعلى األخص والقرارات المعمول بها

 .تنفيذ الخطة التعليمية فى المعهداإلشراف على متابعة  .1

 التنسيق بين األجهزة الفنية واإلدارية واألفراد والعاملين بالمعهد. .2

ألخرى ا عدةين والفئات المسايعهد من هيئة التدريس والفنتقديم اإلقتراحات بشأن إستكمال حاجة الم .3
 .والمنشآت والتجهيزات واألدوات وغيرها

س ورئي وحفظ النظام داخل المعهد وابالغ رئيس القطاع المختص مراقبة سير الدراسة واإلمتحانات .4
حد االى  سبسير العمل بالمعهد او ما ين بحسناإلدارة المركزية المختص عن كل ما من شأنه المساس 

 اعضاء هيئة التدريس.

 اإلشراف على األجهزة اإلدارية للمعهد ومراقبة أعمالها. .5

 عهد.ملمتعلقة باية اليكون لعميد المعهد السلطات المخولة لوكالء الوزارة بالنسبة لألعمال المالية واإلدار .6

 

 سي تقريرًال عام دراكلعالي في نهاية ( : يقدم عميد المعهد إلى رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم ا12مـــادة )
حققه  د وماعن شئون المعهد التعليمية واإلدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضًا ألوجه نشاط المعه
وعرض  تنفيذومستوى أداء العمل به وشئون الدراسة واالمتحانات ونتائجها وبيان العقبات التي أثرت في ال

رض ل العتالفي العيوب على أن يعرض التقرير على مجلس إدارة المعهد قبالمقترحات بالحلول المالئمة ل
 .إلبداء الرأى فيها توطئة للعرض على المجلس األعلى لشئون المعاهد
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مام ويمثله أ فيه لداخلييتولي عميد المعهد تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمعهد وحفظ النظام ا( : 13مـــادة )
لتعليمية احي الغير، وهو المسئول عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة المعهد وعن تنظيم النوبا القضاء وفي صالته

ر أيه في سيمنه رواإلدارية والمالية للمعهد وعليه تقديم تقرير إلي مجلس اإلدارة في نهاية كل عام دراسي يض
ويعاون  هية.ضيه والترفيالت التعليمية واإلجتماعية والريااالعمل بالمعهد ومدي تقدمه ونشاطه في كل المج

 .لما يقرره مجلس اإلدارةالعميد العدد الالزم من الفنيين واإلداريين وغيرهم وذلك وفقًا 

 

 ( وكالء المعهد3) 

 المعهد الء(: وك14مـــادة )

ن ى ا، عللىعاعلى ترشيح العميد وذلك بقرار من وزير التعليم ال اللمعهد بناءوكيلين أو  تعيين وكيل يجوز
 . هالمعهد عند غياب مقام عميد، ويقوم أقدم الوكالء الترشيح اختصاصات الوكيل يتضمن

 

 : اختصاصات وكيل المعهد (15مـــادة )

لطالب اشئون بيختص وكيل المعهد لشئون التعليم والطالب بشئون الدراسة والتعليم فى مرحلة البكالوريوس و 
 ، ويختصهدالمع رير دورية للعميد لعرضها على مجلس إدارةالثقافية والرياضية واإلجتماعية ويقوم بتقديم تقا

ل خدمة ى مجاوكيل المعهد لشئون البيئة وخدمة المجتمع باإلشراف على المؤتمرات والندوات ونشاط المعهد ف
 المجتمع وتنمية البيئة.

 

 ( األقسام العلمية4)

 تشكيل مجلس القسم : (16مـــادة )

ألكثر ايه على فمن المدرسين  ومن خمسة تذة واألساتذة المساعدين في القسم يتألف مجلس القسم من جميع األسا
رسين في  المد يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة باألقدمية في  وظيفة مدرس، على اال يتجاوز عدد

 باقي أعضاء هيئة التدريس فيه .  عنالمجلس 

رشيح ضوء ت فياألساتذة المساعدين فى القسم ساتذة أو ويقوم مجلس اإلدارة بتعيين رئيس القسم من بين األ
ن مكليًا  باص ندخصاإلدارة انتداب أحد األساتذة أو األساتذة المساعدين في الت كما يجوز لمجلس .عميد المعهد

فترة جدد لت ثالث سنوات على أن تكون فترة رئاسة القسم لمدة  احدي الجامعات المصرية لإلشراف على القسم.
 .أو األساتذة المساعدين وذلك في حالة خلو القسـم من األساتذة  واحدة

 

 : اختصاصات مجلس القسم (17مـــادة )

 عهدميد المفي ضوء المقترحات المعروضة من ع يحدد مجلس اإلدارة  سلطات واختصاصات مجالس األقسام
 .تهوتعديال 1972لسنة  49وذلك كله فى ضوء ما ورد بقانون تنظيم الجامعات رقم 
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 احكام عامة للمجالس واللجان:  (18) مـــادة 

و أرئيس يدعو رؤساء المجالس ومقرري اللجان الى انعقادها مره على األقل كل شهر وكذلك يدعو ال .1
 سبب.ممقرر المجلس أو اللجنة إلى اإلجتماع إذا طلب ذلك أغلبية مطلقة من عدد أعضائه بكتاب 

يا للجان سنوالس أو و اللوائح أمينها تختار كل من المجاأدد القانون فيما عدا المجالس او اللجان التى يح .2
 جلساتأمينا لها من بين أعضائها، ويتولى أمين كل مجلس أو لجنة اإلشراف على تحرير محاضر ال

 وإثباتها في سجل خاص يوقعه مع رئيس المجلس ويرفعه الى عميد المعهد. 

 

تصدر دد أعضائه وو اللجنة صحيحا إال بحضور األغلبية المطلقة لعيكون انعقاد المجلس أ ال : (19مـــادة )
 القرارات بأغلبية األصوات فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 

 

بيًا من يحدد رئيس المجلس جدول أعمال كل جلسة ولكل عضو من األعضاء أن يطلب كتا : (20مـــادة )
 مةثان كات قد تجد وتتلى فيها ثم يقرر المجلس ما إذا الرئيس أثناء الجلسة عرض ما يرى من موضوع

 شأنها. محل للمداولة وإتخاذ الالزم فى

 

تخصصين تشكل المجالس من بين أعضائها أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والم : ( 21مـــادة )
 لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة موضوعات معينة تدخل في اختصاصها. 

 

 معهد( أمين ال5)

دارية لمالية واإلمجلس إدارة المعهد. ويتولى متابعة األعمال اعيين أمين المعهد بقرار من ( : ُي22مـــادة )
ن ا يضمن حسمل بموالتنسيق بين أقسامها المختلفة وفقا للقرارات والقواعد التنظيمية واإلجراءات المنظمة للع

 عهد.سير العملية التعليمية بالمعهد تحت إشراف عميد الم
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 الباب الثالث

 ( شئون العاملين والنظم الوظيفيــــــــــة )
 .نهم يعيالوظيفيه والقوانين الخاضعين لها وشروط ت مشئون العاملين بالمعهد والنظيوضح هذا الباب 
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 الباب الثالث

 شئون العاملين والنظم الوظيفيــــــــــة

 الفصل األول

 شئون العاملين بالمعهد

 

 : القوانين التى يخضع لها أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد (23مـــادة )

ضاء هيئة لى أعتسرى فى شأن العاملين بالمعهد أحكام قانون العمل وقانون التأمينات اإلجتماعية كما يطبق ع
الندب ولنقل ن وامن احكام فيما يتعلق بالتعييالتدريس بالمعهد ما يطبق على نظرائهم بالجامعات الحكومية 

 لية الخاصة.بشأن تنظيم المعاهد العا 1970لسنة  52انون قواإلعارة واألجازات وبما ال يتعارض مع احكام 

 

 : شروط التعيين بالمعهد (24مـــادة )

 :  المعهد والقائمين بالتدريس وسائر العاملين الشروط التالية يجب أن يتوافر فى عميد

لتعليم زارة اوعلى ان يكون ذلك بموافقات مستقلة من و هورية مصر العربية أن يكون متمتعًا بجنسية جم .1
 العالى .

رد إليه  كن قديأال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو األمانة مالم  .2
 إعتباره.

مض على لم يالعامة و أال يكون قد سبق فصله تأديبيًا من خدمة الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات .3
 الفصل خمسة أعوام على األقل.

 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. .4

تعليم زير الون بقرار من وتعي،  أن يكون حاصاًل على المؤهل الدراسى أو الخبرة الالزمة لشغل الوظيفة .5
 .العالى المؤهالت الالزمة وشروط الخبرة ومددها

 صحة.يقرره وزير التعليم العالى باالتفاق مع وزير ال ان تثبت لياقته صحيا وفق النظام الذى .6

 للسن وفقا عن الحد األقصى ويتجاوز،   ستين علىزيد تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة ميالدية وال تاال  .7
 تضعها وزارة التعليم العالى.التى للقواعد 

 

 معهد الشروطوالعاملين بال يتوافر فيمن يعين بالمعهد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم : (25مـــادة )
لية الخاصة والئحته والئحته التنفيذية وبقانون المعاهد العا 72( لسنة 49الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم )

 التنفيذية والالئحة الداخلية للمعهد.

ة دارجلس اموذلك بقرار من بناءا على ترشيح عميد المعهد  ويجوز تعيين اساتذة متفرغين من ذوى الخبرة 
 على موافقة وزير التعليم العالى. االمعهد بناء
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يستحق العامل عند التعيين بداية األجر المقرر للوظيفة طبقا لجدول المرتبات المعتمد من مجلس   : (26مـــادة )
، ويجوز ويشترط اال يقل عن مرتبات العاملين بالجهات الحكومية إدارة المعهد اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل

وافقة مجلس إدارة  المعهد على تعيين العامل الذى تزيد مده خدمته الفعلية التى تتفق وطبيعة العمل عن المدة م
جر التعيين عن كل سنه من السنوات الزائدة قيمة أن يضاف الى بداية أالمطلوب توافرها لشغل الوظيفة و

يجوز بموافقة مجلس إدارة المعهد تعيين العامل  االخبرة الزائدة، ،كم هوظيفة هذالعالوة الدورية اذا ما تطلبت ال
تاريخ الحصول على اد بمدة الخبرة الفعلية السابقة الوظــيفة دون االعتد المستوفي لشروط التأهيل الالزمة لشـغل

جدول ي بداية المستويات المختلفة في ، ويجوز لمجلس إدارة المعهد ان يعيد النظر فعلى المؤهل المطلوب
 ي ضوء المتغيرات االجتماعية العامة.المرتبات ف

 

رار الوزارى رقم فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة والق 1970لسنة  52القانون رقم  يطبق : (27مـــادة )
 . إلجتماعيةمينات االصادر بالالئحة التنفيذية للقانون المشار اليه وقانون العمل وقانون التأ 1987لسنة  1088

 

سي لتدريس ومدرلألساتذة الزائرين وأعضاء هيئة ا ت مقدمًاألعميد المعهد صرف مرتبات ومكاف : (28مـــادة )
رف ما يص على اال يتجاوزاللغات وغيرهم من خارج الجمهورية بعد تسلمهم العمل وذلك في حاالت الضرورة 

يهما أشهور  و ثالثةأ كل مره ما يعادل مرتب او مكافأة شهر وعلى ان تخصم القيمة خالل مدة العقدمنها في 
 قل.أ

 

ركين جميع المشافآت اعمال اإلمتحانات لتحدد قيمة مكافآت التدريس ألعضاء هيئة التدريس ومكا: (29مـــادة )
ن م 137مادة ء بالووفقا لما جا طبقا ألحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له

 .1987نة لس  1088رقم القرار الوزارى 
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 الفصل الثاني

 نظام تأديب العاملين بالمعهد

 

 معهدالجزاءات التى توقع على اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بال : (30مـــادة )

 المعهد :بوالعاملون هم يومعاون التدريس ةلى أعضاء هيئاآلتيه ع الجزاءاتيجوز توقيع 

 اإلنذار. .1

 جاوز خمسة عشر يوما.الخصم من المرتب لمدة ال ت .2

 الوقف عن العمل بمرتب أو بدون مرتب لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر. .3

 الفصل من المعهد. .4

 الفصل من المعهد مع الحرمان من االشتغال بالتعليم. .5

 

 : سلطات توقيع الجزاءات (31مـــادة )

. وله  ن بالمعهدمعينيوالعاملين اليهم ومعاون لعميد المعهد توقيع عقوبة االنذار بالنسبة الى أعضاء هيئة التدريس
سبة للعاملين من يوما ولمرتين على االكثر فى السنة ، بالن 15توقيع عقوبة الخصم من المرتب لمدة ال تتجاوز 

 ببا.لك مسغير أعضاء هيئة التدريس ، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم ، ويكون قرار العميد فى ذ

لى اخ إبالغه تاري الدارة من القرار التأديبى الصادر من العميد خالل ثالثين يوما منويجوز التظلم الى مجلس ا
 .الموظف أو عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئة المعاونة 

، ت السابقةلعقوباسلطة إلغاء القرار الصادر  بتوقيع العقوبة أو تعديلها بتخفيضها فى حدود ا اإلدارةولمجلس 
يخ إبالغ ن تاريحيل العضو أو العامل الى مجلس التأديب ،وذلك خالل ثالثين يوما م وله فى جميع االحوال أن

 مجلس اإلدارة بالقرار.
 أما العقوبات األخرى فال يجوز توقيعها إال بقرار من مجلس التأديب.

ماسة ور  ألموال يجوز لمجلس التأديب توقيع عقوبة الفصل من المعهد مع الحرمان من االشتغال بالتعليم إال
 بالشرف واالمانة.

 

 : تشكيل مجلس التأديب االبتدائى (32مـــادة )

 : يشكل مجلس التأديب االبتدائى ألعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد على النحو االتى

 اثنان من أعضاء مجلس اإلدارة يختارهما المجلس. .1

 .ىلفتوا ل يختاره رئيس إدارةعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة نائب على االق .2

 .إدارة المعهد وتكون الرئاسة لمن يعينه مجلس 

ر راضمن قويت العميد ،ويصدر القرار باإلحالة الى مجلس التأديب من مجلس إدارة المعهد بناءا على طلب 
 . اإلحالة بيانا بالتهم المنسوبة الى عضو هيئة التدريس أو الى العامل

وما عليه بعلم الوصول بصورة من القرار قبل انعقاد المجلس بخمسه عشر ي ويجب إخطاره بخطاب موصى
 على االقل مع دعوته للحضور.
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ذى تجريه يق الويصدر قرار اإلحالة بالنسبة لعميد المعهد من وكيل وزارة التعليم العالى المختص بعد التحق
 . الوزارة

 على النحو اآلتى : وتكون محاكمة عميد المعهد أمام مجلس تأديب ابتدائى يشكل

 عضو يختاره مجلس اإلدارة من بين أعضائه.    .1

 عضو يختاره مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة من بين أعضائه. .2

 .مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يختاره رئيس اإلدارة  .3

 .تأديب االبتدائى مسبباويكون قرار مجلس ال وتكون الرئاسة لمن تعينه وزارة التعليم العالى.

 

 : استئناف قرارات مجلس التأديب (33مـــادة )

مجلس  قرار يجوز لمن صدر ضده القرار ولمجلس إدارة المعهد ووكيل وزارة التعليم العالى المختص استئناف
ن خطار مخ إتاري التأديب ويرفع االستئناف بتقرير يقدم الى وزارة التعليم العالى وذلك خالل ثالثين يوما من

 صدر فى حقه قرار مجلس التأديب االبتدائى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

 

 : تشكيل مجلس التأديب االستئنافى (34مـــادة )

عضاء أن من يشكل مجلس التأديب االستئنافى برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة وعضوية اثني
 هما المجلس.مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة يختار

 وتكون قرارات المجلس مسببة ونهائية.

حددها لتي يوإذا صدر قرار المجلس بعقوبة الفصل مع الحرمان من االشتغال بالتعليم وجب نشره بالطريقة ا
وات من اني سنوال يجوز لمن وقعت عليه هذه العقوبة مزاولة المهنة إال بعد مضي ثم،  وزير التعليم العالي

 تاريخ القرار.
 

 : اإليقاف عن العمل (35مـــادة )

قيق التح لمجلس اإلدارة أن يقرر وقف عضو هيئة التدريس أو العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة
 ز أن تزيد يجووال ذلك ، ويصدر قرار الوقف بالنسبة الى عميد المعهد من وكيل وزارة التعليم العالى المختص.

رف صمل وقف ويترتب على قرار وقف العا بموافقة مجلس التأديب االبتدائى.مدة الوقف على ثالثة أشهر إال 
 نصف مرتبه.

 ويجب عرض األمر على مجلس التأديب االبتدائى فورا لتقرير صرف أو عدم صرف النصف الموقوف من
يقرر  الوقف وجب صرف المرتب كامال حتى المرتب فإذا لم يعرض األمر عليه خالل عشرة أيام من تاريخ

 لمجلس ما يتبع فى شأن نصف المرتب الموقوف.ا
ليه فإذا إالمر وعلى مجلس التأديب االبتدائى أن يصدر قراره فى هذا الشأن خالل عشرين يوما من تاريخ رفع ا

إن به، فبرئ العامل أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة اإلنذار صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من مرت
 لسلطة التى وقعت العقوبة ما يتبع فى شأن المرتب الموقوف صرفه.عوقب بعقوبة أشد تقرر ا
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 الباب الرابع

 ( الشئون الماليـــــــــة )
ديريه  ه التقالشئون المالية للمعهد والتى تشمل إيرادات المعهد ونفقاته وإعداد الموازنيوضح هذا الباب 

 وإعتمادها .
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 الباب الرابع

 ــــــــةالشئون الماليـ

 حافظة علىشأنة الم ( : تنظم أحكام هذه الالئحة كافة المعامالت المالية الخاصة بالمعهد وكل ما من36مـــادة )
 أمواله ونظام الضبط الداخلي به وقواعد الصرف والتحصيل وسلطات اإلعتماد .

 

لتالي ن العام امفي آخر أغسطس  ( : تبدأ السنة المالية للمعهد في أول سبتمبر من كل عام وتنتهي37مـــادة )
لميزانية ثالثة اسبتمبر من كل عام وإذا جاوزت  15ويقدم الحساب الختامي للمعهد إلى الوزارة في موعد أقصاه 

 تعابه .أيحدد آالف جنية وجب اعتماد الحساب الختامي من أحد المحاسبين القانونيين يختاره مجلس اإلدارة و

 

 رادات من  :( : تتكون اإلي38مـــادة )

 المقررة على الطالب .االضافية المصروفات الدراسية و 

 . حصة المعهد من إيراد الجمعية التى يتبعها 

 . اإلعانات والتبرعات 

 . اإليرادات األخــــرى 

 

ن هذه ( : تودع جميع إيرادات المعهد في أحد المصارف فى حساب مستقل. واليجوز الصرف م39مـــادة )
وفاة ت مستاألغراض المخصصة لها طبقا لالئحة الداخلية ويكون الصرف بناء على مستندا ادات إال فىاإلير

 المعهد. عميدومعتمدة من 

 

 : تتكون النفقات السنوية من  : (40مـــادة )

 هم .عها عنأجور العاملين فيه وغيرها من الحقوق المالية المقررة لهم أو التى يلتزم المعهد بدف .1

 بنى المعهد.القيمة اإليجارية لم .2

 .% من ثمنها10ستديمة بما اليجاوز أقساط إستهالك وتكاليف صيانة األثاث والعهد الم .3

 % من القيمة اإليجارية .25تكاليف صيانة المبنى بما ال يجاوز  .4

(  2ند )حكم البدوق دعم المعاهد العالية الخاصة  وفقا ليدفع من جملة المصروفات الدراسية إلى صن ما .5
 .1970لسنة  52( من القانون  50من المادة ) 

 .منه  % 4حق صاحب المعهد فى فائدة رأس المال بحيث ال تجاوز  .6
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 فى نهاية العام وفقا لما يلى : ( : يوزع صافى الربح الذى تسفر عنه الميزانية41مـــادة )

دم ستخك تحتى يبلغ ما يوازى نفقات سنة كاملة وإذا جاوز اإلحتياطى ذل احتياطى المعهد% لدعم 20 .1
 لعالي . ليم االزيادة فى تحسين الخدمة التعليمية بالمعهد بالشروط واألوضاع التى تحددها وزارة التع

لتى اتشجيعية أو خدمات وفق النظم  مكافأت% للعاملين بالمعهد فى صورة منح أو عالوات أو 25 .2
 تضعها وزارة التعليم العالي .

 % لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.5 .3

صناعيًا  % إذا كان المعهد15% من رأس المال تزاد إلي 4باقى الربح لصاحب المعهد بما ال يجاوز  .4
 المادة . ( من هذه1أو تكنولوجيًا. فإذا جاوز ذلك إستخدمت الزيادة على النحو الوارد فى البند )

 

م صاحب يقو هم كفايتعند عدزانية المعهد يسدد من اإلحتياطى و( : فى حالة وجود عجزفى مي42مـــادة )
 لية .عوام التاى األالمعهد بسداد العجز، ويكون له الحق في استرداد ما قام بسداده من اإلحتياطى الذى يتكون ف

 

والنفقات  خاصة به تشمل جميع اإليرادات المنظور تحصيلهاتقديريه يكون للمعهد موازنة  : (43مـــادة )
 ام التالىن العمد والتى تبدأ من أول سبتمبر وتنتهى في  آخر أغسطس المقرر صرفها خالل السنه المالية للمعه

 ويعتمد مجلس إدارة  المعهد مشروع الموازنة.

 

 للمعهد . اط المالى( : تعتبر الموافقة على مشروع الميزانية أحد أساليب الرقابة الفعلية على النش44مـــادة )

 

ى فصول المتبعة اد وضع المجموعة الدفترية طبقا للقواعد واألمجلس إدارة المعهد بإعد يقوم   ( :45مـــادة )
ة المستندي لدورةالنظم المحاسبية وبدون إخالل بما تنص علية القوانين السارية فى هذا الشأن وكذا ا

يانات إتاحة البوتامة التى تتفق وإنتظام القيد في هذه المجموعة الدفترية وبما يكفل الرقابة المالية ال
 بما ييسر عملية الرقابة وكفائة الضبط الداخلي.الالزمة 

 

يل تالم وتحص( : يحدد مجلس إدارة المعهد القرارات المنظمة لتحديد العاملين المصرح لهم بإس46مـــادة )
ال ة على أمومحافظالمبالغ النقدية وكذلك إيداع النقدية بالبنك وتحديد إجراءات التأمين بما يحقق ال

 ا فى حالة السرقة أو الفقد أو خيانة األمانة .المعهد والحصول عليه

 

ا يضمن المعهد بمبمجلس إدارة المعهد القواعد المنظمه للعمل باإلدارة المالية والخزينه  ( : يضع47مـــادة )
 . مقتنياتهافظه على أموال المعهد وححسن سير وإنتظام العمل والم

 

بما  ات الطالبلمنظمه لتقسيط المبالغ المستحقه من مصروفمجلس إدارة المعهد القواعد ا ( : يضع48مـــادة )
 ال يتعارض مع مصلحة العمل بالمعهد وذلك في الحاالت التى تعرض على المجلس .
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 شراء احتياجات المعهد:  (49مـــادة )

راء لشان يتم العامة أو المحدودة كما يجوز ا يكون شراء احتياجات المعهد عن طريق المناقصات أو الممارسة
لمزايدات ات واويسترشد فى ذلك بقانون المناقص المعهد باألمر المباشر وفى الحدود المعتمدة من مجلس إدارة

 . 98/  1367والئحته التنفيذية رقم  98/  89رقم 

تنظيم ب، ويصدر  ليةيجوز لوزارة التعليم العالى أو المجالس المحلية أن تمنح المعهد إعانة ما  : (50مـــادة )
قبل معهد أن يوز للاإلعانات وشروط منحها قرار من وزير التعليم العالى باالتفاق مع وزير الخزانة. وال يج هذه

 إعانات أخرى بعد الحصول على موافقة وزير التعليم العالى.

 

تى يقررها وزير الرسوم اإلضافية ورسوم القيد والمصروفات السنوية ال يؤدى الطالب الوافدون( : 51) مـــادة
العملة  كون هذهتبالعملة األجنبية التى يحددها على أساس سعر العملة وقت السداد ويشترط أن العالى التعليم 

 قابلة للتحويل وتستخدم حصيلة هذه الرسوم فى تحسين الخدمة التعليمية بالمعهد.

 

 :  (52) مـــادة

ؤدى ات الخاصة التى تتحدد المصروفات الدراسية واإلضافية ورسوم اإلمتحان وغيرها من الخدم .1
 .العالى للطالب ونظام سدادها بالمعاهد الخاصة بقرار من وزير التعليم

وز ان ه ويجيجرى تعديل المصروفات الدراسية واإلضافية بناء على تقرير تقييم المعهد وبحث ميزانيت .2
من  قراربل يقترح جهاز التعليم الخاص تعديل المصروفات الدراسية واإلضافية وغيرها ويصدر التعدي

 .العالى  وزير التعليم

وال  لحاالت اإلعفاء من المصروفات المصروفات% من جملة 5 التقل عن  يخصص المعهد نسبة .3
ضعها يالتى  ويكون اإلعفاء طبقا للقواعد العالىيجوز تخفيض هذه النسبة إال بموافقة وزير التعليم 

  .والكوارث والتفوق ية مجلس إدارة المعهد آخذا فى اإلعتبار الحاالت اإلجتماع

 

 حكم عام 

 1088ر الوزارى رقم الصادرة بالقرا والئحته التنفيذية 1970لسنة  52أحكام المواد الواردة بالقانون  يتم تطبيق
 مالم يرد به نص بهذه الالئحة. والقرارات الوزارية المعدلة على المعهد في 1987لسنة 
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 الخامسالباب 

 ( بيةالتحادات الطالورعاية الطالب وا ونظام التأديب ن الطالبئوش )

 
ونظام تأديب الطالب ورعاية  ) القبول والتجويل (  الطالب شئونليحتوى هذا الباب على القواعد المنظمة 

. االتحادات الطالبيةالطالب و
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 الفصل األول

 شئون الطالب

معي نهاية كل عام جا المجلس األعلى لشئون المعاهد فيبعد أخذ رأي العالى وزير التعليم  يحدد  : ( 53)  مـــادة

ي العام فجاته عدد الطالب من أبناء جمهورية مصر العربية أو غيرهم الذين يقبلون في كل معهد في ضوء احتيا

 .بولهمالجامعي التالي من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة ونظام ق

 

 أن يثبت حضوره بالطريق الذي يحدده المعهد. بالمعهدعلى كل طالب مقيد :  ( 54)  مـــادة

 

القيد  أن يجمع بين ال يجوز للطالب أن يقيد اسمه في أكثر من معهد في وقت واحد وال يجوز له : (  55)  مـــادة

هادة سبق لى شول عفي معهد غير تابع للوزارة أو أي كلية جامعية وال يجوز إعادة قيد الطالب بأي معهد للحص

 له الحصول عليها ، كما ال يجوز إعادة قيده للحصول على شهادة أخرى من معهد مماثل.

 

الية المعاهد العويجوز أن يقبل بالمعاهد الطالب اللذين استنفذوا مرات الرسوب في الكليات  : ( 56)  مـــادة

 وفقًا للقواعد اآلتية:

فيها  لتي يلتحقسنة المعهد العالي في السنة الدراسية السابقة على الأن يكون الطالب مقيدًا في الكلية أو ا .أ
 بالمعهد.

د في عام المعهبأن يكون حاصاًل في الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على مجموع يؤهله لاللتحاق  .ب
لطالب اؤالء حصوله على تلك الشهادة أو في عام التحاقه بالمعهد أيهما أفضل للطالب. ويكون التحاق ه
اإلدارة  رئيس بالسنة األولى مستجدين ، وتقدم أوراق هؤالء الطالب إلى المعهد ويكون قبولهم بقرار من

 .رة المعهد وبموافقة مجلس إدا للتعليم الخاصالمركزية 
 

 يجوز قيد وإعادة قيد الطالب في الحاالت اآلتية: : ( 57)  مـــادة

 قيده لعذر مقبول.الطالب المستجد الذي لم يستكمل إجراءات  .1
 لطالب الذي سحب أوراقه وهو مقيد بالمعهد وقدم عذرًا.ا .2
 الطالب الذي لم يتقدم لمكتب التنسيق في سنة حصوله على الثانوية العامة لعذر مقبول. .3

 لمعهد علىدارة اس إبموافقة مجلاو ويكون القيد أو إعادة القيد بقرار من رئيس اإلدارة المركزية المختص  
لب ا الطاتنقضى دون ان يقيد فيهوال ، وفى جميع هذه الحاالت يعتبر عام رسوب السنة التى حسب األح

 نفسه.
 
 شروط القبول والقيد : ( 58 ) مـــادة

 :المعهد يشترط فى قيد الطالب فى 
هادات من الش او ما يعادلهاشعبة علمى رياضيات  ان يكون حاصال على شهادة الدراسة الثانوية العامة  .1

 .سنوات ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية 5،  3ية واألجنبية والثانوية الصناعية العرب
ى يحددها د التان يثبت الكشف الطبى خلوه من األمراض المعدية وصالحيته لمتابعة الدراسة وفقا للقواع .2

 المجلس األعلى لشئون المعاهد.
 لداخلية للمعاهد.ان يكون متفرغا للدراسة بالمعهد وذلك وفقا ألحكام اللوائح ا .3
 .ان يكون محمود السيرة حسن السمعة .4
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 يتم تحويل ونقل قيد الطالب فيما بين المعاهد وفق القواعد اآلتية: :  ( 59مـــادة ) 

الطالب  ا كانال يجوز النظر في تحويل الطالب المقيدين بالفرقة األولى بين المعاهد المتناظرة إال إذ .1
ل تم التحوي، وي ع الذي وصل إليه القبول في المعهد المطلوب التحويل إليهحاصاًل على الحد األدنى للمجمو

القبول  ل إليهالمعهدين أما إذا كان الطالب غير حاصل على الحد األدنى للمجموع الذي وص عميدىبموافقة 
 م أوالعا في المعهد المطلوب التحويل إليه فيجوز تحويله ألسباب مرضية معتمدة من القومسيون الطبي

 لظروف اجتماعية يقرها مجلس إدارة المعهد بالنسبة للمعاهد الخاصة.
ى ن معهد إلأو م يجوز نقل قيد الطالب المنقول إلى فرقة أعلى من الفرقة األولى بأي من الكليات الجامعية .2

ي فقبول معهد غير مناظر بشرط أن يكون حاصاًل على الحد األدنى لمجموع الدرجات الذى وصل إليه ال
 طالب وذلكضل للهد المطلوب النقل إليه سنة حصوله على الشهادة الثانوية أو السنة الجارية أيهما أفالمع

 المعهدين وفي هذه الحالة يكون قيد الطالب في أولى فرق الدراسة بالمعهد. عميدىبموافقة 
عدم طة للشريجوز نقل قيد الطالب المفصولين بغير الطريق التأديبي من الكليات العسكرية أو كلية ا .3

ولى بشرط أن سنوات مستجدين بالفرقة األ 4الصالحية للحياة العسكرية بالمعاهد التي مدة الدراسة بها 
امة ، وية العإن وجدت سنة حصوله على الثان –يكون الطالب حاصاًل على المجموع الكلي والمواد المؤهلة 

ة ية الالحقلدراسلطالب خاللها أو في السنة اوأن يكون تقديم طلب االلتحاق في السنة الدراسية التي فصل ا
 اق .لب االلتحمه بطبها على األكثر إذا كان فصله قد تم بعد بدء الدراسة بالمعهد في السنة السابقة على تقد

لرسوب افرص  يشترط في جميع الحاالت السابقة أال يكون الطالب المطلوب تحويله أو نقل قيده قد استنفذ .4
ل إليه لتحويافصل بسبب تأديبي كما يشترط تقديم طلب التحويل في المعهد المطلوب  وأال يكون الطالب قد

الي لبدء ر التقبل بدء الدراسة ويجوز لمجلس إدارة المعهد عند الضرورة القصوى قبول التحويل خالل الشه
 الدراسة. 

 وفي جميع الحاالت يشترط مراجعة وموافقة رئيس اإلدارة المركزية المختص.

 

زارة وج التي تضعها طبقاً للنماذبشئون الطالب معهد السجالت الالزمة لتنظيم العمل الحفظ في ي : ( 60)  دةمـــا

بيانات ت جميع اللسجالالتعليم العالي للمعاهد الحكومية على أن تكون هذه السجالت باللغة العربية وتقيد في هذه ا

مة بخاتم ومختو الرسمية وتكون صفحاتها بأرقام مسلسلةالتي تقررها الوزارة وتعتبر هذه السجالت من األوراق 

 جهاز التعليم الخاص بالوزارة على الصفحة األولى واألخيرة.

 ويعد المعهد على وجه الخصوص السجالت والملفات والدفاتر الموضحة بعد باللغة العربية:

اتبات ألوراق والمكا –ملف خاص لكل طالب مقيد بالمعهد ويشتمل طلب االلتحاق على شهادة الميالد  .1
 وتحفظ هذه الملفات مرتبة ومبوبة في مكان خاص بالمعهد. لبالمتعلقة بالط

فرقة  ي كلقيدهم ف ق الدراسة المقيدين فيها وعدد سنىسجل لقيد أحوال الطالب وتكتب فيه أسماؤهم وفر .2
مهنتهم هم وياء أموروأحوالهم وأعمارهم وتاريخ قيد كل منهم ألول مرة بالمعهد كما يقيد به أسماء أول

ت تسجيل بطاقابومحال إقامتهم وتاريخ الفصل بالنسبة لكل طالب كما يحتفظ جهاز التعليم الخاص بالوزارة 
 الخاصة. معاهدطالب معاهد التعليم العالي الخاص وتكون بياناتها مطابقة للبيانات الواردة في سجالت ال

 سجل لقيد حضور الطالب وغيابهم. .3
رات التقديامتحانات النقل لطالب المعهد ويتضمن أسماء الطالب ونتائج امتحاناتهم وسجل خاص بنتائج  .4

خاص يم الالتي يحصلون عليها في هذه االمتحانات ومدة القيد في كل فرقة دراسية ويحتفظ جهاز التعل
 كومية.حرة البالوزارة بسجالت نتائج االمتحانات النهائية على غرار ما هو متبع بالنسبة لمعاهد الوزا

 
تم بخاتم يعطى كل طالب بطاقة شخصية خاصة تلصق عليها صورته ويوقعها عميد المعهد وتخ:  (61مـــادة )

رات ، وال يسمح الى طالب بحضور الدروس والمحاضديم هذه البطاقة فى كل شأن دراسىالمعهد ويجب تق
 يحمل بطاقته. وبتأدية االمتحانات إال إذا كان والتمرينات العملية
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 لفصل الثانيا

 ام تأديب الطالب ـــــــنظ

 
 نظام تأديب الطالب : (62مـــادة )

 .ما بعدمبين فيوالمرخص لهم بتأدية االمتحان من الخارج للنظام التأديب ال بالمعهد يخضع الطالب المقيدون 
 

 المخالفات التأديبية  : (63مـــادة )
 كل ما يأتى : تعتبر على االخص مخالفات تأديبية 

ضور عن حرمدبألعمال المخلة بنظام المعهد أو تعطيل الدراسة أو التحريض عليه وكذلك االمتناع الا .1
 الدروس والمحاضرات وغيرها التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.

 كل فعل مخل بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل المعهد أو خارجه. .2

 ء الواجب له ، وكل غش فى امتحان أو المشروع فيه.كل إخالل بنظام االمتحان أو الهدو .3

 كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها. .4

 كل تنظيم داخل المعهد واالشتراك فيه بدون ترخيص سابق من مجلس إدارة المعهد. .5

 .لمعهدق من عميد اتوزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط للمعهد أو جمع توقيعات بدون ترخيص ساب .6

 .للياقةاالعتصام داخل مبانى المعهد أو االشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام واآلداب وا .7
 

 : التلبس بالغش او الشروع فيه (64) مـــادة 
ب عنه من عام االمتحان أو من ينو كل طالب يضبط متلبسا بالغش فى االمتحان أو الشروع فيه يخرجه رئيس

 االمتحان د هذان ويحرم من دخول االمتحان فى باقى المقررات ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواقاعة االمتحا
 ويحال إلى لجنة التأديب.

ه بطالن ب عليأما فى األحوال األخرى فيبطل االمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس إدارة المعهد ويترت
 واقعة الغش. الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف

 
 لعقوبات التأديبية التى توقع على الطالب، وهى:ا : (65مـــادة )

 التنبيه شفاهة أو كتابة. .1

 اإلنذار. .2

 الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهرا. .3

 الفصل من المعهد لمدة ال تجاوز شهرا. .4

 إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر. .5

 عام دراسى أو أكثر.الفصل من المعهد لمدة  .6

 الحرمان من تأدية االمتحان فى جميع المواد لمدة سنة دراسية أو أكثر. .7

غ ان ، ويبلالمتحلالفصل النهائى من المعهد ، ويترتب عليه إلغاء قيد الطالب بالمعهد وحرمانه من التقدم  .8
 هذا القرار الى المعاهد األخرى.

ر لى ولى أمإقرار لعقوبة التأديبية داخل المعهد، ويجب إبالغ الويجوز إلدارة المعهد إعالن القرار الصادر با
 لتعليم أناوزير الطالب.وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبية الشفوى فى ملف الطالب.ول

 ار.القر يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثالث سنوات على األقل من تاريخ صدور
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 : الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات  (66مـــادة )

ما عالسابقة  لمادةأعضاء هيئة التدريس بالمعهد ، ولهم توقيع العقوبتين األولى والثانية الواردة فى ا .1
 يقع من الطالب أثناء الدروس أو المحاضرات والتمرينات العملية واألنشطة المختلفة.

 سابقة.ادة التوقيع العقوبات األربعة األولى المبينة فى المعميد المعهد أو الوكيل المختص، وله  .2

 المبينة فى المادة السابقة. مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات .3

لتهديد الة احوفى حالة حدوث أى اضطراب أو إخالل بالنظام يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة أو االمتحان أو 
 صلمختاكزية خولة لمجلس التأديب وأن يعتمدها رئيس اإلدارة المربذلك يتولى عميد المعهد االختصاصات الم

لنهائى فصل اعلى أن يعرض األمر خالل أسبوعين من تاريخ العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بال
 من المعهد، وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.

 

ال بعد التحقيق مع إ (90)( وما بعده من المادة 4وبات الواردة فى البند )ال توقع عقوبة من العق : (67مـــادة )
 ه فى سماعقط حقسالطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه ، فإذا لم يحضر فى الموعد المحدد للتحقيق 

 أقواله.

 

كون ت (90)مادة ة وفقا للالقرارات التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبي : (68مـــادة )
ن تاريخ مسبوع نهائية ومع ذلك تجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابيا أمام مجلس التأديب وذلك فى خالل أ

الب أو ص الطإعالنه إلى الطالب أو ولى أمره، ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخ
 بول.ولى أمره وتخلف عن الحضور بغير عذر مق

ار القر ويجوز التظلم من قرار التأديب بطلب يقدمه لعميد المعهد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور
 ولمجلس إدارة المعهد أن يلغى العقوبة أو يخفضها.

 

ه وعضوية يشكل مجلس تأديب المعهد الخاص برئاسة عميد المعهد المختص أو من يقوم مقام : (69مـــادة )
 جلس إدارة المعهد يكون أحدهم من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.ثالثة من أعضاء م

 

سات يجوز للطالب المحال إلى مجلس التأديب أن يصطحب معه أحد المحامين لحضور جل : (70مـــادة )
 المجلس.
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 الفصل الثالث

 االتحادات الطالبيةورعايـــــــــــــة الطالب 

 
 للطالب. فات األوليةة مزودة باألدوية واألدوات الطبية الالزمة لالسعاينشأ بكل معهد عيادة طبي: ( 71) مـــادة

 
 . العالى يكون لنظام العالج في المعاهد الئحة داخلية يعتمدها وزير التعليم : (72)مـــادة 

 
ك ذلولرجوع إليها للطالب عن ا المؤلفات العامة التي ال غنىينشأ بكل معهد مكتبة للطالب تضم  : (73)مـــادة 

 بهدف تقديم الخدمة المكتبية.
 .لعالىا تعليموتسري على مكتبة الطالب أحكام الالئحة الداخلية للمكتبات التي يصدر بها قرار من وزير ال

 
 تماعي.قرارًا بالالئحة الداخلية لصناديق التكافل االج التعليم العالىيصدر وزير  : (74)مـــادة 

 
 .المعهدبتنظيم دور اإلقامة لطالب  لتعليم العالىايصدر قرار من وزير  : (75)مـــادة 

 

تحاد لرسوم اال نيتشكل االتحادات الطالبية من طالب المعهد النظاميين المقيدين بها والمسدد : (76)مـــادة 
ن يكون أدون د بويكون للطالب الوافدين الذين يسددون رسوم االتحاد حق ممارسة أوجه النشاط الخاص باالتحا

 أو الترشيح. نتخابلهم حق اال
 

 تهدف االتحادات الطالبية إلى تحقيق ما يأتي: : (77)مـــادة 
 الفرص احةة وإتالب وتعويدهم على القيادتنمية القيم الروحية واألخالقية والوعي الوطني والقومي لدى الط .أ

 ئول عن آرائهم.سلهم للتعبير الم
 .املينبينهم وبين القائمين بالتدريس والع الروح األخوية السليمة بين الطالب ، وتوثيق الروابط .ب
 اكتشاف مواهب الطالب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها. .ت
 نشر وتشجيع تكوين األسر والجمعيات التعاونية الطالبية ودعم نشاطها. .ث
شجيع ها وتقافية واالرتفاع بمستواثنشر وتنظيم األنشطة الرياضية واالجتماعية والكشفية والفنية وال .ج

 لمتفوقين فيها.ا
 تنظيم اإلفادة من طاقات الطالب في خدمة المجتمع بما يعود على الوطن بالخير. .ح

 
 ية:للجان اآلتايعمل مجلس اتحاد طالب المعهد على تحقيق أهداف االتحادات الطالبية من خالل : (78)مـــادة 

 .لجنة األسر 

 .لجنة النشاط الرياضي 

 .لجنة النشاط الثقافي 

 لفني.لجنة النشاط ا 

 .لجنة الجوالة والخدمات العامة 

 .لجنة النشاط االجتماعى والرحالت 
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 لجنة األسر بما يأتي: صتخت : (79)مـــادة 

 .تشجيع تكوين األسر بالمعهد ودعم نشاطها 

 .التنسيق بين نشاط األسر المختلفة بالمعهد 
 

 تختص لجنة النشاط الرياضي بما يأتي: :( 80)مـــادة 

 ية بين الطالب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها .بث الروح الرياض 

 مسابقات ت والتنظيم النشاط الرياضي بالمعهد بما في ذلك تكوين الفرق الرياضية وإقامة المباريا
 والحفالت والمهرجانات الرياضية.

 
 تختص لجنة النشاط الثقافي بما يأتي: : (81)مـــادة 

  تطوره التي تؤدي إلى تعرف الطالب بخصائص المجتمع واحتياجاتتنظيم أوجه النشاط الثقافي 
 والعمل على تنمية الهوايات األدبية للطالب.

 .العمل على تنمية الطاقات األدبية والثقافية للطالب 
 
 تختص لجنة النشاط الفني بما يأتي: : (82)مـــادة 

 ة وإقامة لسامياا يتفق مع أغراضها تنمية المواهب الفنية المختلفة للطالب واالرتفاع بمستواها بم
 الحفالت والمعارض التي تبرز النشاط الفني للطالب.

 تشجيع األنشطة الفنية والهوايات للطالب ودعمها 
 
 تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة بما يأتي: : (83)مـــادة 

 .تنظيم أوجه نشاط حركة الكشف واإلرشاد على األسس العلمية وفقًا لمبادئها 

 شراك إعلى  نفيذ برامج خدمة البيئة التي يقرها المعهد بما يساهم في تنيمة المجتمع  والعملت
ت تياجاالطالب في تنفيذها والمساهمة في مشروعات الخدمة العامة القومية التي تتطلبها اح

 الوطن.
 
 تختص لجنة النشاط االجتماعي والرحالت بما يأتي: : (84)مـــادة 

 شاعة ين وإروابط االجتماعية بين الطالب وبين القائمين بالتدريس والعاملالعمل على تنمية ال
 روح التعاون واإلخاء بينهم وذلك بكل الوسائل المناسبة.

 تعرف لى التنظيم الرحالت والمعسكرات االجتماعية والثقافية والترويحية التي تساعد الطالب ع
 على معالم الوطن.

 
 ميدعينه قرار من اللجان السابقة بريادة رائد القائمين بالتدريس يصدر بتعيتشكل كل لجنة من  : (85)مـــادة 

السري  قتراعدراسية ينتخبهما سنويًا طالب فرقتهما الدراسية بطريق اال فرقةبين عن كل المعهد وعضوية طال
 ، وممثل الجهاز الفني لرعاية الطالب بالمعهد.

 ن بين أعضائها من الطالب.وتنتخب كل لجنة أمينًا وأمينًا مساعدًا لها م



 وزارة التعليم العالي

 نصورةبامل ياوجاملعهد العالي للهندسة والتكنول
 

 

25 

 يختص مجلس اتحاد المعهد بما يأتي: : (86)مـــادة 

 . رسم سياسة اتحاد طالب المعهد في ضوء البرامج المقدمة من اللجان 

 .اعتماد برامج عمل لجان مجلس االتحاد المختلفة ومتابعة تنفيذها 

  للمجلس ولجانه.توزيع االعتمادات المالية على اللجان ووضع الموازنة السنوية 

 .اعتماد الحسابات الختامية لالتحاد 

 .تنسيق العمل بين لجان مجلس االتحاد المختلفة 

 .انتخاب أمين مجلس االتحاد وأمين مساعد من بين أعضائه من الطالب 
 

ين لك من القائمالمعهد أو من ينوبه في ذ عميديشكل مجلس اتحاد طالب المعهد سنويًا بريادة  : (87)مـــادة 
 بالتدريس وعضويته:

 .رواد لجان مجلس االتحاد من القائمين بالتدريس 

 .رئيس الجهاز الفني لرعاية الطالب بالمعهد 

 .أمناء لجان مجلس االتحاد من الطالب 
عاية ني لروينتخب المجلس أمينًا وأمينًا مساعدًا من بين أعضائه من الطالب ويكون رئيس الجهاز الف

 دوق المجلس.الطالب بالمعهد أمينًا لصن

  لمعهدايحضر ممثلو الجهاز الفني لرعاية الطالب بالمعهد اجتماعات لجان االتحاد ومجلس اتحاد 
 ويشتركون في مناقشاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.

  عميق ؤكد تييتولى رواد لجان االتحاد ورائد مجلس اتحاد المعهد إبداء المشورة للجان والمجلس بما
 يئة التدريس والطالب بما يتيح إدارة شئونهم بأنفسهم.الصلة بين أعضاء ه

 
ة اضية والفنييصدر رئيس اإلدارة المركزية المختص القرارات الالزمة لتنظيم األنشطة الري : (88)مـــادة 

 تيلوكذلك تلك ا ،ينها واألدبية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة التي تتنافس فيها منتخبات المعاهد رسميًا فيما ب
زية ارة المركاإلد تتنافس أو تشترك فيها المنتخبات القومية الموحدة مع الهيئات والدول األخرى ، ويتابع رئيس

 المختص ومدير عام رعاية الطالب سالمة تنفيذ تلك القرارات.
 

اتها دعاهد أو وحال يجوز إقامة تنظيمات أو تشكيالت على أساس فئوي أو سياسي أو عقائدي بالم : (89)مـــادة 
 .قائدي، كما ال يجوز تنظيم أي نشاط لمجالس االتحادات ، أو لجانها أو بإسمها على أساس فئوي أو ع

معارض المعهد على إقامة الندوات أو المحاضرات أو المؤتمرات أو ال عميدويجب الحصول على موافقة 
 ميدع ن منعوة إلى المتحدثيوعلى دعوة المتحدثين من خارج المعهد ، وفي هذه الحالة األخيرة توجه الد

 المعهد.
اللوائح انين وويبطل كل قرار يصدر عن اي مجلس من مجالس اتحادات الطالب أو لجانها إذا كان مخالفًا القو

 ويوقف كل أثر له.
فًا ون مخالإيقاف أي قرار يصدر عن أي مجلس من مجالس اتحادات الطالب أو لجانها يك لعميد المعهدويحق 

 نظم.للتقاليد وال
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 يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس االتحادات أن تتوافر فيه الشروط اآلتية: : (90)مـــادة 

 .أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية 

 .أن يكون متصفًا بالخلق القويم والسمعة الحسنة 

 .أن يكون طالبًا نظاميًا مستجدًا في فرقته غير باق لإلعادة ألي سبب 

 .أن يكون مسددًا لرسوم االتحاد 

 . أن يكون من ذوي النشاط الملحوظ في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها 

  دات التحااأال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد
 الطالبية أو لجانها.

 .أال يكون قد وقع عليه أي جزاء بالمعهد 
 

عام ،  يتم انتخاب مجالس االتحادات ولجانها في موعد غايته منصف شهر ديسمبر من كل : (91)دة مـــا
لمختلفة اويات ويصدر قرار من رئيس اإلدارة المركزية المختص بتحديد المواعيد التفصيلية لالنتخابات للمست

صية وما ات شخلطالب ويحمل إثبوال يحق ألي طالب اإلدالء بصوته إال إذا كان مقيدًا بجداول الناخبين من ا
 يفيد سداده لرسوم االتحاد.

 
ن م% على األقل 50يشترط لصحة االنتخابات في لجان اتحادات طالب المعاهد حضور  : (92)مـــادة 

 الطالب الذين لهم حق االنتخاب.
ة شترط لصححالة يالفإذا لم يكتمل العدد تؤجل االنتخابات لموعد آخر في مدى ثالثة أيام على األكثر وفي هذه 

فرقة ل طلبة الك% على األقل من الناخبين فإذا لم يكمل العدد هذه المرة يستبعد تمثيل 20االنتخابات حضور 
 التي لم يكتمل عدد ناخبيها.

 
لسًا إلدارة المعهد مج عميد إذا تعذر تكوين مجلس اتحاد طالب المعهد للسبب السابق يعين  : (93)مـــادة 

وط يهم شريضم عناصر من الطالب المتفوقين في الدراسة أو في نشاط االتحاد ممن تتوافر فشئون االتحاد 
 الترشيح.

 
لجلسة اد وإدارة ايختص رائد مجلس االتحاد أو لجنته بتحضير جدول األعمال والدعوة إلى االنعق : (94)مـــادة 

 فيذ القرارات.تنومتابعة 
 ذلك فورو رئيس اإلدارة المركزية المختص بحسب األحوال والمعهد أ عميدويقوم بتبليغ القرارات إلى 

 صدورها.
 
لى عضو ز أن توقع عمع عدم اإلخالل بالعقوبات الجنائية والعقوبات التأديبية بهذه الالئحة يجو : (95)مـــادة 

ة االتحاد خالل بسمعو اإلأاالتحاد التي تثبت عليه مخالفة القواعد المنظمة لالتحادات الطالبية أو التقاليد المرعية 
 السمعة ، أحدى العقوبات التالية أو اإلضرار بمصالحه أو فقدان شرط الخلق القويم وحسن

 وذلك بعد التحقيق وسماع أقواله.

 انأنشطة االتحاد لمدة أقصاها شهر وقف العضو عن ممارسة. 

 .إسقاط العضو من مجلس االتحاد أو لجانه 

 .إسقاط العضوية من االتحاد لمدة سنة 
 المعهد. عميدويكون توقيع العقوبة األولى بقرار من 

 ويكون توقيع العقوبتين الثانية والثالثة بقرار مجلس تأديب الطالب.
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 .ىتعليم العالاليكون التحادات الطالب بالمعاهد الئحة مالية وإدارية تصدر بقرار من وزير  : (96)مـــادة 
 
فيذية الصادرة  والئحته التن 1970لسنة  52لواردة بالقانون رقم يتم تطبيق احكام المواد ا : (97)ــادة ـمـ

/  5/  15والى االطار المرجعى المعتمد من لجنة القطاع الهندسى فى  1987لسنة  1088بالقرار الوزارى 
 فى اى شأن لم يرد بالالئحة . 2013
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 السادس الباب

 ( الدراسة واإلمتحانات )
لتسجيل اسلوب أواعد المنظمة لشئون الدراسة والتى تتبع نظام الساعات المعتمدة ، يحتوى هذا الباب على الق

لشئون  منظمةوحساب المعدل الفصلى والمعدل التراكمى ومتطلبات التخرج وكافة القواعد ال ضافةوالحذف واإل
 الدراسة واإلمتحان.
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 ومتطلبات الحصول على الدرجة نظام الدراسة  : (98مـــادة )
 وللحصول على الدرجة يشترط  ما يلى : بالمعهد نظام الساعات المعتمدة  دراسةتتبع ال
  2.00ساعة معتمدة وبمعدل تراكمى ال يقل عن  165اإلجتياز بنجاح لمقررات مكافئة لعدد . 

 . النجاح فى مشروع التخرج 

  ( اجتياز المقررات التى يكون التقييم فيها ناجح / راسبPass / Fail  وال تحتسب )  لمعدل اضمن
 .التراكمى مثل مقررات التدريب الصيفى و الندوات .. الخ (

 

 لغة الدراسة  : (99مـــادة )
رر ولعميد بها المق يدرس اللغتان العربية واإلنجليزية هما لغتا التعليم بالمعهد، ويكون أداء االمتحان باللغة التي

 طالب.أخرى بعد أخذ رأى المرشد العلمى لل المعهد فى أحوال خاصة أن يرخص للطالب فى اإلجابة بلغة

 
 الفصول الدراسيةمدة الدراسة بالمعهد و(: 100مـــادة )

لى ثالثة فصول إ، وتقسم السنة األكاديمية فصول دراسية رئيسية  9للطالب المنتظم  ال تقل عن  مدة الدراسة 
 دراسية كالتالى:

  ع.أسبو 14الدراسة ال تقل عن شهر سبتمبر وفى اوائل : يبدأ " الخريف " الفصل الدراسى األول 
  سبوع.أ 14الدراسة ال تقل عن وشهر فبراير اوائل : يبدأ فى " الربيع "   الفصل الدراسى الثانى 
  دد ع، على أن تتضاعف  أسبوع. 7الدراسة ال تقل عن و اواخر شهر يونيوالفصل الصيفى : يبدأ فى

 مقرر.الساعات الدراسية األسبوعية المخصصة لكل 

 
 (: مستويات الدراسة101مـــادة )

 يتم انتقال الطالب من مستوى إلى المستوى األعلى منه طبقا للجدول التالى :
 

المستوى 
 الدراسى

تعريف موقع الطالب 
 بنظام الدراسة

عدد الساعات المعتمدة التى 
 الطالب بنجاح يجتازها

0 Freshman  33 وحتى   0من 

1 Sophomore 66حتى و 33من اكثر 

2 Junior  99وحتى  66اكثر من 

3 Senior-1 132وحتى  99 اكثر من 

4 Senior-2 165وحتى  132 اكثر من 

 
 (: توزيع الطالب على التخصصات102مـــادة )

المبينة فى  ( على التخصصات المختلفة 1( إلى ) المستوى  0يكون توزيع الطالب المنقولين من ) المستوى  
نات ء اإلمكاالالئحة طبقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة المعهد سنويا ، وذلك فى ضو من هذه 4المادة 

 .وزارة التعليم العالىالتعليمية المتاحة بكل قسم علمى ووفقا للقواعد التى تنظمها 
 

 (: تسجيل الطالب103مـــادة )
، ىصل دراسبدء الدراسة فى كل فقبل يقوم مجلس إدارة المعهد باإلعالن عن مواعيد التسجيل فى المقررات 

رشد ة الموعلى الطالب أن يراجعوا اختياراتهم مع المرشدين األكاديميين المخصصين لهم ، ويشترط موافق
 قرراتاألكاديمى فى تسجيل أو حذف المقررات ، كما يشترط موافقة مجلس إدارة المعهد على تسجيل الم

 معلنة.للطالب المتخلفين عن التسجيل فى المواعيد ال
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 واألنسحاب منها  للمقررات  حذفالضافة وإلاتسجيل وال(: قواعد وآليات 104مـــادة )
 شروط التسجيل 

  ساعة معتمدة للطالب المستجد  18حتى 
  3.00   > =ساعة معتمدة للطالب الحاصل على معدل تراكمى 21حتى 

  3.00  < الى  2.00   > =ساعة معتمدة للطالب الحاصل على معدل تراكمى 18حتى 

  2.00  < مقررات للطالب الحاصل على معدل تراكمى 5ساعة معتمدة او  14حتى 
  يمىألكاداحتى مقررين ألى طالب فى الفصل الصيفى اال اذا ادت الى تخرج الطالب وبموافقة المرشد 

 
  الحذف واإلضافة واإلنسحابشروط 

 إلجراءاتاويؤدى عدم إتمام  تالية ) الشروط بال يمكن للطالب بعد التسجيل أن يضيف أو يحذف مقررات
 ( : إلى اعتباره مقرر تم الرسوب فيه الالزمة عند حذف مقرر

 راسيين ن الديجوز للطالب حذف مقرر بدون أى أثر أكاديمى حتى نهاية األسبوع الثالث بالنسبة للفصلي
وح به هو لمسماالبديل  األول والثانى وحتى نهاية األسبوع الثانى فى الفصل الصيفى ، ثم بعد ذلك يكون

ذا بعد هواإلنسحاب من المقرر ، والمقرر المحذوف ال يظهر فى بيان الدرجات الذى يعطى للطالب ، 
ا المقرر ، وتكون اعادة الطالب لهذ ) انسحاب رسمى ( فى المقرر Wالتاريخ يأخذ الطالب التقدير 

 دراسة وامتحانا وليس امتحانا فقط.
 لمعهدحاب من المقرر أو من الفصل الدراسى لعذر يقبله مجلس إدارة اإذا رغب الطالب فى اإلنس  ،

ات لمقرراعليه أن يتقدم بطلب لشئون الطالب ويحصل على موافقة مجلس إدارة المعهد ويقوم بإعادة 
ال تدخل المقررات المنسحب منها فى حساب المعدل ، و فى فصل دراسى آخر دراسة وإمتحانا

 التراكمى.
  على تقدير يحصل الطالبF  .إذا توقف عن الحضور بدون حذف المقرر 

 

 : المرشد األكاديمى (105مـــادة )
لتأقلم اعضو هيئة تدريس كمرشد أكاديمى لمساعدة الطالب فى  طالب على األكثر 25من  يعين لكل مجموعة

ررات المق إختيارمع نظام الساعات المعتمدة واإلشراف على برنامج الدراسة للطالب وإرشاده ومعاونته فى 
 الدراسية لكل فصل دراسى ومالحظة تقدمه ومراقبة أدائه كجزء من متابعة العملية التعليمية.

 
 : اإلمتحانات (106مـــادة )

 ل ولم يتملتسجييؤدى الطالب امتحانا فى نهاية كل فصل دراسى للمقررات التى قام بالتسجيل فيها خالل فترة ا
بقرار  قرراتت ، ويحرم الطالب من التقدم ألداء اإلمتحان فى كل أو بعض المحذفها خالل فترة حذف المقررا

 مواظبة فىنت الوذلك إذا كا من مجلس إدارة المعهد بناء على طلب من أستاذ المادة وبإقتراح من مجلس القسم،
لة ا، ويعتبر الطالب فى هذه الحالفعلية % من مجموع الساعات75المحاضرات والتمارين تقل عن حضور

 راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم ألداء اإلمتحان فيها.
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 اسلوب تقييم الطالب :  (107مـــادة )
ان اإلمتحجات اإلمتحان التحريرى النهائى ودر يم الطالب فى أى مقرر من خالل مجموعيقيتم ت .1

  رر (عة المقطبيالتحريرى فى منتصف الفصل الدراسى واإلمتحانات الشفهية أو العملية ) طبقا ل
 بيندرجات المطبقا لتوزيع الوذلك  ،من ابحاث وتقارير وامتحانات مفاجئة ... الخ  واألعمال الفصلية

 هذه الالئحة لكل مقرر .الباب الثامن من فى 

ا ى طبقيعقد لكل مقرر امتحان تحريرى فى منتصف الفصل  وامتحان تحريرى فى نهاية الفصل الدراس .2
 قرر..من هذه الالئحة طبقا لطبيعة كل م مع كل مقرر فى الباب الثامن لمبينلتوزيع الدرجات ا

وان  ،على األقل فى مجموع درجاته فى المقرر % 60 يشترط لكى يعد الطالب ناجحا ان يحصل على  .3
 على األقل من درجات اإلمتحان التحريرى النهائى . % 30 يحصل على

 % ، او لم يحضر اإلمتحان60قرر اقل من يعد الطالب راسبا اذا كان مجموع درجاته فى الم .4
 م. الخ ، او لالتحريرى فى نهاية  الفصل الدراسى لحرمانه من الدخول لتجاوز تسبة الغياب او الغش ..

 يحضر اإلمتحان النهائى دون عذر يقبله المعهد.
 

 المقررات: تقديرات  (108مـــادة )
 لتالى :يتم تقييم اداء الطالب فى المقررات طبقا للجدول ا

 
عدد 
 النقاط

 التقدير
النسبة المئوية الحاصل 

 عليها الطالب
عدد  

 النقاط
 التقدير

النسبة المئوية الحاصل 
 عليها الطالب

4.00 A+ 972.30  % فأعلى C+ 73 76% إلى أقل من% 

4.00 A 93 2.00  %97% إلى أقل من C 70 73% إلى أقل من% 

3.70 A- 89 1.70  %93% إلى أقل من C- 67 70% إلى أقل من% 

3.30 B+ 84 1.30  %89% إلى أقل من D+ 64 67% إلى أقل من% 

3.00 B 80 1.00  %84% إلى أقل من D 60 64% إلى أقل من% 

2.70 B- 76 0.00  %80% إلى أقل من F  60اقل من% 

 
 معتمدةجدول تكافؤ التقديرات عند التحويل من نظام الفصلين الدراسيين الى نظام الساعات ال

 

 نظام الفصلين الدراسيين
 

 نظام الساعات المعتمدة

 التقدير عدد النقاط النسبة المئوية التى حصل عليها
 + 4.00 A %100% إلى  95

  4.00 A %95  <% إلى 90

 - 3.70 A %90  <% إلى 85

 + 3.30 B %85  <% إلى 80

  3.00 B %80  <% إلى 75

 - 2.70 B %75  <% إلى 71

 + 2.30 C %71  <% إلى 68

  2.00 C %68  <% إلى 65

 - 1.70 C %65  <% إلى 60

 + 1.30 D %60  <% إلى 55

  1.00 D %55  <% إلى 50

50%  >  0.00 F 
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 تقييم الحاالت الخاصة  (:109مـــادة )
 ، ه المعهدسبب قبلاو لم يكملها ل ،او التى يطلب فيها النجاح فقط  ، المقررات التى يسجل فيها الطالب كمستمع

 : يرصد لها احد التقديرات التالية وال تدخل فى حساب متوسط النقاط

 

 التقدير المدلول

 Audit AU مستمع

 Pass P ناجح

 Fail F راسب

 Withdrawn W منسحب

 
 

 المعدل التراكمىو  متوسط النقاط: حساب  (110مـــادة )
 تراكمى للطالب كما يلى :تحسب نقاط المقرر والمعدل ال

  حصل فيه على تقدير ( عند إعادة الطالب لمقرر رسب فيهF فإنه يعيد المقرر دراسة وإ ) ، متحانا
ديرات التى ، على أن تذكر جميع التق B   +ويحتسب له التقدير الذى حصل عليه فى اإلعادة بحد أقصى

 ألخيرال التراكمى يحتسب له التقدير حصل عليها الطالب فى سجله األكاديمى ، وعند حساب المعد
 فقط.

 
  مضروبة  للمقررالمعتمدة  ساعاتالكل مقرر على أنها عدد التى حصل عليها الطالب فى نقاط التحسب

 .التى حصل عليها الطالب حسب جدول التقديرات قاطالنفى 
  فصل دراسى  متوسط نقاط اىيحسبSemester- GPA  التى حصل  مة مجموع النقاطى أنه ناتج قسعل

 عليها الطالب فى هذا الفصل مقسوما على مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات.

  فصل دراسى عند نهاية كلالتراكمى  متوسط النقاطيحسبCumulative - GPA  ى أنه ناتج قسمة عل
 ت.الطالب على مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررادرسها التى المقررات نقاط كل مجموع 

 
 : استيفاء المقررات المؤهلة (111ــادة )مـ

ى راسية التة الدعند تسجيل الطالب فى مقررات جديدة يراعى استيفاؤه للمقررات المؤهلة طبقا للجداول والالئح
صل س الفتوزع على الطالب عند بداية التسجيل، و ال يجوز للطالب أن يدرس مقرر ومتطلبه السابق فى نف

 جه يتوقف على ذلك.الدراسى إال إذا كان تخر

 
 مراتب الشرف ومنح التفوق:  (112مـــادة )

ل على األقل مع تحقيق مثل هذا المعد  3.30تمنح مرتبة الشرف للطالب الذى ال يقل معدله التراكمى عن  .1
لفصلين اذات  خالل جميع فصول الدراسة بببرامج الساعات المعتمدة او عند التحاقه بالدراسة من البرامج

  Fدير وذلك بعد عمل مقاصة ويشترط لمنح مرتبة الشرف أال يكون الطالب قد حصل على تق نالدراسيي
 فى اى مقرر خالل دراسته بالمعهد.

 برامجعند التحاق اى من الطالب الثالثين األوائل فى الثانوية العامة المصرية تخصص رياضيات ب .2
لتحاقه ، لى السية خالل الفصل الدراسى التاالساعات المعتمدة ، يعفى من كافة الرسوم والمصروفات الدرا

 او اكثر. 3.60ويظل هذا اإلعفاء ساريا طالما حصل على الطالب على معدل تراكمى يساوى 
مى لتراكايتم تشجيع الطالب المتفوقين عن طريق تخفيض المصروفات الدراسية بنسب متدرجة مع المعدل  .3

فوقين المت علن فى بداية كل فصل دراسى قائمة الطالبطبقا للنظام الذى يضعه مجلس ادارة المعهد ، وت
 ونسب تخفيض المصروفات لكل طالب.
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 : بيان بالسجل األكاديمى (113مـــادة )
جلهم ان بسالطالب الذين يحصلون على الدرجة أو الذين ينسحبون من البرنامج لهم الحق فى الحصول على بي

 د جميع الرسوم الدراسية.األكاديمى ، وال يعطى هذا البيان إال بعد سدا

 
  (114) مـــادة

مقبول  بعذر أن يوقف قيد الطالب لمدة سنة دراسية وال تزيد عن سنتين إذا تقدم ديجوز لمجلس إدارة المعه
دراسة دة اليمنعه من االنتظام في الدراسة ويجوز لرئيس اإلدارة المركزية مد هذه المدة بحد أقصى ضعف م

 صوى.بالمعهد عند الضرورة الق
 

 آليات رفع المعدل التراكمى –الفصل من الدراسة  –اإلنذار األكاديمى :  (115مـــادة )
كاديمى ، فى اى فصل دراسى يوجه له انذار ا 2.00إذا انخفض المعدل التراكمى للطالب الى أقل من  .1

 على األقل. 2.00يقضى بضرورة رفع الطالب لمعدله التراكمى الى 
لتراكمى اعدله اديميا من الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة اذا تكرر انخفاض ميفصل الطالب المنذر اك .2

 ستة فصول دراسية رئيسية متتابعة. 2.00عن 
 .ت ى للدراسة وهو عشر سنوااذا لم يحقق الطالب شروط التخرج خالل الحد األقصيفصل الطالب  .3
ع نه من رفض للفصل نتيجة عدم تمكالطالب المعرمنح ينظر فى امكانية يجوز لمجلس إدارة المعهد أن  .4

ن لرفع ه واحده واخيرة مدتها فصلين دراسيين رئيسييرصفعلى األقل ،  2.00معدله التراكمى الى 
ن الساعات م%  80وتحقيق متطلبات التخرج ، اذا كان قد اتم بنجاح دراسة  2.00معدله التراكمى الى 

 المعتمده المطلوبة للتخرج على األقل.

وتكون  ،اعادة دراسة المقررات التى سبق نجاحه فيها بغرض تحسين المعدل التراكمى  يجوز للطالب .5
رر ، المق اإلعادة دراسة وامتحانا ، ويحتسب له التقدير الذى حصل عليه فى المرة اإلخيرة لدراسة

تطلبات مقررات إال اذا كان التحسين لغرض رفع اإلنذار األكاديمى أو تحقيق م 5وذلك بحد اقصى 
 تخرج ، وفى جميع األحوال يذكر كال من التقديرين فى سجله األكاديمى.ال
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 السابعالباب 

 ( ةـــــــــــــــبرامج الدراس )
تلفة ة المخوضح جداول متطلبات التخرج للشعب الدراسييويحتوى هذا الباب على تصميم البرامج الدراسية 

 .ختياريه لكل تخصص من تخصاصات المعهداإلجبارية واإلمعتمدة الساعات الإجمالى و
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 السابعالباب 

 ةـــــــــــــــبرامج الدراس

 

لتالية متطلبات ا، وتوضح الجداول  تم تصميم البرامج الدراسية بحيث يكون هناك فرصة كافية للتنوع والتميز
م تحديد ألقل ، ثساعة على ا 165التخرج للشعب الدراسية المختلفة وذلك بإجمالى ساعات معتمدة قدره 

لبات ص ومتطومتطلبات التخص فة العامة ومتطلبات معهد الهندسةالمتطلبات على أساس أنها متطلبات للثقا
 :الساعات المعتمدة المطلوبة اإلجبارية واإلختيارية  الشعبة ، وتحدد قوائم المتطلبات عدد

  رية ( ، ساعات اختيا 10+  ساعة اجباريه 13ساعة معتمدة )  23متطلبات الثقافة العامة : عدد
امة افة الع% من متطلبات الدرجة ، وتغطى مقررات اإلنسانيات والعلوم اإلجتماعية والثق14وتمثل 

 لبناء شخصية وقدرات الطالب.

  عات سا 8ساعة اجبارية +  37ساعة معتمدة )  45متطلبات معهد الهندسة والتكنولوجيا : عدد
لمشتركة االدرجة ، وتغطى الحد األدنى من العلوم الهندسية % من متطلبات 27اختيارية ، وتمثل 

 التى ال بد لجميع الخريجين دراستها.

  ساعة معتمدة ) اجبارية واختيارية يختلف عددها طبقا 64متطلبات التخصص : ال تقل عن 
ع جميع % من متطلبات الدرجة ، وتمثل الحد األدنى للمقررات المشتركة م39للتخصص ( ، وتمثل 

 شعب الهندسية األخرى.ال

  ا للشعبة ( ، ساعة معتمدة ) اجبارية واختيارية يختلف عددها طبق 33متطلبات الشعبة : ال تزيد عن
ى ف% من متطلبات الدرجة ، وتغطى المقررات التخصصية التى تبلور قدرات الطالب 20وتمثل 

 اتجاه تخصص فرعى ينتمى للتخصص الرئيسى.

 يتم  لى انيس المقررات التى تقع ضمن اختصاصاتها طبقا للالئحة ، وعدرتسام العلمية بقتختص األ
لوم تدريس المقررات الهندسية التى تقع خارج نطاق هذه األقسام ومقررات اإلنسانيات والع

ليا اإلجتماعية من أعضاء هيئة تدريس متخصصين من خارج المعهد من الجامعات والمعاهد الع
 والمراكز البحثية المعترف بها.
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 جدول كود األقسام العلمية والتخصصية

 المنوط بها تدريس المقررات

 

Department / Specialty Dept. Code 

Basic Sciences BAS 

Structure Engineering CIS 

Public Works CIW 

Architectural Engineering ARC 

Electrical Power Engineering ELP 

Electronics & Communications Engineering ELE 

Computers & Systems Engineering ELC 

Design & Manufacturing Engineering MED 

Mechanical Power Engineering MEP 

Mechatronics MET 

Industrial Engineering IEN 

Chemical Engineering CHE 

Humanities & Social Sciences HUM 

 

 

ويتكون من ثالثة حروف على أقصى اليسار وهى كود القسم  Department Code كود المقرر 

 ألول منهاعدد االعلمى المختص بالتدريس ) طبقا للجدول السابق (  وثالثة أعداد على أقصى اليمين يمثل ال

إلى  1من  )دقيق ( ، ويمثل العدد األوسط التخصص ال 4إلى  0على اليسار المستوى المناسب للمقرر ) من 

 (. 9إلى  1( ، ويمثل العدد الثالث مسلسل المقرر داخل القسم ) من 9
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 متطلبات ثقافية عامة لجميع طالب المعاهد

 
All Institute Students جميع طالب المعاهد 

General Requirements ( Compulsory )  ) المتطلبات الثقافية العامة ) اجبارى 
                           

Code Course Title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

HUM 011 Arabic Language 2 2    

HUM 012 English Language 1 2 1 2   

HUM 013 English Language 2 2 1 2  HUM 012 

HUM 325 Human Rights 1 1    

HUM 081 Computer Skills  1  4  

HUM 181 
Communication & Presentation 

Skills 
2 1 2   

HUM 182 Analysis & Research Skills 2 1 2   

HUM 381 Principles of Negotiation 2 2    

 Total Credit Hrs 13     

 

 
All Institute Students جميع طالب المعاهد 

General Requirements ( Elective A ) ) المتطلبات الثقافية العامة ) اختيارى ا 
 

   

Select 8 Credit Hrs 

Code Course Title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

HUM x62 Music Appreciation 2 2    

HUM x71 Introduction to the History of Civilizations 2 2    

HUM x72 Trends in Contemporary Arts 2 2    

HUM x73 Recent Egypt's History 2 2    

HUM x74 Heritage of Egyptian Literature 2 2    

HUM x75 Arabic & Islamic Civilization 2 2    

HUM x76 Literary Appreciation 2 2    

 Select 8 Credit Hrs.      
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All Institute Students جميع طالب المعاهد 

General Requirements ( Elective B ) ) المتطلبات الثقافية العامة ) اختيارى ب 
 

Select 2 Credit Hrs 

Code Course Title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

HUM 121 Introduction to Accounting 2 2    

HUM 221 Business Administration 2 2    

  Select 2 Credit Hrs.      
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 متطلبات لجميع طالب المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا

 
All Institute of  Engineering & 

Technology Students 
 جميع طالب طالب معهد الهندسة والتكنولوجيا

Institute Requirements ( Compulsory) 

 
 ى (متطلبات معهد الهندسة والتكنولوجيا ) اجبار

        
 

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

291 Field Training 1    6  

391 Field Training 2    6  

BAS 011 Mathematics 1 3 2 2   

BAS 012 Mathematics 2 3 2 2  BAS 011 

BAS 212 Statics & Probability Theory 3 2 2   

BAS 021 Physics 1 3 2 1 2  

BAS 022 Physics 2 3 2 1 2 BAS 021 

BAS 031 Mechanics 4 3 2   

BAS 041 Engineering Chemistry 3 2 1 2  

CIW 331 Environmental Impact of Projects 1 1    

MED 011 Engineering Drawing & Projection 3 1 3 3  

MED 021 History of Engineering & Technology 1 1    

MED 022 
Principles of Manufacturing 

Engineering 
2 2 1 1  

IEN 314 Project Management 2 2 1   

IEN 131 Monitoring & Quality Control Systems 1 1    

IEN 351 Engineering Economics 2 2 1   

HUM 111 Technical Report Writing 2 1 2  HUM 013 

HUM 351 Professional Ethics 1 1    

 Total Credit Hrs 37     
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All Institute of  Engineering & 

Technology Students 
 جميع طالب طالب معهد الهندسة والتكنولوجيا

Institute Requirements ( Elective A ) )متطلبات معهد الهندسة والتكنولوجيا )اختيارى 
 

       

   

Select 8 Credit Hrs 

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

CIS 111 
Principles of Construction & Building 

Engineering 
2 2 1   

ARC 111 Arts & Architecture 2 2 1   

ELP 111 Principles of Electrical Engineering 2 2 1  BAS 022 

ELE 121 Principles of Electronic Engineering 2 2 1   

MED 111 
Principles of Design & Manufacturing 

Engineering 
2 2 1   

MEP 111 Principles of Mechanical Power Engineering 2 2 1  BAS 022, 031 

  Select 8 Credit Hrs.      
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 متطلبات لجميع طالب تخصص الهندسة المعمارية

 
Architectural Engineering الهندسة المعمارية 

Major Requirements ( Compulsory ) ) متطلبات التخصص العام ) اجبارى 
  

 

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

CIS 112 Structural Analysis 1 3 2 2   

CIS 222 Reinforced Concrete & Foundation 3 2 2   

CIS 231 Design of Steel Structures 1 3 2 2  CIS 112 

CIS 141 Behavior of Materials 3 2 1 2  

CIW 121 Engineering Surveying 3 2 1 1  

CIW 232 Sanitary Installation in Buildings 2 2 1   

ARC 112 Visual Training & Freehand Drawing 3 1 4   

ARC 113 Sciagraphy & Perspective 3 1 4   

ARC 121 History & Theory of Architecture 1 2 2    

ARC 122 History & Theory of Architecture 2 2 2   ARC 121 

ARC 223 History & Theory of Architecture 3 2 2   ARC 122 

ARC 224 History & Theory of Architecture 4 2 2   ARC 223 

ARC 131 Building Constructions 1 3 1 4   

ARC 132 Building Constructions 2 3 1 4  ARC 131 

ARC 233 Building Constructions 3 3 1 4  ARC 122 

ARC 331 Working Drawings 1 3  6  ARC 233 

ARC 332 Working Drawings 2 3  6  ARC 331 

ARC 241 Environmental Control 3 2 2   

ARC 242 Acoustics & Illumination 2 1 2   

ARC 151 Architectural Design 1 3  6  ARC 112 

ARC 252 Architectural Design 2 3  6  ARC 151 

ARC 253 Architectural Design 3 3  6  ARC 252 

ARC 354 Architectural Design 4 3  6  ARC 253 

ARC 355 Architectural Design 5 3  6  ARC 354 

ARC 261 Landscape & Urban Design 3 1 4   

ARC 262 History & Theory of Planning 2 2    

ARC 463 Housing 3 2 2   

ARC 371 Architectural & Urban Legislations 2 2    

ARC 472 Execution Documents 3 2 2  ARC 332 

ARC 491 Project 1 1  2  ARC 355 

ARC 492 Project 2 5  10  ARC 491 

MEP 342 Air Conditioning in Buildings 2 2 1   

 Total Credit Hrs 87     
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Architectural Engineering الهندسة المعمارية 

Minor Requirements ( Elective A ) ) متطلبات التخصص العام ) اختيارى ا 
 

    

Select 4 Credit Hrs 

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

ARC 327 
Architectural Criticism & Project 

Evaluation 
2 2    

ARC 334 Building Economics 2 2    

ARC 335 Advanced Thecnical Installations 2 2    

ARC 336 Maintenance of Buildings 2 2    

ARC 372 Feasibility Studies of Urban Projects 2 2    

  Select 4 Credit Hrs.      

 
Architectural Engineering الهندسة المعمارية 

Minor Requirements ( Elective B ) )متطلبات التخصص العام ) اختيارى ب 
 

       

Select 6 Credit Hrs 

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

ARC 411 

Computer Applications in 

Architecture 
3 1 2 3  

ARC 457 Interior Design 3 1 4   

ARC 458 Sustainable Architecture 3 1 4   

ARC 464 Urban Renewal 3 1 4   

ARC 481 Conservation of Urban Heritage 3 1 4   

  Select 6 Credit Hrs.      
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 متطلبات لجميع طالب تخصص الهندسة المدنية

 
Civil Engineering الهندسة المدنية 

Major Requirements ( Compulsory ) ) متطلبات التخصص العام ) اجبارى 
    

 

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

BAS 111 Mathematics 3 3 2 2  BAS 012 

BAS 211 Mathematics 4 3 2 2  BAS 111 

CIS 112 Structural Analysis 1 3 2 2   

CIS 113 Solid Mechanics 3 2 2   

CIS 211 Structural Analysis 2 3 2 2  CIS 112 

CIS 311 Structural Analysis 3 3 2 2  CIS 211 

CIS 221 
Design of Concrete Structures 

1 
3 2 2  CIS 112 

CIS 321 
Design of Concrete Structures 

2 
3 2 2  CIS 211, 221 

CIS 231 Design of Steel Structures 1 3 2 2  CIS 112 

CIS 331 Design of Steel Structures 2 3 2 2  CIS 231 

CIS 141 Behavior of Materials 3 2 1 2  

CIS 241 Concrete Technology 3 2 1 1 CIS 141 

CIS 151 Geology 2 2 1   

CIS 251 Soil Mechanics 3 2 1 1 CIS 151 

CIS 351 Foundations Engineering 1 3 2 2  CIS 251, 221 

CIS 361 Construction Management 3 2 2   

CIW 111 Civil Drawing 3 1 4   

CIW 112 Hydraulics 3 2 1 1  

CIW 113 Hydrology 2 1 2   

CIW 121 Engineering Surveying 3 2 1 1  

ARC 131 Building Construction 1 3 1 4   

 Total Credit Hrs 61     
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 متطلبات لطالب شعبة المدنى العام

 
Civil Engineering General Civil ) الهندسة المدنية ) مدنى عام 

Minor Requirements ( Compulsory ) ) متطلبات الشعبة ) اجبارى 
    

    

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

CIW 211 
Irrigation Network 

Engineering 
3 2 2  

CIW 112, 113 CIS 

221 

CIW 231 Environmental Engineering 3 2 2   

CIW 341 Highway Engineering 3 2 2   

  Total Credit Hrs 9     

 

Civil Engineering General Civil ) الهندسة المدنية ) مدنى عام 
Minor Requirements ( Elective A )  (متطلبات الشعبة ) اختيارى ا 

 

      

Select 21 Credit Hrs 

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

CIS 411 Structural Dynamics 3 2 2  CIS 311 

CIS 322 Design of Wall Bearing Structures 3 2 2  CIS 112 

CIS 421 Design of Concrete Structures 3 3 2 2  CIS 321 

CIS 431 Design of Bridges 3 2 2  CIS 331 

CIS 432 High Rise Buildings 3 2 2  
CIS 211, 221, 

231 

CIS 341 Repair & Strengthening of Structures 3 2 2  CIS 241, 221 

CIS 451 Foundations Engineering 2 3 2 2  CIS 351 

CIS 461 Construction Engineering 3 2 2   

CIW 311 Design of Irrigation Structures 3 2 1 1  

CIW 321 Maps, GIS & Remote Sensing 3 2 2  CIW 121 

CIW 332 Sanitary Engineering 3 2 2   

CIW 441 Transportation Engineering 3 2 2   

CIW 451 Harbor Engineering 3 2 2  CIS 351 

  Select 21 Credit Hrs.      

 



 وزارة التعليم العالي

 نصورةبامل ياوجاملعهد العالي للهندسة والتكنول
 

 

45 

 

 
Civil Engineering General Civil ) الهندسة المدنية ) مدنى عام 

Minor Requirements ( Elective B ) ) متطلبات الشعبة ) اختيارى ب 
 

   

Select 6 Credit Hrs 

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

CIS 491 Project 6 1 10   

CIW 491 Project 6 1 10   

  Select 6 Credit Hrs.      
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 متطلبات لجميع طالب تخصص الهندسة الكهربية

 
Electrical Engineering الهندسة الكهربية 

Major Requirements ( Compulsory ) ) متطلبات التخصص العام ) اجبارى 
 

 
Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

BAS 111 Mathematics 3 3 2 2  BAS 012 

BAS 211 Mathematics 4 3 2 2  BAS 111 

ELP 112 Electrical Circuits 1 2 1 1 1 BAS 022 

ELP 113 Electrical Circuits 2 2 1 1 1 ELP 112 

ELP 114 Electrical Measurements & Testing 3 2 1 2 BAS 022 

ELP 115 Electrical Materials 3 2 2  BAS 022 

ELP 321 Electrical Power 3 2 2 1 ELP 241 

ELP 141 Electromagnetic Fields 3 2 2  BAS 022, 012 

ELP 241 Electrical Machines & Transformers 3 2 2 1 ELP 141, 113 

ELP 361 Power Electronics 3 2 1 1 
ELE 222, 

ELP 113 

ELP 181 Energy Conversion 3 2 2  
BAS 022, 

ELP 112 

ELE 221 Digital & Logic Circuits 3 2 1 2 ELP 113 

ELE 222 Electronic Devices 3 2 1 1 ELP 113 

ELE 322 Electronics Engineering 3 2 2 1 ELE 222 

ELE 241 Microprocessors & Applications 3 2 1 2 ELE 221 

ELE 361 Electrical Communications 3 2 2 1 ELE 271 

ELE 271 Signal Analysis 3 2 2 1 ELP 113 

ELC 311 Computer Organization & Architecture 3 2 2  ELC 221 

ELC 221 Computer Programming 3 2 1 1  

ELC 331 Computer  Networks 3 2 2  ELC 221 

ELC 251 
Modeling & Simulation of Engineering 

Systems 
3 2 2 1 BAS 111 

ELC 361 Automatic Control 3 2 2 1 ELC 251 

 Total Credit Hrs 64     
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 متطلبات شعبة هندسة اإلتصاالت واإللكترونات

 
Electrical Engineering 

( Communications & Electronics Engineering ) 
 ات(الهندسة الكهربية ) هندسة االتصاالت وااللكتروني

Minor Requirements ( Compulsory ) تطلبات الشعبة ) اجبارى (م 
 

   
 

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

BAS 311 Mathematics 5 3 2 2  BAS 211 

ELE 411 Integrated Ciruits Design 3 2 2 1 ELE 321 

ELE 321 Electronic Circuits 3 2 2 1 ELE 222 

ELE 461 Antenna & Wave Propagation 3 2 2 1 ELP 141 

ELE 462 
Digital Communication 

Systems 
3 2 2 1 ELE 361 

ELE 463 Mobile Communications 3 2 2  ELE 361 

ELE 471 Digital Signal Processing 3 2 2 1 ELE 271 

ELE 491 Project 1 2 1 2   

ELE 492 Project 2 4  4 4  

  Total Credit Hrs 27     
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Electrical Engineering 

( Communications & Electronics Engineering ) 
 ات(الهندسة الكهربية ) هندسة االتصاالت وااللكتروني

Minor Requirements ( Elective A ) ) متطلبات الشعبة ) اختيارى ا 
 

   

 

Select 6 Credit Hrs 

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

ELE 413 Embeded Systems 3 2 2  ELE 321 

ELE 421 Optoelectronics 3 2 1 1 ELE 222 

ELE 422 Medical Electronics 3 2 1 1 ELE 321 

ELE 423 Automotive Electronics 3 2 2  ELE 321 

ELE 431 VLSI Technology 3 2 1 2 ELE 321 

ELE 442 
Microcontrollers & 

Applications 
3 2 2  ELE 241 

ELE 453 Microwave Engineering 3 2 2  ELP 141 

ELE 454 RADAR Systems 3 2 2  ELP 141 

ELE 455 Acoustics 3 2 2  BAS 022 

ELE 464 Information & Coding Theory 3 2 2  ELE 361 

ELE 465 Optical Communications 3 2 2 1 ELE 361 

ELE 466 Telephony Systems 3 2 2  ELE 361 

ELE 467 Satellite Communications 3 2 2  ELE 361 

ELC 432 Information Security 3 2 2  ELC 331, 221 

  Select 6 Credit Hrs.      
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 الباب الثامن

 وصف كتالوجى لمحتويات المقررات

يحتوى هذا الباب على محتويات المقررات لجميع البرامج الدراسية بالمعهد وذلك باللغتين العربية واإلنجليزية 
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 الباب الثامن

 ف كتالوجى لمحتويات المقرراتوص

  
يزية ة واإلنجللعربييحتوى هذا الباب على محتويات المقررات لجميع البرامج الدراسية بالمعهد وذلك باللغتين ا

وجى ألى لكتالاوذلك بالتتابع ، وقد تم تصنيف المقررات طبقا لألقسام العلمية المتخصصة ، ويحتوى الوصف 

رة ، لمحاضار واسم المقرر وعدد الساعات المعتمدة للمقرر ) وعدد ساعات مقرر على الكود الخاص بالمقر

جيل بل تسوعدد ساعات التمرين ، وعدد ساعات المعمل ( وكذلك كود المواد التى يجب اجتيازها بنجاح ق

النهائى  ( ، ويحتوى كذلك على توزيع الدرجات ) اإلمتحان   Prerequisiteالمقرر ) المتطلب السابق 

Final exam   امتحان نصف الفصل ،Quizzes   واعمال الفصل ،Year Work  ى او ، واإلمتحان الشفه

 ( وذلك طبقا لطبيعة كل مقرر. Exp. / Oral العملى 

 

 وعلى سبيل المثال :

 

BAS 012   2رياضيات 
 BAS 011 متطلب سابق (2,2,0) 3

 

 يكون قراءتها كالتالى:

 BAS 012كود المادة هو : 

  2ة : رياضيات اسم الماد

 3عدد الساعات المعتمدة وهو رقم على اليسار خارج القوس 

  2عدد ساعات المحاضرة  وهو اول رقم من اليسار داخل القوس 

 2عدد ساعات التمرين وهو الرقم الثانى داخل القوس 

 0عدد ساعات المعمل وهو الرقم الثالث داخل القوس 

 BAS 011زم النجاح فيها قبل دراسة هذا المقرر : المتطلب السابق وهو كود المادة التى يل
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 قسم العلوم األساسية

 

Department of Basic Sciences 
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Basic Sciences Department 
 

BAS 011  1رياضيات 

3 (2,2,0)  

 –نظريتة المعتادالت  –جزئيتة ستور الالك–ظريتة ذات الحتدين بتأى أس و تطبيقاتهتا ن–الستتنتاج الرياضتى ا -جبر: جبر المتجهات

–طريقتة الوضتع الزائتف  –طريقة التقاطع  –طريقة نيوتن و نيوتن المعدلة  –طرق الحلول العددية )الطريقة التكرارية البسيطة 

 جاوس جوردن للحذف (. طريقة –ظم المعادالت الخطية ن –المصفوفات 

 –الزائتدة و عكستها ( –ستية المثليتة اللوغاريتمتات آلة و عكستها )اثيسية المثلآلالدوال ا –ظريات ( ن –تفاضل : الدالة ) تغعريف 

 –أنتوا  الرتتب العليتا (  –ظريتات ن –المشتتقات ) تعريتف  –نظريتات (  –النهايات ) تعريف  –نظريات (  –االتصال ) تعريف 

 –لتقريتب ا –شتتقات التفاضتلية رياضية و هندسية على الم تطبيقات –كلورين ( م  -سم منحنيات لمفكوك ) تيلور ر –المفكوكات 

 مقمة فى التفاضل الجزئى 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

BAS 012   2رياضيات 

 BAS 011 متطلب سابق (2,2,0) 3

جموعتات التدوائر م–نقتل و دوران المحتاور  –هندسة تحليلية : معادالت الدرجة الثانية و المعادلة المزدوجة للخطين المستقيمين 

القطتع الزائتتد (  –المتحتدة المحتور القطاعتتات المخروطيتة ) خصتائص القطاعتتات المخروطيتة : القطتتع المكتافىء القطتع النتتاقص 

 –معادالت الدرجتة الثانيتة  –المستوى فى الفراغ  –سطوانية و الكروية إلو ا –حداثيات الكرتيزية إلالهندسة التحليلية فى الفراغ ا

 لمحاور فى الفراغ . نقل و دوران ا

محتدود التكامتل ال  -نظريات ( طرق التكامتل المختلفتة ) مباشتر و غيتر مباشتر (  –تكامل : التكامل غير المحدود ) دوال أساسية 

أطتوال المنحنيتات ) مستاحات ستطوح  –و تطبيقات التكامل ) مستاحات مستتوية حجتوم دورانيتة (  –)تعريف خواص نظريات ( 

 مل العددى .التكا –دورانية ( 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

BAS 021   1فيزياء 

3 (2,1,2) 

أنظمتتة  –التحليتل البعتدى  –معتايير القيتاس للكميتتة  األساستية  –بعت  الموضتوعات األساستية فتى الفيزيتتاء : القياستات الفيزيقيتة 

  -قتانون نيتوتن للتجتاذب و تطبيقتات  –التجتاذب  -ل المرونتة  و االنفعتا االجهتاد –رونتة لألجستام الصتلب ختواص الم -الوحتدات 

معادلة  –ركة الموائع المثالية ح –قاعدة أرشميدس  –قاعدة بسكال  –الضغط الهيدروستاتيكى  –االموائع الساكنة  –طاقة الوضع 

الحركتتة  –ت بعتت  التطبيقتتا –كتتة التوافقيتتة الحر –الذبتتذبات  –ة اللزوجتتة الطاقتت –تطبيقاتهتتا  و –عادلتتة برنتتولى م –االستتتمرار 

مبتتتدأ إضتتتافة القتتتوى  –الموصتتتالت العازلتتتة  –قتتتانون كولتتتوم  –الكهربيتتتة الستتتاكنة : الشتتتحنة الكهربيتتتة ، الدائريتتتة المنتظمتتتة 

 اشتتقاق المجتال –لتوزيع المتصتل للشتحنات ا –جموعة الشحنات النقطية م –الشحنة النقطية  –خطوط المجال  –الكهروستاتيكية 

 –الشحنة النقطية  –ل خطوط المجا  -المجال الكهروستاتيكى  –الشحنة الكهربية  –القوى الكهروستاتيكية  –من الجهد قانون أوم 

انون قتت -المتواد العازلتتة و األوستتاط العازلتتة   –طاقتتة الوضتتع الكهروستتتاتيكية  –قتتانون جتتاوس و تطبيقتات  –مجموعتة الشتتحنات 

 تزنة فى المجال .الطاقة المخ -زاحة  إلتجه ام –جاوس فى وجود أوساط عازلة 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  15% Exp. / Oral 15% 

 

BAS 022  2فيزياء 

 BAS 021 متطلب سابق (2,1,2)3

مدد الحرارى و لتا -ية  مبادىء الحرارة و الديناميكا الحرارية : درجة الحرارة و كمية الحرارة و القانون األول للديناميكا الحرار

النتروبيتا و القتانون الثتانى ا –الحرارة النوعيتة  –نوعية الجزئية الحرارة ال  -القانون األول للديناميكا الحرارية   –كمية الحرارة 

التيتار الكهربتى و المغناطيستية : التيتار الكهربتى ،  لدرجتة الحترارة –لمقيتاس المطلتق ا –دورة كتار نتوت  -للديناميكا الحرارية  

قتتانون  –رق الجهتتد فتت  -القتتوة الدافعتتة الكهربيتتة  –الت أشتتباه الموصتت -هربيتتة  القتتدرة الك  -قتتانون أوم   -والمقاومتتة الكهربيتتة 

 قانون جاوس . –قانون فارادى  -انون أمبير ق –كيرشوف 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  15% Exp. / Oral 15% 
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BAS 031  ميكانيكا 

4(3,2,0) 

معتادالت االتتزان  –المجموعتات المكافئتة  –االزدواجيتات المكافئتة  –متجهات الفراغية : محصلة مجموعة من القوى و العتزم ال

تتزان ا –اتزان مجموعة من القى الفراغيتة  –االتزان تحت تأثير القوى المستوية  –أنوا  الدعامات و الركائز  –للجسم الجاسىء 

 –لمحتاور الرئيستية ا –عتزم القصتور التذاتى  –يتات الفراغيتة و االزدواج  -وى الفراغيتة جسم جاسىء تحتت تتأثير مجموعتة القت

 األسطح المستوية .

الحركتة التوافقيتة البستيطة  و الحركتة  –المقذوفات  –زاحة و السرعة و الحركة للجسيم ووصف الحركة المستوية إلالديناميكا : ا

مبتدأ التدفع و كميتة  –و مبتدأ حفتظ الطاقتة الميكانيكيتة  –القوى المحافظتة  –للحركة قانون نيوتن  –الطاقة  ومبدأ الشغل  –المقيدة 

لحركتتة ا –التصتتادم غيتتر المتترن  –الشتتغل و الطاقتتة  –المحتتاور القطبيتتة و الحركتتة للجستتم الجاستتىء فتتى المستتتوى  –الحركتتة 

 االهتزازية الحرة لألجسام الجاسئة .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

BAS 041 كيمياء هندسية 

3(2,1,2) 

الميتزان المتتادى و الحترارى فتى احتتتراق الوقتود و فتى العمليتتات  –ديناميكا الحراريتتة الكيميائيتة مقدمتتة فتى الت -معتادالت الحالتة  

  -أساستيات الكيميتاء الكهربيتة  –ة التزان الديناميكى فى العمليتات الفيزيائيتة و الكيميائيتا –ليل ا-لخواص العامة للمحا –الكيميائية 

األستتمدة  –موضتتوعات مختتتارة فتتى العمليتتات الصتتناعية الكيميائيتتة  ) كيميتتاء و صتتناعة األستتمنت  –كتتل لتآمقدمتتة فتتى هندستتة ا

 صناعة حم  الكبريتيك (. –لصناعات البتروكيميائية ا –لصباغة و مواد الصباغة ا –صناعة السكر  –الكيميائية 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  15% Exp. / Oral 15% 

 

 

BAS 111   3رياضيات 

 BAS 012 متطلب سابق (2,2,0) 3

ة هندستة فراغيت -لتفاضلية العادية و الجزئية و تطبيقاتها المعادالت ا -زئى التفاضل الج -المعادالت التفاضلية من الدرجة األولى 

تكامتل التفاضتل و ال-ير و تطبيقاته تحويالت فور -رق تحويالت البالس و تطبيقاته ط -لتكامل المتعدد ا -المتسلسالت الالنهائية -

دية الجبرية و غيتر الحلول العد -ية للمعادالت التفاضلية العادية و الجزئية الحلول العدد-نييات و االستكمال توفيق المنح -العددى 

 ظم المعادالت التفاضلية و طرق التحليل الوصفية .ن -الخطى لمتجهات و الجبر ا -الجبرية فى مجهول واحد أو عدة مجاهيل 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

BAS 211  4رياضيات 

 BAS 111 متطلب سابق (2,2,0) 3

للمصتفوفات )متجهتات  لمتجهتات الذاتيتةا -سألة القتيم الذاتيتة )قتيم أيجتن( للمصتفوفات م -لمصفوفات ا -دوال المتغيرات المركبة 

 -ياضتية النمذجتة الر -لفراغيتة اطرق الحلول  -ت التفاضلية نظم العادال -بسل(  -الجندر  -بيتا  -صة )جاما الدوال الخا -أيجن( 

لتتنظم الخطيتتة ا -لمعتتادالت التفاضتتلية ذات الدرجتتة العاليتتة ا -ات فتتراغ المتجهتت -ة للمصتتفوفات التتنظم الخطيتت -التحليتتل العتتددى 

 لمعادالت التفاضلية العادية و تطبيقات البالس .ا -خطية  النظم الغير -وفة االسية طريقة المصف -الت التفاضلية للمعاد

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

BAS 212 احصاء ونظرية احتماالت 

3(2,2,0)  

حصتتائية .  الفئتتات إلتجميتتع و تنظتتيم البيانتتات ا -حصتتاء إللتتم اوظتتائف ع -حصتتاء إلحصتتاء ، مفتتاهيم فتتى اإلمقدمتتة : متتيالد علتتم ا

 –الحتمتاالت الشترطية ا –االحتمتاالت  –طرق العد   -عمليات الفئات  -فضاء العينة   -حتماالت : التجربة العشوائية إلونظرية ا

مقتتاييس التشتتتت  –لمركزيتتة مقتتاييس ا –أنتتوا  البيانتتات  –مقتتاييس النزعتتة المركزيتتة و مقتتاييس التشتتتت : مقدمتتة ، قاعتتدة بتتاى 

توزيتع  –التوزيع الهيبرجيوميترى  -المتغيرات العشوائية : المتغيرات العشوائية المنفصلة  ، التوزيعات التكرارية  –ف واالختال

، التوزيتع الطبيعتى المتصتل  –بيعتى تقريب توزيع ذى الحدين من توزيع بواستون و التوزيتع الط –توزيع بواسون  –ذى الحدين 
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نظريتتة المعاينتتة و االستتتدالل ، الدالتتة المولتتدة للعتتزوم  –تفتترطح مقتتاييس ال –مقتتاييس االلتتتواء  –زوم : العتتزوم المركزيتتة العتت

اختبتارات الفتروو و حتدود الثقتة لنستبة متن  –نظريتة النهايتة المركزيتة  –توزيع معاينتة الوستط  –حصائى : مفاهيم المعاينة إلا

 –اختبتارات الفتروو و حتدود الثقتة لتبتاين مجتمتع  –قتة للفترق بتين نستبتى المجتمعتين اختبارات الفروو و حتدود الث –مجتمع 

تقيتيم  –االنحدار الخطى و االرتباط : طريقة المربعات الصغرى للنسبة بين تباينى المجتمعين .  اختبارات الفروو و حدود الثقة

 معامل االرتباط . –النموذج 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

BAS 311   5رياضيات 

  BAS 211 متطلب سابق (2,2,0) 3

 -لمركبتة المتسلستلة ا -لمركبتة التحويالت ا -ر المركب و تشمل على شروط كوشى و ريمان دوال المتغي -طرق متسلسلة القدرة 

ددى و الحلتول العدديتة التحليل العت -الخاصة  لالدوا -ل المعادالت التفاضلية بالمتسلسالت ح -لدوال الخاصة ا -التكامل المركب 

ت التفاضتلية فتى حل المعتادال -ادالت الخطية و الغير خطية و المعادالت التفاضلية العادية منظومة المع -للمعادالت الغير خطية 

تتترددة )وافلتتت( مدالتتة حتتزم المتغيتترات ال -رق التحليتتل للتتدوال المتعامتتدة طتت -حليتتل فتتورير ت -لتحليتتل المتجهتتى ا -متسلستتالت 

 واستخداماتها فى تحليل الظواهر العابرة .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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Structure Engineering Department 
 

 

CIS 111  والبناءمبادىء هندسة التشييد 

2(2,1,0)  

لختواص الحراريتة ا -نشتائية  إلاألنظمتة ا  -الخصتائص االنشتائية للمتواد  –األحمال على المبتانى  –لمحة عامة عن عملية البناء 

ورتالنتدى االسمنت الب -نشائية  إلالمواد و نظم البناء : الصلب و المواد ا، بادىء البناء المستدامة م –ريق خصائص الح –للمواد 

 أغطية األرضيات . –الساللم  –األسقف  –لطوب ا –نشاء األساسات و البدرومات ا –لتربة ا –نشاء إلخرسانة ا –رسانة و الخ

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 112  1تحليل انشائى 

3(2,2,0)   

القتتوى الداخليتتة فتتى الكمتترات  –ت المحتتددة استتتاتيكيا لمنشآااتتتزان  –ل ردود األفعتتا –نتتوا  نقتتاط االرتكتتاز أ –أنتتوا  األحمتتال 

خطتتوط  –تحليتتل الجمالونتتات المحتتددة استتتاتيكيا فتتى المستتتوى و فتتى الفتتراغ  –طتتارات و العقتتود المستتتوية المحتتددة استتتاتيكيا إلوا

 مسببات االنفعال . –ية صائص المساحات المستوخ –طارات  و العقود و الجمالونات المحددة استاتيكيا إلالتأثير للكمرات و ا

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 113 ميكانيكا الجوامد 

3(2,2,0) 

القتتوى  -طتتات األجستتام الحتترة استتتعراو مخط -طع لتقيتتيم القتتوى الداخليتتة فتتى األجستتام طريقتتة المقتتا -المتتواد الصتتلبة و المرنتتة 

االنفعتال  -عتال مفهتوم االنف -متودى و اجهتاد القتص االجهتاد الع -اد مفهتوم االجهت -ية لالنحنتاء المحورية و القص و الرسوم البيان

 -نحرافتتات القتتوة و اال -حتتورى لألعضتتاء التحميتتل الم -قتتانون هتتوك  -اد و االنفعتتال عالقتتة االجهتت -العمتتودى و انفعتتال القتتص 

لبالطتتات ااالجهتتاد فتتى  -متتدة الدائريتتة التتتواء األع -القتتص فهتتوم تتتدفق م -اجهتتادات االنحنتتاء و القتتص فتتى القطاعتتات المتماثلتتة 

االجهتتادات  -اد و االنفعتتال المستتتوى تحويتتل االجهتت -ب و حتتدوده مبتتدأ التراكتت -لمركبتتة االجهتتادات ا -االستتطوانية و الكرويتتة 

لتواء أعضتاء ا -لتكامل المباشر نحراف االنحناء للكمرات البسيطة بمبدأ اا -ساليب االنفعال أ -ائرة مور د -واالنفعاالت الرئيسية 

 ليانو .نظريات كاست -مفاهيم الطاقة  -الضغط 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

 

CIS 141 خواص مواد 

3(2,1,2)  
) طبيعيتة  ل .الخواص األساستية للمتواد الهندستيةكنات االختبار و معايرتها و أجهزة قياس االنغعام –المواصفات و المواصفات القياسية للمواد و المنتجات 

 –لبنتاء ادنيتة : حجتارة متواد و وحتدات البنتاء غيتر المع، اإلختبارات اللالزم اجراؤها لتعيين خواصتها المختلفتة ،  ، كيميائية ، ميكانيكية ، ...(  

لمواد المركبتة ا –ة و الحرارة و الصوت مواد العزل للرطوب –البالط  –حدات البناء من الطوب و –ألخشاب ا –الجير و الجبس 

يح و صتلب مواد و وحدات البناء المعدنية : حديد التسل، ، االستخدامات ، االختبارات (  البالستيك ) األنوا  –الزجاج   -الحديثة 

اد المعدنيتتة تحتتت أللومونيتتوم )األنتتوا  ، االستتتخدامات ، االختبتتارات ( . ستتلوك المتتوا –للحتتام و الوصتتالت الملحومتتة ا –نشتتاء إلا

صتتالدة المعتتادن . ستتلوك المتتواد  –تتتأثير األحمتتال األستتتاتيكية و ذلتتك فتتى حتتاالت التحميتتل بالشتتد و الضتتغط و االنحنتتاء و القتتص 

 لزحف .سلوك المواد المعدنية تحت تأثير األحمال المتكررة ) الكالل ( ا –المعدنية تحت تأثير األحمال الديناميكية ) الصدم ( 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  15% Exp. / Oral 15% 
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CIS 151  جيولوجيا 

2(2,1,0)  

 -كتتل الجيولوجيتتة تحليتتل الهيا -ة و الصتتخور خصتتائص التربتت -ر و أنتتوا  التربتتة أنتتوا  الصتتخو -المعتتادن المشتتكلة للصتتخور 

تحليتل عتدم  -لخترائط و القطاعتات الجيولوجيتة ا -لزمن الجيولوجيى )العمر الجيولوجى النسبى و المطلتق( ا -الصفائح التكتونية 

 -ستوبية و الجليديتة الطبقتات الر -سطحية )الستهول الطمتى العمليات ال -لتربة التجوية و ا -االستمرار )االسقاط النصف كروى( 

الجوفيزيتتاء  -زيائيتتة راستتات الموقتتع الجيولوجيتتة و الجيوفيد -دفق الميتتاه الجوفيتتة تتت -لعمليتتات الستتاحلية ا -التغيتترات المناخيتتة ( 

 الصخور كمواد البناء .  -ستخراج الصخور ا -قييم التربة الصعبة ت -الهندسية 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 211   2تحليل انشائى 

 CIS 112 متطلب سابق (2,2,0)3

ة طريقتة الكمتر -مل الثنتائى طريقة التكا -شكالت االجسام المرنة ت -حساب االجهادات المشتركة تحليلال و عن طريق دائرة مور 

ريقتتة الشتتغل ط -ريقتتة التشتتكالت المتوافقتتة ط -لمحتتددة استتتاتيكيا ت غيتتر اتحليتتل المنشتتأ -لشتتغل االفتراضتتى اطريقتتة  -المرافقتتة 

 االفتراضى .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 221  1م المنشآت الخرسانية تصمي 

  CIS 112 متطلب سابق (2,2,0)3

ية و االنشتائية و دراستة نظتم األستقف االنشتائ دراستة التنظم -دراسة الختواص الفيزيقيتة و الميكانيكيتة للخرستانة و حديتد التستليح 

دة تصتميم األعمت -نحنتاء إلراسة سلوك األعضاء الخرسانية معمليا تحت تأثير عتزوم اد -نشائية إلتوزيع األحمال على العناصر ا

طتارات استتاتيكيا تحتت تتأثير عتزوم إلات الخرستانية المستلحة و اتصتميم الكمتر -القصيرة تحت تأثير قوى مركزية و المركزية 

ة سك بين حديد التسليح و الخرستاندراسة التما -نحناء و قوى القص و الشد و الضغط القطرى باستخدام طريقة حاالت الحدود إلا

حتدود التشتغيل )الشترو   دراستة حتاالت -طتارات المحتددة استتاتيكيا إلسليح الكمرات و اترسم تفاصيل  -التماسك و كذلك طول 

 والترخيم(

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 222 خرسانة مسلحة واساسات 

3(2,2,0)  

تصتميم الكمترات البستيطة و المستتمرة  –صتميم األساستات الضتخلة ت –تصميم األعمدة ) القصيرة (. تحت تأثير أحمال محورية 

 غطيات الصاالت الكبيرة باستخدام العقود و البالطات القشرية .ت –طارات المختلفة إلتصميم ا –لتغطية الصاالت المتسعة 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 231  1تصميم المنشآت المعدنية 

 CIS 112 متطلب سابق (2,2,0)3

نهيار للعناصتر إلنشائى و نماذج اإلالسلوك ا –نوعيات و درجات الحديد  –تكنولوجيا صناعة المنشأت الحديدية : صناعة الحديد 

 قاومتتة األحمتتال الجانبيتتة و نظتتمم –نشتتائية إلت الحديديتتة : التتنظم المنشآصتتميم اتنظريتتات  ، ت الحديديتتة لمنشآكتتالل ا –يديتتة الحد

مقدمتتة للغتترو متتن  –نشتتائى للعناصتتر إلصتتميم العناصتتر الحديديتتة :الستتلوك ات، الكتتودات و المواصتتفات  –مختلفتتة الشتتكاالت ال

عناصر تحت تأثير قوى الضتغط  –عناصر تحت تأثير قوى الشد  –االنبعاج الموضعى و تصنيف الفقطاعات  –أسلوب التصميم 

عناصتر األعمتدة تحتت تتأثير العتزوم و قتوى الضتغط  –تتأثير عتزوم اللتى  مترات تحتتك –كمرات تحت تأثير عزوم االنحناء  –

 نشائية .إلوالهياكل ا

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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CIS 241  تكنولوجيا الخرسانة 

 CIS 141 متطلب سابق (2,1,1)3

 -الصتتب  -النقتل  -الخلتط  -الخرستانة : تختزين المتواد  ناعةضتتافات . صتإلا -متاء الخلتط  -لركتام ا -ستمنت إلمتواد الخرستانة : ا

جتتاهزة . ختتواص الخرستتانة ال -دات الفتترم و الشتت -متتا  فواصتتل االنك -ة فواصتتل الحركتت -فواصتتل الصتتب  -المعالجتتة  -التتدمك 

الخرستتانة  صالنضتتح و النزيتتف . ختتوا -النفصتتال الحبيبتتى ا -ماستتك الخلطتتة ت -تشتتغيل القابليتتة لل -الخرستتانة  الطازجتتة: القتتوام 

 -المرونتة و الزحتف  -لتغيرات البعدية للخرستانة ا -اسك مقاومة التم - مقاومة القص - مقاومة الشد -المتصلدة : مقاومة الضغط 

الختبارات غير المتلفة ا -ية الطرق الوضع -صميم الخلطات الخرسانية : طرق التصميم الهندسى ت - التفاذيةالتحمل مع الزمن و 

أ أستيا  الكشتف عتن صتد -يا  التستليح الكشتف عتن أست -ب الخرستانى اختبتار القلت -الصوتية  الموجات فوق -تداد : مطرقة االر

 -ة حصائى : الحكم على جودة الخرسانة . الخرسانات الخاصة : الخرستانة البوليمريتإلعا  . ضبط الجودة ااختبار االش -التسليح 

خرستانة فتى مشاكل صتب ال -انة فى األجواء الحارة : تعريف األجواء الحارة خفيفة . صب الخرسالخرسانة ال -خرسانة األلياف 

لحة : لواجب اتباعها لصب الخرسانة فى األجواء الحارة . ترميم و تدعيم المنشأت الخرسانية المسحتياطات اإلا -األجواء الحارة 

 -خرسانية : أنوا  األرضتيات األرضيات ال -دعيم ستعراو الطرق المختلفة للترميم و التا -طرق تقييم المنشأت و مواد الترميم 

 رق أعداد السطح قبل تطبيق مواد الحماية السطحية .ط -رق تسوية السطح ط -لفواصل طرق تنفيذ ا -خواص المواد 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

CIS 251  ميكانيكا التربة 

 CIS 151 متطلب سابق (2,1,1)3

الحبوبيتة  -ماستكة و الغيتر متماستكة التربة المت -ة تصنيف الترب -ن و الحجم عالقات الوز -ة تكوين الترب -لمحةجيولوجية عامة 

 -صنيف الصتخور ت-ة الخاصة أنوا  الترب -حد لتصنيف التربة النظام المو -ح ) حد اللدونة و السيولة ( حدود التربر -و التدرج 

اق اختبتار اختتر -تتراق القياستى اختبتار االخ -حفر االختباريتة الجسات و ال -لخرائط المسوحات الجيولوجية ا -استكشاف الموقع 

شتبكات  -التربتة  الشتعرية فتى -انون دراستى ق -مياه الصطحيه التسرب و ال -ة و الدمك تحسين الترب -بة تقارير التر -المخروط 

االنضتغاط  -الهبتوط  واالنضتغاطية  -ينستك ووستترجارد اجهتادات بوس -لتربتة غوط اض -دائرة مور  -ربة اجهادات الت -التدفق 

 -للتربتة الغيتر متماستكة  مقاومة القتص - مقاومة القص -لتصلب وسبل عالج ا -االبتدائى و الثنوية طويل األجل / تصلب التربة 

 -ستتتقرار . ضتتغط التربتتة الجتتانبى يتتل االطتترق تحل -نتتوا  حركتتات الميتتول أ -تتتزان الميتتول ا -مقاومتتة القتتص للتربتتة المتماستتكة 

 الضغط االيجابى و السلبى .

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

CIS 311   3تحليل انشائى 

 CIS 211 متطلب سابق (2,2,0)3

تجميتع  -قتاط االنقتالب اعتزوم االنحنتاء ن تحديتد -ريقة توزيتع العتزوم ط -طريقة معادلة العزوم الثالثة : طريقة االنحناء و الميل 

 ظرية أويلر النبعاج األعمدة .ن -القيم القصوى للقوى الداخلية 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 321   2تصميم المنشآت الخرسانية 

 CIS 211, CIS 221 متطلب سابق (2,2,0)3

 -طية مة و أحمال خالبالطات المستطيلة و المربعة و البالطات الكابولية تحت تأثير أحمال منتظ األعمدة النحيفة : تصميم تصميم

ات تصتميم الكمتر -ات المتقاطعتة تصميم الكمر -تصميم بالطات الطوب المفرغ ذات األعصاب فى اتجاه واحد أو فى االتجاهين 

ائية للصتاالت النظم االنش -لم بأشكالها المختلفة تصميم السال -قص تحت تأثير عزوم اللى مع األخذ فى االعتبار تأثير اجهادات ال

 صميم األسقف المسننة ذات النوعين البالطة و الكمرية .ت -لونات و العقود تصميم الجما -ذات البحور الكبيرة 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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CIS 322 تصميم منشآت حاملة للحوائط 

 CIS 112 متطلب سابق (2,2,0)3

لمبنتى . متواد المبتانى : تخطتيط شتكل ا - طرق التصتميم -نى أنوا  المبا -نى عناصر المبا -مقدمة : تاريخ تطور المبانى الطوب 

جموعتات لوك مالتستليح . ست -الحقين  -لمونة ا -ء الطفلية وحدات البنا -ء األسمنتية وحدات البنا -الخواص العامة لوحدات البناء 

فتى المستتوى. الكمترات  مقاومتة الشتد - مقاومتة القتص -حنتاء ختارج المستتوى مقاومتة االن -المبانى : مقاومة الضغط المحتورى 

توزيتتع  -ت التشتتغيل متطلبتتات حتتاال - طتتول التماستتك -نشتتائى و التصتتميم فتتى االنحنتتاء و القتتص إلواألعتتتاب المستتلحة : التحليتتل ا

 -ط المستتلحة و الغيتتر مستتلحة ستتلوك الحتتوائ -حتتوائط االنحنتتاء : ميكانيكيتتة مقاومتتة األحمتتال  الحمتتل علتتى األعتتتاب و الكمتترات .

 المستتتوى :  تصتميم الحتوائط المستتلحة و الغيتر مستلحة . الحتتوائط الحاملتة تحتت تتتأثير األحمتال الرأستية و عتتزوم االنحنتاء ختارج

تحليتتل الخطتتى للقطاعتتات لا -أثير ارتفتتا  الحتتائط تتت -ئط أثير االنحنتتاء علتتى مقاومتتة الحتتاتتت -مراجعتتة لطتترق التحليتتل و التصتتميم 

 عتبارات خاصة للحوائط المسلحة النحيفة .ا -فة على سلوك الحائط تأثير النحا -الحدود  تصميم حاالت -الغير مسلحة المسلحة و

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 331  2تصميم المنشآت المعدنية 

 CIS 231 متطلب سابق (2,2,0)3

استتخدام  -لتحليتل االنشتائى للوصتالت ( التصتميم و ا -العناصر الحديدية الرقيقة : تصميم الوصالت استخدام المسامير )أنواعها 

كبتة .  مراألعمتدة ال -لتحليل االنشائى للوصالت ( . المنشأت الحديديتة المركبتة : الكمترات المركبتة التصميم و ا -اللحام )أنواعها 

أ . مقاومتة الصتد -لحريتق االحمايتة متن  -التركيتب  -التصتنيع  -تصنيع و تركيب المنشأت الحديديتة : الخلتوص و حتدود الستماح 

تفاصتيل  -لوصتالت ا -لمقاومة الفعليتة لعناصتر الجمتالون ا -ر الجمالون انبعاج عناص -ل تأثير الكال -اعتبارات تصميمية عامة 

 عامة .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 341 ترميم وتدعيم المنشآت 

 CIS 241, CIS  221 متطلب سابق (2,2,0)3

 -م و التتتدعيم للمنشتتأت الخرستتانية و اختباراتهتتا متتواد التتترمي -أت الخرستتانية تقيتتيم المنشتت -أستتباب تتتدهور المنشتتأت الخرستتانية 

يتة حمايتة ووقا  -لفة لترميم و تدعيم المنشأت الخرسانية الطرق المخت -يم و األسطح الخرسانية التماسك بين مواد الترميم و التدع

 -كمترة  -عمتود  -و صيانة المنشأت الخرسانية . أمثلة على الخطوات المتبعة لتترميم و تتدعيم عناصتر خرستانية مختلفتة )قاعتدة 

 طبيقات عملية . ت -صميم أعمال الترميم و التدعيم ت  -نشائى ألعمال الترميم و التدعيم إلبالطة ...( . التحليل ا

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 351   1هندسة األساسات 

 CIS 251, CIS 221 متطلب سابق (2,2,0)3

 -ة تصنيف الترب -وصف التربة  - عة لميكانيكا التربةمراج -لحركات المسموح بها ا -ختيار أسلوب التأسيس ا -أنوا  األساسات 

األساستتات  -ط تقيتتيم الهبتتو -ص . األساستتات الضتتحلة : فتتترة التحمتتل احتمتتال القتت  -لموقعيتتة ااالختبتتارات  -االجهتتادات الفعالتتة 

 -أستتاليب نقتتل األحمتتال  -وازيتتق الحفتتر خ -شتته.  األساستتات العميقتتة : الخوازيتتق أساستتات اللب -مشتتتركة األساستتات ال -المنفصتلة 

ات الخوازيتق تأثير مجموع -ميل الخوازيق اختبارات تح -لخوازيق المحورية اتحليل قدرة  -الحمل المحورى لألساسات العميقة 

يتق تنفيتذ خواز  -تحليل معتادالت األمتواج  -عادالت الدق م - دق الخوازيق -ذ األساسات العميقة أساليب تنفي -بوط الخوازيق ه -

 بة األنتفاشية .األساسات على التر -الحفر 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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CIS 361  ادارة مشروعات التشييد 

3(2,2,0)  

ة دارإلهتدف لتقتديم عترو عملتى لتقنيتات ايهتذا المتنهج  -دارة البنتاء إيهدف هذا البرنامج ليكون بمثابة مقدمة لجوانب عديدة من 

تقييم  -ت الجدوى التى تواجه فى مشرو  البناء . المحتويات : تحديد االحتياجات للمشرو  و دراسا األساسية المستخدمة عادة أو

 -ريع الهندستية تصتميم المشتا -نشاءات و البنتاء إللتصميم و اتطوير عقد ا -نى للمشرو  الجدول الزم -المشرو  و تقدير التكلفة 

 -لستالمة ا -و التتحكم  ضتمان الجتودة -العمالتة  تقيتيم تتوافر -و التتحكم  اسبة التكتاليفمح -تطوير واصفات المشتريات الهندسية 

 االنتهاء من المشرو  .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

CIS 411  ديناميكا المنشآت 

 CIS 311 متطلب سابق (2,2,0)3

استتجابة  -ى متن الدرجتة الثانيتة الخطيتة للمعتادالت التفاضتلية لحتل الكالستيكا -أنظمة ذات درجة حرية واحتدة : معادلتة الحركتة 

 و -الثتارة التردديتة االستتجابة ل -الهتزاز الحر الطاقة فى ا -حر المثبط االهتزاز ال -حر غير المثبط االهتزاز ال -االهتزاز الحر 

الستتجابة  -زج المكتاف  التثبتيط اللت -اللتزج  بديد الطاقة عتن طريتق التثبتيطت -طاق نصف الطاقة ن -النظم الغير مثبطة و المثبطة 

لتقيتتيم العتتددى لالستتتجابة ا -بة طيتتف االستتتجا - خطتتوات القتتوى -لفتتة القتتوى المخت -الثتتارة المفاجئتتة االستتتجابة ل -لالثتتارة العامتتة 

األنظمتة  -الصتلبة ريقة نيومارك لألنظمة الالخطية . أنظمتة ذات درجتة حريتة واحتدة معممتة : تجمعتات األجستام ط -الديناميكية 

القتوى  -دة درجتات الحريتة  بستيطة أنظمتة متعتد  -ة درجتات الحريتة : معتادالت الحركتة أنظمة متعدد .أسلوب رالى  -الموزعة 

 -شتتكال و تتترددات االهتتتزاز الحتتر أ -حليتتل االهتتتزازات الحتترة ت -ستتتاتيكى التكثيتتف اال -الحريتتة  تقليتتل درجتتات -الديناميكيتتة 

أستاليب  -تيتة المشتكلة القيمتة الذا -لحرة لالهتزاز للنظم متعتددة  درجتات الحريتة االستجابة ا -يع ألشكال التردد التعامدية و التطب

يناميكى للنظم متعددة درجتات الحريتة : التحليل الد - تخميد رايلى -تكرار المتجهات . التخميد فى الهياكل : بناء مصفوفة التخميد 

 مثبطة .استجابة النظم غير المثبطة و ال

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 421   3تصميم المنشآت الخرسانية 

 CIS 321 متطلب سابق (2,2,0)3

لطتترق البالطتتات المستتطحة : مقدمتتة متتن النظتتام االنشتتائى للبالطتتات المستتطحة و مجتتاالت استتتخدامها و حتتدود المواصتتفات و ا

أستيا   طات وترتيبدات الداخلية بها .. القص في البالطات و تصميم البالطات واألعمدة والفتحات بالبالالمختلفة و تحليل االجها

ط والقبتاب، التسليح. األسطح الدورانية: ويحتوي المقرر علي طرق تكتوين األستطح الدورانيتة فتي مختلتف أنواعهتا مثتل المختاري

رتيتب التصتميم وت داخلية المتكونة بها تحت تأثير مختلف األحمتال وطريقتةمقدمة لنظرية التحليل للمنشأت القشرية واالجهادات ال

ت انية وحستاباالتسليح في هذه األسطح. الخرسانة سابقة اإلجهاد: مقدمتة عتن اإلجهتادات المختلفتة المتعثرة علتي العناصتر الخرست

ل راحتل التشتغياإلجهتادات النهائيتة فتي مقوي الضغط المطلوبة والتعريف بطبيعة الكابالت والفواقد وحسابات ترحيتل الكتابالت و

 رضتتية وكتتذلكالمختلفتتة بتتدون شتترو  وأنتتوا  الخزانتتات المختلفتتة مثتتل الخزانتتات الدائريتتة المختلفتتة مثتتل الخزانتتات العلويتتة و األ

ميم وتصت لداخليتةاالخزانات الدائرية والمستطيلة والقوى المعثرة علي الخزانات وأسلب التحميل لهذه القوي و طريقتة اإلجهتادات 

 الكمرات العميقة ثم ترتيب أسيا  التسليح في القطاعات و المساقط األفقية.

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 431  تصميم الكبارى 

3(2,2,0) Prerequiste CIS 331 

تصتميم. لوب وطترق الطولي و العرضي، مواد اإلنشاء، أسالنظم اإلنشائية للكباري، أنوا  الكباري، النظم اإلنشائية في اإلتجاه ال

م الكبتاري األحمال التصميمية: كباري الطرق/ كباري السكك الحديدية، أحمال خاصة أخري. تصميم الكبتاري الخرستانية. تصتمي

ألتواح(.  ة متنالحديدية: كمرات األرضية: الكمرات الطوليتة، الكمترات العرضتية/ الوصتالت. تصتميم الكمترات الرئيستية)المكون

ليتتة تصتتميم الجمالونتتات الرئيستتية: تصتتميم بعتت  عناصتتر  الكبتتاري: الشتتكاالت المختلفتتة، عناصتتر االرتكتتاز. موضتتوعات تكمي

 ديب الكمتراتبتصميم الكباري المكونة من مجموعة عناصر رئيسية، كباري المنحنيتات والكبتاري المنحرفتة أفقيتاً، التترخيم وتحت

 ب الكباري، الكباري المركبة.وتأثير ارتفا  الحرارة، تركي

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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CIS 432  المبانى العالية 

 CIS 211, CIS 221,CIS 231 متطلب سابق (2,2,0)3

يكتل لقتص، الهر ايتناول الجوانب االنشائية للمباني الشاهقة، تحليل سلوك مختلتف أشتكال هياكتل البنتاء بمتا فتي ذلتك اإلطتار، جتدا

ختلفة التي لهيكلية المااألنبوبي، و النظم ذات القلب والدعائم. إدخال القوي التي تخضع لها الهياكل، و معايير التصميم، واألشكال 

ليتة حلتيالت األوتطورت علي مر السنين منذ بنيت ناطحات السحاب األولي في مطلع هذا القرن. النمذجة لهياكتل حقيقيتة  لكتال الت

لتزالزل. ي الريتاح وائية. تقييم األسقرار للهيكتل، وأهميتة الفصتل اإلنكمتا . اإلستتجابة الديناميكيتة  للهياكتل المعرضتة للقتووالنها

 يشمل كال من االساليب الدقيقة لقائمة علي الحاسوب و التقريبية للتحليل.

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 451  2ساسات هندسة األ 

 CIS 351 متطلب سابق (2,2,0)3

 -ى الضتغط الستلب -لى نظم الحوائط بالردم و الحفر . نظريتة ضتغط التربتة : دائترة متور نظرة عامة ع -أنوا  أنظمة سند التربة 

 -تربتة لضتغط األرضتى النتاتج عتن األحمتال المنتظمتة و دمتك الا -ة علتى ضتغط التربتة تتأثير الحركت -االيجابى و الثابت للتربة 

 -وحيتة الستتائر الل -ئط لكتليه وشبه الكتليه تصميم الحوا -ان المتزنة خارجيا تصميم الجدر -الضغوط من قوى األرو الزلزالية 

 -ليب استتخدام المصتنعات األرضتية أنوا  و أسا -لتربة أسس تسليح ا -يح عناصر التسل -تصميم الحوائط ذات الشدادات الخلفية 

 -ئط المتزنتة ميكانيكيتا تصتميم الحتوا -اخلى اإلتزان التد -ئط ذاتية االتزان تصميم الحوا -لتسليح المصنعات  الخواص الميكانيكية

حليتل ت -شتاء أستاليب االن -التربة الممستمرة   تصميم حوائط -الميول المسلحة  خطوات تصميم -تصميم الحوائط الساندة الجزئية 

 لجسور على تربة ضعيفة .ا -حوائط الساندة لمراقبة األداء ل -التشكل للحوائط الساندة 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 461 هندسة التشييد 

3(2,2,0)  

عتدة  دان متع مهتامالعوامل الرئيسية التى تشارك فتى مشتاريع البنتاء الثقيلتة و البنتاء . و تقتدم المتواد متن وجهتة نظتر مهنتدس الميت

 -و المواصتتفات  خطتتط المشتترو  -يط اإلنتتتاج الالزمتتة لمشتتاريع البنتتاء . مخطتتط الدراستتة : التخطتتيط التنفيتتذى لتوضتتيح تخطتت

متعهتدو  -الكستاحات  -الكستارات  -البلتدوزرات  -الجترارات  -اج المعتدات أساستيات انتت -أساسيات و حسابات ألعمتال الترابيتة 

 ضخات الخرسانة .م -الصندقة  -نظمة النقل أ - اج الكلىو نظم االنت -الحفارات  -ميل التح -النقل 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 491  مشروع 

6(1,10,0)  

كمالهتا بعتد اإلنتهتاء متن كافتة الدراستة إو التى يجتب  -عملية التعليم الهندسى  و المهمة فى -مشرو  التخرج هو الخطوة األخيرة 

بيقتى ة العبور الالزمة للطالب لالنتقال من الدراسة إلى العمتل التطو تعتبر خطو -صوص عليها فى برنامج التدريس الالزمة المن

الب تحقيتق مستتقل عتن مضتمون و حجتم المشترو  و إعتداد مواصتفات العمتل و فهتم يطلتب متن الطت -الل مشترو  التخترج خ -

ذات الصتلة  و  السياستات -خترون آلالموضتو  التذى قتام بته ا موضو  المشرو  و المشروعات السابقة متن نفتس النتو  و نفتس

ستوف يتتمكن  -نتب االقتصتادية للمشترو  . نتيجتة لهتذا المشترو  و فهتم الجوا -والمبادئ و األكواد الخاصة بموضو  المشرو  

 -بيقتات الحاستوب طو ت -التصتميم الهيكلتى  و -التحليتل النظترى  و -الطالب من تحسين قدراتهم فى اعتداد الرستومات الهندستية 

 لة علتتى حتتل المشتتاكل الهندستتية باستتتخدام المعرفتتة النظريتتة التتتى تعلموهتتا فتتى مجتتالو قتتدرات شتتام -والقتتراءة باللغتتات األجنبيتتة 

 الهندسة المدنية و االنشائية و هندسة التشييد .

Final exam. Quizzes Year Work  50% Exp. / Oral 50% 
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Public Works Department 

 
CIW 111 رسم مدنى 

3(1,4,0)  

لكمترات . الكبتتارى األعمتدة و ا -الكمترات بأنواعهتتا  االتصتتال بتين -ستمارية الوصتالت الم -األغطيتة المعدنيتة : قواعتد األعمتتدة 

انويتتتة الكمتتترات الث -لمائلتتتة ( الرأستتتية و ا -الستتتفلية  -لويتتتة لكمتتترات الرئيستتتية ) الكمتتترات العا -المعدنيتتتة : وصتتتالت الجمتتتالون 

 -الكمتترات . منشتتآت التترى : األعمتتال الترابيتتة  البالطتتات و  -األعمتتدة  -والتربيطتتات . منشتتآت الخرستتانة المستتلحة : القواعتتد 

 غير المتماثلة . ماثلة واألهوسة امت -القناطر  -السحارات  -لبرابخ ا -لهدارات ا -لكبارى ا -الحوائط الساندة 

 Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIW 112  هيدروليكا 

3(2,1,1)  

وا  لشتبكات . التتدفق فتى القنتوات المكشتوفة : مقدمتة أنتطترق تحليتل ا -شبكات المراسير : التحليل و التصميم و التصميم األمثل 

عثرة العوامتل المت -ات توزيع السترع -ت القنوات المكشوفة تصميم قطاعا -و المنتظم  ردالتدفق المط -خواص السريان  -التدفق 

التتدفق  -ة و قاعدة كميتة الحركتة قاعدة الطاق -لتغير السريع التدفق ذو ا -اقة و كمية الحركة معادالت الط -على معامل الخشونة 

 -قة المائية فتى المواستير نظرية المطر -الت التدفق الغير مستقر طبيقات المطرقة المائية فى المواسير : معادت -المتغير تدريجيا 

طرقة المائية على السريان و طرق التحكم تأثيرات الم -ت سرعة الموجا -لمياه المرن انظرية عمود  -نظرية عمود المياه الصلد 

ظتاهرة  -مبتات اختيتار الطل -شتغيل الطلمبتات ت -نتوا  الطلمبتات أ -لتوربينتات و أنواعهتا  ا -فيها . االآلت الهيدروليكية : مقدمتة 

 التكهف .

 Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

CIW 113  هيدرولوجيا 

2(1,2,0)  

ة رجتد -رولوجيا . الهيتدروميتيورولوجى : اإلشتعا  الشمستى أهميتة الهيتد -ا و البيئتة الهيتدرولوجي -مقدمة : الدورة الهيدرولويتة 

التحليتل  -لقيتاس و التقتدير األمطتار : ا -تح . التساقط : العوامل و األنوا  البخر و الن -الرياح  -الرطوبة  -بخار الماء  -الحرارة 

تقتتدير . الهيتتدرومورفولوجى : القيتتاس و ال -صتتميمية . الرشتتح : العوامتتل المتتعثرة العاصتتفة الت -اإلحصتتائى لبيانتتات األمطتتار 

 -منية . المتدد )الجريتان الستطحى( : تقتدير أقصتى تصترف للمتدد العوامل الز -العوامل المورفولوجية  -خصائص المستجمعات 

و مناسيب المياه . نحتر التربتة و الترستيب :  قياس التصرف -جميعى المنحنى الت -لوحدة هيدروجراف ا -هيدروجراف العاصفة 

طع متع أعمتال التقتا -ل الحماية ضد السيول: أعمال اإلعاقة و التختزين امعدل نقل الرواسب . أعم -قد التربة ف -العوامل المعثرة 

 نظمتتة صتترف ميتتاه الستتيول . هيتتدرولوجيا الميتتاه تحتتت ستتطحية : عالقتتة التربتتة أ -صتتائد الرواستتب م -يتته أعمتتال التوج -الطتترق 

لبحتتر فتتى اتتتداخل ميتتاه  -آلبتتار ا هيتتدروليكا -لستتريان فتتى األوستتاط المستتامية ا -صتتائص و أنتتوا  الخزانتتات الجوفيتتة خ -والميتتاه 

ة و التحتت نتقال الملوثات فتى الميتاه الستطحيميكانيكية ا -الخزانات الساحلية . نوعيه المياه و التحكم فى التلوث : مصادر التلوث 

ات لدراستدر المائية من التلوث . مقدمة : تطبيق نظم االستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية فتى احماية المصا -سطحية 

 الهيدرولوجية .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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CIW 121 المساحة الهندسية 

3(2,1,1)  

 –قتاييس الرستم م –تصنيف العلوم المستاحية . وحتات القيتاس  –تعريفات  –نبذة تاريخية  –مقدمة : عن علم المساحة و الخرائط 

 أنوا  الخرائط المساحية . 

طترق القيتاس  –الطرق المباشرة و غير المباشرة لقياس المستافات  –االستكشاف و رسم الكروكيات المساحية  –حداثيات إلظم ان

تحديتد مواضتع  –قيتاس الزوايتا و االتجاهتات  –لكترونية لقياس المسافات إللتصحيحات الالزمة للمسافات المقاسة . األجهزة اا –

 –التيودوليتتت و أخطتتاء القيتتاس و تصتتحيحها  –التلستتكوب المستتاحى  –االنحرافتتات  –اهتتات التتنقط . طتترق قيتتاس الزوايتتا و االتج

حداثيات من نظام إلتحويل ا –تصحيحه  الترافرس و  -بع  العمليات المساحية و حساباتها و تصحيحها –قياس و توقيع الزوايا 

مقمتة لنظريتة األخطتاء و تطبيقاتهتا  –قستيم األراضتى ت –ساب المستاحات ح –وقيع النقط بالتقاطع األمامى و الخلفى ت –إلى آخر 

 فى المساحة المستوية .

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

CIW 211 هندسة شبكات الرى 

 CIW 112, CIW 113, CIS 221 متطلب سابق (2,2,0)3

والبختر  ياس األمطارمجاالت المختلفة . عناصر الدورة الهيدرولوجية قمقدمة للدورة المائية و مصادر المياه و استخداماتها فى ال

حركتهتا  وو السريان السطحى و كيفية قياس المناستيب و التصترفات و التسترب . مقدمتة للميتاه الجوفيتة و مصتادرها وخواصتها 

 -لترى االحتياجتات المائيتة و كفتاءة ا -وفكرة عامة عن تصميم اآلبار و كيفية اختيتار الطلمبتات . عالقتة التربتة و المتاء و النبتات 

الطريقتة  وحساب الفترة بين الريتات و حستاب التصترفات و زمتن الترى . طترق الترى المختلفتة و المزايتا و المحتددات و اختيتار

الترى تحتت الستطحى . طترق التخطتيط  و -لسطحى )بالغمر( و الرى بالر  و بالتنقيط اأنوا  الرى  -المناسبة للظروف السائدة 

ن منشتتآت التترى فكتترة عامتتة عتت -ات تبطتتين القنتتو -و التصتتميم و اإلدارة و متطلبتتات الصتتيانة و التشتتغيل لطتترق التترى المختلفتتة 

قاطعتتات و األعمتتال المالحيتتة و أعمتتال الرفتتع . و أعمتتال الت -وأعمتتال التتتحكم و التوزيتتع علتتى مستتتوى الحقتتل و مستتتوى التتتر  

ر طريقتتة هتتا . مقدمتتة للصتترف و أهميتتته و أنواعتته و العوامتتل المتتعثرة علتتى اختيتتاتخطتتيط و تصتتميم المتتزار  الستتمكية و ملحقات

كيفيتة  -الصرف المناستبة . تصتميم المصتارف المكشتوفة و المغطتاة و الصترف الرأستى . األعمتال الصتناعية لتنفيتذ المصتارف 

عالى و تطور نظام الرى والصترف ختصر عن هيدرولوجية نهر النيل و التخزين السنوى و السد الم -التخلص من مياه الصرف 

 ومشروعات الرى فى مصر . و اآلثار البيئية لمشروعات الرى و الصرف .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIW 231  هندسة البيئة 

3(2,2,0)  

 -الدقيقتة و النمتو الميكروبتى  علتم األحيتاء -العضتوية  لكيمياءا -ساسيات الكتلة و الطاقة و الكيمياء الفيزيائية و المبادئ أ -مقدمة 

ة يتاه و معالجتتة الميتاه و معالجتة ميتاه الصتترف الصتحى و النفايتات الصتتلبو نوعيتة الم -ومكافحتة التآكتل و إدارة ميتاه العواصتتف 

  .و األحداث العالمية  -تلوث الهواء  و -والنفايات الخطرة 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIW 232  التركيبات الصحية فى المبانى 

2(2,1,0)  

 –نظتام تختزين الميتاه  –نظم إمدادات الميتاه البتارد و الستاخن  –تصميم األدوات الصحية فى المطابخ و الحمامات و المراحي  

التتخلص متن ميتاه  –لمنتاطق مفتوحتة مع و تصريف ميتاه األمطتار متن أستطح المبتانى و اج –الصرف الصحى و أنظمة التهويه 

 المجارى فى المواقع النائية .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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CIW 311  تصميم منشآت الرى 

3(2,2,0)  

 صتميم القطاعتاتت -متائى للتتر  و المصتارف  رستم ديتاجرام -تخطيط و تصميم مشروعات الرى : تخطيط التر  و المصتارف 

طوليتة و القطاعتات العرضتتية القطاعتات ال -لملكيتة احستابات نتز   -لقنتوات الترابيتة التسترب فتى ا -العرضتية للقنتوات الترابيتة 

 -يتتل حتتاالت التحم -ات .منشتتآت التترى : تصتتنيف منشتتآت التترى . الحتتوائط الستتاندة : األنتتوا  المختلفتتة تبطتتين القنتتو -النموذجيتتة 

المختلفتتة  . منشتتآت التقاطعتتات : التصتتميم الهيتتدروليكى و حستتاب األحمتتال لحتتاالت التحميتتل التصتتميم الهيتتدروليكى و اإلنشتتائى

بات لبتداالت . المصتاالسحارات و  -البرابخ  -والتصميم اإلنشائى لمنشآت التقاطعات اآلتية : كبارى الخرسانة المسلحة الصغيرة 

 و المالحة .  صميم . مقدمة ألعمال الحجز طرق الت -ستخداماتها ا -: أنواعها 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIW 321  الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية واإلستشعار عنة بعد 

 CIW 121 متطلب سابق (2,1,1)3

 -لمعلومات الجغرافية طوير نظم ات -صول نظم المعلومات الجغرافية أ -لمقاييس ا -مبادىء نظم المعلومات الجغرافية : الخرائط 

 -ق المستتقبلية و االتجاهتات توقعتات الستو -لحالية لسوق نظم المعلومتات الجغرافيتة التقديرات ا - جبر الخرائط -تحليل الخرائط 

 - بيانتاتنات النقطيتة و المتجهيتة . هياكتل قواعتد البيانتات : أنتوا  المضلع . البا -خط  -بيانات نظم المعلومات الجغرافية : نقطة 

ن قتدرات نظتام المعلومتات لمحتة عامتة عت -المنفصتلة . إدمتاج بيانتات و أنتوا  البيانتات المختلفتة  الترتيبيتة و -البيانات المستمرة 

لمعلومتات الجغرافيتة : امكونتات نظتم  -لعترو و التصتور التحليل و ا -التالعب  -اإلدارة  -الجغرافية ووظائفها . جمع البيانات 

 -لتحتيتتة و البنيتتة ا  -و اإلدارة  -و األشتتخاص  -و البيانتتات  -لطرفيتتة و األجهتتزة ا -لتشتتغيل  و األجهتتزة البرمجيتتات و أنظمتتة ا

يانتات . مصتادر حكوميتة )هيئتة المستح الجيولتوجيى و مصتادر الب -المتجهتات  -در البيانتات : النقطيتة أنتوا  و مصتا -والبيانات 

نات االستشعار عتن بعتد . بيانتات نظتم و مصادر بيا -نات الدولية و مصادر البيا -ذلك ( المصادر التجارية  و ما إلى -األمريكية 

اعتدة ة معلومتات قالمعلومات الجغرافيتة : نظتام المعلومتات الجغرافيتة الرقميتة . رقمنتة بيانتات الخترائط الورقيتة . تتضتمن القائمت

افية  . االستشعار عن بعد و نظم المعلومات الحغرافية : وارد نظم المعلومات الجغرم -مج بيانات نظام تحديد المواقع د -البيانات 

و قضتايا  -نتات و مصتادرها أنتوا  البيا -دمج بيانات االستشتعار عتن بعتد فتى نظتم المعلومتات الجغرافيتة و االستشتعار عتن بعتد 

لمعلومتتات ع و نظتتم اإدمتتاج النقطيتتة و تجهيتتز بيانتتات االستشتتعار عتتن بعتتد متتع نظتتام المعلومتتات الجغرافيتتة . نظتتم تحديتتد المواقتت

 -لمواقع ظام تحديد انالجغرافية : التأسيس العالمى لتحديد المواقع و بيانات القياس عن بعد فى نظم المعلومات الجغرافية اآلخرى 

اج و تجهيز البيانتات  و ضتمن بيئتة نظتام المعلومتات و قضايا إدم -نوا  البيانات و المصادر أو غيرها من  -أرغوس  -جلوناس 

   رافية  . التصور و المحاكاة : دور تكنولوجيات التصور و المحاكاة فى قضايا نظم المعلومات الجغرافية .الجغ

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

CIW 331 األثر البيئى للمشروعات 

1(1,0,0) 

الدورات الطبيعية للعناصر األساسية ) الكربون ، األكسجين  –البيئة لتنمية و االقتصاد و ا –مقدمة : محدودية المصادر الطبيعية 

ث الميتاه جنبهتا . تلتو، النيتروجين ، الكبريت ،الفسفور ،,,,,,,( تعريف مصادر األنبعاثات و آثارها و معدالتها القياستية و طترق ت

ار ثتتآلكيفيتة قيتتاس و تقتدير ا –احى االجتماعيتة و الهتواء و التربتة و أثتتر ذلتك علتتى الصتحة العامتة و األنشتتطة االقتصتادية و النتتو

ج لته فتى امتدى االحتيت  -خطوات التقييم البيئى : الفحتص و التتدقيق  ،همية التقييم البيئى للمشروعات البيئية . التطور التاريخى أل

ثتار آلخطتط مواجهتة ا –مقارنتة البتدائل  –ثار المترتبة عن كتل بتديل آلوصيف ات –مل البدائل ع –وثيق البيانات ث –المشروعات 

النقتتل  وو الكهربتتاء  ثتتار البيئيتتة للمشتتروعات فتتى القطاعتتات المختلفتتة كالميتتاه و الطاقتتةلآلالبيئيتتة و تقليتتل آثارهتتا الستتلبية . أمثلتتة 

تقتارير و أمثلتة لتبع  ال –سكان . محتويات تقرير التقييم البيئى إلوالصناعة و الزراعة و الصحة و الخدمات العامة و التعليم و ا

 ة فى إعداد تقرير التقييم البيئى .أهمية مشاركة جميع الجهات المتأثر –

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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CIW 332  الهندسة الصحية 

3(2,2,0)  

صتائص خالملوثتات و  -طحية ستالميتاه ال -لمياه الجوفية ا -ياه األمطار م -مقدمة ألعمال التغذية بالمياه :  مصادر المياه الطبيعية 

تياجتات لمصرية و العالمية لمياه الشرب . معدالت استهالك المياه : الدراسات الالزمة لتقدير احالمواصفات ا -المياه لكل مصدر 

يم تصتتم -لمأختتذ شتتروط موقتتع ا -الستطحية  مأختتذ الميتتاه -الميتاه لالستتتعماالت المختلفتتة . أعمتتال التجميتتع : أنتوا  منشتتآت المأختتذ 

طت  الترشتيح الب -الترستيب  -الترويتب  -ماسورة المأخذ و محطات طلمبات الضغط الواطى . أعمال تنقية المياه : الخلط السريع 

متتال توزيتتع الميتتاه : محطتتات طلمبتتات األرضتتى . أع -خدام الكلتتور . أعمتتال التختتزين : التختتزين العتتالى التعقتتيم استتت -و الستتريع 

طريقة المقاطع . مقدمتة ألعمتال الصترف الصتحى : األضترار الناجمتة عتن تلتوث يع المياه بتصميم شبكات توز -الضغط العالى 

ريخى ألنظمتة الصترف الصتحى . التطتور التتا -جود أنظمة الصترف الصتحى نتيجة عدم و -المسطحات المائية و المياه الجوفية 

 .ميتاه الرشتح  -ر ميتاه األمطتا -مياه الصتناعة  -لمياه المنزلية ا -خصائص و مصادر مياه الصرف الصحى : الملوثات الرئيسية 

صتاعدة . أعمتال معالجتة المواستير ال - محطتات الرفتع -أعمال تجميع مياه الصرف الصحى : تصميم شبكات االنحدار بالجاذبيتة 

 لزلطية .المعالجة البيولوجية بواسطة المرشحات ا تصميم أعمال -مياه الصرف الصحى : تصميم أعمال المعالجة االبتدائية 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIW 341 هندسة الطرق 

3(2,2,0)  

ظيفى لتتدرجات الطتترق الحضتترية و الخلويتتة  . التصتتنيف التتو -مروريتتة الدراستتات ال -مقدمتتة : أستتس تخطتتيط شتتبكات الطتترق 

  العرضتتى عناصتتر القطتتا -خطتتيط األفقتتى و الرأستتى لتا -محتتددات و خصتتائص التخطتتيط الهندستتى للطتترق : مستتافات الرؤيتتة 

 خطيط مسارات المشاه و الدراجات .ت -سس تصميم االنتظار للمركبات أ -للطريق . أسس تخطيط القطاعات 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIW 441  هندسة النقل 

3(2,2,0)  

ختتال للنقتل . إد تيتتار المتواد و تصتميم نظتم النقتل . تشتتغيل و إدارة و صتيانة البنيتة التحتيتةمقدمتة لتصتميم و تخطتيط عمليتات و اخ

طالتب لحيتاة و معتايير التحستين . يتتعلم الاتكلفتة دورة  -مفاهيم التصميم الوظيفية ألنظمتة النقتل و المرافتق ستواء متع اإلجتراءات 

لمنهجيتات التتى طرحتت فتى هتذه ( تطبيتق ا2) -ميم الهندستى ( هندستة النقتل و التخطتيط و معظتم مشتاكل التصت1خالل الدراسة )

 الدورة من أجل حل المشاكل الهندسية وسائل النقل .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIW 451 هندسة الموانى 

 CIS 351 متطلب سابق (2,2,0)3

انتشتتار  -حصتتائية و أطيتتاف متتن أمتتواج البحتتر الخصتتائص اإل -تظمتتة النظريتتات الخطيتتة للموجتتات العاديتتة و الموجتتات الغيتتر من

 -المنزلقتتات  -نشتتائى للبنيتتة التحتيتتة البحريتتة : حتتواجز األمتتواج التصتتميم اإل -ات و المنشتتآت تفاعتتل الموجتت -األمتتواج و تحولهتتا 

 -ساليب العمل تصالح : معدات و أالجرف و االس -تصميم الهندسى للموانى ال -لمراسى ا -ألرصفة البحرية ا -الجدران البحرية 

 -العواصتف  -قل الرواسب ن -لعمليات الساحلية ا -ل حماية التآك -لجيوتقنية  المسح الهيدروغرافى و الجوانب ا -الجوانب البيئية 

 النمذجة . 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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CIW 491  مشروع 

6(1,10,0)  

كمالهتا بعتد اإلنتهتاء متن كافتة الدراستة إو التى يجتب  -عملية التعليم الهندسى  و المهمة فى -تخرج هو الخطوة األخيرة مشرو  ال

بيقتى ة العبور الالزمة للطالب لالنتقال من الدراسة إلى العمتل التطو تعتبر خطو -الالزمة المنصوص عليها فى برنامج التدريس 

لطتالب تحقيتق مستتقل عتن مضتمون و حجتم المشترو  و إعتداد مواصتفات العمتل و فهتم ا يطلتب متن -خالل مشترو  التخترج  -

ذات الصتلة  و  السياستات -خترون آلموضو  المشرو  و المشروعات السابقة متن نفتس النتو  و نفتس الموضتو  التذى قتام بته ا

ستوف يتتمكن  -لهتذا المشترو   فهتم الجوانتب االقتصتادية للمشترو  . نتيجتة و -والمبادئ و األكواد الخاصة بموضو  المشرو  

 -لحاستوب و تطبيقتات ا -لهيكلتى و التصتميم ا -لنظترى و التحليتل ا -الطالب من تحسين قدراتهم فى اعتداد الرستومات الهندستية 

 لة علتتى حتتل المشتتاكل الهندستتية باستتتخدام المعرفتتة النظريتتة التتتى تعلموهتتا فتتى مجتتالو قتتدرات شتتام -والقتتراءة باللغتتات األجنبيتتة 

 ة المدنية و هندسة األشغال العامة .الهندس

Final exam. Quizzes Year Work  50% Exp. / Oral 50% 
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Architectural   Engineering   Department 
 

 

ARC 111  الفنون والعمارة 

2(2,1,0)  

الحركتتات الفنيتتة فتتى القتترن العشتترين : التكعيبيتتة  –و الفنتتون الجميلتتة ) الحلتتى ، النحتتت ، الرستتم ، ...... إلتتخ (  –خ الفنتتون تتتاري

 والتعبيرية و المستقبلية و السريالية .

م التصتتمييتتة و المجموعتات الفنيتتة مثتل دى ستتتيل و الباوهتتاوس و أفكتارهم الجديتتدة حتتول التترابط بتتين الفنتتون و الهندستة المعمار 

 والتعليم الفنى . 

لعمارة . االتجاهات الفنية المعاصرة وو تأثيراتها على ا –اتجاهات الفن عبر العصور التاريخية و االتجاهات المعمارية الموازية 

لفنيتة و األستس ا المقتاييس –يقتا  ، الحركتة ، ......( إلالقيم التشكيلية فى األعمال الفنية ) التبتاين ، االتتزان ، التناستب ، اللتون ، ا

 التصميمية فى العمارة .

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 112  تدريب بصرى ورسم حر 

3(1,4,0)  

لتى عركتز المقترر ينمى المقرر إحساس الطالب بالنسب و األبعاد و يحسن مهاراته فى الرسم الحتر و إدراكته للقتيم الجماليتة . و ي

م الكروكيتات تقنيات مختلفة فى التعبيتر باستتخدام أدوات ووستائل مختلفتة . فيتدرب الطالتب علتى تقنيتات التعبيتر فتى رستممارسة 

صتل التب علتى تواورسم المجسمات ذات الثالثة أبعاد سواء باألبي  و األسود أو باأللوان . و يعمل المقرر علتى تنميتة قتدرة الط

 يع المعمارية بأساليب تعبيرية .خرين بصريا و إبراز المشارآلأفكاره مع ا

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 113 ظل ومنظور 

3(1,4,0) 

لعناصتر أهمية الظل و الظالل فى تصوير و إدراك المجسمات . دراستة أستس إستقاط الظتل و الظتالل لألشتكال و المجستمات و ا

طترق رستم  إظهتار العناصتر و التشتكيالت المعماريتة متن ختالل الظتل و الظتالل . دراستة المعمارية على المستتويات المختلفتة .

 –مختروط الرؤيتة و التشتوه فتى المنظتور  –مستوى الصتورة ،  دة و المنظور ذى نقطتين تالشى  المنظور ذى نقطة تالشى واح

 بيتر عنهتا متنة األبعتاد و القتدرة علتى التعدراك للمجستمات ثالثيتإلنقط القياس . ينمى المقترر مهتارات الطالتب علتى التصتور و ا

 خالل المنظور مع إسقاط الظالل به .

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 121   1تاريخ ونظريات عمارة  

2(2,0,0) 

نتة و المنفعتتة و الجمتال . مقتتاييس لمتاا –مكانتات و المحتتددات إللمعتتايير و المعتدالت التصتتميمية و اا –مقدمتة للهندستتة المعماريتة 

اغات معالجة الفر -عناصر الحركة األفقية و عناصر الحركة الرأسية. التكوين المعمارى : الخط و المستوى و الكتلة   –نسان إلا

 –نتتة الهيم –لمحتور ا –للتتون. تنظتيم الفتتراغ المعمتارى : العالقتتات الفراغيتة . مبتتادىء التكتوين: الوحتتدة ا –لملمتس ا –لضتوء ا –

لقطا  الذهبى. تاريخ العمتارة : العالقتة بتين مفهتوم الهندستة ا –النسب  –التنو   –مى التدرج الهر -يقا   إلا -التجانس  –التماثل 

الل ختتالطبيعيتتة و متتواد البنتتاء علتتى العناصتتر المعماريتتة متتن  –مكانيتتات الماديتتة و الثقافيتتة إلالمعماريتتة و فلستتفة التصتتميم و أثتتر ا

ر ية ( و العصتتومقارنتتة لمختلتتف الثقافتتات القديمتتة:      )المصتترية غتترب آستتيا  ،البابليتتة ، االشتتورية ، الفارستتدراستتة تحليليتتة  

 )اليونانية ، الرومانية ، المسيحية ، المبكرة ، البيزنطية (.  الكالسيكية

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 
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ARC 122   2تاريخ ونظريات عمارة  

 ARC 121 متطلب سابق (2,0,0)2

 –وضتع األفكتار  –المدخل العلمى فى حتل المشتاكل التصتميمية و التعترف علتى طترق التصتميم : صتياغة البرنتامج و مراجعتته 

بداعيتتة فتتى التصتتميم . االعتبتتارات التصتتميمية األساستتية إلوستتائل تقويتتة القتتدرات ا –مقارنتتة الحلتتول و تقييمهتتا  –تطتتوير الحلتتول 

النهضتتة  و المفتتاهيم التصتتميمية لتتبع  أنتتوا  المبتتانى . الفكتتر المعملتترى فتتى العصتتر القتتوطى و الرومانستتكى و عصتتر واألفكتتار

عماريتة المختلفتة  متن ختالل دراستة تحليليتة مقارنتة العناصتر الم -نشائية  المتاحتة  إلمكانات اإلا -والمعثرات الطبيعية و الثقافية 

النظريتة  –النظريتة العضتوية  –لفلسفات المعماريتة العالميتة فتى بتدايات القترن العشترين لتطور العمارة . التعريف باالتجاات و ا

صتائص االتجاهتات المعماريتة خ –عبيريتة النظريتة الت -نشتائية  إلالنظرية ا –النظرية الوظيفية التكنولوجية  –الوظيفية التشكيلية 

 فى القرن العشرين .

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 131   1انشاء معمارى 

3(1,4,0)  

و المبتانى  ائط الحاملتةالتفهم الكامل لعملية تشييد المبانى و التقنيات المتعلقة بها : دراستة طترق تشتيي المبتانى و نظتم مبتانى الحتو

راستة دالستاللم و  و عازلتة و األرضتيات الهيكلية و طرق البناء المختلفة مثل البناء بالطوب و البناء بالحجر و دراستة الطبقتات ال

احتل هتم طترق و مرطريقة تنفيذ المراحل المختلفة لعمليات التشييد نظريا و عمليا بتالمواقع . ينمتى المقترر مهتارات الطالتب فتى ف

 نشائية السائدة و المواد و المعدات المستخدمة .إلتشييد المبانى نظريا و علميا من خالل التعرف على النظم ا

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

ARC 132  2انشاء معمارى 

 ARC 131 متطلب سابق (1,4,0)3

عترف علتى دراسة مكونات المبنى و طترق إنشتائه : دراستة أنتوا  األساستات و تغطيتة األستقف و فواصتل الهبتوط و التمتدد و الت

 لتبالط اتشتطيبات  ) و شبابيك ( األعمال المعدنية )أبتواب و شتبابيك ( أعمتال ال أنوا  األخشاب و أعمال النجارة الخشبية ) أبواب

ات متال التشتطيبنشتائية األساستية بتالمبنى و كتذلك أعإلوالبياو و الدهانات ( . ينمى المقرر مهارات الطالب  فتى فهتم العناصتر ا

 ى .عدات المستخدمة فى تشطيبات المبانالمستخدمة من خالل التعرف على أنوا  األساسات و األسقف و الخامات و الم

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 151  1تصميم معمارى 

 ARC 112 متطلب سابق (0,6,0)3

التكوينتات  دراكإلاستوديو التصميم المعمارى األول يتناول مشاكل تصتميمية بستيطة . يهتدف المقترر إلتى تنميتة قتدرات الطالتب 

 لتتى البيانتتاتعالتشتتكيالت المعماريتتة و تصتتميمها . يتتتم التركيتتز علتتى االعتبتتارات التصتتميمية  و المتطلبتتات الوظيفيتتة اعتمتتادا و

لتكوينتات ا –الخصوصتية  –التوجيته  –نسان و احتياجاته . تشمل األهتداف التصتميمية العالقتات الوظيفيتة إلالمتعلقة بأبعاد جسم ا

 الفراغية .

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 223   3تاريخ ونظريات عمارة 

 ARC 122 متطلب سابق (2,0,0)2

ركتة لمتأخرة و حادراسة الحركات و االتجاهات المعمارية منذ العقود المتأخرة من القرن العشرين . ويشمل ذلك : حركة الحداثة 

دىء امناقشتة المبت خالل دراسة تحليلية مقارنة لبع  أعمال رواد هتذه االتجاهتات . ما بعد الحداثة  و حركة التفكيكية  و ذلك من

 ت .ذه االتجاهاهنشاء . دراسة المفهوم و السياق و شكل المنتج النهائى فى كل من إلالنظرية األساسية و عالقتها بالمنفعة و ا

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 
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ARC 224  4اريخ ونظريات عمارة ت 

 ARC 223 متطلب سابق (2,0,0)2

رت بته متن قلتيم التتى ظهتإلسالمية منذ القرن السابع حتى الوقت الحاضر لتوضيح تنوعها باختالف اإلاستعراو تطور العمارة ا

 –تاحتة نشتائية المإلت امكانتاإلا -إسبانيا إلى الهند . االرتباط بين الفكر المعمارى فى كتل عصتر و المتعثرات الطبيعيتة و الثقلفيتة 

ة ستالميإلصتور اانعكاس ذلك على العناصر المعمارية المختلفة من خالل دراسة تحليلية مقارنة لتطتور العمتارة و الفنتون فتى الع

 دينيتة المبتانى ال مع التركيز على مصر : العصر الطولونى ، الفاطمى ، األيوبى ، المملوكى ، العثمانى . أمثلتة متن مختلتف أنتوا 

 دنية .والم

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 233   3انشاء معمارى 

 ARC 132 متطلب سابق (1,4,0)3

المعدنيتة    التركيبتاتدراسة التشطيبات الحديثة باستخدام نظم التركيبات الميكانيكية لتشطيب أجزاء المبنى المختلفة : دراسة أنوا

 لمقترر مهتاراتو األرضيات و أعمال التشطيب الداخلية و الخارجية  باستخدام نظتم ستبق التجهيتز . ينمتى او الكسوات و اأٍلقف 

 الخامتات الطالب فى فهم أعمال وو طرق و تشطيبات المبانى المستخدمة من خالل التعترف علتى أنتوا  التشتطيبات و األستقف و

 الميكانيكية و نظم سبق التجهيز .والمعدات المستخدمة فى تشطيبات المبانى باستخدام الطرق 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 241 تحكم بيئى 

3(2,2,0) 

لراحتة ااجتات تحقيتق مقدمة لمفهتوم التتحكم البيئتى بالوستائل الطبيعيتة . تتأثير األقتاليم المناخيتة علتى تصتميم المبنتى . دراستة احتي

بين  ادل الحرارىرية . دراسة األداء الحرارى للمبانى و طرق التحكم فيها من خالل دراسة عمليات التبالحرارية و الراحة البص

نتى علتى تصتميم المب صتاءة الطبيعيتة و كيفيتة تحقيقهتا متن الناحيتة الكميتة و الكيفيتة  . تتأثيرإلالمبنى و البيئة المحيطة . عناصتر ا

 ضاءة الطبيعية .إلضاءة الطبيعية . نظم و تقنيات اإلضاءة الطبيعية . طرق تحليل اإلتوفير مستويات ا

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 242 صوتيات واضاءة 

2(1,2,0) 

سلوك الموجات الصوتية فى الفراغات  –فاهيم ممصطلحات و   -صوتيات : تعاريف الصوتيات المعمارية و أهميتها فى المبانى 

و أهتداف التصتميم الصتوتى اعتبتارات  –العيتوب الصتوتية  –زل الصتوت عت –نعكاس الصوت ا –امتصاص الصوت  –المغلقة 

لمعتتايير ا –مصتتادر الضتتوء  –ضتتاءة إلقيتتاس شتتدة ا –مصتتطلحات و تعتتاريف  –إضتتاءة صتتناعية : طبيعتتة الضتتوء ، النتتاجح 

 ضاءة الطبيعية .إللتكامل مع اا –ضاءة و كميتها إلالتصميمية لجودة ا

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 252  2تصميم معمارى 

 ARC 151 متطلب سابق (0,6,0)3

يرة متن يركز استوديو التصميم على تدريب الطالب على أساستيات التصتميم المعمتارى و تنميته قدرتته علتى تنتاول نوعيتات صتغ

لتصتميم كتررة . يقتوم الطالتب بدراستة العالقتات الوظيفيتة بتين عناصتر االمشروعات التى تحوى عناصر أو وحدات تصتميمية مت

 وعالقتها بالموقع العام و البيئة المحيطة . 

 رية سياحية ..........ق –ركز تجارى صغير م –درسة ابتدائية م –أمثلة على هذه المشروعات : دار حضانة 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 
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ARC 253  3تصميم معمارى 

 ARC 252 متطلب سابق (0,6,0)3

وى يركتز استتتوديو التصتميم علتتى تنميتة قتتدرات الطالتتب علتى تحليتتل بترامج نوعيتتات متوستتطة الحجتم متتن المشتروعات التتتى تحتت

ثلتة أم، شتائيةنإلات الحركتة و المفتاهيم اوظائف متعددة و بع  العالقات المركبة . يتم التركيز على على عناصر المنفعة و عالق

 مبانى إدارية . –نادق صغيرة ف –على هذه المشروعات : مجمعات سكنية تجارية 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 261 تنسيق مواقع وتصميم عمرانى 

3(1,4,0)  

 –التبليطتتات  –الميتتاه  –النباتتتات  –راضتتى ستتتخدام  تشتتكيالت األا –العناصتتر الصتتلبة و العناصتتر اللينتتة فتتى تنستتيق المواقتتع 

الفتتراغ العمرانتتى  –أبعتتاد التصتتميم العمرانتتى  –وإنشتتاءات الموقتتع فتتى تصتتميم تنستتيق المواقتتع . متتدخل لعلتتم التصتتميم العمرانتتى 

 –التتتابع البصترى  –راك إلظريتة ان –ألحاستيس داختل الفتراغ ا –خصائص و أشكال و أنتوا  الفراغتات العمرانيتة  –ومكوناته 

 الصورة الذهنية للمدينة و عناصرها .

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 262  تاريخ ونظريات تخطيط 

2(2,0,0) 

لمدينتة ا –المدينتة فتى حضتارات بتالد الرافتدين  –المدينة فى العصر المصرى القديم  –دراسة المدينة فى عصور ما قبل التاريخ 

 –سالمية إلالمدينة فى عصور الدولة ا –المدينة فى العصور الوسطى  –المدينة فى العصور الرومانية  –غريقية إلافى العصور 

التعترف علتى  –المدينتة فتى عصتر البتاروك .ثتم دراستة نظريتات التخطتيط الحديثتة فتى بنتاء المتدن  –المدينة فى عصر النهضتة 

ى فهتم فترات الطالتب المواقع العمرانية أو المدن الصغيرة . ينمى المقرر مهتا الدراسات التخطيطية الشاملة و إجراء ميدانية ألحد

 ور المختلفتةالخلفيات التاريخية و النظرية األساسية لعلم التخطيط من خالل التعرف على ما مرت به مخططات المتدن فتى العصت

 . ساسيات على أحد المخططات المعاصرة صغيرة الحجمأيليه تطبيق لما استوعبه من  –

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

ARC 327 نقد معمارى وتقييم مشاريع 

2(2,0,0)  

لنهتائى اج المعمتارى يهدف المقرر إلى التأكيد على أن النقد المعمارى يعتبرو سيلة للتواصل من خالل تفهم الخلفية النظريتة للمنتت

و خلتق منتتج نتتاج أفكتار جديتدة أإلالب علتى استتخدام النقتد المعملترى باعتبتاره وستيلة ضمن السياق الخاص به . يتم تشتجيع الطت

بادىء النقد قش المقرر ممعمارى جديد . يتم التأكيد على أهمية إعادة قراءة أى منتج معمارى نهائى للمزيد من الفهم و التقييم . ينا

يتق عمتارى  لتطبرة زمنيتة أو طتراز أو اتجتاه معمتارى أو مهنتدس مالمعمارى و أساليب تقييم المشاريع . يقوم الطالب باختيتار فتت

 مبادىء التقييم الشامل .

Final  exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 331   1تصميمات تنفيذية 

 ARC 233 متطلب سابق (0,6,0)3

ستتة و المصتتطلحات المستتتخدمة فتتى كتتل منهتتا . درامقدمتتة للتعتترف علتتى مجموعتتات الرستتومات التنفيذيتتة التخصصتتية . الرمتتوز 

واجهات و قطاعتات شتاملة  –عداد رسومات تنفيذية تشمل مساقط أفقية تفصيلية إلالمشروعات التصميمية من وجهه نظر تنفيذية 

ستتومات لتنستتيق بتتين الرا -فاصتتيل معماريتتة  ت  -طيبات و جتتداول الفتحتتات جتتداول التشتت  -جميتتع األبعتتاد و المقاستتات المستتتويات 

 التنفيذية التخصصية .

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 
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ARC 332   2تصميمات تنفيذية 

 ARC 331 متطلب سابق (0,6,0)3

ء كتستبها أثنتاايهف المقرر إلى إعداد الطالب لمجموعة متكاملة من الرسومات التنفيذية المتخصصتة يطبتق فيهتا المعلومتات التتى 

اقط لتفصتتيلية شتتاملة المستتالرستتومات ا  -نشتتائية و التقنيتتات الحديثتتة بتفاصتتيلها التنفيذيتتة إله متتع التركيتتز علتتى األستتاليب ادراستتت

إعتتداد مجموعتتة متكاملتتة متتن رستتومات األعمتتال المعماريتتة  –جتتداول الفتحتتات  –طيبات جتتداول التشتت  -والواجهتتات و المستتاقط 

 واألعمال الصحية و األعمال الكهربائية .

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 334  اقتصاديات البناء 

2(2,0,0) 

 القيمتتة الزمنيتتة للنقتتود و تكتتاليف دورة الحيتتاة . –مفهتتوم تحليتتل اقتصتتاديات المبتتانى  –التعتترف  علتتى أستتاليب تقيتتر تكلفتتة البنتتاء 

مراقبتة التكتاليف  –التكلفتة و الفائتدة  تحليل نسبة  -ة الحياة تكاليف دور  -ألولية المفاهيم األساسية القتصاديات المبانى : التكلفة ا 

متن تكتاليف  ربح و غيرهتاو انخفاو القيمة .  تقدير التكاليف  بما فى ذلك تحديد المواد ، العمالة ، المعدات ، النفقتات العامتة ، الت

 التشييد .

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 335  تركيبات فنية متقدمة فى المبانى 

2(2,0,0) 

إنتذار  الت و أنظمتةيستعرو المقرر التقنيات الجديدة المستخدمة فى األنظمة التكنولوجية المتقدمة فى المبانى مثل أنظمة االتصا

نظم على شرح هذه ال . يتم التركيز دائما فى الحريق و أنظمة  مكافحة الحريق و أنظمة تكييف الهواء و أنظمة التحكم االلكترونية

ن التصتميم هتا علتى كتل متالمفاهيم األساسية لكل منها . تتم مناقشة المواد و التركيبات الفنية الرتبطة بهذه الظم للتعرف على تأثير

 .نشاء إللية او بين عمالمعمارى و أساليب التنفيذ . يهف المقرر إلى أن يفهم الطالب النظم التقنية كيفية التنسيق بينهما 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 336  تأهيل وصيانة المبانى 

2(2,0,0)  

األمطار على المبتانى  –الرطوبة  –تأثير العناصر البيئية مثل الحرارة  –متانة المبانى : العمر المتوقع ألنوا  مختلفة من المبانى 

الضرر الناجم عتن عوامتل  –لى المبنى الكيميائية على مواد البناء _ أثر التلوث على المبانى مثل أثر الحرائق ع تأثير العوامل –

 بيولوجية مثل الطحالب و الفطريات و العفن و الحشرات .

متال مواصتفات أع صيانة المبانى : مبتادىء الثبتات و تطبيقاتهتا فتى اختيتار نظتم الصتيانة الروتينيتة للمبنتى و تكتاليف الصتيانة  و

 الصيانة .

ب المطلوبتة إعادة تأهيتل المرافتق المشتيدة و المتواد و األستالي –الحفاظ و إعادة التدوير : أداء مواد البناء و المكونات المستخدمة 

 عادة تدوير المبانى القديمة و مزاياه .إ –ألعمال الحفاظ 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 
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ARC 354   4تصميم معمارى 

 ARC 253 متطلب سابق (0,6,0)3

إدختال محتددات الموقتع و الظتروف  –التعامل مع مشاكل معمارية ذات طبيعة مركبة : وظائف متعددة و نوعيات حركتة مختلفتة 

ة ة المعماريتوير الفكترالمحيطة كعنصر معثر فى التصميم المعمارى و تحديد الهدف األساسى التذى ستيتم التركيتز عليته أثنتاء تطت

 وفى أثناء مرحلة التصميم مع االهتمام بدراسة الحركة الداخلية .

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 355   5تصميم معمارى 

 ARC 354 متطلب سابق (0,6,0)3

ى ثم االنتقال الى التصتميم المعمتارى لكتل مبنتى وقع شامل لمجموعة من المبانم –مشروعات متعددة األنشطة فى سياق حضرى 

التتدرج الفراغتى و العالقتة  –تحديد برنامج أولى لكل مشرو  و عناصره األساسية و عالقاته الوظيفيتة  –فى إطار الرؤية الكلية 

لتصتميم و محتددات العتدادات البيئيتة فتى اا  -ليتة و حركتة المشتاه آلستارات الحركتة ام –بين مكونات المشرو  فى الموقع العام 

 الموقع .

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 371  تشريعات معمارية وعمرانية 

2(2,0,0) 

ل هنيتة متن ختتالدور كتل متن المهنتدس المعمتارى و المالتك و المقتاول أثتنء عمليتة البنتاء و التشتييد . دراستة قواعتد الممارستة الم

نشتاء إلال ، او االلتزامتات و األخالقيتات و مجتال الخدمتة . دراستة أنتوا  العقتود ، األتعتاب ، طترح األعمتالتعرف على الحقتوق 

الالئحة ونون البناء شراف على التنفيذ . مناقشة و تحليل أنوا  االتفاقات التعاقدية و ضمان األعمال . دراسات حالة . شرح قاإلوا

 التنفيذية له و أمثلة تطبيقية .

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 372 دراسة جدوى المشروعات العمرانية 

2(2,0,0) 

 –امتة للمشتروعات العمرانيتة الخصتائص الع -أهمية إجراء دراسات الجدوى قبتل اتختاذ قترارات التصتميم . األهتداف الرئيستية  

دراستتة الجتتدوى  –وى الماليتتة دراستتة الجتتد  -دوى الهندستتية ة الجتتدراستت –راستتة الجتتدوى التستتويقية د –دراستتة الجتتدوى البيئيتتة 

التكتتاليف االستتتثمارية تكتتاليف التشتتغيل  –النطتتاق التتتأثيرى للمشتترو   –العوامتتل المتتعثرة علتتى تقيتتيم األراضتتى  –االجتماعيتتة 

وازن بتين التت – فقات النقديتةجتداول التتد –لهيكتل التمتويلى للمشتروعات ا –سكان إلحليل أوضا  ات –لتكاليف البيئية ا –دارة إلوا

 الجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات و بين الهيكل الحويلى للتنفيذ .

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 411 تطبيقات الحاسب فى العمارة 

3(1,2,3) 

معالجتة البيانتات  –تحريتر و تنستيق البيانتات  –البيانات  دخالإ –النمذجة الرياضية و مفهوم المبنى التخيلى : المبادىء األساسية 

 الحظتتتتات . حمايتتتتة للملتتتتف و إضتتتتافة الم –ستتتتتخدام التحليتتتتل ا –النتقتتتتال بتتتتين ورقتتتتات العمتتتتل ا –لتتتتدوال و المعتتتتادالت ا –

عمل نمتوذج لالزمة  لا النمذجة المعمارية  من خالل استخدام برامج ثالثية األبعاد للرسم المعمارى : المفاهيم األساسية و األدوات

 لقطات ذات واقع تخيلى . –مل دراسات الشمس ع –ظهار النماذج إ –حساب الكميت للمبنى  –تخيلى ثالثى األبعاد 

Final exam. 50% Quizzes 15% Year Work 15% Exp. / Oral 20% 

 



 وزارة التعليم العالي

 نصورةبامل ياوجاملعهد العالي للهندسة والتكنول
 

 

75 

 

ARC 457  تصميم داخلى 

3(1,4,0) 

دراستتة  –ستتة الفراغتات الداخليتتة و الخارجيتتة و تتتدرجها و تفاعلهتتا معتتا ادر –دراستة نظريتتات و أستتس تصتتميم العمتتارة الداخليتتة 

لخارجيتة ة و التتابع البصرى و الزمنى فى الفراغات الداخلية و ادراسة الحرك -المعالجات المختلفة للمحددات األفقية و الرأسية  

لتوان و المجموعتات اللونيتة و معثراتهتا راستة نظريتات األد –التشكيل و الخدا  البصترى  ودراسة األسطح من حيث الملمس  –

عترو نمتاذج لتبع  األعمتال  –ضاءة الطبيعيتة و االصتطناعية علتى الفراغتات و األستطح الداخليتة إلدراسة تأثير ا –المختلفة 

 واالتجاهات العالمية فى التصميم الداخلى .

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 458  ارة المستدامةالعم 

3(1,4,0) 

ثتار آلذه اهتناقش مفهوم العمارة المستدامة كوسيلة للحد من  –ثار البيئية للتصميمات المعمارية و عمليات البناء آليتناول المقرر ا

رشتيد تالكفتاءة و  ثتار البيئيتة الستلبية للمبتانى متن ختالل تعزيتزآل.التعرف على مبادىء العمارة المستدامة التتى تستعى إلتى تقليتل ا

 .استخدام الموارد الطبيعية و الطاقة . تطبيقات على استخدام مداخل واعية بيئيا فى مجال الهندسة المعمارية 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 463  اسكان 

3(2,2,0) 

العوامتتل المتتعثرة علتتى قطتتا   –اهرة و الستتبب نتتوا  مشتتكالت االستتكان و العالقتتة بتتين الظتتأ –ستتكان إلنتتوا  اأ –ستتكان إلمفهتتوم ا

المقابلتتة بتتين الطلتتب و العتترو  –الطلتتب علتتى االستتكان و العتترو  –مبتتادىء التنميتتة الستتكنية  –ستتكان معشتترات اال  -االستتكان 

 – صائص نظام ادارة التنمية  فتى قطتا  االستكانخ –تحديد األهداف و األدوات و سياسات االسكان  –وتحديد أسباب المشكالت 

دراسة ميدانيتة عتن أنمتاط و قطاعتات  –مظاهر و أسباب مشكلة االسكان بمصر و تطورها و الحلول الحالية و الحلول المقترحة 

 عشرات و مشكالت و سياسات االسكان باحدى الدول االجنبية .م –سكان بمصر إلا

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 464   وارتفاء عمرانىتجديد 

3(1,4,0) 

 –لقاهرة ادراسة أنوا  العشوائيات و المناطق المتدهورة فى  –أسباب تدهور البيئة العمرانية و خاصة بالنسبة لدول العالم الثالث 

 –التعتترف علتتى سياستتات النمتتو و التطتتور العمرانتتى  –التتتداعيات االجتماعيتتة  –البعتتد التتتاريخى ألستتباب التتتدهور العمرانتتى 

 راسة حاالت و تحاليل مقارنة فى أمثلة محلية و عالمية .د –ودات الحكومة فى مواجهة مشكلة العشوائيات مجه

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 472  مستندات التنفيذ 

 ARC 332 متطلب سابق (2,2,0)3

الشتروط العامتة  –ة بشترح بنتود األعمتال و توصتيفها و حصتر كمياتهتا عناصر المستندات المكملة للرسومات التنفيذية و الخاصت

طريقة القيتاس المتبعتة لحستاب الكميتات و طترق المحاستبة  –طرق حصر الكميات لمختلف البنود  –والخاصة بمستندات العملية 

شتف ك –م األعمتال المنفتذة رق استتالطت –ألصتول الهندستية الواجتب االلتتزام بهتا ا –وتحليل األسعار و مواصفات بنود األعمال 

 العيوب الفنية .

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 
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ARC 481  الحفاظ على التراث العمرانى 

3(1,4,0) 

ى علت دراسة األسس و المعايير المتبعة لتصنيف و تسجيل التراث . دراسات للمشاكل البيئيتة المتعثرة –التعريف بالتراث بأنواعه 

مشتاكل إستاءة  –مشتاكل التلتوث البصترى  –مشتاكل تلتوث الهتواء  –التراث : مشاكل مرتبطتة بمنستوب و نوعيتة الميتاه الجوفيتة 

تقنيتات صتيانة و تتترميم  –مبتاىء صتتيانة و حمايتة التتراث المعمتارى العمرانتتى  –همتال و عتتدم الصتيانة إلمشتاكل ا –االستتخدام 

 ثرية و التراث العمرانى .آلوص المواقع اصو ثيقة اليونسكو بخ  -التراث العمرانى 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 491  1مشروع 

 ARC 355 متطلب سابق (0,2,0)1

اول قشة و نقد مشروعات مشابهة و إعداد تقريتر فنتى يتنتتحليل و منا -تحليل البيانات التى تم تجميعها بخصوص الموقع المقترح 

تقرير يتوصتل فى نهاية ال -نة مع المشروعات المشابهة دراسة مقار  -حليل الموقع من النواحى البيئية و غيرها من االعتبارات ت

 الطالب إلى إعداد برنامج معمارى للمشرو  .

Final exam.  Quizzes Year Work  50% Exp. / Oral 50% 

 

 

ARC 492  2مشروع 

 ARC 491 متطلب سابق (0,10,0)5

يستتتفيد الطالتتب متتن كافتتة  –ينطلتتق الطالتتب متتن التقريتتر الفنتتى التتذى أعتتده بخصتتوص دراستتة موقتتع و برنتتامج مشتترو  التختترج 

يقتوم الطالتب بتوظيتف الخلفيتة  –و كتذا المعلومتات الفنيتة التتى حصتلها أثنتاء فتترة دراستته  –المهارات و الخبرات التى اكتستبها 

شفوية إراكته و عليه أن يثبت أثناء عمله و أثناء المناقشة ال –لتحقيق األهداف التصميمية  العلمية لديه فى تطوير أفكاره و بلورتها

 الكامل و إلمامه بعناصر المشرو  و قدرته على تطبيق هذه الخبرات فى ممارسته المهنية مستقبال .

Final exam.  Quizzes Year Work  50% Exp. / Oral 50% 
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Mechanical Power Engineering Department 

 
MEP 111  مبادىء هندسة القوى الميكانيكية 

 BAS 022, BAS  031 متطلب سابق (2,1,0)2

لبنتزين و التديزل و محطتة االمحركتات األوليتة )  –ورات إنتتاج الطاقتة د –حويالت الطاقتة ت –القانون األول للديناميكا الحرارية 

 .التبريد و الثالجات –البخارية  طات توليد الكهرباء مح –بادىء انتقال الحرارة م –لمضخات و التوربينات ا –البخار البسيطة ( 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

MEP 342 تكييف هواء فى المبانى 

2(2,2,0) 

و أواستطة المتاء بالتعترف علتى نظتم التدفئتة فتي المبتاني  -طترق انتقتال الحترارة متن والتى المبتاني بالتعريفات األساسية المتعلقة 

دمة ل والمواد المستتخطرق العز - لصناعي وأنوا  األجهزة المستخدمةأساليب تبديل الهواء والتهوية والتكييف ا -الهواء الساخن 

 في المباني.

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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Design & Manufacturing Engineering Department 

 
MED 011  الرسم الهندسى واإلسقاط 

3(1,3,3) 

التقاطع )القطاعتات  –اعد . المجسمات سقاط المسإلا -ودى سقاط العمإلا -العمليات الهندسية  –هندسى تقنيات و مهارات الرسم ال

ستائل الوصتل و و –رستم و وصتل قطاعتات هياكتل الصتلب  –المقتاطع  –فتراد إلا -و تقتاطع الستطوح (  –المستوية للمجستمات 

 ومات .راءة الرسق –لرسم التجميعى لبع  األجزاء الميكانيكية ا –التثبيت 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

MED 021  تاريخ الهندسة والتكنولوجيا 

1(1,0,0) 

متى الفكيتر العل -ندستى و تخصصتاته المختلفتة التعليم اله -العلوم االجتماعية  واالنسانيات  -تاريخ الحضارة و تطور التكنولوجيا 

 قرر .ممشرو   -مثلة تطبيقية أ -مل الهندسى و سلوكياته منهجيات الع -ولوجيا التدريب و التكن -و التحليلى 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

MED 022  مبادىء هندسة التصنيع 

2(2,1,1)  

 –ستتيكية تشتكيل المتواد البال –شكيل المعتادن ت –مليات التصنيع : المسبوكات و قوالب الصب ع –المواد الهندسية و خصائصها 

 ميتالورجيا المساحيق .

عمليتتات ازالتتة و قطتتع  –عمليتات وصتتل المعتتادن : طترق اللحتتام و القصتتدرة و البرشتتمة و التجميتع بعناصتتر ميكانيكيتتة و غيرهتا 

 تدريب عملى . –المعادن 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

MED 111  هندسة التصميم والتصنيعمبادىء 

2(2,1,0) 

امير أجتزاء الماكينتات القياستية : ) القالوظتات و المست ت نقتل الحركتة و القتدرة .امكونت –مقدمة عن مكونات األنظمة الميكانيكية 

طتترق تمثيتتل اللحتتام  –والصتتواميل و التيتتل ، التتروابط صتتعبة الفتتك ، التتتروس و الكراستتى الدحروجيتتة و الختتوابير و غيرهتتا ( 

كنولوجيتتتا الروبوتتتتات ت –عمليتتتات الصتتتنيع األساستتتية  –أساستتتيات تصتتتميم أجتتتزاء الماكينتتتات و تحليتتتل االجهتتتادات  –والبرشتتام 

 وتطبيقاتها .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

MED 481  تحكم هيدروليكى ونوماتى  

 MED 252 متطلب سابق (2,2,0)3

هيدروليكية والهوائيتة لتنظم التتحكم المكونات ال -كهربية واإللكترونية لنظم التحكم المكونات ال -ة لنظم التحكم المكونات الميكانيكي

كم الهيدروليكيتتتة , و الهوائيتتتة ، الملحقتتتات ، وحتتتدات اإلمتتتداد بالقتتتدرة صتتتمامات التتتتح -: المضتتتخات و الكباستتتات و المحركتتتات 

 مقرر .   الهيدروليكية و الهوائية ، تطبيقات ، مشرو  

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral
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Electrical Power Engineering Department 

 
 

ELP 111  مبادىء الهندسة الكهربية 

 BAS 022 متطلب سابق (2,1,0)2

 لتدوائر تحتت الظتروف العتابرة .ا –دوائتر التيتار المتتردد  –دوائتر التيتار المستتمر  –تحليل الدوائر الكهربية : أساسيات التدوائر 

المحركتات ثالثيتة و أحاديتة الطتور  –المولدات المتزامة و الحثية  –المحوالت  –الت و القوى الكهربية : نظم القوى الكهربية آلا

 التوصتيالت –وائر القطع و التوصتيل د –خطوط النقل الكهربى  –الكابالت الكهربية  –المحركات الكهربية التحكم فى سرعة  –

 الكهربية .

 جهزة القياس و المسجالت .أ –دوائر المرحالت و المتممات الزمنية  –القياس و الوقاية : دوائر و مكونات الوقاية 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELP 112   1دوائر كهربية 

 BAS 022 متطلب سابق (1,1,1)2

 -لى و التوازى و الدوائر المتسلستلة دوائر التوا -الثابت و المتحكم فيها  مصادر الجهد -تعريف التيار و الجهد و القدرة و الطاقة 

التيتار  -لملفتات الحثيتة االمكثفتات و  - ريتات التدوائرنظ -هتود العقتد ( ج -تحليل الدوائر لمصادر الجهتد الثابتت )تيتارات الخيتات 

وائتر د - حستاب القتدرة -ئر ذات مصتادر الجهتد المتتردد تحليتل التدوا -تجهات فى تحليتل التدوائر الكهربيتة استخدام الم -المتردد 

 الدوائر المغناطيسية .  -الرنين 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELP 113   2دوائر كهربية 

 ELP 112 متطلب سابق (1,1,1)2

 -ث أوجته دوائر الثال -ئر الدرجة الثانية استجابة دوا -ئر الدرجة األولى استجابة دوا -ات مكبر العملي -التركيب الهيكلى للدوائر 

يتل استتخدام تحل -لتدوائر مزدوجتة النهايتات  -التة النقتل د -ستخدام تحويل البالس فى تحليل التدوائر الكهربائيتة ا -الحث التبادلى 

 (.PSPICEحليل الدوائر باستخدام )ت -فورير فى تحليل الدوائر الكهربائية 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELP 114  قياسات واختبارات كهربية 

 BAS 022 متطلب سابق (2,1,2)3

 -التحليل اإلحصائى لهتذه األخطتاء. طترق قيتاس الكميتات الكهربيتة )تيتار  -لشائعة فى عمليات لقياس األخطء ا -مقدمة القياسات 

-Multi -جهتتاز القيتتاس متعتتدد الوظتتائف  -قيتتاس المقاومتتة الكهربيتتة و المكثتتف  -طاقتتة( للتيتتار الثابتتت و المتتتردد  -قتتدرة  -جهتد 

meter  المجتتس  -المحلتتل المنطقتتى  -المحلتتل الطيفتتى  -زمنيتتة و التتتردد قيتتاس الفتتترة ال -مولتتدات اإلشتتارات  -األوسولوستتكوب

التحويتل متن رقمتى  -محوالت الطاقة المختلفة)الضغط و القوة واإلزاحة و المستوى والضوء و الحرارة و السترعة (  -المنطقى 

 كروت تجميع البيانات . -إلى تماثلى و العكس و تطبيقات عليها 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  15% Exp. / Oral 15% 
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ELP 115  مواد كهربية 

 BAS 022 متطلب سابق (2,2,0)3

لمتتواد أشتتباه ا -لمقاومتتة العاليتتة و المنخفضتتة االمتتواد ذات  -صتتلة المتتواد المو -د تصتتنيف المتتوا -التتذرات و مجموعتتات التتذرات 

لمتواد ا -المغناطيستية و الضتوئية للمتواد  س الختواص الكهربيتة ودراستة و قيتا -د المغناطيستية المتوا -لمواد العازلة ا -الموصلة 

 المستخدمة فى الصناعات الكهربية و اإللكترونية . 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELP 141  مجاالت كهرومغناطيسية 

  BAS 022, BAS 012 متطلب سابق (2,2,0)3

كثافتة  -شتحنة مستتوى  -شتحنة خطيتة  -و شتدة المجتال الكهربتائى  قتانون كولتوم -اور و التحتويالت نظم المح -تحليل المتجهات 

 -لتفاضتل االتجتاهى ا -طتى التكامتل الخ -جهتد الطاقتة و ال -التباعتد  -يل األول قانون ماكسو -الفي  الكهربائى و قوانين جاوس 

يكية . خواص الموصالت و المواد العازلة و أشباه تطبيقات الكتروستات -ثافة الطاقة فى المجال اإللكتروستاتيكى ك -ثنائى القطب 

رق طت -ستلكين  ستعة خطيتة متن -الستعة  -الت طريقتة التختي -وديتة الشروط الحد -ر و استمرارية التيار كثافة التيا -الموصالت 

لمغناطيستى الثابتت و قتوانين المجتال ا -ثال لحل معادلة بواسون م -عادالت بواسون و البالس م  -استنتاج ورسم خطوط الفي  

لحتث اطيسية و العزم و المواد المغناطيسية و حستاب معامتل االقوى المغن -بايوت و سافارت و أمبير لتحديد المجال المغناطيسى 

غناطيستية لموجته الكهروما -لموجته المستتوية المنتظمتة ا -سويل و المجاالت المتغيرة مع الزمن معادالت ماك -الذاتى و المتبادل 

العناصتتر األوليتتة  وخطتتوط النقتتل  -تقتتال الموجتتات فتتى األوستتاط غيتتر المتجانستتة انعكتتاس و ان -نج نظريتتة بتتوينت -المستعرضتتة 

شار الموجتات الكهرومغناطيستية أساسيات انت -لنقل بترددات الراديو خواص خطوط ا -كافئة الدائرة الم -والثانوية لخطوط النقل 

 التوافق و تطبيقات خريطة سمث . الطرق المختلفة لعملية -

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELP 181  تحويل طاقة 

 BAS 022, ELP 112 متطلب سابق (2,2,0)3

رة توليتتد القتتد -لوقتتود و االحتتتراق ا -ة فتتى خاليتتا الوقتتود تحويتتل الطاقتت -ة الفوتوفلتيتته تحويتتل الطاقتت -أساستتيات تحويتتل الطاقتتة 

ة توليد القتدر -ة االلكتروايونيه توليد القدر -ة الثرموايونيه توليد القدر -ة الهيدروديناميكية المغناطيسية توليد القدر -الكهروحركيه 

التتأثير البيئتى  -ظتم الجتر الكهربتائى ن -ندستة اإلضتاءة ه -ووى للقتدرة التوليد الن -ة الكهروميكانيكية توليد القدر -الكهروكيماويه 

 مصادر الطاقة . ل

 Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELP 241  االت ومحوالت كهربية 

 ELP 141, ELP 113 متطلب سابق (2,2,1)3

رق توليتد مجتال طت -تيتار عضتو اإلنتتاج  عمليتة توحيتد -ضتو اإلنتتاج عتتأثير تيتار  -اآلت التيار المستمر : ملفات عضو اإلنتتاج 

رعة محركتات التيتار المستتمر التحكم فى ست -حركات التيار المستمر مخواص تحميل  -التيار المستمر  خواص مولدات -ثارة األ

ستبة تغيتر الجهتد ن -بت دائرة المحتول استنتاج ثوا -كافئة للمحول الدائرة الم -لمحول الكهربى : تركيب محوالت الوجه الواحد ا -

 حوالت األوجه المتعددة و تطبيقاتها . م -الواحد  حول الملفم -الكفاءة  -الكهربى 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 
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ELP 321  قوى كهربية 

   ELP 241 متطلب سابق (2,2,1)3

 -ط النقتل الهوائيتة وخطت -حسين معامتل قتدرة األحمتال الكهربيتة ت -صائص األحمال الكهربية خ -مكونات نظم القوى الكهربية   

قتل القتوى الكهربيتة فتى ظتروف التشتغيل أداء خطتوط ن -انهيتار العتزل (  تحديتد أمتاكن -األنتوا   -الكابالت األرضية )التركيتب 

لكورونا و الضوضاء ا -لجهود الزائدة العابرة ا -سافرة الموجات الم -قل بالتيار المستمر ذو الضغط العالى فكرة عن الن -العادية 

ات تتأري  الشتبك - نظتم التوزيتع -يكانيكى لخطوط النقل التصميم الم -موعة و الراديوية على خطوط النقل بالضغط العالى المس

 ور االتصاالت و الحاسبات فى شبكات القوى الكهربية .د -الكهربية 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELP 361  درةاليكترونيات الق 

 ELE 222, ELP 113 متطلب سابق (2,1,1)3

اء و اإلشتتتعال و الحمايتتتة دوائتتتر اإلطفتتت -دات دوائتتتر الموحتتت -مقدمتتتة لموحتتتدات القتتتوى و الترانزستتتتور و الثايرستتتتور بأنواعهتتتا 

تيتار لمتحكمتات الجهتد فتى ا -لموحتدات المتتحكم فيهتا ا -رانسوستتورات القتوى ت -طغى متن البوابتة تثايوستورات  -للثايرستورز 

 المفاتيح االستاتيكية . -نابع القدرة الغير متوقفة م -لقالبات ا -قطعات التيار المستمر م -المتغير 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 
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Electronics & Communications Engineering Department 

 
ELE 121  مبادىء الهندسة اإلليكترونية 

2(2,1,0) 

 –دوائتر الوصتلة الثنائيتة و تطبيقاتهتا  –دوائر الوصلة الثنائيتة الختاص PN -المكونات االلكترونيات : الوصلة الثنائية من نو    

ظيرة و قياساتها شارات النإلا -المكبرات التشغيلية  –الترانزستور ثنائى القطبية  –شارة لإلحديد النهاية العظمى دوائر التقويم و ت

وصتيل التذاكرة علتى ت –تعريتف وحتدة المعالجتة المركزيتة  –مقدمتة عتن المعتالج التدقيق  –شارات الرقمية و دوائر المنطق إلا -

 المعالج الدقيق . خراج علىإلل و ادخاإلتوصيل وحدات ا –المعالج 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELE 221  دوائر رقمية ومنطقية 

 ELP 113 متطلب سابق (2,1,2)3

 -لبوابتات ساسية و الدوال المنطقيتة متع شترح للتدوائر المنطقيتة المتاحتة لهتذه االبوابات األ -نظم العد و األشكال الموجية الرقمية 

رات تبستتيط العبتتا -لمضتتروب و مضتتروب المجمتتو  صتتور مجمتتو  ا -بتتر البتتولينى و التعبيتترات البولينيتتة و جتتداول الحقيقتتة الج

المقارنتات  -و عكسته  -النتقاء ا -اكك الشفرة فالمكودات و  -اكبى المنطق التر -ف حتى الدرجة الرابعة خرائط كارنو -المنطقية 

 -وائر التتابعيتتة أساستتيات التتد -و المنطتتق البستتيطة  وحتتدة الحستتاب -و الطارحتتات  -عتتات المجم -الحستتابات الرقميتتة  -المنطقيتتة 

شترح  PLD -أجهتزة المنطتق المبترمج  -ستجالت اإلزاحتة م -لعتدادات ا -لزمنية المعامالت ا -و القالبات  -الماسكات األساسية 

 للدوائر التكاملية المتاحة فى كل واحد من األنظمة السابقة .

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  15% Exp. / Oral 15% 

 

 

ELE 222  نبائط اليكترونية 

 ELP 113 متطلب سابق (2,1,1)3

يم و دوائتر تحديتد النهايتة دوائتر التقتو -صالت الثنائيتة تطبيقات الو -نائية الخاصة الوصالت الث - PNالوصالت الثنائية من نو  

 نماج التيار -يل أطوار التشغ -ر المستمر للترانزستور ثنائى القطبية نماذج التيا -نائى القطبية العظمى لإلشارات . الترانزستور ث

 -ر المستتمر نمتاذج التيتا -شتبه موصتل  -اكستيد  -ر متن نتو  معتدن الترانزستو  -المتردد . الترانزستور ذو تأثير مجال الوصلة 

 -نطقيتتة للترانزستتور ثنتائى القطبيتتة التدوائر الم -ات . التدوائر المنطقيتة رأشتكال المكبتت -متاذج التيتتار المتتردد ن -أطتوار التشتغيل 

 لتطبيقات . ا -السرعة  -التركيب 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  15% Exp. / Oral 15% 

 

 

ELE 241  المعالجات الدقيقة وتطبيقاتها 

 ELE 221 متطلب سابق (2,1,2)3

تعريتف وحتدة  -لمعتالج التدقيق المتتحكم الميكترو الفترق بتين ا -م للحاستب الهيكتل العتا -لج التدقيق مقدمة تاريخية عن تطور المعا

مختلفة للمعتالج المسارات ال -للمعالج الذى يتم التعامل معه  لغة التجميع -بت  8م لوحدة المعالجة الهيكل العا -المعالجة المركزية 

اإلدخال واإلخراج  توصبل وحدات -رة خريطة الذاك -صيل الذاكرة على المعالج تو -لفة للعنونة الطرق المخت -ووظيفة كل منها 

م و توصتيل التذاكرة ووحتدات اإلدختال و الهيكتل العتا -بتت  16قيق المعتالج التد -على المعالج الدقيق لعمل حاستب ميكترو بستيط 

ضتافات متن ختالل اإل  - 80486 - 80386 - 80286 - 80186لهيكتل العتام للمعالجتات ا - 8086غتة تجميتع ل -اإلخراج عليته 

 لف السجالت .م -لذاكرة الخبيئة ا -باشر مع الذاكرة التعامل الم -المقاطعة  -التى حصلت عند االنتقال من معالج آخر 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  15% Exp. / Oral 15% 
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ELE 271  تحليل اشارات 

 ELP 113  متطلب سابق (2,2,1)3

اسية للنظم . النظم الخطية الثابتة زمنيتا : الخواص األس -ولية اإلشارات األ -شارات و النظم : الزمن المنتظر و الزمن المتقدم اإل

رات الدوريتة بمسلستلة فتورير فتى التزمن المتصتل تمثيل اإلشا -ة خواص األنظم -اإللتفافية فى الزمن المتصل و الزمن المتقطع 

 -بة للتنظم الخطيتة الثابتتة طيتف اإلستتجا -لمتقطتع و خواصتها ت فورير فتى التزمن المتصتل و التزمن اتحويال -والزمن المتقطع 

 عينات اإلشارات فى الزمن المتصل . 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELE 321  دوائر اليكترونية 

 ELE 222 متطلب سابق (2,2,1)3

طيتتف  -ساستتية و مكبتترات التشتتغيل التتدوائر األ -غيل مكبتترات التشتت -لتشتتويه . الرستتم بتتود الشوشتترة و ا - المصتتادر و اإلشتتارات

كبترات الترانزستتور م -فعالة المرشحات ال -ير مثالية الخصائص الغ -لخطية و الالخطية التطبيقات ا -استجابة مكبرات التشغيل 

المكبتترات  -شتتاللية و اكاستتكودا المكبتترات ال -التعتتوي   -االستتتقرار  -جعتتة التغذيتتة المرت -حاديتتة المرحلتتة أ -ثنتتائى القطبيتتة  -

 مكبرات القدرة . -لمكبرات متعددة المراحل ا -صادر التيار م -التفاضلية 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELE 322  هندسة اليكترونيات 

  ELE 222 متطلب سابق (2,2,1)3

المذبتذبات و دوائتر تشتكيل  -دوائر الضرب التناظريتة  -شبه موصل  -أكسيد  -ار األبعاد الصغيرة للترانزستور من نو  معدن آث

-swithedوالمرشتحات متن نتو   MOS-Cالمرشحات  -المذبذبات الخطية و الالخطية ودوائر المذبذبات المتعددة  -اإلشارات 

C -  حلقات تثبيت الطور .  -محوالت البيانات  -المرتجعة للتيار دوائر الجهد المرجعى دوائر التغذية  -دوائر نقل التيار 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELE 361  اإلتصاالت الكهربية 

 ELE 271 متطلب سابق (2,2,1)3

ص قنتاة االتصتال . أساستيات االتصتال التناظريتة : اختو -ظرة عامة عن نظم االتصتاالت المعاصترة ن -عناصر نظم االتصاالت 

 -لتكميليتة ام الترددى . أساسيات االتصاالت الرقمية : العينات و تعدد التقسي -تعديل السعة و الطور و التردد و النبضة التناظرية 

كيل اإلشتارات الثنائيتة . التعتديل تشت -عتد التقستيم الزمنتى ت -عتديل الكتود النبضتى التفاضتلى ت -عتديل دلتتا ت -تعديل الكود النبضى 

 اإلتاحة . تقنيات تعدد -الرقمى للموجه الحاملة : تقطيع السعة و الطور و التردد و التعديل السعوى الطورى 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 
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ELE 411  تصميم الدوائر األليكترونية المتكاملة 

 ELE 321 متطلب سابق (2,2,1)3

شتبه  -أكستيد  -اكستة متن نتو  معتدن التدوائر الع -اإلتجاهات الحديثة للتدوائر المتكاملتة و طترق تنفيتذ التدوائر الرقميتة المتكاملتة 

 -شتاكل التوصتيل م -يتت مشتاكل التوق -شتبه موصتل  -أكستيد  -بتات المنطقيتة متن نتو  معتدن دوائر البوا -موصل و خصائصه 

رة دوائتر التذاك -شتبه موصتل  -أكستيد  -نطقية التوافقية و التسلسلسة متن نتو  معتدن الدوائر الم -فى الدوائر الرقمية  تبديد القدرة

االختبتار و التصتميم  طرق و أدوات -ة الدخل و الخرج مشاكل القدر -الكبسلة  -نخف  القدرة التصميم الم -ودوائر المصفوفات 

 متكاملة .  ةمشرو  تصميم دائر -من أجل االختبار 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELE 413  األنظمة المدمجة 

 ELE 321 متطلب سابق (2,2,0)3

يتب و نقتل توصتيف الترك -ستجالت لغتة نقتل الم -مقدمة عن األنظمة المدمجة . مقدمة عن لغة تصميم العتاد : الكينونات و البنيتة 

جتتداول  -التوصتتيل  -نطقيتتة قابلتتة التشتتكيل القوالتتب الم -لوك . تركيتتب مصتتفوفة البوابتتات المبرمجتتة حقليتتا : البنيتة البيانتات و الستت

متتاليتة و الماكينتة العمليتات ال -يم لمصفوفة البوابات المبرمجة حقليتا تسلسل التصم -والب الدخل و الخرج الذاكرة و ق -التفحص 

 ركيب أداة التصميم المدمج و برمجتها .ت  -لناقالت و الوحدات المحيطية ا -مرنة لالمعالجات ا -ذات الحاالت المحدودة 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELE 421  اليكترونيات ضوئية 

 ELE 222 متطلب سابق (2,1,1)3

ء انبعتاث الضتو -موصتالت المباشترة و الغيتر مباشترة لأشتباه ا -شتباه الموصتالت المركبتة أ -انتشار الموجات فى المواد العازلة 

نائيتة الوصتالت الث -ات الضوئية الترانزستور -وتوفولطية و الوصالت الثنائية الضوئية الخاليا الف -كشف الضوء  -وامتصاصه 

إللكترونيتات ا -ة الستائلة لشاشات البلوريا -لعازالت و المفاتيح الضوئية ا -أللياف الضوئية ا  -الباعثة للضوء و وصالت الليزر 

 الضوئية المتكاملة و دوائر اإللكترونيات الضوئية .

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELE 422  اليكترونيات طبية 

 ELE 321 متطلب سابق (2,1,1)3

أستاس  -لجتة اإلشتارات الحيويتة الطبيتة تكبيتر و معا -ية لحساسات الحيوية الطبية األساستا -المفاهيم األساسية للتجهيزات الطبية 

قياستتات  -دفق التتدم تتتقيتتاس حجتتم و  -وته صتتضتتغط التتدم و  -الحيويتتة الطبيتتة  اإللكتتترودات -ومصتتدر اإلشتتارات الحيويتتة الطبيتتة 

ية األجهتزة التشخيصت -نظمتة التصتوير الطبتى أ -جهيتزات المعامتل اإلكلينكيتة ت -لحساسات الكيميائية الحيويتة ا -الجهاز التنفسى 

 ألجهزة الطبية .لاألمان الكهربى  -والبديلة 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 
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ELE 423  اليكترونيات السيارات 

  ELE 321 متطلب سابق (2,2,0)3

 -كم االلكترونى فتى محترك الستيارة مبادىء التح -حاسبات القياسات بال والتحكم  -لتحكم و القياسات ا -مبادىء هندسة السيارات 

 -رة و التتحكم عتن بعتد أجهتزة الستيا -ركتة الستيارة التتحكم فتى ح -مى فتى محترك الستيارة التحكم الرق -الحساسات و المشغالت 

 ألنظمة االلكترونية المتقدمة للسيارات .ا -تحديد األعطال 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELE 431  تكنولوجيا الدوائر المتكاملة عالية الكثافة 

 ELE 321 متطلب سابق (2,2,0)3

البلتورات  لمستقبلية و المحددات . وحتدات تكنولوجيتة تشتمل : نمتواالتجاهات ا -مقدمة لتكنولوجيا الدوائر المتكاملة عالية الكثافة 

ر المبلتل أستاليب الحفت -األكستدة  -ت زر  األيونتا -شتار عمليتة االنت -ى الحفر الضوئ - ةاساليب توليد األقنع -وتحضير الشرائح 

ف النظيفتة . تقنيتات الغتر -دن ترستيب المعتا -ات الرقيقة باستخدام الترسيب بالبختار الكيميتائى ترسيب الطبق -وبواسطة البالزما 

 سلة المتقدمة . أساليب الكب -أساليب تحليل الفشل ,  CMOS , BICMOS , BIPOLARعمليات التكامل المتقدمة لتقنيات 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELE 442  المتحكمات الدقيقة وتطبيقاتها 

 ELE 241 متطلب سابق (2,1,2)3

الهيكتل  -ت المختلفتة للمتحكمتات الدقيقتة لتقستيماا -لهيكتل العتام للمتحكمتات الدقيقتة ا -الفرق بين المعالج الدقيق و المتحكم الدقيق 

كيفيتة  - طترق العنونتة -لته  لغة التجميع -العام ألحد الميكرو كونترولر المتاحة فى السوق و التى سيتم استخدامها فى هذا المقرر 

جتتب أن يكتتون ي  -عتتدادات التوقيتتت وال -لمقاطعتتة ا -إلدختتال واإلختتراج فتتى الميكتترو كتتونترولر ا -أو الباستتتيك  Cبرمجتته بلغتتة   

كم( لمحول الرقمى التماثلى والتماثلى الرقمى )سواء كان داخل المتحاالتعامل مع  -هناك تطبيقات على كل جزء من هذه األجزاء 

بعمتتل مشتترو  يستتتخدم فيتته المتتتحكم فتتى عمليتتة تحكتتم بستتيطة يستتتخدم فيهتتا اإلدختتال  يقتتوم الطالتتب -أو ستتيتم توصتتيله خارجيتتاً 

ى سترعة موتتور متع أو التتحكم فت -مثل التحكم فتى درجتة الحترارة متع عترو هتذه الدرجتة علتى لوحتة بيتان واإلخراج للبيانات 

 عرو السرعة على لوحة بيان.

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  15% Exp. / Oral 15% 

 

 

ELE 453  هندسة الموجات الدقيقة 

 ELP 141 متطلب سابق (2,2,0)3

ستترعة  -هرومغناطيستتية المستعرضتة فتتى خطتتوط النقتتل متوازيتتة األستتطح الموجتتات الك -الموجتتات مقدمتة عتتن هياكتتل مرشتتدات 

لمنتهيتة ونستبة اخطتوط النقتل  -وط النقتل بتارمترات خطت -لعامة لخطتوط النقتل المعادالت ا -الطور وسرعة المجموعة والتشتت 

ميكروويتة الشتريطية المرشتدات ال -شدات الموجات رم -بكات توفيق المعاوقة بخطوط النقل ش -الموجات الثابتة. خريطة سميث 

نتتين ر -تت . مكونتتات الميكروويتتف الغيتتر فعالتتة مصتتفوفة التشتت -حليتتل شتتبكات الميكروويتتف : مصتتفوفات اإلعاقتتة والستتماحية ت -

 الميكروويف.

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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ELE 454  نظم الرادار 

 ELP 141 متطلب سابق (2,2,0)3

الضوضتتاء  -حة المقطتتع التترادارى وتذبذبتته التنبتتع بمستتا -ى للتترادار معادلتتة المتتد -المكونتتات األساستتية لتتنظم التترادار وتطبيقاتتته 

ظتتم التترادار ذات التعتتديل ن -النبضتتية وذات الموجتتة المستتتمرة  نظتتم التترادار -كتشتتاف واإلنتتذار الكتتاذب احتمتتاالت اإل -والركتتام 

لقياستات الراداريتتة ا -لمصتفوفات المرحلتتة ا -ادار هوائيتات التتر -الدوبلريتة  نظتم التترادار -رادار األهتداف المتحركتتة  -التترددى 

 األساسية.

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELE 455  صوتيات 

    BAS 022 متطلب سابق (2,2,0)3

نعكتاس واإلمتصتاص اإلرسال واإل -لمستوية والكروية واإلسطوانية فى البعد الواحد ا الموجات -مقدمة عن أساسيات الصوتيات 

موجيتتة األنبوبيتتتة المرشتتدات ال -غشتتتية الرقيقتتة األستتطح و األ -وتتتار و األعمتتدة اهتتتتزازات األ -للموجتتات الصتتوتية المستتتوية 

أجهتزة  -صوتى و اإلخماد االمتصاص ال -رشحات ألنابيب الصوتية و الما -ساسيات الحجرات الصوتية أ -والمذبذبات الصوتية 

الميكروفونتات  -لصوتيات تحتت المتاء ا -لحواجز الصوتية الحوائط و ا -معمارية الصوتيات ال - تشريح السمع -القياس الصوتى 

 لسماعات . ا -النماذج اإلشعاعية للميكروفونات  -

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELE 461  هوائيات وانتشار الموجات 

 ELP 141 متطلب سابق (2,2,1)3

نتشتتار الموجتتات : اميكانيزمتتات  االستتتقطاب . -ستتتوية الموجتات الم -ختواص الموجتتات الكهرومغناطيستتية : معتتادالت ماكستتويل 

الهوائيتات  -وائيتات مصفوفات اله -نائية ألقطاب الثا -االنعكاس و االنكسار و النفاذ . أساسيات الهوائيات : بارامترات الهوائيات 

 -قتد األرو المستتوية ف -لحر افقد الفضاء  -قعة . نماذج انتشار الموجات : فقد المسار هوائيات الر -للولبية الهوائيات ا -الحلقية 

 الخفوت و التظليل .  -موازنة الوصلة 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELE 462  نظم اإلتصاالت الرقمية 

 ELE 361 متطلب سابق (2,2,1)3

 -ودة النطتاق . إرستتال النبضتات فتتى النطتاق القاعتتدى : المرشتح المتتتوائم الضوضتاء محتتد -العمليتات العشتتوائية : عمليتة جتتاوس 

موجتات ء نظم التعديل الرقمى على الحتماالت الخطأ . أداا -التداخل بين الرموز . تحليل فراغات اإلشارات : المستقبل الترابطى 

لمعلومتات المنتشر . تعديل الموجات الحاملة المتعددة : تعدد تقسيم الترددات المتعامدة. أساستيات نظريتة ا تعديل الطيف -الحاملة 

 عة القناة . التكويد البسيط للتحكم فى األخطاء . س -: تكويد المصدر 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 
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ELE 463  اتصاالت المتحركات 

 ELE 361 متطلب سابق (2,2,0)3

 :تصتال . انتشتار الموجتات للمتحركتات ستعة نظتام اال -أساسيات االتصتاالت الالستلكية : المبتادئ الرئيستية لالتصتاالت الخلويتة 

مليتة لفقتد النماذج الع -و انتشارها الطيفى  إزاحة دوبلر -بير لخفوت على المستور الصغير و الكا -التداخل نتيجة تعدد المسارات 

ارات معالجتة اإلشت -لبينيتة للتراستل علتى الهتواء  المواصتفات ا -: بناء النظام  GSMالمسار. النظام الدولى الخلوى للمتحركات 

 -وصتلة بروتوكتول ال -لهوائيتة للنظتام لوصتلة اا -:  التعتديل و إزالتة التعتديل  CDMAونقلها . نظام تعدد اإلتاحة بتقستيم الكتود 

 لسعة المرنة للنظام . ا -لتنقل بين الخاليا ا -لتحكم فى القدرة ا -أنوا  األكواد المستخدمة فى النظام 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

ELE 464  نظرية المعلومات والترميز 

 ELE 361 متطلب سابق (2,2,0)3

.  نترميتز هافمتا -وذج الرياضى للمعلومات : اإلنتروبى و المعلومات المتبادلة . ترميتز المصتدر : الترميتز األمثتل للمصتدر النم

ن ستعة عت نظريتة شتانون -ترميز المصدر التناظرى و دالة معدل التشوه. نمذجة قناة المعلومات : نمتوذج القنتاة الثنائيتة المتماثلتة 

ة حيح الخطتأ باستتخدام طلتب اإلعتاداكتشاف و تصت -ميز فحص التكافع و ترميز فحص الزيادة الدوار القناة . اكتشاف الخطأ : تر

 لتفافى و خوارزم فيتربى لفكه . الترميز اال - BCHاآللى . ترميز تصحيح الخطأ األمامى : الترميز الخطى المقولب و ترميز 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELE 465  اإلتصاالت الضوئية 

 ELE 361 متطلب سابق (2,2,1)3

صتائص انتقتال أنواعهتا و خ -مكونات نظم االتصاالت باستخدام كوابتل األليتاف الضتوئية و خواصتها . كوابتل األليتاف الضتوئية 

ل كوابتتل األليتتاف شتتتت اإلشتتارة ختتالت -ضتتمحالل اإلشتتارة و حستتابات موازنتتة القتتدرة الضتتوئية فتتى الوصتتلة ا -الضتتوء خاللهتتا 

ة كواشتف األشتع -ر الضوئية و تأثيره على معدالت اإلرسال . مصادر األشعة الضوئية : الثنائيات الباعثة للضوء و ثنائيات الليز

م تحليل خصائصها و تأثرها بالضوضتاء . التنظم القياستية لالتصتاالت بكوابتل األليتاف الضتوئية : النظتا والمستقبالت  -الضوئية 

 قسيم الموجات .  نظم التعدد بت -لمتزامن الرقمى ا

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELE 466  انظمة التلفونات 

 ELE 361 متطلب سابق (2,2,0)3

ويتل الرقمتى طبيقتات التحت -لمشتتركين امستارات ربتط  -المفاهيم الرئيسية لشتبكات الهتاتف األرضتية و معتدات الهتاتف التقليديتة 

لسابع لإلشارات بين السنتراالت . نقتل االبروتوكول  -راالت اإللكترونية أنظمة السنت -والنظم القياسية لوصالت التراسل الرقمية 

مقدمتة عتن  -ت الرقميتة المتكاملتة شتبكة الختدما -البيانات الرقمية على شتبكات الهتاتف العامتة : تقنيتات مستار المشتترك الرقمتى 

وزيعتات حركتة المكالمتات ت -الهاتفيتة  جتودة الخدمتة -لمكالمات على شتبكات الهتاتف اتحليل حركة  - VOIPنترنت تليفونات اإل

 وتطبيقات جداول أرلينج . 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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ELE 467  اإلتصاالت باألقمار الصناعية 

 ELE 361 متطلب سابق (2,2,0)3

 -ت المتتدار ملة علتتى نظتتم االتصتتاالت باألقمتتار الصتتناعية . المفتتاهيم الخاصتتة بمتتدارات األقمتتار الصتتناعية : بتتارامترانظتترة شتتا

 -خفضتة و متوستطة االرتفتا  . مكونتات النظتام : القطتا  الفضتائى و األرضتى المتدارات من -المدارات الثابتت بالنستبة لتألرو 

التقسيم  -احة المتعددة )التقسيم فى التردد تقنيات اإلت -ضائية الصاعدة و الهابطة لفتحليل الوصالت ا -تقنيات المحطات األرضية 

مثلتة علتى التنظم المختلفتة لالتصتال باألقمتار أ -الحزمى فتى األقمتار االصتطناعية  طرق التبديل -رموز ( التقسيم بال -فى الزمن 

 الصناعية . 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELE 471  معالجة اإلشارات الرقمية 

 ELE 271 متطلب سابق (2,2,1)3

التنظم  - جابة الطيفيتة: منطقة التقارب و الخواص . التحليل التحويلى للنظم الخطيتة الثابتتة زمنيتا : دالتة النظتام و اإلستت Zتحويل 

هائيتة المتقطع : الهياكتل األساستية ذات اإلستتجابة الالنقل طور و اإلمرار الكلى . هياكل النظم ذات الزمن أ -ذات الطور الخطى 

حات ذات االستتجابة الالنهائيتة و المحتدودة . تحويتل تصتميم المرشت -و المحدودة. تفنيات تصميم المرشحات : توصتيف المرشتح 

الخطيتة باستتخدام تحويتل  ةااللتفافيت -اللتفافيتة التدوارة ا -واص تحويل فورير المتقطع خ -فورير المتقطع : عينات تحويل فورير 

 لتحليل الطيفى باستخدام تحويل فورير المتقطع . ا -حويل فورير السريع ت -فورير المتقطع 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELE 491   1مشروع 

2(1,2,0)  

هتم التتى ستبق ل اتهم و مهاراتهم التى اكتستبوها فتى المتواديهدف المشرو  إلى إكساب الطلبة خبرة العمل بتصميم كبير يظهر قدر

ر ستواء مشرو  إلى تطبيق المعايير الهندسية و إدخال القيتود الواقعيتة فتى االعتبتاكما يهدف ال -دراستها و ينميها فى نفس الوقت 

ك يجتتب أن يتعامتل المشتترو  متتع ذلتتباالضتتافة التى  -خالقيتة أو قيتتود تتعلتتق باألمتان ا -صتتنيعية ت -يئيتتة ب -كانتت قيتتودا اقتصتادية 

ألول من المشرو  إلى استطال  و دراستة الموضتو  التذى ايهدف الجزء  -مشكلة واقعية أو احتياج حقيقى للصناعة أو المجتمع 

ع فى هذا الجزء بعدد من المحاضرات بعمل بحتث يستتطل يقوم الطلبة -تم اختياره من أجل تحديد و توصيف المشكلة المراد حلها 

ى ى تصتميم أولتساليب المختلفة لمعالجة المشكلة ثم يلى ذلك دراسة تحليلية تهدف إلى استطال  جدوى المشرو  و الوصول إلتاأل

تقريتترا  1علتى مستتوى النظتام باألضتافة إلتى تركيبتة و مواصتفات النظتتام المقتترح . و يكتون المخترج األساستى لمتادة المشترو  

 -لمقتترح للمرحلتة القادمتة و التتى تشتمل علتى التصتميم المفصتل و تنفيتذ النظتام امفصال يعرو دراسة جدوى المشرو  و يمهد 

 ةمل من الطلبدوار على فريق العويجب أن يحوى هذا التقرير خطة مفصلة لتنفيذ المشرو  توضح المراحل المختلفة و توزيع األ

Final exam. Quizzes Year Work  50% Exp. / Oral 50% 

 

 

ELE 492  2مشروع 

4(0,4,4)  

 ولى ثم يقوم الطلبةبالتصميم المفصل للنظام استنادا للمواصفات التى تم تحديدها فى المرحلة األ 2يقوم الطلبة فى إطار المشرو  

بتاره بعتد بعتد ذلتك بتنفيتذ نمتوذج أولتى للنظتام و اخت يقوم الطلبتة -بتحقيق التصميم باستخدام أساليب التحقيق و المحاكاة المعروفة 

ميما كتامال فيكتون تصت 2من تصتميمه و تحقيقته )فتى الحتاالت التتى يمكتن فيهتا ذلتك ( . أمتا المخترج األساستى للمشترو   االنتهاء

متن  يتذ . و يطلتبومحققا للنظام فى صورة وثائق و رسومات مطابقة للمعايير المهنية مصحوبة بقوائم للمواد المستتخدمة فتى التنف

مشتروعهم  أو تقرير مفصل باإلضتافة إلتى الخضتو  الختبتار شتفوى بعتد القيتام بعتروتقديم رسالة  2الطلبة فى نهاية المشرو  

 للجنة االختبار . 

Final exam. Quizzes Year Work  50% Exp. / Oral 50% 
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Computers & Systems Engineering Department 
 

ELC 221 برمجة الحاسب 

3(2,1,1)  

مبتادىء  -ئص المترجمتات أنتوا  و خصتا -لبرمجة و مقارنتة بتين لغتات البرمجتة تطور لغات ا -مقدمة فى تصميم حزم البرامج 

مج صتيانة البترا -متوازية قدمة فى البرمجة الم -لبرمجة متعددة الجوهر ا -رمجة الدوال و البرمجة باألشياء ب -البرمجة الهيكلية 

رابتتط  -و غيتتر عدديتتة توضتتح استتتخدام البرمجتتة فتتى حتتل المشتتكالت الحستتابية و المنطقيتتة  أمثلتتة عدديتتة -التوثيتتق  -و اختبارهتتا 

 شرو  إلعداد برامج لحل عدد محدد من المشاكل . م -المشغل بالرسم 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 
ELC 251  نمذجة ومحاكاة النظم الهندسية 

 BAS 111 متطلب سابق (2,2,1)3

الميكانيكيتة و الكهربيتة و التنظم  نمذجتة التنظم -ال و دالة استجابة النبضة دالة االنتق -النمذجة الرياضية للنظم الخطية الديناميكية 

ضتاء فالتمثيتل فتى  -حالة لنظم المعادالت التفاضلية األحادية ل فى فضاء الالتمثي -لنمذجة فى فضاء الحالة ا -الحرارية و الموائع 

 الحالة للنظم الموصوفة بدالة النتقال . 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELC 311  تنظيم وبنية الحاسب 

 ELC 221  متطلب سابق (2,2,0)3

لحستاب و المنطتق و المشتغل ذو التصتميم اتصتميم وحتدة  -حسابية باستخدام الحاسب العمليات ال -بنية هارفرد  -بنية فون نيومن 

زامن تتت -طعتتة دوائتتر المقا -لتتذاكرة الستتريعة االتعامتتل متتع  -( RISC , CICSوامتتر )مجموعتتات األ -وحتتدة التتتحكم  -األنبتوبى 

وصتيالت الوحتدات ت -ة بنيتة التذاكر - نوات اإلتصال بالحاسبق -ركيب و مكونات أجهزة اإلدخال و اإلخراج ت -خطوط الوصل 

المشتغالت  -لشتبكات المترابطتة ا -لقتدرة العاليتة االمعتالج ذو  -وازى jظتم الحاستبات الكبيترة ) التشتغيل التمن -الطرفية بالحاستب 

 المتعددة (.

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELC 331  شبكات حاسبات 

 ELC 221  سابق متطلب (2,2,0)3

طبقتة  -بقتة النقتل ط - طبقتة الشتبكة -عية ذات التتردد العتالى الطبقة الفر -لبيانات اطبقة توصيل  -طبقات الشبكة ) الطبقة المادية 

لتحقتتتق متتتن ا -لتوجيتتته ) مبتتتادىء البروتوكتتتول ابروتوكتتتوالت  - TCP/IPبروتوكتتتوالت الشتتتبكة  -بكة ( أمتتتان الشتتت -التطبيقتتتات 

ة المحلية والشتبكة أمثلة للشبك -باس فى الشبكة مشاكل االحت -ة إدارة الشبك -ات تصميم الشبك -(  PPPو   HDLCالبروتوكول 

 روتوكوالت مختلفة للشبكة .ب -لشبكات ذات السرعة العالية ا -الواسعة و الشبكة الالسلكية 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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ELC 361  حكم اآللىالت 

 ELC 251  متطلب سابق (2,2,1)3

تحليل  -اوث تقرار بطريقة راختبار االس -االستجابة المعقتة و الحالة الثابتة لنظم التحكم ذات التغذية الراجعة فى الزمن المستمر 

لنظم التحكم باستخدام طريقتة  لتحليل و التصميما -أثير التحكم باستخدام أدوات التكامل و التفاضل ت -الخطأ لنظم التحكم المستقرة 

يم النظم باستخدام طيقة االستجابة الترددية تحليل و تصم -لمتناسبة و التكاملية و التفاضلية المتحكمات ا -المحل الهندسى للجذور 

 لتعوي  باستخدام عناصر التقدم و التأخر .ا -لنسبى االستقرار ا -أشكال بود  -

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELC 432  امان المعلومات 

 ELC 331, ELC 221  متطلب سابق (2,2,0)3

فيروستات  -جيتات حمايتة البرم -و المعتدات المستتخدمة ألمتان المعلومتات  طترق البرمجتة -مبادىء أمان المعلومتات و البيانتات 

واعتد البيانتات . التتحكم فتى قأمتان إدارة  -ات و حتائط النيتران كأمتان الشتب -رق التلصتص علتى البترامج و البيانتات ط -الحاسب 

لمتعتتددة . البروتوكتتوالت : بروتوكتتول المستتتويات ا -التتترخيص  -البيومتريتتك  -كلمتتة الستتر  -النفتتاذ إلتتى المعلومتتات : المصتتادقة 

 روتوكول األمان للعالم الحقيقى . ب -المصادقة البسيط 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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Industrial Engineering Department 

 
 

IEN 131  نظم المراقبة وضبط الجودة 

1(1,0,0) 

إدارة الجتودة الشتاملة. نظتم التتحكم و المراقبتة :  – بعاد الجودة . مفاهيم مراقبة الجودة : توكيتد الجتودةأ –المقدمة : تاريخ الجودة 

المراقبة الدائمتة  –يا و قنوات االتصال. تحليل الخطر : توصيات الجودة العالية دارة العلإلا - نظم الجودة  -أهداف نظم المراقبة  

 –خطأ العينتة  –تيش : حجم العينة ( الضبط و التفHACCPأساسيات تحليل الخطر و النقاط الهامة. ) –نظم المتابعة المتتالية   –

 –حصتائى للجتودة : أدوات خلتق مفهتوم جديتد إلخطتط الفحتص و القبتول. تقنيتات و أدوات الضتبط ا–تصميم المعاينتة و التفتتيش 

رائط اخترى (. خت –خترائط التتحكم للختواص  –أدوات حل المشاكل )خرائط التتحكم للمتغيترات  –أدوات تنظيم و تحليل البيانات 

االلتزامتات المترتبتة علتى  –برامج التفتتيش  –متطلبات الحصول على شهادات األيزو  –لالعتماد الدولى : معنى التأهيل  التأهيل

 الشهادة . مقدرة العملية الصناعية : أهم المعشرات المستخدمة لتقدير المقدرة .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

IEN 314 شروعاتادارة م 

2(2,1,0) 

 –خطتط الشتبكات م –قتراءة البيانتات  –التخطتيط  –تقييم النجاح  –الهيكل التنظيمى للمشروعات  –مقدمة فى إدارة المشروعات 

بتتتة أداء قيتتتاس و مراق –دارة المختتتاطر إ  -إدارة التكلفتتتة  –تخصتتتيص المصتتتادر و القيتتتود  –تحليتتتل المستتتار الحتتترج للشتتتبكات 

 المشروعات .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

IEN 351 اقتصاد هندسى 

2(2,1,0) 

 -صتادية المختلفتة التنظم االقت -المرونتة  -و الطلتب  قتانون العترو - أنتوا  الستوق -مقدمة فى علم االقتصاد : مفاهيم اقتصادية 

 -مقدمة فى علم االقتصاد الهندسى : صناعة القرار الهندسى .  قائمة الميزانية -هداف الشركات أ -حساب الدخل و التدفق النقدى 

ع مبتتدأ التكتتاف -ركبتتة الفائتتدة الم -ج . القيمتتة الزمنيتتة للنقتتود : الفائتتدة البستتيطة دالتتة اإلنتتتا -الستتترداد طريقتتة متتدة ا -تحليتتل التعتتادل 

وية المحققتة القيمة السن -تقبلية القيمة المس -ة القيمة الحاضر) -لمفاضلة بين المشروعات ا -االقتصادى و التدفق النقدى المنفصل 

باستتخدام  اخلى المحقتقالتكلفة الرأسمالية ( سعر الفائدة اإلسمى و السعر الحقيقى . معدل العائد الداخلى : حساب معتدل العائتد التد

لعائتد حستاب معتدل ا -المكافئتة ساب معدل العائتد التداخلى المحقتق باستتخدام معادلتة الثتروة الستنوية ح  -معادلة الثروة الحاضرة 

إلهتالك ا حستاب معتدالت -الداخلى للعديد من البدائل باستخدام معادلة الثروة السنوية المكافئة . نماذج اإلهالك : طبيعتة اإلهتالك 

 لتحويل بين طرق الحساب . ا -ساب معدالت اإلهالك طبقا لمعدالت اإلستخدام ح -بالطرق التقليدية 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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Humanities & Social Sciences Department 

 

 
HUM 011 اللغة العربية 

2(2,0,0) 

عتراب و إنابتة بعتت  إلتقتدير حركتة ا –عتراب و البنتتاء لألستماء و األفعتال إلاحتاالت  –الجملتة العربيتة بتين االستمية و الخبريتة 

 للتزوما –ء الخمستو و صتور إعرابهتا ألفعتال الخمستة و األستماا –واسخ الجملة العربية و تغيرات الجملتة ن –عالماته عن بع  

الكشتف  –ضتافة و المشتتقات إلصتور ا  -تمييز العدد صور –االت المنع من الصرف ح –والتعدى و صورة فى إعراب األفعال 

 عربية و عالمات الترقيم الواجبة مالء الإلفى المعجم العربى قواعد ا

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM 012   1اللغة اإلنجليزية   

2(1,2,0) 

How to talk about the people in your life - how you talk about greeting customs - how to explain 

who people are -how to correct a misunderstanding - writing a self - introduction - how to talk 

about your background - how to talk about tourism - how to describe objects - how to tell an 

anecdote - writing an intercultural experience - how to talk about schooldays - how to talk about 

achievements - how to offer hospitality - how to talk about your education and career - writing cv 

- how to say how you feel about things - how to talk about music - how to compare and discuss 

preference - comparing with as - how to explain what a film is about - writing a description of a 

film or book - how to talk about countries and governments- how to talk about rules and laws - 

how to talk about stories in the news - how to talk about past events - writing narrating a story - 

how to express strong feelings - how to tell and show interest in an anecdote - how to talk about 

people in your neighborhood( pronouns in reported speech )- how to report what people said - 

writing exchanging news in a personal letter - how to say how people look - how to talk about 

fashion - how to talk about plans and intentions - how to express guesses- writing a letter of 

application - how to talk on the phone - how to talk about ability - how to report an interview - 

how to report a conversation - writing a report - how to make small talk - how to talk about your 

future - how to give advice - how to talk about unreal situations - writing an opinion - how to 

exchange opinion - how to talk about your shopping habits - how to talk about recent activities - 

how to ask about products in a shop - writing a letter of complaint - how to give and ask about 

directions - how to talk about holiday accommodation - how to give health device - how to give 

extra information - writing a website recommendations - how to explain your point of view - how 

to talk about hopes and wishes - how to describe the plot of a story - how to talk about important 

decisions - writing a story with a moral .  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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HUM 013  2اللغة اإلنجليزية 

2(1,2,0) Prerequisite HUM 012 

question tags (check information) - features overview - verb phrase about work (talk about the 

future plans & make predictions) - narrative tenses - time expressions - (write a short story) if 

structures (1) (write a dairy entry) - used to/get used to/would - appearance (describe appearance) 

- present perfect simple & continuous - adjectives with ed & ing endings - (write an informal 

email) - countable & uncountable nouns - food & cooking - (describe hoe to prepare & cook a 

dish ) - it's time / i'd rather / i'd better - describing personality (describe different types of people) 

- sequencing devices e.g after + ing - vocabulary : law & insurance (tell a funny story ) - reflexive 

pronouns - (ask abut & give your own beliefs & opinions ) . present / future modals of possibility 

- noises make speculations ( in case write a formal letter of application - adjectives & adverbs - 

verb phrases with take - (give a presentation about a place - present / future modals of possibility 

- noises - make speculations - in case (write a formal letter application -adjectives & adverbs - 

verb phrases with take - give a presentation about a place - emphasis - phrasal verbs with out -

(compare & contrast photographs ) although / but / however / nevertheless- feelings - (talk about 

books - making comparisons - verb phrases about moving / travelling -  make comparisons about 

places & people - have/get something else - animal expression - talk about services - hard and 

hardly - write a report of survey findings - relative clauses- (write an article) - if structure (2) -

speaking - ( talk about your regrets & resolution ). 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM 081  مهارات الحاسب اآللى 

0(1,0,4) 

هم اليوميتتة دف هتتذا المقتترر إلتتى تعلتتيم مفتتاهيم و مهتتارات الكمبيتتوتر بحيتتث يمكتتن للطتتالب استتتخدام تقنيتتة الكمبيتتوتر فتتى حيتتاتيهتت

ا المقترر للحصول على فرص جديدة على المستوى االجتماعى و االقتصادى ألنفسهم و عتاو عتائالتهم و مجتمعتاتهم . يستاعد هتذ

ريتتد نترنتتت و إرستتال رستتائل البإل. كتتذلك يستتاعد هتتذا المتتنهج علتتى استتتخدام ا علتتى التعتترف علتتى أساستتيات أجهتتزة الكمبيتتوتر

لكمبيتوتر كما سيزود الطالب بالمهارات األساسية التى يحتاجونها لكى يتم البدء فى استتعمال ا –لكترونى و إعداد السير الذاتية إلا

وتر العامتة ، هتزة الكمبيتوتر ، مصتطلحات الكمبيت( أساستيات الكمبيتوتر ) مقدمتة ألج1بثقة . يتكون هذا المقرر من خمستة أجتزاء 

و نترنتت ، شتبكإلنترنتت و شتبكة ويتب العالميتة ) اإل( ا2 –أداء الكمبيوتر و مميزاته ، أنظمة تشتغيل الكمبيتوتر ، فترص العمتل ( 

ت ، داول البيانتانتاج )الميزات و األوامر العامة ، معالجة النصوص ، جإل( برامج ا3 –نترنت ( إلويب العالمية ، االتصال عبر ا

 –( أمان و خصوصية جهاز الكمبيوتر ) نظترة عامتة علتى أمتان و خصوصتية جهتاز الكمبيتوتر 4 –برامج العروو التقديمية ( 

بيتوتر بجهتاز الكم حماية الكمبيوتر الخاص بك و حماية البيانات ، حماية نفسك و حماية أسرتك متن التهديتدات األمنيتة ، االحتفتاظ

و ( أنمتتاط الحيتتاة الرقميتتة )التجربتتة الرقميتتة الحديثتتة ، ملفتتات الصتتوت الرقميتتة ، ملفتتات الفيتتدي5 –محتتدثا ( الختتاص بتتك معمنتتا و 

 الرقمية ، التصوير الرقمى ، التقنية الرقمية و فرص العمل ( .

Final exam.  Quizzes Year Work    Exp. / Oral 100% 
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HUM 111 اعداد التقارير الفنية 

 HUM 013 لب سابقمتط (1,2,0)2

لصتور ا –تفاصيل التقرير شاملة األشكال  –األهداف  –المحتويات  –الملخص  –العناصر األساسية للتقرير الفنى :  المستخلص 

لكترونية المختلفة . تصنيف إللمراجع باستخدام األشكال القياسية و المصادر اا –لتوصيات ا –االستنتاجات  –لفيديو ...... إلخ ا –

دارة المختلفة ( إلالتنفيذ ( . إدارية ) موجهة لمستويات التشغيل و ا –التصميم  –التحليل  –ر : فنية ) المواصفات المطلوبة التقاري

م النحتو هميتة استتخدا. مستوى السترية للتقتارير المختلفتة . صتياغة التقريتر : التقتديم المنطقتى للتقريتر  و التنستيق بتين أجزائته . أ

ت تنفيتذ التقريتر : استتخدام البرمجيتا ،ة يتادة فعاليتة االتصتال عتن طريتق استتخدام الوستائط المختلفتز – الصحيح و كتذلك التنقتيط

 المناسبة شاملة الرسومات و الوسائط المتعددة .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM 121  مقدمة فى المحاسبة 

2(2,0,0) 

أنتوا  المنشتآت . القتوائم  –لمقبولة للمحاسبة المبادىء ا  -فرو  المحاسبة  –فهوم و أهداف المحاسبة طار العلمى للمحاسبة : مإلا

لقيتد المتزدوج و تحليتل العمليتات ا –قائمتة التتدفقات النقديتة  –قائمة حقوق الملكيتة  –قائمة الدخل  –المالية : قائمة المركز المالى 

معادلتتة المركتتز المتتالى  . التتدورة  –العناصتتر المدنيتتة و الدائنتتة  –لتتة المركتتز المتتالى الماليتتة : التتتوازن الحستتابى المستتتمر لمعاد

التتدفاتر التجاريتتة فتتى التشتتريع المصتترى .  اثبتتات معتتامالت المنشتتأة  –دفتتاتر األستتتاذ  –دفتتتر اليوميتتة  –المحاستتبية : المستتتندات 

المصتروفات و االيترادات األخترى  . اعتداد  –ق التجاريتة رااألو –لمعامالت التجاريتة ا –التجارية: المعامالت مع مالك المنشأة 

عتترو متتوجز  –تتتوازن ميتتزان المراجعتتة و تصتتحيح أخطتتاء عتتدم التتتوازن  –مميتتزات المراجعتتة : مفهتتوم و أهتتداف المراجعتتة 

 للمحاسبة فى شركات التضامن و شركات التوصية البسيطة و الشركات المساهمة .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM 181  مهارات اإلتصال والعرض 

2(1,2,0) 

الشخصتية  داريتة وإليهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمعرفة الحديثة حول مفهوم و خصائص و أنوا  و معوقتات االتصتاالت ا

الطالتتب الخاصتتة باالتصتتال و نميتتة مهتتارات ت –نصتتات الجيتتد و العتترو الشتتفهى الفعتتال إلمفهتتوم و متطلبتتات ا و –فتتى المنظمتتة 

 التعامتل متع دارية والعترو الشتفهى فتى األداء اليتومى وإلنصات الفعال و االستخدام الجيد ألساليب االتصاالت الشخصية و اإلا

 –نموذج االتصتال الفعتال  –خرين داخل و خارج المنظمات . و يتناول المقرر الموضوعات التالية : مفهوم و طبيعة االتصال آلا

االتصتتاالت  –لغتتة الجستتد  –اريتتة إلاالتصتتاالت الشخصتتية و االتصتتاالت ا –الت الرستتمية و االتصتتاالت الغيتتر رستتمية االتصتتا

 -عناصر نموذج العرو الشفهى الفعتال  –د نصات الجيإلا -الوصايا العشر التصال الفعال  –المكتوبة ) التقارير و المذكرات ( 

 قديم أداء العرو الشفهى .ت –لمناقشة و الرد على االعتراضات ا –فهى لشتقديم العرو ا –عداد الجيد للعرو الشفهى إلا

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM 182  مهارات البحث والتحليل 

2(1,2,0) 

القيتة . أطتوار ئيتة ، األخ، البي مهارات التحليل : إطار التحليل للمائل الهندسية مع األخذ فى االعتبار النواحى الفنيتة ، االقتصتادية

ليتتل لتحليتتل . تحبتتدا  فتتى اإلحتتل المستتائل ) فهتتم المستتألة و صتتياغتها ، خطتتة الحتتل ، تنفيتتذ الخطتتة ، التقيتتيم و المراجعتتة ( . دور ا

(SWOTأوجتته القتتوة ، أوجتته الضتتعف ، الفتترص ، المختتاطر بالنستتبة للبتتدائل المختلفتتة . التحليتتل التفصتتيلى للتكلفتتة ) – الفائتتدة – 

المعلومتتات  ووكتتذلك تحليتتل المختتاطر . دور التعتتاون و عمتتل الفريتتق فتتى تحليتتل المستتائل الكبيتترة . أهميتتة العثتتور علتتى البيانتتات 

غة و كيفيتتة صتتيا -(   WEBوالمعتتارف المناستتبة . مهتتارات البحتتث : الطتترق األساستتية للبحتتث فتتى الشتتبكة المعرفيتتة العالميتتة ) 

يفيتة البحتث باستتخدام ( ك OR-AND  NOTث باستخدام التروابط المنطقيتة ) مثتل         االستفسارات الموجهة لمحركات البح

اختيتتار مغيتتر البحتتث  –وكتتذلك التتروابط . تقيتتيم نتتتائج البحتتث  URL     –الحاستتب المضتتيف  –المجتتال  –لعنتتاوين ا –العبتتارات 

 لمية .همية تقييم مصداقية األماكن المتاحة على الشبكة المعرفية العاأ –المناسب 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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HUM 221   ادارة اعمال 

2(2,0,0) 

أنتتوا   –دارة إلارجيتتة و الداخليتتة التتتى تعمتتل فيهتتا االبيئتتة الخ  -دارى إلتطتتور الفكتتر ا –دارة و أهميتهتتا و خصائصتتها إلطبيعتتة ا

الخطتتة  خصتتائص –نتتوا  الخطتتط أ –طتتيط : مفهتتوم التخطتتيط و أهميتتته خدارة . التإلو ظتتائف ا –داريتتة إلليتتة االعم –المنظمتتات 

أنتوا   –خصتائص التنظتيم الجيتد  –التنظيم : مفهتوم التنظتيم و أهميتته ، لموازنات و التخطيط ا –التخطيط مراحل  –ومحتوياتها 

دارات المختلفة فى إللتكامل بين اا –تفوي  السلطة  –شراف إلطاق ان –لمركزية و الالمركزية ا –الهياكل التنظيمية و المنظمة 

الرقابة : مفهوم الرقابتة و أهميتهتا ، لفة القيادة و أنماطها المخت –التصاالت و أنواعها ا –شراف : التحفيز إلالمنظمة . التوحيد و ا

أنتوا  ،  ةياتختاذ القترارات التصتحيح –حديتد االنحتراف ت –راسة و تحليتل األداء الفعلتى د –طوات الرقابة : وضع األهداف خ –

أهميتة البيانتات  –داريتة إلخطتوات اتختاذ لقترارات ا –داريتة إلدارية : أنتوا  القترارات اإلالرقابة : اخلية و خارجية . القرارات ا

 بشرية .الموارد ال –لتمويل ا –لتسويق ا –نتاج إلعند اتخاذ القرارات . الوظائف األساسية فى المنظمة : ا

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM 351   اخالقيات المهنة 

1(1,0,0) 

قتى دس متن أرمهنة المهن  -نظرة عامة على علم الهندسة و مهنة المهندس : علم الهندسة قاطرة الحضارة لألمم منذ فجر التاريخ 

ا تختدم البشترية كلهت –من فكتره الختاص و أسمى المهن عموما ) تستند الى االبدا  و االبتكار و التطوير الذى يضيفه كل مهندس 

ندستية للعقتود اله و تسعى الى الجودة فى حياة االنسان عموما (. مستئوليات المهنتدس دوليتا و محليتا : التدور الهتام للمهنتدس طبقتا

قتانون نقايتة  مسعلية المهندس وفقا للقوانين المصرية . أخالقيات و آداب المهنة : نظرة شاملة على–( DICFIالدولية ) فيديك ( )

وضع ميثاق شرف يجمع  –األكيد على أهداف النقابة وواجبات أعضائها كما وردت بالقانون  – 1974لسنه  66المهندسين رقمم 

 ما يجب أن يتحلى به المهندس من أخالق و صفات و آداب 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM 352   حقوق اإلنسان 

1(1,0,0) 

الدوليتة  االتفاقيتات نسان و النشأة التاريخية لتلك الحقوق و المدارس الفقهية لتأصيل تلتك الحقتوق و أحكتامإللمام بأهمية حقوق اإلا

و موقف الدستتور المصترى  –قليمية القائمة على حماية تلك الحقوق إلو المنظمات الدولية العالمية و ا –نسان إلالخاصة بحقوق ا

نستان فتى الشتريعة إلى حقتوق اضافة إللإلبا -الحماية القانونية لها على الصعيد الوطنى و الصعيد الدولى  و –نسان إلمن حقوق ا

م نستان ) أجهتزة األمتإلاألجهتزة العالميتة القائمتة علتى حمايتة حقتوق ا –نستان إلسالمية . األصتول التاريخيتة الفلستفية لحقتوق اإلا

 –نستان إلرو لتبع  طوائتف قتوق اعت –ستالمية إلانسان فى الشتريعة إلوق احق –نسان إلوطنية لحقوق االحماية ال –المتحدة ( 

 مراجعة عامة .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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HUM 381   مبادىء التفاوض 

2(2,0,0) 

و كتتذلك  -الفعتتال  يهتتدف المقتترر إلتتى تزويتتد الطالتتب بالمعرفتتة الحديثتتة حتتول مفهتتوم و طبيعتتة و مبتتادىء و خصتتائص التفتتاوو

تلفتة عتداد الجيتد للتفتاوو و ممارستته فتى المجتاالت المخإلو تنمية مهارات الطالب الخاصة با –استراتجياتة و تكتيكاته المختلفة 

 لديناميكيتةالطبيعتة ا   -فى منظمات المعاصرة . و يتناول المقرر الموضوعات التالية :  مفهوم و خصتائص و مبتادىء التفتاوو 

تعتاونى التفتاوو ال  -الجوانتب النفستية و االجتماعيتة للتفتاوو الجيتد  –أخالقيتات التفتاوو  –العالقتات االعتماديتة  –للتفاوو 

 –الجزانتب التنظيميتة للجلستة التفاوضتية  –استتراتجيات و تكتيكتات التفتاوو  –يتد للتفتاوو عتداد الجإلا  -والتفاوو التنافستى 

التعامتتل متتع المواقتتف الصتتعبة و حتتاالت فشتتل  –ستتئلة و التترد علتتى االعتراضتتات استتتخدام األ –النفتتوذ و التتتأثير فتتى التفتتاوو 

 فضل الممارسات فى التفاوو )حاالت عملية ( .أ –التفاوو 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM  x62   التذوق الموسيقى 

2(2,0,0) 

مجموعتة  –مجموعة أالت النفخ الخشتبى  –الت الوترية آلالية و هى مجموعة االت الموسيقية الوركسترآلاالستما  لمجموعات ا

 –و التعرف عليهتا متن ختالل الصتور المرفقتة متع الملزمتة الخاصتة بتالمقرر الدراستى  –عية يقاإلالت اآلا -أالت النفخ النحاسى 

عصتتر  )ور الموستتيقية المختلفتتة الدراستتة النظريتتة بطريقتتة مختصتترة تشتتمل جوانتتب المعرفتتة األساستتية المطلتتوب دراستتتها للعصتت

لعربيتة و أالتهتا ا نبتذة عتن الموستيقى –بذة عن موسيقى الجاز و نشتأتها ن –لعصر الرومانتيكى ا –لعصر الكالسيكى ا –الباروك 

الت آللتتى اعاألهتتداف العامتتة للمقتترر : بعتتد دراستتة هتتذا المقتترر يكتتون الطالتتب قتتادرا علتتى : التعتترف باالستتتما  ، المستتتخدمة ( 

يقى دراستة الموست -دراستة أنتوا  المعلومتات الهامتة عتن موستيقى عتن موستيقى الجتاز   –سيقية المستخدمة فى االوركستترا المو

ادرا علتى : قتمل بأنوا  الموسيقى المختلفة. المهارات الذهنية : بعد دراسة هذا المقرر يكون الطالب لمام الكاإلا -العربية و أالتها 

عرفتتة تكتتوين م  -عربيتتة (  –  المعلفتتات الموستتيقية المختلفتتة ) عالميتتة تمييتتز أنتتوا  -ة المختلفتتة الت الموستتيقيآلإدراك و معرفتتة ا

: التولصتل  المهتارات العامتة : بعتد دراستة هتذا المقترر يكتون الطالتب قتادرا علتى، ا الغربى و الشترقى و فترق الجتازاألوركستر

فتات علميتة فتى غيتر مجتال لمتام بثقاإلا -ى خدمتة الثقافتة الموستيقية وظيف المادة العلمية فت–بفاعلية من خالل المناقشة و الحوار 

ختبتار نهايتة ا –اختبتارات شتفوية و تحريريتة  –األساليب المستخدمة للتقتويم : مناقشتات و شترح ختالل المحاضترة  –التخصص 

 الفصل الدراسى .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM  x71   ة فى تاريخ الحضاراتمقدم 

2(2,0,0) 

نستتانية فتتى العصتتور القديمتتة ) البتتدايات إلأصتتول الحضتتارة ا –التتتاريخ و الحضتتارة (  –مفهتتوم الحضتتارة ) الثقافتتة و الحضتتارة 

الحضتارة و الثقافتة فتى  –القافة و الحضارة فى الشترق القتديم و فتى الغترب القتديم ا اليونتان و الرومتان ا(  –الحضارية األولى 

صتالح إلا -الحضارة فى العصور الحديثة ) النهضتة  –سالمية ( إلالعصور ا –العرب  -قطا إلا -صور الوسطى ) المسيحية الع

 لفنون ( .داب و اآلالفلسفة و ا –قدم العلوم ت –الدينى 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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HUM  x72   اإلتجاهات الفنية المعاصرة 

2(2,0,0) 

و ذلتك متن ختالل  –إكستاب الطالتب مهتارة قتراءة األعمتال الفنيتة  –يهدف المقرر إلى : إكساب الطالب القدرة على التذوق الفنى 

قتترر علتتى دراستتة الفلستتفات و االتجاهتتات و الحركتتات الفنيتتةو المتتذاهب المعاصتترة الحديثتتة و متتا بعتتد الحداثتتة . و يحتتتوى الم

 –نيتة متدخل للفنتون الكالستيكية و األصتول اليونا –لفنون القديمة كمتدخلل للفلستفات الكالستيكية الموضوعات التالية : التعريف با

 –مافيته  –الحداثة و حركتة التتأثيرين الفرنستيين ) صتالون الشتباب ( ستيزان  –الكالسيكية الجديدة ) أهم المصورين و المثاليين( 

االتجتاه  –كاندنستكى ، مونتدريان (  التجريديتة ) -وتشتينى ( البعتد الزمنتى  بالمستقبلية )  –لتكعيبة  ) باراك ، بيكاسو ( ا–مونييه 

االتجاهتات الحديثتة  –ختوان ميترو (  –التعبيرى ) إدوارد متونخ ، فتان جتو  ( فتى ألمانيتا الوحشتية متاتيس التلقائيتة ) بتوال كلتى 

مصتريين المثتاليين الفنتانين ال -صترية المعاصترة (التجاهات الحديثة فتى الفنتون المصترية ) الحركتة التشتكيلية الما –والفن الحر 

راغتب  –وستف كامتل ي –المصورين المصتريين ) محمتود ستعيد  –الوشاحى (  –السجينى  –صبحى جرجس  –)محمود مختار 

هتم ا بعتد الحداثتة و أمت –فنانين  مصريين عالميين ) صالح عبد الكريم ، حامد ندا ، ناجى شاكر(  –عبدالعزيز درويش (  –عياد 

 اتجاهاتها .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM  x73   تاريخ مصر الحديث 

2(2,0,0) 

لغتتزو ا –األوضتتا  االقتصتتادية و االجتماعيتتة (  –دارة إلالحكتتم و ا –تح ( ) الفتت1798 - 1517مصتتر تحتتت الحكتتم العثمتتاتى ) 

 –فشتتل المشترو  االستتتعمارى  –وطنيتة المقاومتتة ال -دارةإلالحكتم و ا –حتتتالل ( ) اال1801 - 1798الفرنستى لمصتتر و آثتاره ) 

السياستة  –بناء الدولة الحديثة  –سياسى و تولية محمد على ) الصرا  ال -( 1848 - 1805نظام محمد على ) –نتائج االحتالل ( 

 –الحركة الوطنيتة و الثتورة العرابيتة (  –اعيل صر إسمع –لحركة الوطنية و الثورة العرابية ) خلفاء محمد على ا –الخارجية ( 

مصر فى عهتد الحمايتة  –انبعاث الحركة الوطنية (  –حتالل ) سياسة اال -( 1914 - 1882مصر فى عهد االحتالل البريطانى )

طتتور ت – 1923دستتتور  – 1922فبرايتتر  28صتتريح ت – 1919تتتأليف الوفتتد و قيتتام ثتتورة  –الوطنيتتة و الحتترب العالميتتة األولتتى 

أزمتات مصتر السياستية و االجتماعيتة والطريتق إلتى  –مصتر ختالل الحترب العالميتة الثانيتة  – 1936القضية الوطنية و معاهدة 

 . 1956لعدوان الثالثى ا – 1954لجالء البريطانى ا –لثورة و تغير النظام السياسى ا –ثورة يوليو 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM  x74  التراث األدبى المصرى 

2(2,0,0) 

لمكتان علتى اقليمى لمصر فى العصتور القديمتة و الوستطى و الحديثتة و أثتر عبقريتة إليهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالتميز ا

صترى فتى الفكر و الوعى المصرى و تجلياته فى التراث األدبتى شتعرا و نثترا متن ختالل التدرس التتاريخى و النصتى لتألدب الم

المكتبتتة التراثيتتة المصتترية متتن  –مراحلتتة المختلفتتة . محتتتوى المقتترر : مصتتر و تراثهتتا األدبتتى متتن منظتتور حضتتارى و إبتتداعى 

دراسة مفهوم و ضيعة العصور الوسطى فى مصر و الفرق بينها و بتين العصتور الوستطى فتى أوروبتا  –منظور تاريخى متجدد 

التتتأليف الموستتوعى فتتى مصتتر و الصتتياغة األدبيتتة فتتى فتتن  –ى كتابتتات مصتترية التتتراث الجغرافتتى المصتترى و أدب الرحلتتة فتت

متتدارس  –منتتاهج دراستتة التتتراث األدبتتى المصتترى و دالالتتته  –الظتتواهر األدبيتتة الغالبتتة علتتى األدب المصتترى  –الموستتوعات 

أدب الحتتروب  –رية بتتدا  فتتى الشتتعر المصتترى ) الطبيعتتة المصتتإلجتتاالت ام –بتتدا  فتتى تتتاريخ الفكتتر المصتترى إلالتتتأليف و ا

تتبتع التطبيتق علتى التنص  –مدارس الكتابة الفنية على المستوى الرستمى و غيرهتا  –والموضوعات الجديدة و البيئة المصرية ( 

ى أدوار والتحليل من خالل أبرز شعراء و كتتاب التتراث المصترى متن أمثتال ابتن نباتته المصترى و ابتن ستناء الملتك وصتوال إلت

استة حليل و الدرسين و األستاذ أمين الخولى و الدكتور جمال حمدان فى تناول التراث األدبى المصرى بالتالدكتور محمد كامل ح

 المنهجية حول عبقرية المكان .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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HUM  x75   الحضارة العربية واإلسالمية 

2(2,0,0) 

التأثيرات األجنبية  –الشعوب المفتوحة  –افى طار الجغرإلا -اللغة  –األمة العربية  –آن و السنة سالمية ) القرإلأسس الحضارة ا

دواويتن الجنتد و الختراج  –دارات المحليتة إلدارى ) اإللنظتام اا -لحجابتة (ا –الكتابتة  –الوزارة  –النظام السياسى ) الخالفة  –( 

التتنظم العستتكرية ) الجتتيش : تكوينتته  –الستتكة (  –النفقتتات  –متتوارد بيتتت المتتال  المتتالى ) النظتتام –والرستتائل و البريتتد ..... إلتتخ ( 

ثتار آللفنون واا –العلوم العقلية (  –علم الكالم و الفقه ...  –التعليم و الثقافة ) العلوم الشرعية  –األسطول (  –وأسلحته و أساليبه 

البناء الطبقى : الحكتام  –الطوائف الدينية و المذهبية  –أجناسه السالمى ) عناصر و المجتمع ا –لقضاء و التقاضى ا –و العمارة 

 و الفقهاء( و العلماء و التجار و أصحاب الحرف و الصناعات .... إلخ .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM  x76   التذوق األدبى 

2(2,0,0) 

نظريات التلقى  –األنوا  األدبية الشعرية و النثرية و المسرحية و القصصية  –جدانى بداعى و أشكال التعبير الوإلمفهوم النص ا

،  ل : الماهيتةو تعدد قراءات الدارس للنص على مستويات الفهم و التذوق و التحليل أسس التشكيل الجمالى للنص من خالل تحليت

أركتان  –عالقتهتا بالمبتد  و المرحلتة و المجتمتع و البيئتة  همية التأريخ للنص و التجربة األدبية من حيثأ –األدوات ، الوظائف 

لنقتد النقتد النظترى و التطبيقتى و ا –النص األدبى و مقوماتته و النظريتات النقديتة حتول أستس تتحليلته و تفستيره و تقويمته و نقتده 

شاف أعماق النص على أستاس طبيق إحدى نظريات التلقى و استكت –التأثرى االنطباعى و لنقد الموضوعى للنص قديما و حديثا 

 دراسة آليات التتذوق األدبتى –الوعى بالتحليل الجماعى للمفردات و األصوات و التراكيب و الجمل و فضاءات تجارب الشعراء 

الدرس التطبيقى علتى نصتوص منتقتاة متن الشتعر العربتى  –بداعية إلو أسس تكوينه من خالل تعدد القراءات للظواهر النقدية و ا

ة فتتن بتتدا  و ظتتاهرة التلقتتى ومتتا بينهمتتا متتن عالقتتات ) يمكتتن دراستتة ظتتاهرإلالمعاصتتر بمتتا يعكتتس صتتورا متتن ظتتاهرة االقتتديم و 

 المعارضات الشعرية ( .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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General 

 

 1تدريب ميدانى   291 ...

0(0,0,6) 

ة أربعتة ندستية و لمتديقضى الطالب تدريبا ميدانيا بعد استكماله لمقررات المستوى الثانى بأحد المعسسات الهندسية أو المعاهتد اله

ع المشتترف متتأستتابيع . و علتتى الطتتالب اظهتتار المهتتارات المهنيتتة و العلميتتة التتتى اكتستتبها ختتالل فتتترة التتتدريب ختتالل المناقشتتة 

 األكاديمى .

Final exam.  Quizzes Year Work  50% Exp. / Oral 50% 

 

 

 2تدريب ميدانى   391 ...

0(0,0,6) 

أن بعد  سابيع و علىيقضى الطالب تدريبا ميدانيا بعد استكماله لمقررات المستوى الثالث بأحد المعسسات الهندسية و لمدة أربعة أ

لتتى او العمليتة  ب عليها . و عليه أن يظهر المهارات المهنيةتقريرا فى نهاية التدريب موضحا به وصف كامل للعمليات التى تدر

 أكتسبها خالل فترة التدريب خالل مناقشة التقرير مع المشرف األكاديمى .

Final exam.  Quizzes Year Work  50% Exp. / Oral 50% 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي

 نصورةبامل ياوجاملعهد العالي للهندسة والتكنول
 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

Course Contents 

 
 

 
Course Code Course Name 

Credit hours ( Lecture hours, Tutorial  hours, Lab hours )  Prerequisite Code 

……………………………………………………………………….……………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Final exam. ..%  Quizzes (Mid Term ) ..% Year Work  ..%  Exp. / Oral ..% 
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Basic Sciences Department 
 

BAS 011 Mathematics 1 

3 (2,2,0)  

Vector Algebra - Binomial theorem - Partial Fractions - Theory of equations - Numerical 

methods - Matrices - system of algebraic equations and applications - Gauss elimination method. 

Differential Calculus - Function- Basic functions - Limits - Continuity - Derivatives -  Indefinite 

forms --- Talyor and Maclaurine theorems - Application - Expansions - Curve fitting - Some 

mathematical and engineering applications --- Approximation - Introduction to partial 

differentiation. 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

BAS 012  Mathematics 2 

3 (2,2,0) Prerequisite BAS 011 

Analytic geometry: Equation of second degree - Equation of pair of straight lines - Translation 

and rotation of axes - Conic Sections - Method of representing a vector in space - Equation of 

sphere and surface of revolution - Plain equation of second order - Translation, Rotation of axis 

in space. Integral Calculus: Indefinite integral Method of integration (theory and function) - 

Definite integral (direct and indirect) - Application on definite integral (areas and volumes) - 

Numerical Integration - Numerical integration. 

  

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

BAS 021   Physics 1 

3 (2,1,2) 

Measurements: Physics and measurements - (length, mass, time, the international system of unite 

SI) Elastic properties of solid (stress, strain, elastic modules….) - Dunamic of ideal fluid (static 

and dynamic) - oscillatory motion: wave motion, sound waves, thermodynamics, temperature, 

heart and first law of thermo dynamics, kinetic theory of gases, entropy and the second law of 

thermodynamics, Newton's law of gravitation and applications - Potential - Energy - Continuity 

equation - Oscillations - simple harmonic motion. Electric charge and Coulomb's law - Gauss 

law- Electrostatic field -  Electrostatic potential -  Dielectrics and capacitances -Energy. 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  15% Exp. / Oral 15% 

 

 

BAS 022   Physics 2 

3(2,1,2) Prerequisite BAS 021 

Principal of heat and thermodynamics: Temperature - heat - thermal expansion - quantity of heat 

- First law of thermodynamics -Car not engine - the absolute temperature scale. Electricity and 

Magnetism - electrical current and resistance - ohm's law - electric power - semiconductors - 

electromotive force - Kirchhoff's rules - Magnetic fields - Maxwell equations - Ampere's law, 

Maxwell's equations - Fraday's law- Gauss's law  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  15% Exp. / Oral 15% 
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BAS 031   Mechanics 

4(3,2,0) 

Application on space vectors: Resultant of forces - Moment of forces - Equivalent of Couples - 

Equivalent of systems - Equivalent of equilibrium of rigid body - - - types of supports - 

equilibrium of plane systems -- Equivalent of space systems of forces and couples acting on rigid 

body  - The mass center of a system of particles  The mass moment of inertia of a system of 

particle - Trajectory equations - Projectile Particle motion on a straight path - Newton's law of 

motion - simple harmonic motion of particle - motion on circular path - work and kinetic - energy 

- vibration of rigid body. 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

BAS 041    Engineering Chemistry 

3(2,1,2) 

Equations of state - introduction of chemical Thermodynamics - Material & Energy Balance in 

fuel Combustion - General Properties of Solutions - Dynamic Equilibrium in Physical Processes - 

Basic Principles in Electrochemistry - Introduction of Corrosion Engineering - Selected topics in 

process Chemical Industries (Industry & Chemistry of Cement - Chemical Fertilizer Industries - 

Sugar Industry - Dyes & Dyeing Industry - Petrochemical industries - Sulfuric acid Industry).  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  15% Exp. / Oral 15% 

 

 

BAS 111     Mathematics 3 

3 (2,2,0) Prerequisite BAS 012 

First - Order Differential Equations - Partial Differentiation - Ordinary and Partial differential 

equations and their applications - analytic geometry - Infinite Series - Multiple Integrals - Laplace 

Transform Methods Fourier Transform - Numerical Differentiation and integration - Curve 

Fitting - Numerical solution of algebraic equations - Vectors and Linear Algebra - Systems of 

Differential Equations and Qualitative Methods.  

  

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

BAS 211     Mathematics 4 

3 (2,2,0) Prerequisite BAS 111 

Functions of complex variables - Matrices - Eigenvalues - Eigenvectors of Matrices - Special 

Functions (GAMA - BETA - LEGANDER - BESSEL) - system of differential equations - 

geometric approaches - mathematical modeling of real - world phenomena - Mathematical 

Models - Numerical Methods - Linear Systems and Matrices - Vector Spaces - Higher - Order 

Linear Differential Equations - Linear Systems of Differential Equations - Matrix Exponential 

Methods - Nonlinear Systems  

- Solution of ordinary differentia) equations using Laplace Methods.  

  

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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BAS 212   Statistics & Probability Theory 

3(2,2,0)  

Introduction: The birth of statistics, definition of statistics, presentation of statistical data. Sets 

and probabilities: random experiments, sample spaces, sets operations, counting data, probability, 

conditional probabilities, Bayess' theorem. Tendency and Dispersion Measure: Introduction, 

different types of data, tendency measures, variability measures, frequency distributions, Random 

Variables: Discrete random variables, the Hyper - geometric distribution, Binomial distribution, 

the Poisson distribution, Poisson approximation Of binomial probabilities, continuous random 

variables. Moments: central moments, Skewness measures, kurtosis measures, moment 

generating function Sampling Theory and Inferences: the concept Of a sampling distribution, 

sampling distribution of the mean, central limit theorem, tests of hypothesis and Confidence 

intervals for two mean, tests of hypothesis and confidence intervals foe the difference between 

two means, tests of hypothesis and confidence intervals for the proportion, tests of hypothesis and 

confidence intervals of sample variance, tests of hypothesis and confidence interval for ratio of 

sample variances. Simple regression and correlation: Simple linear regression by least square 

method, validation the model, correlation coefficient. 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

BAS 311     Mathematics 5 

3 (2,2,0) Prerequisite BAS 211  

Power Series Methods - Functions of a complex variable including Cauchy - Riemann conditions 

- Conformal mappings - Complex series - Complex integral - Special functions - Numerical 

analysis including the solution of nonlinear algebraic equations - System of linear and nonlinear 

equations and ordinary differential equations - series solution of differential equations - Vector 

Analysis - Fourier Analysis - Orthogonal Expansions - Wavelets.   

  

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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Structure Engineering Department 
 

 

CIS 111   Principles of Construction & Building Engineering 

2(2,1,0)  

An Overview of the Building Delivery Process, Loads on Buildings, Load Resistance -- The 

Structural Properties of Materials, Structural systems, Thermal Properties of Materials, fire - 

Related Properties: Principles of Sustainable Construction, Materials and systems of construction: 

the Material Steel and Structural Steel construction, Lime, Portland Cement and Concrete, 

Concrete Construction, Soils; Foundation and basement Construction, Masonry Materials 

Roofing, Stairs, Floors Coverings. 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 112 Structural Analysis 1 

3(2,2,0)   

Types of loads, Types of supports, reactions, Stability of Statistically determinate structures,  

Internet forces in statically determinate plane beams, Frames and arches, Two and three 

dimensional analyses of statically determinate trusses, Influence lines for statically determinate 

beams, Frames, Arches and trusses. 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 113  Solid Mechanics 

3(2,2,0) 

Rigid and deformable solids; Method of sections for evaluating internal forces in bodies - review 

of free body diagrams; Axial force, shear and bending moment diagrams; Concept of stress, 

normal and shear stress; Concept of strain, normal and shear strains; Constitutive relations, 

Hooke’s law; Axially loaded members force and deflections- Bending and shearing stresses in 

beams of symmetrical cross - section, concept of shear flow; Torsion of circular shafts; Stress in 

cylindrical and spherical shells; Combined stress; Principle of superposition and its limitations; 

Transformation of plane stress and strain, principal stresses and strains, Mohr’s circle, strain 

methods; Bending deflection of simple beams by direct integration methods; Buckling of 

compression members . Energy concepts castigliano's theorems . 

  

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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CIS 141 Behavior of Materials 

3(2,1,2)  

Specifications and standard Specifications of engineering materials and products, Testing 

machines and calibration, strain gages. Main properties of engineering materials (physical 

chemical, mechanical,…etc). Non - metallic building and unite types. properties and testing of 

building stones, Lime, Gypsum, Timber, Bricks, Titles. Isolation materials for moisture, heat and 

sound. Advances composite materials, Glass, Plastic. Metallic building materials and units: 

Structural and reinforcing steel, welding and welded splice, Aluminum. behavior of metals under 

static loads: Tension, compression, Flexure, Shear, Surface hardness of metals. Behavior of 

metals under dynamic loads (impact) and repeated loads (fatigue), Creep. 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  15% Exp. / Oral 15% 

 

 

CIS 151  Geology 

2(2,1,0)  

Rock forming minerals; Rock types and soil types; Soil and rock properties; Geological structure 

analysis; Plate tectonics; Geological time (relative and absolute geological age(; Geological maps 

and sections; Discontinuities analysis (Hemispherical projection); Weathering and soils; Surface 

processes (Floodplains and Alluvium, Glacial Deposits, Climatic Variants), Coastal processes; 

Groundwater flow; Geological and geophysical site Investigation; Engineering geophysics; 

Assessment of difficult grounds; Rock excavation; Rock as construction materials.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 211  Structural Analysis 2 

3(2,2,0) Prerequisite CIS 112 

Analytical and graphical determination of combined stresses, Deformations of etas bodies, 

Double integration method, Conjugate beam method, Virtual work method, Analysis of statically 

indeterminate structures, Method of consistent deformation, Virtual work method .  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 221  Design of Concrete Structures 1 

3(2,2,0) Prerequisite CIS 112  

Study of physical and mechanical properties of concrete and steel reinforcement, Study of 

structural systems, Statical systems of floor elements and load distribution on different supporting 

elements, Experimental behavior of reinforced concrete elements under flexure, Design of short 

columns under axial and eccentric loads, Design of reinforced concrete beams and statically 

determinate frames under bending moments and normal and shearing forces using the limit state 

design method, Study of bond between concrete and steel, The development length of 

reinforcement, Details of reinforcement of beams and statically determinate frames, Study of 

serviceability limit states (deflection and cracking).  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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CIS 222 Reinforced Concrete & Foundations 

3(2,2,0)  

Design of short columns under  centric loads. Design of Reinforced concrete shallow 

foundations, Design of simple  continuous girders, Design of concrete frames. Concrete 

dimensions of big halls using arches and shells. 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 231 Design of Steel Structures 1 

3(2,2,0) Prerequisite CIS 112 

Structural steel technology: Metallurgy of steel fracture, Steel grades, Fatigue. Design synthesis: 

Structural systems, Lateral resistance and bracing systems, Codes and specifications. Elements 

design: structural behavior of members, Introduction to design philosophies, Local buckling and 

cross section classification, Tension members, struts columns, Bending of beams, Torsion of 

beams, beam - columns and frame structures. 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 241  Concrete Technology 

3(2,1,1) Prerequisite CIS 141 

Concrete materials: Cement, Aggregate, Mixing water, Admixtures. Concrete manufacturing: 

Storage, Mixing, Transportation, Pouring, Compacting, Curing, Construction Joints, Shrinkage 

and movement joints, Formwork, Ready mixed concrete. Properties of fresh concrete: 

Consistency, Workability, Cohesion, Segregation, Bleeding. Properties of hardened concrete: 

Strength, Volumetric changes, Elasticity and creep, Durability of concrete. Mix design: 

Engineered methods, Empirical methods. Non - destructive testing: Rebound hammer, Ultrasonic, 

Pulse velocity, Core, Steel detection, Radiation. Statistical analysis: To judge the concrete 

quality. Special concrete: Polymer, Fibber and lightweight concretes. Hot weather concreting: 

Definition, Problems, Precautions. Repair and strengthening of R.C. structures: Assessment 

methods, Repair materials, Overview for different techniques. Concrete floorings: Floor types, 

Materials properties, Joints construction, Surface finish and preparation.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

CIS 251  Soil Mechanics 

3(2,1,1) Prerequisite CIS 151 

Geologic Overview; Soil Composition; Weight and Volume Relationships; Soil Classification; 

Cohesive and Cohesionless Soils; Granularity and Gradation; Atterberg Indices (Plasticity Index 

and Liquid Limit); Unified Soil Classification System; Special Soil Types; Rock Classification; 

Field Exploration; Maps and Geological Surveys; Borings and Test Pits; SPT Test; CPT Test; 

Soil Boring Reports; Preparation and Interpretation; Soil Improvement and Compaction; Seepage 

and Drainage; Subsurface Water Flow; Darcy’s Law; Capillarity in Soils; Flow Net Analysis; 

Subsurface Stresses; Mohr’s Circle; Overburden Pressure and Po Diagrams; Boussinesq and 
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Westergaard Stresses; Compressibility and Settlement; Primary and Secondary Long - Term 

Settlement/Consolidation of Soils; 

Remedies for Consolidation; Shear Strength; Shear Strength of Cohesionless Soils; Undrained 

and Drained Shear Strength of Cohesive Soils; Slope Stability; Types of Slope Movements; 

Methods of Stability Analysis. Lateral Earth Pressure; Active and Passive Earth Pressure.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

CIS 311  Structural Analysis 3  

3(2,2,0) Prerequisite CIS 211 

Three moment equation method , slope deflection method , moment distribution method, Fixed 

points, Envelopes of internal forces, Euler theory for buckling of compressive members.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 321  Design of Concrete Structures 2 

3(2,2,0) Prerequisite CIS 211, CIS 221 

Design of long columns. Design of rectangular and square slabs under uniform loads and line 

loads, Design of hollow block slabs, One way and two slabs, Design of paneled beams, Design of 

beams under torsional moment and taking into consideration the effect of shear stresses, Design 

of stairs, Structural systems for long - span halls. Design of trusses, Vierendeel girders, Arch 

slabs, Arch girders.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 322 Design of Wall Bearing Structures 

3(2,2,0) Prerequisite CIS 112 

Introduction: History of masonry, Masonry elements, Types of masonry construction, Analysis 

and des9n methods. Masonry material’s: Masonry units, Mortar, Grout, Reinforcement. Masonry 

assemblages: Compression, Flexural, Shear in plane tensile strength. Reinforced beams and 

lintels: Flexural behavior and design, Shear behavior and design, Load distribution on lintel 

beams. Flexural walls: Load resisting mechanisms, Flexural behavior, Analysis and design of 

reinforced flexural Walls. Load bearing walls under axial load and out of plane bending: 

Overview, Effects of bending on the capacity of walls, Effect of wall height, Interaction between 

axial load an bending, Linear elastic analysis of unreinforced and reinforced sections, Effects of 

slenderness, Moment magnification, Special provisions for slender reinforced walls. 

  

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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CIS 331 Design of Steel Structures 2 

3(2,2,0) Prerequisite CIS 231 

Light - gauge steel members. Connection design: Bolts: types of bolts, Analysis and design of 

group welds: Types of welds, Analysis and design of welded connections. Composite structures: 

Composite beams and composite columns. Construction: Tolerances, Fabrication, Erection, Fire 

protection and corrosion resistance. General design considerations, Fatigue considerations, Actual 

strength of truss members. Design of joints, Details.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 341 Repair & Strengthening Structures 

3(2,2,0) Prerequisite CIS 241, CIS  221 

Causes of deterioration of concrete structures, Evaluation of concrete structures. Repair and 

strengthening materials (types, selection, handling). Bond between repair and strengthening 

materials and substrate concrete. Different repair and strengthening techniques. Protection and 

maintenance of concrete structures. Repair and strengthening of some concrete elements (footing, 

column, beam, slab... etc). Structural analysis of repair and strengthening, Design of repair and 

strengthening, Case studies.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 351  Foundations Engineering 1 

3(2,2,0) Prerequisite CIS 251, CIS 221 

Foundation Types; Selection of Foundations; Allowable Movements; Soil Mechanics Review; 

Soil Description, Classification, Effective Stress, In Situ Tests, Shear Strength, Shallow 

Foundations: Bearing Capacity, Evaluation of Settlements, Isolated Foundations, Combined 

Foundations, Mat Foundations; Deep Foundations: Pile foundations, Drilled shaft foundation, 

Load transfer mechanisms, Axial Load  

Capacity of Deep Foundations, Static Capacity Analysis for Piles, Static Capacity Analysis for 

Drilled Shafts, Field Load Tests, Group Effects, Settlement, Construction of Deep Foundations, 

Pile Driving, Pile Driving Formula, Wave Equation Analysis, Drilled shaft construction, 

Foundations on Expansive Soils.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

CIS 361  Construction Management 

3(2,2,0)  

This course is intended to provide an introduction to many facets of the construction 

management. This course intent is to provide a practical demonstration of the basic management 

techniques commonly used or encountered on a construction project. Course Outlines: Project 

need determination and feasibility studies; Project Cost Evaluation and Estimating; Project 

Schedule development; Design/Construction Contract Development; - Project  

Engineering/Design; Engineering Procurement Specification development; Cost Accounting and 

Control; Labor availability Evaluation; Quality Assurance and Control; Safety; Project Closeout.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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CIS 411  Structural Dynamics 

3(2,2,0) Prerequisite CIS 311 

SINGLE DEGREE OF FREEDOM SYSTEMS: Equation of Motion, Classical solution of second 

order linear ODE’, Free Vibration Response, Undamped free vibration, damped free vibration, 

energy in free vibration, Response to Harmonic Excitation; Undamped systems, damped systems, 

resonance, half power bandwidth, energy dissipated in viscous damping, equivalent viscous 

damping; Response to General excitation: Response to unit impulse, arbitrary force and step 

force, response spectrum; Numerical Evaluation of Dynamic Response: Newmark’s method, 

stability and accuracy, Newmark’s method for nonlinear systems; Generalized SDOF Systems: 

Rigid body assemblages, distributed parameter systems, Rayleigh method; MULTI DEGREE OF 

FREEDOM SYSTEMS: Equations of Motion, Simple MDOF systems, dynamic forces, reduction 

of DOF’s, static condensation; Free Vibration  

Analysis: Natural vibration modes and frequencies, orthogonality and normalization of modes, 

modal expansion, free vibration response of MDOF systems, eigenvalue problem, vector iteration 

methods; Damping in Structures: Construction of damping matrix, Rayleigh damping; Dynamic 

Analysis of Linear MDOF Systems: Modal response analysis of undamped and damped systems, 

element forces, modal contribution factors.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 421  Design of Concrete Structures 3 

3(2,2,0) Prerequisite CIS 321 

Flat slab: Code limitations, Structural analysis, Punching of flat slab. Design of slabs, Columns, 

Openings in slabs, Reinforcement details. Surfaces of revolution (SOR):  

Different types of SOR (domes, cones). Internal stresses, Design of sections reinforcement 

details. Prestressed concrete: Introduction, Types of prestressing steel, Material properties, 

Analysis of statically determinate prestressed beams, Calculation of prestressing forces, 

Eccentricity of cables, Calculation of losses design of end block. Water tanks: Design of sections, 

Elevated, Ground and underground tanks, Circular and rectangular tanks, Calculation of internal 

forces, Design of deep beam, Details of reinforcement.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 431  Design of Bridges 

3(2,2,0) Prerequiste CIS 331 

Structural system of bridges. Types of bridges: Structural systems in longitudinal and transverse 

directions, Material of construction, Design philosophy. Design loads:  

Road way loading, Railway loading, Other loads on bridges. Design of concrete bridges. Design 

of steel floor beams systems: Stringer, Cross girders, Floor connections. Design of plate girder 

bridges: General design considerations. Design of truss bridges: Design details: Bracings, 

Bearings. Topics relevant to bridge design: Beam grids, Curved and skew bridges, Composite 

bridges, Deflection and camber, Temperature effect in bridges, Erection of bridges.  

  

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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CIS 432  High Rise Buildings 

3(2,2,0) Prerequisite CIS 211, CIS 221,CIS 231 

Examines structural aspects of high rise buildings, particularly fundamental approaches to the 

analysis of the behavior of different forms of building structures including frame, shear wall, 

tubular, core and outrigger - braced systems. Introducing the forces to which the structure is 

subjected, design criteria which are of the greatest relevance to tall buildings, and various 

structural forms which have developed over the years since the first skyscrapers were built at the 

turn of the century. Modeling of real structures for both preliminary and final analyses. 

Assessment of the stability of the structure, and the significance of creep and shrinkage. Dynamic 

response of structures subjected to wind and earthquake forces. Includes both accurate computer - 

based and approximate methods of analysis.  

  

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 451  Foundations Engineering 2 

3(2,2,0) Prerequisite CIS 351 

Types of earth retaining systems: Overview of fill wall systems: Overview of cut wall systems: 

Earth pressure theory; Mohr’s circle: At rest, active, and passive earth pressures; Influence of 

movement on earth pressures: Earth pressure from surcharge loads and due to compaction; Earth 

pressures from seismic forces; Design of externally stabilized walls; Design of gravity and semi - 

gravity walls; Design of modular gravity walls; Design of sheet pile walls; Design of anchored 

walls; Reinforcing elements; Fundamentals of soil - reinforcement interaction; Functions and 

types of geosynthetics; Mechanical properties of geosynthetic reinforcements; Design of 

internally stabilized walls; Internal stability: Design of mechanically stabilized earth (MSE) 

walls; Design of segmental retaining walls; Design steps for reinforced steep slopes; Design of 

soil nail walls; Construction aspects; Deformability analysis of earth retention systems: 

Performance monitoring of retaining structures, Embankments over soft foundations . 

  

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIS 461 Construction  Engineering 

3(2,2,0)  

The major factors involved in heavy and building construction projects. The material is presented 

from the point of view of a field engineer with several assignments to lustvate The product\on 

planning required for construction projects. Course outline:  

Operational planning assignment; Project plans and specification; Earthwork fundamentals and 

calculations; Equipment production fundamentals; Tractors, Dozers, Rippers, Scarpers, Haulers, 

Loaders, Excavators; Aggregate production systems; Conveying systems; Formwork; Concrete 

pumps.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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CIS 491  Project 

6(1,10,0)  

The graduation project is the last, but arbitrary and important step in practical instruction, which 

students have to complete upon the completion of all the required courses stipulated in the 

teaching program, and is a necessary transit period for students to go from study to practical 

work. During the graduation project, student are required to fulfill independently a the content 

and workload set up in the Tad Book, understand the previous work and achievements of the 

same kind and the same topic done by others, relevant policies and principles of both the state an 

regions, and have basic economic concept. As a result of the project, students with further 

improve their abilities of protracting civil engineering drawings, theoretical analysis, structural 

design, computer applications, reading capabilities in foreign languages, and comprehensive 

capabilities of solving engineering problems using the theoretical knowledge they have learned in 

civil, structural and construction engineering.  

 

Final exam. Quizzes Year Work  50% Exp. / Oral 50% 
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Public Works Department 
 

CIW 111 Civil Drawing 

3(1,4,0)  

Metallic sheds: Column base, Riveted joints, Connections between girders and beams, Columns 

and beams. Steel bridges: Truss connections, Main girders (upper and lower chords, verticals and 

diagonals), Cross girders and stringers. Reinforced concrete structures: Footings, Column slabs 

and beams. Irrigation structures: Earth works, Retaining walls, Bridges, Culverts, Siphons, 

Regulators, Weirs, Symmetrical and unsymmetrical locks.  

 

 Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIW 112  Hydraulics 

3(2,1,1) 

Pipe networks: Analysis, Design and Optimal design. Open channel flow:  

introduction, Types of open channel flow, States of open channel flow, Properties of open 

channels flow, Velocity distribution, Equations for uniform steady flow, Energy equation, 

gradually varied flow, Rapidly varied flow, Roughness coefficient, Design of open channels cross 

sections, Applications. Water hammer in pipes: Unsteady flow equations, Rigid water hammer 

theory, Elastic water hammer theory, Wave celerity, Water hammer effects and control. 

Hydraulic machines: Introduction, Turbines, Types of turbines, Types of pumps, Pump 

characteristics and performance, Operation of pumps, Cavitations phenomena.  

 

 Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

CIW 113  Hydrology 

2(1,2,0)  

Introduction: Hydrologic cycle, Environment and hydrology, Importance of hydrology.  

Hydrometeorology: Solar energy, Temperature, Vapor pressure, Humidity, Wind, Evaporation, 

Evapotranspiration. Precipitation: Conditions and types, Rainfall measurements and estimates, 

Rainfall statistical analysis, Design storm. Infiltration:  

Effective factors, Measurements, Estimates. Hydro-morphology: Watershed characteristics, 

Morphological parameters, Time parameters. Surface runoff: Peak flow estimate, Storm 

hydrograph, Unit hydrograph, Mass curves, Flow and water level measurements. Soil erosion and 

sedimentation: Effective factors, Soil loss, Sediment yield. Protection works against flash floods: 

Storage and detention works, Roads crossing works, Direction change works, Sediment traps, 

Storm water drainage systems. Subsurface hydrology: Soil - water relations, Characteristics and 

types of aquifers. Flow through porous media, Well hydraulics, Sea water intrusion in coastal 

aquifers. Water quality and pollution control: Pollution sources, Pollutant transfer mechanisms in 

surface and subsurface systems, Protection of water resources against pollution. Introduction to 

application of remote sensing and GIS in hydrological studies.   

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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CIW 121 Engineering Surveying 

3(2,1,1)  

Introduction to mapping and surveying science: Historical background, Definitions and branches 

of surveying science. The surveying maps, Scales and measurements, Electronic units. Field 

sketches, Electronic methods of linear measurements and their corrections kinds of directions, 

Azimuth, Methods of observing angles and their associated error. Methods of calculating 

coordinates. Setting out of angles. EDM and theodolite instruments. Traverse observations and 

calculations. Two dimensional coordinates transformation, setting out of points by intersection 

and resection. Area calculation, land division, introduction to theory of errors in plane surveying. 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

CIW 211  Irrigation Network Engineering 

3(2,2,0) Prerequisite CIW 112, CIW 113, CIS 221 

Introduction for the water cycle and water resources and use in different sectors Elements of the 

hydrologic cycle: Measurements of rainfall, Evaporation, Surface runoff. Methods of measuring 

levels, Discharges and groundwater flows. Introduction to groundwater, Sources, Characteristics 

and movement. An overview for v design and pumps’ selection. Soil - Plant - Water 

relationships. Irrigation w requirements, Irrigation efficiency and calculating periods between 

irrigations, I rates and irrigation time. Different types of field water application: Surface irrigation 

methods, Sprinkler and drip irrigation, Subsurface irrigation. Planning, Design Management, 

Operation and maintenance for different methods. Canal lining. overview for the irrigation 

structures for control and distribution of water on canals and field levels, Crossing works, 

Navigation works and water lifting devices. Planning and design of fish ponds. Introduction to 

the drainage, Types, Factors influencing selection and design. Design of open, Subsurface and 

vertical drains. Disposal of drainage water and drainage water reuse and precautions. Summary of 

river nile hydrology, Annual and long - term storage in reservoirs and the high aswan dam. 

Development of the irrigation system in Egypt. The environmental impacts of irrigation and 

drainage projects in general.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIW 231  Environmental Engineering 

3(2,2,0)  

Introduction, Mass and Energy Fundamentals, Physical Chemistry and Principles, Organic 

Chemistry, Microbiology & Microbial Growth, Erosion Control and Storm water Management, 

Water Quality, Water Treatment, Wastewater Treatment, Solid Waste, Hazardous Waste, Air 

Pollution, Global events.  

  

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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CIW 232  Sanitary Installations in Buildings 

2(2,1,0)  

Layout of sanitary appliances in bathrooms, kitchens and toilet compartments. Cold and hot water 

supply systems. Water storage system. Sanitary drainage and vent system. Collection and 

drainage of rain water from roofs and open area. Sewage disposal of remote sites. 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIW 311  Design  of Irrigation Structures 

3(2,2,0)  

Planning and design of Irrigation projects: Alignment of canals and drains, Synoptic diagrams for 

canals and drains, Design of cross sections for earth channels, Seepage through earth channels, 

Calculation of expropriation widths, Longitudinal sections and typical cross sections for canals 

and drains, Canal lining. Irrigation structures: Classification of irrigation structures. Retaining 

walls: Types, Cases of loading, Hydraulic and structural design. Crossing structures: Hydraulic 

design, Calculation of loads for different cases of loading and structural design for the following 

crossing structures: Small R.C. bridges, Culverts, Syphons, Aqueducts.  

Escapes: Types, Functions, Design. Introduction to heading up works and navigation works.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIW 321  Maps, GIS & Remote Sensing 

3(2,1,1) Prerequisite CIW 121 

Principles of GIS: Maps, scale, GIS origins, the development of GIS, map decomposition, map 

algebra, current GIS market estimates, future market projections and trends; GIS Data: Point, 

line, and polygon data. Raster, vector and voxel data; Database structures: Data types: 

continuous, ordinal and discrete data. Integrating different data structures and data types; General 

Overview of GIS Capabilities and Functions. Data collection, management, manipulation, 

analysis, display and visualization; Components of GIS Systems: Software, operating systems, 

hardware, peripherals, data, people, management, infrastructure; Data Types and Data Sources: 

Raster, vector, point data sources. Government sources (USGS, etc.) Commercial sources, 

Sources of international data, remote sensing data sources; GIS Data: GIS digitizing. Digitizing 

paper map data. Incorporating existing database information, Incorporating GPS data; GIS 

Resources; Remote Sensing and GIS: Incorporation of remote sensing data into GIS, Remote 

sensing data types and sources, issues of incorporating and processing raster remote sensing data 

with vector GIS; GPS and GIS: Incorporation of GPS and other telemetry data into GIS. GPS, 

Gloanas, Argos, and other data types and sources, issues of incorporating and processing point 

and time data within the GIS environment; Visualization and Simulation: The role of 

visualization and simulation technologies in GIS Practical Issues in successfully and productively 

using these technologies.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 
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CIW 331 Environmental Impact of Projects 

1(1,0,0) 

Introduction: Availability Of Natural Resources. Natural Cycles For Same Basic Elements 

(Carbon, Oxygen, Nitrogen, Sulfur, Phosphorous…). Conflicts Between Developments, 

Economics And Environments. Defining Emissions Sources, Impacts, Standards And 

Precautions. Water, Air And Soil Pollution And Measurements. Historical Development for 

Recognizing The Need For Environmental Impact Assessment. Assessing The Impacts On 

Health, Social, Culture And Economic Activities. Procedures of The Environments Impact 

Assessment: Screening, Scoping, Defining Impacts, Comparing Alternatives, Plans For 

Mitigation And Alleviation, Environmental Auditing. Public Participation. Environmental Impact 

Statement And Reporting, Contents And Forms. Examples For Assessing The Impacts Of Water 

Resources Projects On The Environment And Impacts Of Different Activities On The Water 

Environment. 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIW 332  Sanitary  Engineering 

3(2,2,0)  

Introduction to water supply works: Sources of water, Rain water, Ground water, Surface water, 

Impurities, Water quality of each source, Drinking water standards. Rate of water consumption: 

Required studies to estimate water demands for different water uses. Collection works: Types of 

intake structures, Surface water intakes, Criteria for intake location, Design of intake conduit and 

low lift pumps. Water purification works: Flash mixing, Coagulation, Sedimentation, Slow and 

rapid filtration, Chlorine disinfection. Storage works: Elevated and ground storage. Water 

distribution works: High lift pumps, Design of distribution networks using method of sections. 

Introduction to wastewater systems: Surface and ground water pollution due to the absence of 

wastewater systems, Historical development of wastewater systems. Characteristics and sources 

of wastewater: Pollutants, Domestic flow, Industrial flow, Storm water flow, Infiltration flow. 

Collection works: Design of gravity networks, Wastewater pump stations, Force mains. 

Treatment works: Design of primary treatment units, Design of biological treatment systems 

using trickling filter 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIW 341 Highway Engineering 

3(2,2,0)  

Introduction: Motor traffic circulations system planning of highways network, Traffic studies, 

Rural and urban highways hierarchy. Characteristics of highway alignment:  

Sight distance, Horizontal and vertical design. Road cross section elements. Design criteria of car 

parking. Planning of pedestrians and bicycles routs.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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CIW 441  Transportation Engineering 

3(2,2,0)  

This course provides an introduction to the planning, design and operations transportation 

systems, and materials selection, design, operation, management and maintenance of 

transportation infrastructure. Functional design concepts for both transportation systems and 

facilities with life cycle costing procedures and criteria for optimization are introduced. This class 

will help students (1) become familiar with transportation engineering and most planning and 

engineering design problems in this context; and (2) apply the methodologies introduced in this 

course to solve transportation engineering problems.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIW 451 Harbor Engineering 

3(2,2,0) Prerequisite CIS 351 

Linear theories on regular waves, irregular waves, statistical properties and spectra of sea waves, 

wave propagation and transformation, wave structure interaction; Structural design of marine 

infrastructure: Breakwaters Ramps Sea Walls, Jetties, Marinas; Harbor geometry; Dredging and 

Reclamation: Equipment, work methods, environmental aspects, Geotechnical aspects; 

Hydrographic Surveying; Corrosion Protection; Coastal processes; Sediment transport; Storm 

surge; Modeling.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

CIW 491  Project 

6(1,10,0)  

The graduation project is the last, but arbitrary and important step in practice instruction, which 

students have to complete upon the completion of all the required courses stipulated in the 

teaching program, and is a necessary transit period f students to go from study to practical work. 

During the graduation project, student are required to fulfill independently all the content and 

workload set up in the Ta Book, understand the previous work and achievements of the same 

kind and t[ same topic done by others, relevant policies and principles of both the state ar regions, 

and have basic economic concept. As a result of the project, students w further improve their 

abilities of protracting civil engineering drawings, theoretic analysis, structural design, computer 

applications, reading capabilities in foreign languages, and comprehensive capabilities of solving 

engineering problems using the theoretical knowledge they have learned in civil and public works 

engineering.   

 

Final exam. Quizzes Year Work  50% Exp. / Oral 50% 
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Architectural Engineering Department 
 

 

ARC 111   Arts & Architecture 

2(2,1,0)  

History Of Arts, Fine Arts (Painting - Sculture - Ornaments… Etc), Artistic Movements In The 

Twentieth Century: Cubism, Expressionism, Futurism And Surrealism. Artist Groups Like De 

Stijl And Bauhaus And Their New Ideas About The Interrelation Of The Arts, Architecture , 

Design, And Art Education. Trends Of Art Through Historical Eras And Parallel Trends Of 

Architecture - Contemporary Trends Of Art And Its Influence On Architecture. Values In Art 

Works (Contrast, Balance, Proportion, Color, Rhythm, Movement,....), Artistic Values And 

Design Principles In Architecture. 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 112  Visual Training & Freehand Drawing 

3(1,4,0)  

The Course Develops The Student's Sense Of Proportions And Scale . It Improves His Freehand 

Skills And Aesthetic Values . It Focuses On Practicing Different Techniques Of Presentation 

Using Different Tools And Media . The Course Introduces The Presentation Techniques For 

Sketching And Drawing 3d Objects Either In Black And White Or In Colors . It Enables The 

Student To Communicate Ideas Visually And To Present Architectural Projects Professionally . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 113 Sciagraphy & Perspective 

3(1,4,0) 

The Role Of Shades And Shadows In The Visualization Of Objects . Study The Principles Of 

Casting The Shades And Shadows Of Objects And Architectural Elements On Different Surfaces 

. Presentation Of Architectural Elements And Forms Through The Shades And Shadows . Study 

The Methods Of Drawing One Vanishing Point And Two Vanishing Point Perspectives . The 

Course Develops The Student's Skills Of Imagination And Visualization Of 3d Objects .Three 

Dimensional Presentations In Terms Of Perspective Representation Of Architectural Objects 

Using Shades And Shadows In Perspective . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 
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ARC 121  History & Theory of Architecture 1 

2(2,0,0) 

Unit 1 : Introduction To Architecture , Design Objectives , Standards And Criteria , Potentials 

And Constraints . Firmness , Commodity And Delight . Anthropometric Data Horizontal 

Circulation Elements And Vertical Circulation Elements . Architectural Composition : Line , 

Plane , Volume . Space Treatments : Light , Texture , Color . Space Organization , Spatial 

Relationships , Principles Of Composition : Unity , Axis, Dominance, Symmetry , Harmony , 

Rhythm , Hierarchy , Datum , Variety , Proportions , Golden Section.  Unit 2 : History Of 

Architecture : The Relation Between The Architectural Concept And The Philosophy of Design 

And The Effect Of Physical , Cultural , Natural , And Constructional Possibilities On The 

Architectural Elements Through A Comparative Analytical Study For Different Old Cultures : ( 

Egyptian , West Asiatic , Babylonian , Assyrian And Persian) And Classical Ages : (Greek , 

Roman , Early Christian And Byzantine Periods) 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 122  History & Theory of Architecture 2 

2(2,0,0) Prerequisite ARC 121 

Unit 1 : Introduction To Specific Approach In Solving Design Problems And To Design Methods 

. Program Formulation , Diagnostic Analysis , Development Of Design Solutions , Comparison 

And Appraisal , Communication Of Solution , Design Principles , Concept And Consideration In 

Some Building Types . Unit 2 : Analytical Study Of Architecture Of Romanesque , Gothic And 

Renaissance To Illustrate The Architectural Expression In Each Period With Its Culture And 

Environment . Introduction To Theories And Philosophy Of The International Styles Of The 20th 

Century And The Modern Movement . Analytical Study Of The Work Of Modern Movement's 

Pioneers . Study Of Different Approaches : Organic Theory , Functionalism , Structuralism And 

Expressionism . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 131  Building  Construction 1 

3(1,4,0)  

Full Understanding Of Building Construction Process And Related Technologies : Study 

Methods Of Building Construction Systems And Bearing Walls Construction Systems , Skeleton 

Construction , And Different Process Of Building Such As , Building With Brick And Building 

With Stone . Study Process Of Insulation Layers , Flooring And Staircases, And Study How To 

Implement The Various Stages Of Construction Theoretically And Practically In Sites . Course 

Develops Student's Skills In Understanding Buildings Construction Process And Stages 

Theoretically And Practically By Identifying The Common Structural Systems , Materials Nd 

Equipment Used .   

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 
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ARC 132 Building  Construction 2 

3(1,4,0) Prerequisite ARC 131 

Study The Processes Elements Of Buildings Construction : Study Types Of Foundation,, Roof 

Covering Methods And Expansion And Settlement Joints , Identify The Types Of Timber And 

Wood Joinery (Doors And Windows) Metal Works , ( Doors And Windows) , Finishing Works 

(Tiles , Plaster And Paint). Course Develops Student's Skills In Understanding The Basic 

Structural Elements Of The Building As Well As Finishing Processes Used By Identifying The 

Types Of Foundations , Ceilings , Joints , Materials And Equipment Used In Building Finishing . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 151  Architectural  Design 1 

3(0,6,0) Prerequisite ARC 112 

The First Design Studio That Deals With Simple Design Problems . It Aims At Developing 

Student Abilities To Perceive And Design Simple Spaces And Compositions . It Concentrates On 

Design Considerations And Functional Requirements Based On Anthropometric Data . The 

Design Objectives That Are Addressed Include Functional Relationship , Orientation , Privacy 

And Spatial Composition . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 223  History & Theory of Architecture 3 

2(2,0,0) Prerequisite ARC 122 

Review Of The Architectural Movements And Trends Since The Late Decades Of The 20th 

Century . This Includes : Late Modern , Post Modern And Deconstructive Architectures Through 

The Analysis Of Some Works Of The Pioneers Of Each Movement . Discussion Of The Basic 

Theoretical Principles And Their Relationships To Function And Structure . Study Of The 

Concept , The Context And The Form. 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 224  History & Theory of Architecture 4 

2(2,0,0) Prerequisite ARC 223 

An Overview Of Islamic Architecture From Spain To India From The 7th Century To The 

Present . Analytical Study Of Art And Architecture  Of Successive Islamic Periods In Egypt : 

Tulunid - Fatimid - Ayyubid - Mamluk And Ottoman Periods , To Illustrate The Unity Of 

Architectural Expression In Each Period With Its Culture And Environment . Examples From 

Religious And Secular Architecture ( Mosques , Madrassas , Palaces And Caravanserais) Are 

Selected For Studying And Field Trips . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 
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ARC 233  Building  Construction 3 

3(1,4,0) Prerequisite ARC 132 

Study Building Finishes Of Modern System Using Mechanical Installation Process For Finishing 

Different Parts Of The Building : Study Of Types Of Metal Structures A Cladding Materials , 

Ceilings , Floors And Finishes The Work Of Internal And External Systems Using The Above 

Processing . Scheduled To Develop The Student's Skills In : Understanding The Work And 

Methods Of Finishing The Buildings Used By Identifying The Types Of Finishes And Ceilings , 

Raw Materials And Equipment Used In Finishing Buildings Using Mechanical Methods And 

Prefabricated Systems . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 241 Environmental  Control 

3(2,2,0) 

Introduction To The Concept Of Environmental Control . The Effect Of Climatic Regions On 

Building Design . Study Of Requirements Of Thermal Comfort And Visual Comfort . Study Of 

Building Thermal Performance And Methods For Its Control Through Understanding The 

Thermal Exchange Between Buildings And Environment. Importance And Components Of Day 

Lighting Performance Both Qualitatively And Quantitatively . Influence Of Building Design On 

Day Lighting Performance . Methods Of Analyzing Day Lighting . Day Lighting Systems And 

Techniques . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 242  Acoustics & Illumination 

2(1,2,0) 

Acoustics : Definition Of Architectural Acoustics And Its Importance In Buildings , Concepts 

And Terminologies , Behavior Of Sound Waves In Enclosures , Sound Absorption , Sound 

Reflections , Sound Isolation , The Acoustical Defects , The Concepts And Objectives Of The 

Successful Acoustics Design . Artificial Illumination :Physics Of Light , Terminology And 

Definitions . Luminance Measurements , Light Sources ,Designing For Artificial Lighting 

Quantity And Quality , Integration With Day Lighting . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 252 Architectural  Design 2 

3(0,6,0) Prerequisite ARC 151 

The Design Studio Aims At Developing The Student's Architectural Design Skills . It Deal With 

Small Projects That Contain Repetitive Elements .The Student Is Asked To Study The Functional 

Relationship Between The Design Elements And Their Relationship Within The Site Layout And 

The Surrounding Environment . Examples Of Projects: Nursery , Elementary School , Small 

Commercial Center , Tourist Village . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 
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ARC 253 Architectural Design 3 

3(0,6,0) Prerequisite ARC 252 

The Design Studio Aims At Developing The Student's Architectural Design Capacities . The 

Student Is Exposed To Medium Size Projects That Have Multi Functions And More Complex 

Relationship . Focus Is Given To The Circulation Issues And The Structural Concepts . Examples 

Of Project : Residential Complex , Small Hotel , Office Buildings . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 261 Landscape & Urban Design 

3(1,4,0)  

Elements of Hardscape and softscape in landscape architecture . The use of landforms , plant 

materials , water , pavement and site structures in Landscape design . An introduction to urban 

design , The dimensions of Urban design , Urban space and its elements , Qualities , Types and 

forms of Urban space , Feelings in the urban space , perception theory , serial vision , mental 

image and its components. 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 262  History & Theory of Planning 

2(2,0,0) 

Study Of The City In Pre-Historic Times , The City In Ancient Egyptian Times , The City In The 

Civilizations Of Mesopotamia, The City In Ancient Greek And City In Ancient Romanian , The 

City In The Middle Ages , The City In The Ages Of The Islamic State , The City Of The 

Renaissance , The City In The Baroque Era . Then Study The Modern Theories Of Planning In 

Establishing Cities , Identifying Comprehensive Planning Studies And Conduct A Field - Study 

Of The Urban Residential Site Or Small Towns . Course Develops The Student's Skills In 

Understanding The Historical Background And Basic Theories Information Of Planning Science 

Through The Identification Of City Planning In Different Eras , Followed By Application Of 

Planning Principals , Which He Learned , On Small Scale Contemporary Plans . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 327 Architectural Criticism & Projects Evaluation 

2(2,0,0)  

The Course Aims To Displaying Architectural Criticism As A Way Of Communication In The 

Field Through Understanding The Theoretical Background Of An Architectural End- Product 

Within Its Context , And Relevant Architectural Discourse . The Notion Of Conceptualization 

Will Be Given For Encouraging The Students For Using Architectural Criticism As A Tool For 

Producing New Ideas Or Creating Products . The Importance Of Re-Reading Of An Architectural 

End - Product For A Better Comprehension And Evaluation Will Be Emphasized . Principles Of 

Architectural Criticism And Techniques Of Evaluating Projects Are Discussed. Comprehensive 

Evaluation Of A Particular Period / Style/ Ida/ Trend/ Architect Of Building(S) According To 

Interest. 

Final  exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 
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ARC 331  Working Drawings 1 

3(0,6,0) Prerequisite ARC 233 

Introduction To The Specialized Sets Of Drawings , Symbols And Terminologies Of Each 

Recognizing Architectural Projects From An Execution Point Of View . Detailed Plans , 

Elevation And Sections . Data , Dimensions , Levels , Finishing Tables , Opening Tables , 

Architectural Detailing . Coordination Between Specialized Drawings . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 332  Working Drawings 2 

3(0,6,0) Prerequisite ARC 331 

Studio Work Aims At Preparing Complete Specialized Sets Of Drawings And Applying Previous 

Courses Knowledge Gained With An Emphasis On Methods Of Construction And High 

Technology Working Details . Detailed Plans , Elevation And Sections , Finishing Tables , 

Opening Tables , Producing A Whole Set Of Detailing Including Electrical And Plumbing 

Drawings . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 334  Building Economics 

2(2,0,0) 

To Introduce The Students To The Techniques Of Buildings Construction Estimation , And To 

Concept Of Building Economic Analysis , Time Value Of Money And Life Cycle Costing . Basic 

Concepts Of Building Economics : Initial Cost , Life Cycle Cost In Use , Cost And Benefit Ratio 

Analysis , And Control Of Cost And Depreciation. Cost Estimating Including Determination Of 

Material , Labor , Equipment , Overhead , Profit And Other Construction Costs . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

 

 

ARC 335  Advanced Technical Installations 

2(2,0,0) 

The Course Introduces Students To The New Techniques Used In Advanced Technological 

Systems In Buildings Such As Communication Systems , Fire Alarm System , Firefighting 

System , Air Conditioning System And Electronic Control Systems . The Focus Is Always Upon 

Fundamental Concepts Of Systems . Discussion Of Materials And Technical Installation And 

Their Influence On Architectural Design And Execution . This Course Will Allow Students To 

Understand These Systems And Also To Schedule , Estimate And Coordinate Them Within The 

General Construction Process . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 
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ARC 336  Maintenance  of  Buildings 

2(2,0,0)  

Durability Of Buildings : Life Expectancy Of Different Types Of Buildings , Effect Of 

Environmental Elements Such As Heat , Dampness And Precipitation On Buildings Effect Of 

Chemical Agents On Building Materials , Effect Of Pollution On Buildings , Effect Of Fire On 

Building , Damage By Biological Agent Like Algae , Fungus , Moss, Insects, Maintenance Of 

Buildings : Reliability Principles And Its Application In Selection System For Routine 

Maintenance Of Building ,Maintenance Cost , Specifications For Maintenance Works . 

Conservation And Recycling : Performance Of Construction Material And Components , 

Rehabilitation Of Constructed Facilities , Materials And Methods For Conservation Work , 

Recycling Of Old Buildings And Its Advantages . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 354 Architectural  Design  4 

3(0,6,0) Prerequisite ARC 253 

Solving Composite Multi- Function Problems Having Different Circulation Patterns With Due 

Concern To Structural Concepts . Constraints Of Site And Environment Are Addressed . 

Exercises Include Projects In Urban Setting With Due Concern To Social And Economic Factors 

As Well As Circulation Issues . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 355  Architectural  Design  5 

3(0,6,0) Prerequisite ARC 354 

Dealing With Large Scale Projects In Urban Context That Involve Compositing Of Buildings , 

Each One To Be Studied Architecturally . Hierarchy Of Spaces According To Size And Function 

. Circulation Patterns Of Pedestrian And Cars . Environmental Concerns In Design Within Site 

Limitations 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 371  Architectural  & Urban Legislation 

2(2,0,0) 

The Role Of Each Of The Contractor , And The Owner During The Building And Construction 

Process . Study Of The Professional Practice Codes And Legislations In Terms Of Rights , 

Commitments , Ethics And Scope Of Services . Study Of Types Of Contracts , Fees , Bidding , 

And Construction Supervision . Discussion And Analysis Of Types Of Contracting Agreements 

And Guarantee Against Construction Flaws . Case Studies . Discussion Of Building Codes And 

Examples. 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 
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ARC 372 Feasibility Studies of Urban Projects 

2(2,0,0) 

The Importance Of Conducting Feasibility Studies Before Making Design Decisions. Main 

Targets , General Aspects Of Urban Projects , Environmental Feasibility , Marketing Feasibility , 

Engineering Feasibility , Fiscal Feasibility , Social Feasibility , Factors Affecting ,Land 

Evaluation , Scope Of Influence Of Projects , Investment Costs , Functioning And Administrative 

costs , Environmental Costs ,Analysis Of The Housing Market , Financial Structure Of Projects , 

Cash Flow Tables , Balance Between The Execution Time Table And the Financial Structure Of 

The Projects . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 411  Computer Applications in Architecture 

3(1,2,3) 

Computer As Decision Support Tool. Mathematical Modeling Through Using The Spreadsheet 

Programs . Topics Include : Basic Principles , Entering Data , Editing And Formatting , Data 

Processing , Functions And Formulae , Navigation Worksheets And Workbooks , Creating 

Hyperlinks , Applying Protection And Adding Comments . Cad Virtual Building Modeling 

Through The Use Of 3D Programs . Basic Concepts And Tools For Creating An Object Oriented 

3D Virtual Model . A Variety Of ArchiCAD Output Capabilities Such As Plotting Drawings , 

Quantity Calculations , Rendering , Sun Studies , Virtual Reality And Panoramic Scenes . 

 

Final exam. 50% Quizzes 15% Year Work 15% Exp. / Oral 20% 

 

 

ARC 457  Interior   Design 

3(1,4,0) 

Study Of Theories And Principles Of Interior Design , Internal And External Spaces Hierarchy 

And Interaction , Study Of Horizontal And Vertical Planes Treatments And Finishes, Study Of 

Movement , Visual Perception , Space Time Internally And Externally . Study Of Surfaces : 

Texture , Forms , And Visual Illusions , Theories Of Color , Color Schemes And Its Different 

Effects , The Effects Of Natural And Artificial Lighting On Interior Spaces . International 

Examples And Concepts In Interior Design . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 458  Sustainable  Architecture 

3(1,4,0) 

The Course examines the environmental impact of building design and construction. The concept 

of sustainable architecture is discussed as a means of reducing this impact. Understanding the 

principles of sustainable architecture that seeks to minimize the negative environmental impact of 

buildings by enhancing efficiency and moderation in the use of materials and energy. 

Applications of the techniques of ecologically conscious approach in the field of architecture.   

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 
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ARC 463  Housing 

3(2,2,0) 

Housing Concept , Housing Types , Types Of Housing Problems And The Relation Between 

Phenomenon And Reasons . Factors Affecting Housing Sector . Housing Indicators . Principles 

Of Housing Development , Housing Demand And Supply . Matching Between Housing Demand 

And Supply And Finding Out Reasons Of Housing Problems . Setting Housing Development 

Aims And Tools . Characteristics Of Housing Development System . Housing Problem In Egypt : 

The Phenomenon , Reasons , Its Development , Current Polices And Proposed Solutions . An 

Analytical Field Study On Housing Sectors In Egypt . A Short Theoretical Study On Housing 

Indicators , Problems And Polices In A Foreign Country . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 464  Urban  Renewal 

3(1,4,0) 

The Course Discusses The Reasons Of The Deterioration Of The Urban Environment In The 

Third World . Focusing on Slums And Squatters In Cairo . Understanding The Historical Context 

For Urban Deterioration . The social implications identifying the urban upgrading and 

development policies . the government efforts in slum areas . reviewing case studies on 

comparative analysis basis for local and international examples . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

ARC 472  Execution Documents 

3(2,2,0) Prerequisite ARC 332 

Elements Of Contract Documents . Writing Of Specification Documents That Complement The 

Working Drawings . General And Special Conditions Of The Job . Defining the scope of work 

and detailed description of items and material . Quality surveyor , rules and methods . the 

techniques of calculating the quantities of building items . check listing the finished work and 

detecting faulty items. 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

 

ARC 481  Conservation of Urban Heritage 

3(1,4,0) 

The Importance Of Architectural And Urban Heritage . Criteria For Classifying And 

Documenting The Heritage . Study Of The Environmental Problems : subsoil water , air , 

pollution , visual pollution , misuse of buildings and spaces , negligence and lack of maintenance 

. the principles of preservation and techniques of restoration for architectural heritage . UNESCO 

regarding historic cities and urban heritage .  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 
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ARC 491 Project 1 

1(0,2,0) Prerequisite ARC 355 

Analysis  Of Collected Data Regarding The Proposed Site . Analysis And Discussion Of Similar 

Projects And Preparing a technical report concerning the environmental analysis of the site , 

comparative study with similar projects . The final reports leads to the final architectural program 

of the project .    

 

Final exam.  Quizzes Year Work  50% Exp. / Oral 50% 

 

 

ARC 492 Project 2 

5(0,10,0) Prerequisite ARC 491 

The Student Will Build On The Technical Report Presented By him regarding the graduation 

projects . He is supposed to make use of all the skills , the fundamentals , and the technical 

information he gained during his study . The student will utilize all this background information 

in his designs . he should prove through his work and at oral exam , his complete understanding 

of the elements of the project and his capability to apply them in his future career . 

 

Final exam.  Quizzes Year Work  50% Exp. / Oral 50% 
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Mechanical Power Engineering Department 

 
 

MEP 111  Principles of Mechanical Power Engineering 

2(2,1,0) Prerequisite BAS 022, BAS  031 

1st. Law of thermodynamics - energy conversion - power cycles - principles of fluid mechanics - 

prime movers ( gasoline & diesel engines) - pumps & turbines principles of heat transfer - simple 

steam plants - refrigerators . 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

MEP 342  Air  Conditioning in Buildings 

2(2,2,0) 

Basic definitions and methods of heat transfer from and to buildings - Building heading systems 

via hot water and air - Methods of in and exfiltration and exchange of air, ventilation and 

artificial air-conditioning and the equipment used - Insulation methods and the materials used in 

buildings. 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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Design & Manufacturing Engineering Department 

 
MED 011  Engineering Drawing & Projection 

3(1,3,3) 

Techniques and Skills of Engineering Drawing , Normal and auxiliary projections . Solid 

geometry . Intersections between planes and solids . Development , sectioning , drawing and 

joining steel frames . Assembly drawing of some mechanical parts reading drawings . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  30% Exp. / Oral 

 

MED 021  History   of   Engineering & Technology 

1(1,0,0) 

History of civilization and technology development , humanities and social sciences, engineering 

education and its disciplines , scientific thinking and analysis , technology and training , different 

work methodologies and ethics , application examples , course project . 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

MED 022  Principles of Manufacturing Engineering 

2(2,1,1)  

Engineering Material , Manufacturing Processes : casting and molding processes , metal forming 

, forming of plastics , powder metallurgy , material joining processes : welding , soldering , 

brazing , riveting , joining by mechanical elements , material removal processes , metal cutting 

and finishing processes , practical training . 

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

MED 111 Principles of  Design & Manufacturing Engineering 

2(2,1,0) 

Mechanical Components , Motion and Power Transmission Elements , Standard Machine 

Elements (threads , asteners , locking devices , kes , splines , gears , pulleys , bearings , pipe 

connections ,etc ) welding and riveting conventions , basics of machine elements design , stress 

analysis , basic machining processes , applications of robotics technology . 
 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

MED 481  Hydraulic & Pneumatic Control Systems  

3(2,2,0) Prerequisite MED 252 

Mechanical Components for control systems , electrical and electronic components for control 

systems , hydraulic and pneumatic components for control systems : pumps and actuators , 

control valves, accessories, hydraulic and pneumatic power supply units , applications, course 

project . 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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Electrical Power Engineering Department 
 

ELP 111  Principles of Electrical Engineering 

2(2,1,0) Prerequisite BAS 022 

Electric Circuit Analysis : DC circuits , Circuits Under Transient Conditions . Electric power and 

machines : power systems , transformers , synchronous and induction generators , three - phase 

and single - phase motors , speed control of motors , cables , transmission lines , switching 

circuits , electrical installations . measurement and protection : protection circuits and devices , 

relays and timers , measuring devices and recorders . 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELP 112  Electrical Circuits 1 

2(1,1,1) Prerequisite BAS 022 

Current, Voltage, Power and energy, Constant and controlled current/voltage sources, Series and 

Parallel Circuit Analysis, DC circuits (Loop/mesh and Nodal methods), Circuit Theorems, 

Capacitance and inductance, Alternating current, Analysis of AC circuits using Vectors, 

Computation of power, Resonance Circuits, Magnetic circuits.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELP 113  Electrical Circuits 2 

2(1,1,1) Prerequisite ELP 112 

Network structures, Operational Amplifier, Response of First Order Circuits, Response of Second 

Order Circuits, Three - phase Circuits, Mutual Inductance, Laplace and Fourier Transforms in 

Electric Circuits, Transfer Function, Two port  

Networks, Introduction to Frequency Selective Circuits, Fourier Series, Circuit Analysis using 

PSPICE Software.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELP 114  Electrical Measurements & Testing 

3(2,1,2) Prerequisite BAS 022 

Introduction about measurements, Errors in measurements, Statistical analysis of errors in 

measurements, Measurements of all electrical quantities (current, voltage, energy, and power) for 

dc and ac current, Measurement of resistances and capacitors, The multi-meter, The oscilloscope, 

Signal generators, Measurements of time period and frequency, Spectrum analyzers, Logic 

analyzers, Logic probe, Energy transducers (pressure, force, displacement, level, light, 

temperature, speed), ND and DIA and applications, Data acquisition cards.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  15% Exp. / Oral 15% 
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ELP 115  Electrical Materials 

3(2,2,0) Prerequisite BAS 022 

Atoms and atomic structure, Materials Classification, Conductors, High/low -Resistive Materials, 

Semiconductors, Insulators, Magnetic Materials, Study and Measurement of Electrical, Magnetic, 

and Optical Properties of Materials, Materials for Electronic Components.  
  

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELP 141  Electromagnetic Fields 

3(2,2,0) Prerequisite BAS 022, BAS 012                                                       Vector 

Analysis, Coordinate Systems and Transformation, Coulomb’s Law, Electric Field Intensity due 

to line charge and sheet of charge, Streamlines and Sketches of Fields, Electric flux density, 

Gauss Law and Applications, Maxwell’s First Equation, Divergence Operator, Energy and 

Potential, Line Integration, Potential Gradient, Electric Dipole, Energy density in Electrostatic 

Fields, Applications of Electrostatics, Conductors, Dielectrics and Semiconductors Properties, 

Current density and Continuity of current, Boundary conditions, Method of Images, Capacitance,  

Capacitance of Two - Wire Line, Experimental Mapping, Poisson’s and Laplace’s Equations, 

Example of the solution of Poisson’s equation, Steady magnetic field; Biot Savart and Ampere 

circuital laws, Magnetic Forces, Torque, Magnetic Materials, Calculation of Self and Mutual 

inductance , Time Varying Field and Maxwell . 

Equations, Uniform Plane Wave; the transverse Electromagnetic (TEM) Wave, Poynting 

theorem, Transmission and Reflection of TEM Wave Through Non -  

Homogenous Media, Transmission Lines; Primary and Secondary Constants of Transmission 

Lines, Transmission Line Equivalent Circuits, Characteristics of Radio Frequency Transmission 

Lines - Applications of Smith Chart.  

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELP 181  Energy  Conversion 

3(2,2,0) Prerequisite BAS 022, ELP 112 

Fundamentals of Energy conversion, Photovoltaic Energy Conversion, Energy Conversion in 

Fuel Cells, Fuel and Combustion, Thermoelectric Power Generation, Magneto Hydrodynamic 

Power Generation, Thermo Ionic Power Generation, Electro Ionic Power Generation, Electro 

Chemical Power Generation, Electromechanical Power Generation, Nuclear Power Generation, 

Illumination Engineering, Electric Traction Systems, Environmental Effects of Energy 

Resources.  
 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

ELP 241  Electrical Machines & Transformers 

3(2,2,1) Prerequisite ELP 141, ELP 113 

Direct Current Machines, Armature Winding, Armature Reaction and  

Commutation, Methods of Excitation, Characteristics of DC Generators, Load Characteristics of 

DC Motors, Speed Control of DC Motors, Construction of Single phase Transformers, Equivalent 

Circuits, Determination of Transformer Parameters, Voltage Relation, Efficiency, 

Autotransformers, Poly - phase Transformers and Their Connections.  
 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 
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ELP 321  Electrical  Power 

3(2,2,1) Prerequisite ELP 241                                                                         Power 

System Components, Loads’ characteristics, Load Power Factor Correction, Overhead Lines, 

Underground Cables ( Construction, Types, Electric Stress Distribution, Fault Location), Power 

Transformers, Steady -State Performance of Transmission Lines, F-IVDC Transmission, 

Traveling Waves, Transient Over - voltages, Corona, Radio and Audible Noise Effects of Corona 

on Power Lines, Mechanical Design of Transmission Lines, Distribution systems, Grounding of 

Power Systems, Role of Communication and Computers in Power Systems.  

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELP 361  Power Electronics 

3(2,1,1) Prerequisite ELE 222, ELP 113 

Power Diodes - Diode Rectifier Circuits, Thyristors (Types, Turn on, Turn off and Protection), 

Thyristor Commutation Techniques, GTO Thyristors, Power Transistors, Controlled Rectifier 

Circuits, AC Voltage Controllers, Choppers, Inverters, UPS, Static Switches.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 
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Electronics & Communications Engineering Department 
 

ELE 121  Principles of Electronic Engineering 

2(2,1,0) 

Electronic Components : PN junction Diodes , Special Diodes , Diode Circuits Application  

Rectifiers and Peak Detectors , Bipolar junction transistors (BJT), operational amplifiers , analog 

signals and measurement , digital signals and logic circuits , introduction to microprocessors , 

cpu, interfacing with memory , interfacing with input and output ports . 
 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELE 221  Digital & Logic Circuits 

3(2,1,2) Prerequisite ELP 113 

Number systems and digital waveforms - Basic gates and logic functions with a discussion of the 

available ICs that represent these gates - Boolean algebra, Boolean expressions and truth tables - 

Sum of products and product of sum forms. Simplifying expressions K - maps up to fourth degree 

- Combinational logic, decoders, encoders, multiplexers, demultiplexers, magnitude logic 

comparators - Digital arithmetic, adders, subtractions, Simple arithmetic and logic unit - Basics of 

sequential circuits - Basic latches and flip - flops. Timing parameters, Counters - Shift registers, 

Basic PLD architectures - Discussion of the available ICs for each system.  
 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  15% Exp. / Oral 15% 

 

 

ELE 222  Electronic Devices 

3(2,1,1) Prerequisite ELP 113 

PN junction diodes, special diodes, diode circuits applications, rectifiers and peak detectors - 

Bipolar junction transistors (BJT), dc models, modes of operation, bias and stabilization, 

graphical analysis, small signal ac models - Junction field effect transistors (JFETs). Metal oxide 

semiconductor field effect transistors (MOSFETs), dc models, modes of operation, bias and 

stabilization, small signal ac models, amplifier configurations. Logic circuits: BJT logic families, 

construction, properties, speed and applications.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  15% Exp. / Oral 15% 

 

 

ELE 241  Microprocessors & Applications 

3(2,1,2) Prerequisite ELE 221 

Introduction and historical review about microprocessors, Computer architecture, Difference 

between microprocessor and microcontroller, Definition of a CPU The 8 bits CPU, Assembly 

language for the used processor, Different busses of the microprocessor and the function and 

properties of each, Addressing modes, Interfacing with memory, Interfacing with input and 

output ports, Developing a simple microcomputer using an 8 bit CPU the 16 bit CPU Interfacing 

with memory and input and output ports, Assembly language of the 8086 CPU Architecture of 

the 80186, 80286, 80386, 80486, an d Pentium microprocessors, Interrupts, Direct Memory 

Access, Cache memory, Register file.  
 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  15% Exp. / Oral 15% 
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ELE 271  Signal  Analysis 

3(2,2,1) Prerequisite  ELP 113 

Signals and systems: continuous - time and discrete - time, elementary signals, basic system 

properties. Linear Time Invariant Systems: continuous - time and discrete - time convolution, 

system properties. Fourier series representation of periodic signals: continuous - time and discrete 

- time. Continuous - time and discrete - time Fourier transforms and their properties. Frequency 

response of LTI systems. Sampling of continuous - time signals.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELE 321  Electronic Circuits 

3(2,2,1) Prerequisite ELE 222 

Sources and signals - Noise and distortion - Bode plots - Operational amplifiers, basic circuits, 

frequency response of OpAmps, linear and non - linear applications, OpAmp non - idealities - 

Active filters - Single stage BJT amplifiers, CE, CB, CC. MOS transistor single stage amplifiers - 

Feedback, stability, compensation - Cascade and cascode amplifiers - Differential amplifiers - 

Current sources - Mufti - stage amplifiers - Power amplifiers.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELE 322  Electronics Engineering 

3(2,2,1) Prerequisite ELE 222  

Small geometry effects in MOSFETs. BJT and MOS analog multipliers - Oscillators and 

waveform shaping - linear oscillators, nonlinear oscillators and multi - vibrators, MOS - C 

continuous time filters, switched - C filters - current conveyors and current feedback amplifiers - 

Voltage references - Data converters. Phase locked loops.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

 

ELE 361  Electrical Communications 

3(2,2,1) Prerequisite ELE 271 

Communication system elements, Overview of current communication systems. Communication 

channels properties. Basics of analog communication: amplitude, angle, frequency and analog 

pulse modulation; frequency division multiplexing. Basics of digital communication: sampling, 

quantization, pulse code modulation, Delta Modulation, Differential PCM, time division 

multiplexing, binary signal formats. Digital carrier modulation:  

ASK, PSK, FSK and QAM. Multiple - access techniques.  

  

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 



 وزارة التعليم العالي

 نصورةبامل ياوجاملعهد العالي للهندسة والتكنول
 

 

150 

 

ELE 411  Integrated Circuits Design 

3(2,2,1) Prerequisite ELE 321 

Integrated circuits trends and digital integrated circuits implementation methodologies - MOS 

inverters, inverters switching characteristics, MOS logic gates circuits, clocking and timing, 

interconnects issues, power dissipation in digital circuits, combinational MOS logic circuits, and 

sequential MOS logic circuits. Memories and array circuits, low power design, packaging, power 

and I/O issues. Testing and design for testability methodologies and tools. Full - custom IC 

design project.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELE 413  Embedded Systems 

3(2,2,0) Prerequisite ELE 321 

Introduction to embedded systems. Introduction to HDL: entities and architecture, RTL, 

structural, dataflow and behavioral description. FPGA Structure: architecture, configurable logic 

blocks, routing, lookup tables, memory and I/O blocks. FPGA design flow. Sequential processes 

and finite state machines. Soft processors, busses and peripherals. Embedded design tools 

structure and programming.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELE 421  Optoelectronics 

3(2,1,1) Prerequisite ELE 222 

Wave propagation in dielectric materials. Compound Semiconductors, direct and indirect band - 

gap semiconductors, light absorption and emission. Light detection, photovoltaic cells, 

photodiodes and phototransistors. Light emitting diodes and semiconductor laser diodes. Optical 

fibers. Opto - isolators and optical switches. Liquid crystal displays. integrated optoelectronics 

and optoelectronic circuits.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

ELE 422  Medical Electronics 

3(2,1,1) Prerequisite ELE 321 

Basic concepts of biomedical instrumentation, Basic biomedical sensors and principles, 

Amplifiers and biomedical signal processing, The origin of biopotentials, Biopotential electrodes, 

Blood pressure and sound, Measurement of flow and volume of blood, Measurements of the 

respiratory systems, Chemical biosensors, Clinical laboratory instrumentation, Medical imaging 

systems, Therapeutic and prosthetic devices, Electrical safety of biomedical instruments.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 
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ELE 423  Automotive Electronics 

3(2,2,0) Prerequisite ELE 321  

Automotive Fundamentals -Control and Instrumentation Microcomputer Instrumentation and 

Control -The Basics of Electronic Engine Control -Sensors and Actuators - Digital Engine 

Control Systems - Vehicle Motion Control - Automotive Instrumentation and Telematics - 

Diagnostics - Advanced Automotive Electronic Systems.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELE 431  VLSI   Technology 

3(2,2,0) Prerequisite ELE 321 

Introduction to VLSI technology, future trends in VLSI technology, technology limitations. Basic 

technology modules include: crystal growth and wafer preparation; mask generation techniques; 

lithography; diffusion process; ion implantation; oxidation; etching techniques - wet etching and 

plasma etching; thin film deposition - epitaxial growth, chemical vapor deposition techniques, 

metallization; clean room technology; Advanced process integration for CMOS, BiCMOS and 

Bipolar fabrication; Failure analysis techniques. Advanced packaging techniques.   

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELE 442  Microcontrollers & Applications 

3(2,1,2) Prerequisite ELE 241 

Difference between microprocessors and microcontrollers, General architecture of 

microcontrollers, Architecture of or of the available microcontrollers that will be used in this 

course, its assembly, Programming with either C or Basic, Input and output of data in this 

microcontroller, Timers, Counters, and Interrupts, Software and hardware applications will be 

assumed in each part. Dealing with AID and DIA either internal or external, The student should 

build a complete project to control a simple process like controlling temperature and displaying 

it, or controlling the speed of a motor and displaying it also.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  15% Exp. / Oral 15% 

 

 

ELE 453  Microwave Engineering 

3(2,2,0) Prerequisite ELP 141 

Introduction to guided - wave structures. TEM waves in parallel plate transmission lines. Phase 

velocity, group velocity and dispersion. General transmission line equations: transmission line 

parameters, terminated transmission lines and standing  

- wave ratio. The Smith chart. Transmission line matching networks. Waveguides. Micro-strip 

lines. Microwave network analysis: impedance and admittance matrices, scattering matrix. 

Microwave passive components.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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ELE 454  RADAR Systems 

3(2,2,0) Prerequisite ELP 141 

Fundamental components of radar systems and it's application . Radar Range equation . Radar 

cross - section predictions and fluctuations. Noise and Clutter . Probability of detection and false 

alarm . Pulsed and CW Radar system . FM radar systems . MTI Radars . Doppler radar . Radar 

antennas . phased arrays . Basic radar measurements .  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELE 455  Acoustics 

3(2,2,0) Prerequisite BAS 022           Introduction and 

fundamentals of acoustics, one dimensional plane , spherical and cylindrical sound waves, 

transmission , reflection , and absorption of incident plane , sound waves ,vibrating strings , 

vibrating bars, Membranes and plates , pipes wave guide and resonators,  Fundamentals of room 

acoustics , Acoustic ducts and filters Sound absorption and sound absorbers , sound measuring 

instruments , physiology of hearing , architectural acoustics , walls enclosures and barriers , 

underwater acoustics , Microphones , Radiation patterns for microphones , loudspeakers .  

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELE 461  Antenna & Wave Propagation 

3(2,2,1) Prerequisite ELP 141 

Properties of electromagnetic waves: Maxwell’s equations, Plane waves, Polarization. 

Propagation mechanisms: reflection, transmission and refraction, scattering, diffraction. Antenna 

fundamentals: antenna parameters, dipoles, arrays, loop antennas, helical antennas, patch 

antennas. Propagation models: path loss, free space loss, plane earth loss, link budget. Fading and 

shadowing.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELE 462  Digital Communication Systems 

3(2,2,1) Prerequisite ELE 361 

Random processes: Gaussian process, narrow - band noise. Baseband pulse transmission: 

matched filter, inter - symbol interference. Signal space analysis:  

correlation receiver, probability of error. Performance of digital carrier modulation schemes. 

Spread - spectrum modulation. Multi - carrier modulation: OFDM. Fundamentals of information 

theory: source coding, channel capacity. Basic error - control coding.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELE 463  Mobile Communications 

3(2,2,0) Prerequisite ELE 361 

Principles of wireless communications: basic concepts of cellular communications. System 

capacity. Mobile Propagation: multipath interference, small and large scale fading, Doppler shift 

and spread, empirical models for path loss. The GSM cellular system: architecture, air interface, 
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signal processing and transmission. COMA system, CDMA modulation and demodulation, 

CDMA air links, Link protocol, types of codes in CDMA, power control in CDMA, handoff, 

COMA soft capacity.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

ELE 464  Information  & Coding Theory 

3(2,2,0) Prerequisite ELE 361 

Mathematical model for information: entropy and mutual information. Source coding: optimum 

source coding, Huffman codes. Analog source coding and distortion rate function. Information 

channel modeling: model of binary symmetric channel. Shannon theorem for channel capacity. 

Error detection:  

parity check and cyclic redundancy check codes. Error detection and correction using automatic 

repeat request. Forward error correction codes:  

linear block codes and BCH codes. Convolutional codes and Viterbi decoding algorithm.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELE 465  Optical Communications 

3(2,2,1) Prerequisite ELE 361 

Components of optical fiber communication systems and its features. Optical fiber cables: types 

of cables and transmission characteristics. Signal attenuation and link budget calculations. 

Dispersion over optical fiber cables and limitations of transmission rates. Optical sources: light 

emitting diodes and laser diodes. Optical signal detectors. Receiver analysis, noise and 

limitations. Optical fiber communication standards: synchronous digital hierarchy. Wavelength 

division multiplexing systems.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

ELE 466  Telephony Systems 

3(2,2,0) Prerequisite ELE 361 

Telephony theory: structure of public switched telephone network, plain old telephone system. 

Local loop characteristics and design. PCM and TDM applications T and E carrier systems. 

Electronic switching systems. Signaling system protocol #7. Data communication over PSTN: 

digital subscriber line technology. ISDN service. Introduction to VoIP Telephony. Traffic 

analysis: Traffic intensity, grade of service, traffic distributions, applications of the E rlang - B 

formula in sizing the switch components.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELE 467  Satellite Communications 

3(2,2,0) Prerequisite ELE 361 

An overview of satellite communication systems. Orbital concepts: Orbital parameters, 

geostationary orbits, low earth and medium earth orbits. System components: The space Link, 

space and earth segments. Earth stations technology. Space link ( uplink and downlink) analysis. 
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Frequency division multiple - access, time division multiple - access, and code division multiple - 

access. Packet switching in satellite systems. Examples of satellite communication systems.  

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELE 471  Digital Signal Processing 

3(2,2,1) Prerequisite ELE 271 

Z - transform: ROC and properties s. Transform analysis of LTI systems: system function and 

frequency response linear - phase, minimum - phase and all - pass systems. Structures for discrete 

- time systems: basic IIR and FIR structures. Filter design techniques: filter specifications, IIR 

design, FIR design. Discrete Fourier Transform: sampling of the Fourier transform, properties of 

the DFT, circular convolution, linear convolution using DFT, FFT. Spectral analysis using DFT.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELE 491  Project 1 

2(1,2,0)  

The aim of the project is to give students a major design experience that will both develop and 

demonstrate the knowledge and skills acquired in earlier course work and will incorporate 

engineering standards and realistic constraints including economic, environmental, sustainability, 

manufacturability, ethical and safety considerations. In addition, the project should represent an 

actual problem or need of the industry or the community. The purpose of Part 1 of the Graduation 

Project is to explore a chosen topic and to discover and define the project problem. After initial 

introductory lectures, students will perform research work to explore different approaches to the 

problem at hand. Based on this research study, students will perform system level analysis to 

explore project feasibility and reach an initial high level design or system architecture and 

specifications. The output of Project 1 is a major report outlining the project feasibility results 

and laying the ground for the detailed design and implementation phase to be conducted in 

Project 2. This document should include a detailed project plan indicating major project 

implementation milestones with clear assignment of tasks among project team members.  

 

Final exam. Quizzes Year Work  50% Exp. / Oral 50% 

 

 

ELE 492 Project 2 

4(0,4,4)  

The aim of Project 2 is to conduct detailed design arid verification based on the preliminary 

system design specifications reached in Project 1. Once the design and verification is complete, 

this should be followed by prototype implementation and testing. The outcome of Project 2 is a 

complete design, fully verified using standard verification tools and presented in the form of 

professional design documents and design drawings accompanied with bill of materials. At the 

end of Project 2, students are asked to submit a dissertation or project report and go through an 

oral examination after delivering a presentation of their work.  

 

Final exam. Quizzes Year Work  50% Exp. / Oral 50% 
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Computers & Systems Engineering Department 

 
 

ELC 221  Computer Programming 

3(2,1,1)  

Introduction to software design, evolution and comparison of programming languages, types and 

characteristics of translators, basics of structured, function, object oriented and multi-core 

programming, introduction to parallel programming, program maintenance & testing, 

documentation, numerical and non-numerical examples, graphic user interface, programming 

project.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELC 251  Modeling & Simulation of Engineering Systems 

3(2,2,1) Prerequisite BAS 111 

Mathematical modeling of linear dynamic systems; transfer function and impulse response 

function; Modeling of mechanical, electrical, fluid and thermal systems; Modeling in state space; 

State - space representation of scalar differential equation systems; State - space representation of 

transfer function systems.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELC 311  Computer Organization & Architecture 

3(2,2,0) Prerequisite  ELC 221 

Von Newman and Harvard architectures, Computer arithmetic, Design of ALU and pipelined 

processor, Control unit, Instruction repertoires (RISC, CISC), RAM access, Interrupt circuits, 

Bus synchronization, I/O devices, Channels, Memory architectures, Connection of computer 

peripherals, Large computer systems (parallel processing, array processors, interconnect 

networks, multiprocessors).  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

ELC 331  Computer  Networks 

3(2,2,0) Prerequisite  ELC 221 

Network layers (Physical layer - Data link layer - MAC Sublayer - Network  

layer - Transport layer - Application layer - Network security) , TCP I IP  

Network protocol, Routing protocols, (protocol principles- protocol verification HDLC, and 

PPP), Network Design, Network Management, Congestion, Examples of LAN’s and WAN’s, 

High Speed Networks, Other Network Protocols.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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ELC 361  Automatic  Control 

3(2,2,1) Prerequisite  ELC 251 

Transient and steady state response analysis of continuous time feedback control systems; 

Routh’s stability criterion; Error analysis of stable control systems; Effects of integral and 

derivative  control action; Control systems analysis and design by root locus method; PID 

controllers; Control systems analysis and design by frequency response method; Bode Diagrams; 

Relative stability analysis; Lead, Lag, Lag - Lead compensation.  

 

Final exam. 50% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 10% 

 

 

ELC 432  Information   Security 

3(2,2,0) Prerequisite  ELC 331, ELC 221 

Principles of data security — hardware and software security techniques — software protection 

— computer viruses worms — Trojans — Spy wares — networks security and firewalls - 

database administration security — Access control: Authentication, pass word, biometrics, 

authorization, multi levels — Protocols: simple authentication protocols — real world security 

protocols.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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Industrial Engineering Department 

 
 

IEN 131  Monitoring & Quality Control Systems 

1(1,0,0) 

Introduction : history of quality , the dimensions of quality . Quality control concepts : quality 

assurance , total quality management . Control systems : objectives of control systems , quality 

systems , top management communicating. Hazard analysis : high - quality recommendations , 

commitment monitoring , follow up systems , the base line of hazard analysis critical point 

(HACCP) . sampling and inspection : sample size , sampling error , sampling designs and 

inspection , acceptance sampling plans , quality control tools and techniques : tools for creating 

new concepts , tools for organization and analysis of data , tool for determine and solving 

problems ( control charts for variables , control charts for attributes - PRE , control , analysis, 

flow charts). international standreds accreditation : accreditation meaning , ISO requirements and 

recommendations , audit program , certification body . Analyzing process capability : process 

capability : process capability indices , process performance indices . 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

IEN 314 Project  Management 

2(2,1,0) 

Project Management Overview , Organizational Structures , Assessing Success , Planning , 

Learning Curves , Network Scheduling Techniques , CPM analysis , precedence networking , 

resource allocation and constraints , cost management , risk management , project performance 

measurement and control . 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

IEN 351 Engineering Economics 

2(2,1,0) 

Introduction To Economy : Basic Concepts , Varieties of market structure , the law of supply and 

demand , different types of economy , accounting income and cash flow , the objectives of the 

firms , balance sheet (BS) . Introduction to engineering economy : engineering decision making , 

break - even analysis , production function , payback period method . time value of money : 

simple interest rate , compound interest , discreet cash flow and economic equivalence , 

evaluating of the projects ( present worth , annual worth , and capitalized costs ),nominal and 

effective interest rate . rate - of Return ROR computations : rate of return calculations using A 

present worth PW , Rate of Return calculations by using annual worth EAW , Rate of Return 

Evaluation for Multiple Alternatives . Depreciation Models : nature of depreciation , depreciation 

conventional methods , methods based on asset usage , switching between depreciation models 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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Humanities & Social Sciences Department 

 
 

HUM 011 Arabic  Language 

2(2,0,0) 

عتراب و إنابتة بعتت  إلتقتدير حركتة ا –عتراب و البنتتاء لألستماء و األفعتال إلحتاالت ا –الجملتة العربيتة بتين االستمية و الخبريتة 

م للتزوا –ألفعتال الخمستة و األستماء الخمستو و صتور إعرابهتا ا –نواسخ الجملة العربية و تغيرات الجملتة  –عالماته عن بع  

الكشف فى  –ضافة و المشتقات إلصور تمييز العدد صور ا –حاالت المنع من الصرف  –والتعدى و صورة فى إعراب األفعال 

 مالء العربية و عالمات الترقيم الواجبة .إلالمعجم العربى قواعد ا

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM 012  English  Language 1   

2(1,2,0) 

How to talk about the people in your life - how you talk about greeting customs - how to explain 

who people are -how to correct a misunderstanding - writing a self - introduction - how to talk 

about your background - how to talk about tourism - how to describe objects - how to tell an 

anecdote - writing an intercultural experience - how to talk about schooldays - how to talk about 

achievements - how to offer hospitality - how to talk about your education and career - writing cv 

- how to say how you feel about things - how to talk about music - how to compare and discuss 

preference - comparing with as - how to explain what a film is about - writing a description of a 

film or book - how to talk about countries and governments- how to talk about rules and laws - 

how to talk about stories in the news - how to talk about past events - writing narrating a story - 

how to express strong feelings - how to tell and show interest in an anecdote - how to talk about 

people in your neighborhood( pronouns in reported speech )- how to report what people said - 

writing exchanging news in a personal letter - how to say how people look - how to talk about 

fashion - how to talk about plans and intentions - how to express guesses- writing a letter of 

application - how to talk on the phone - how to talk about ability - how to report an interview - 

how to report a conversation - writing a report - how to make small talk - how to talk about your 

future - how to give advice - how to talk about unreal situations - writing an opinion - how to 

exchange opinion - how to talk about your shopping habits - how to talk about recent activities - 

how to ask about products in a shop - writing a letter of complaint - how to give and ask about 

directions - how to talk about holiday accommodation - how to give health device - how to give 

extra information - writing a website recommendations - how to explain your point of view - how 

to talk about hopes and wishes - how to describe the plot of a story - how to talk about important 

decisions - writing a story with a moral .  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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HUM 013 English  Language 2 

2(1,2,0) Prerequisite HUM 012 

question tags (check information) - features overview - verb phrase about work (talk about the 

future plans & make predictions) - narrative tenses - time expressions - (write a short story) if 

structures (1) (write a dairy entry) - used to/get used to/would - appearance (describe appearance) 

- present perfect simple & continuous - adjectives with ed & ing endings - (write an informal 

email) - countable & uncountable nouns - food & cooking - (describe hoe to prepare & cook a 

dish ) - it's time / i'd rather / i'd better - describing personality (describe different types of people) 

- sequencing devices e.g after + ing - vocabulary : law & insurance (tell a funny story ) - reflexive 

pronouns - (ask abut & give your own beliefs & opinions ) . present / future modals of possibility 

- noises make speculations ( in case write a formal letter of application - adjectives & adverbs - 

verb phrases with take - (give a presentation about a place - present / future modals of possibility 

- noises - make speculations - in case (write a formal letter application -adjectives & adverbs - 

verb phrases with take - give a presentation about a place - emphasis - phrasal verbs with out -

(compare & contrast photographs ) although / but / however / nevertheless- feelings - (talk about 

books - making comparisons - verb phrases about moving / travelling -  make comparisons about 

places & people - have/get something else - animal expression - talk about services - hard and 

hardly - write a report of survey findings - relative clauses- (write an article) - if structure (2) -

speaking - ( talk about your regrets & resolution ). 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM 081  Computer Skills 

0(1,0,4) 

The goal of this course is to teach and assess basic computer concepts and skills so the students 

can use computer technology in everyday life to develop new social and economic opportunities 

for themselves , their families , and their communities . this curriculum will help students to 

develop fundamental understanding of computers ; from using  the internet , to sending e-mail to 

creating resume . this curriculum helps in developing the essential skills he student needs to begin 

computing with confidence .the course consists of file modules :1) computer basics (introduction 

to computer , common computer terminology , computer performance and features - computer 

operating system - career opportunities) -2) the internet and the world wide web ( the internet - 

the world wide web using e-mail , other method of communicating on the internet )- 3) 

productivity programs (introduction to productivity programs ,common features and commands , 

introduction to word processing - introduction  spreadsheet programs - introduction to 

presentation programs , introduction database programs) -4) computer security and privacy 

(introduction to computer security and privacy , protecting your computer , protecting your 

family from security threats ,keeping your computer secure and updated , computer ethics) -5) 

digital life style( the digital experience , introduction to digital audio , introduction to digital 

video , introduction to digital photography - digital technology and career opportunities) 

 

Final exam.  Quizzes Year Work    Exp. / Oral 100% 

 

 



 وزارة التعليم العالي

 نصورةبامل ياوجاملعهد العالي للهندسة والتكنول
 

 

163 

HUM 111 Technical Report Writing 

2(1,2,0) Prerequisite HUM 013 

Essential element of a technical report : Abstract -Summary - Contents - Adjectives’ - Details of 

the report including figures - images - video ….etc conclusions - recommendations - references 

using a standard format and different electronic sources . report classification : technical 

(requirement specification, analysis , design , and implementation ). Administrative (Directed to 

Different operational and management levels ). levels of confidentiality for the different reports . 

Report Composition : logical presentation of the report and coordination between its components 

. Importance of using correct grammar and punctuation . Enhancing communication effectiveness 

by the use of different media . Report implementation : use of the appropriate software packages 

including any graphics or multimedia packages . 
 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM 121  Introduction   to  Accounting 

2(2,0,0) 

The scientific frame of accounting: accounting concept & objective, acceptable principles of 

accounting, accounting branches, types of institutions - financial transactions : accounting 

continuous balance of financial position formula, debit& credit items financial position formula - 

the accounting cycle: business document- the journals the ledgers commercial documents 

according to the Egyptian laws. journalizing & recording the commercial transactions of the firm 

- transactions of the owner of  the firm - commercial papers & document different types of 

revenues & expenditure trial balance : trail balance concept & objectives , its balance & 

imbalance corrections in the imbalance cases . A brief presentation of accounting in she types of 

companies as partnerships , limited partnerships & corporation . 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM 181  Communication & Presentation Skills 

2(1,2,0) 

Course Aims to Providing the student with the latest knowledge about the concepts 

characteristics, and types of managerial and interpersonal communications, as well as the 

concepts and requirement of good listening and presentation, and Developing the student's 

abilities and skills of effective communication, and good listening, as well as how to use the 

interpersonal and managerial communication methods and the presentation techniques in 

performance and dealing with others inside and outside the organization. Course Contents: 

Concept and nature of communication - communication model - Formal and informal 

communication - Interpersonal and managerial communication - Body language - written 

communications ( Reports and memos) - Ten Commandments of effective communication - 

Good listing - Elements of effective presentation model - Preparation of good presentation - 

carrying out presentation - Discussion and dealing with objections - Evaluating presentation 

performance. 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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HUM 182  Analysis & Research Skills 

2(1,2,0) 

Analysis Skills: Framework for analyzing engineering problems taking into account technical, 

economic, environment, and ethical issues. Phases of problem solving (Understanding the 

problem and formulating it, Solution plan, Implementation plan, Evaluation, and Revision). Role 

of creativity in the analysis. SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities, and threats) analysis 

for different alternatives. Detailed Cost - Benefit analysis and risk analysis Role of cooperation 

and team - work in analyzing large engineering problems. Importance of finding the relevant 

data, information, and knowledge. Search Skills: Basic Web search methods and how to 

formulate search engine queries using logical connectives (e.g. AND, OR, NOT). phrase, titles, 

domain, URL and Link search. Evaluating search results, choosing the appropriate search engine. 

Importance of evaluating the credibility of the different Web Sites.  

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM 221   Business  Administration 

2(2,0,0) 

Nature, scope, importance & characteristics of business administration, development of the 

managerial thought, business external & internal environment, types of institutions, the 

managerial process. Functions of management: planning: planning concept & importance, types 

of plans, characteristics & contents of the plan, planning stages budgeting for planning. 

Organization: Organization concept  & importance, characteristics of good  & effective 

organization, types of organization structures, centralization & decentralization, span of 

supervision, delegation of authority, integration among the different units in the organization. 

Direction & supervision: Motivation, communications leadership & its different types. Control: 

concept & importance of control, control steps, objectives, actual performance, the deviation, 

reasons of the deviation, the corrective actions, types of control, internal & external control. 

Decision - Making: Types of administrative decision, decision - making process & steps, 

importance of information of decision making. Major functions in different companies: 

production, marketing, finance, human resources. 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM 351   Professional Ethics 

1(1,0,0) 

Global vision about Engineering Science & job of Engineer: Engineering Science is the indicator 

for any civilization since long time ago. - Being an Engineer is one of the finest and the highest 

job (Engineering job based on creativity, innovation and development from his own imagination - 

Serving the whole humanity and seeking for the quality in human life). Engineer's responsibility 

in the national and the international scale: Vital role for the engineer according  to the 

international engineering contracts (FIDIC) - Responsibility of the engineers according the 

Egyptian Laws. Job ethics and etiquette: Global vision on the Engineers Syndicate law no. 66 for 

1974 - confirming.. 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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HUM 352   Human Rights 
1(1,0,0) 

الدوليتة  االتفاقيتات نسان و النشأة التاريخية لتلك الحقوق و المدارس الفقهية لتأصيل تلتك الحقتوق و أحكتامإلمية حقوق المام بأهإلا

و موقف الدستتور المصترى  –قليمية القائمة على حماية تلك الحقوق إلو المنظمات الدولية العالمية و ا –نسان إلالخاصة بحقوق ا

نستان فتى الشتريعة إلى حقتوق اضافة إللإلبا -ها على الصعيد الوطنى و الصعيد الدولى لونية و الحماية القان –نسان إلمن حقوق ا

م نستان ) أجهتزة األمتإلاألجهتزة العالميتة القائمتة علتى حمايتة حقتوق ا –نستان إلسالمية . األصتول التاريخيتة الفلستفية لحقتوق اإلا

 –نستان إلرو لتبع  طوائتف قتوق اعت –ستالمية إليعة انسان فى الشترإلقوق اح –نسان إللحماية الوطنية لحقوق اا –المتحدة ( 

 مراجعة عامة .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM 381   Principles  of  Negotiation 
2(2,0,0) 

Course Aims to Providing the student with the latest knowledge about the concepts, dynamic 

nature, principles, attributes, strategies, and tactics of negotiations, and Developing the student's 

abilities and skills for good preparation and practices of negotiation in the contemporary 

organizations. Course Contents: Negotiation: concept, attributes, and principles - Dynamic nature 

of negotiation - Interdependence - Ethics of negotiation - Psychological and social aspects of 

negotiation - cooperative and competitive and competitive negotiation - Good preparation of 

negotiation - Strategies and tactics of negotiation - Organizing negotiation - ‘Using power in 

negotiation - Using question and dealing with objections - Handling failures in negotiation - Best 

practices in negotiations (case studies). 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM  x62   Music Appreciation 
2(2,0,0) 

مجموعتة  –مجموعة أالت النفخ الخشتبى  –الت الوترية آلالت الموسيقية الوركسترالية و هى مجموعة اآلاالستما  لمجموعات ا

 – التعرف عليهتا متن ختالل الصتور المرفقتة متع الملزمتة الخاصتة بتالمقرر الدراستى و –عية يقاإلالت اآلا -أالت النفخ النحاسى 

عصتتر  )الدراستتة النظريتتة بطريقتتة مختصتترة تشتتمل جوانتتب المعرفتتة األساستتية المطلتتوب دراستتتها للعصتتور الموستتيقية المختلفتتة 

بتذة عتن الموستيقى العربيتة و أالتهتا ن –بذة عن موسيقى الجاز و نشتأتها ن –العصر الرومانتيكى  –العصر الكالسيكى  –الباروك 

 المستخدمة ( .

خدمة ستيقية المستتالت الموآلرر : بعد دراسة هذا المقرر يكون الطالب قادرا على : التعرف باالستما  علتى ااألهداف العامة للمق

لمتام إلا -يقى العربيتة و أالتهتا دراسة الموس -دراسة أنوا  المعلومات الهامة عن موسيقى عن موسيقى الجاز   –فى االوركسترا 

الت آلااك و معرفتة ذهنية : بعد دراسة هذا المقترر يكتون الطالتب قتادرا علتى : إدرالكامل بأنوا  الموسيقى المختلفة. المهارات ال

ن األوركستتترا الغربتتى معرفتتة تكتتوي  -عربيتتة (  –  المعلفتتات الموستتيقية المختلفتتة ) عالميتتة تمييتتز أنتتوا  -الموستتيقية المختلفتتة 

 والشرقى و فرق الجاز .

توظيتف  –حتوار التب قتادرا علتى : التولصتل بفاعليتة متن ختالل المناقشتة و الالمهارات العامة : بعد دراسة هذا المقرر يكون الط

األستتاليب المستتخدمة للتقتتويم :  –فتتات علميتة فتى غيتتر مجتال التخصتص لمتام بثقاإلا -المتادة العلميتة فتتى خدمتة الثقافتة الموستتيقية 

 الدراسى .ختبار نهاية الفصل ا –ختبارات شفوية و تحريرية ا –مناقشات و شرح خالل المحاضرة 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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HUM  x71   Introduction to History of Civilizations 
2(2,0,0) 

نستتانية فتتى العصتتور القديمتتة ) البتتدايات إلأصتتول الحضتتارة ا –التتتاريخ و الحضتتارة (  –مفهتتوم الحضتتارة ) الثقافتتة و الحضتتارة 

الحضتارة و الثقافتة فتى  –لقتديم ا اليونتان و الرومتان ا( القافة و الحضارة فى الشترق القتديم و فتى الغترب ا –الحضارية األولى 

صتالح إلا -الحضارة فى العصور الحديثة ) النهضتة  –سالمية ( إلالعصور ا –العرب  -قطا إلا -العصور الوسطى ) المسيحية 

 لفنون ( .داب و اآلالفلسفة و ا –قدم العلوم ت –الدينى 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM  x72  Trends in Contemporary Arts 
2(2,0,0) 

و ذلتك متن ختالل  –إكستاب الطالتب مهتارة قتراءة األعمتال الفنيتة  –يهدف المقرر إلى : إكساب الطالب القدرة على التذوق الفنى 

قتترر علتتى نيتتةو المتتذاهب المعاصتترة الحديثتتة و متتا بعتتد الحداثتتة . و يحتتتوى المدراستتة الفلستتفات و االتجاهتتات و الحركتتات الف

 –نيتة متدخل للفنتون الكالستيكية و األصتول اليونا –الموضوعات التالية : التعريف بالفنون القديمة كمتدخلل للفلستفات الكالستيكية 

 –مافيته  –ين الفرنستيين ) صتالون الشتباب ( ستيزان لحداثة و حركتة التتأثيرا –الكالسيكية الجديدة ) أهم المصورين و المثاليين( 

االتجتاه  –كاندنستكى ، مونتدريان (  التجريديتة ) -المستقبلية ) بوتشتينى ( البعتد الزمنتى   –التكعيبة  ) باراك ، بيكاسو ( –مونييه 

االتجاهتات الحديثتة  –ميترو ( وان خت –التعبيرى ) إدوارد متونخ ، فتان جتو  ( فتى ألمانيتا الوحشتية متاتيس التلقائيتة ) بتوال كلتى 

مصتريين المثتاليين الفنتانين ال -االتجاهات الحديثة فتى الفنتون المصترية ) الحركتة التشتكيلية المصترية المعاصترة ( –والفن الحر 

اغتب ر –يوستف كامتل  –لمصورين المصتريين ) محمتود ستعيد ا –لوشاحى ( ا –السجينى  –صبحى جرجس  –)محمود مختار 

متا بعتد الحداثتة و أهتم  –فنانين  مصريين عالميين ) صالح عبد الكريم ، حامد ندا ، ناجى شاكر(  –يز درويش ( عبدالعز –عياد 

 اتجاهاتها .

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM  x73   Recent Egypt's History 
2(2,0,0) 

الغتتزو  –األوضتتا  االقتصتتادية و االجتماعيتتة (  –دارة إلالحكتتم و ا –تح فتت( ) ال1798 - 1517مصتتر تحتتت الحكتتم العثمتتاتى ) 

 –فشتتل المشترو  االستتتعمارى  –وطنيتة المقاومتتة ال -دارةإلالحكتم و ا –حتتتالل ( ) اال1801 - 1798الفرنستى لمصتتر و آثتاره ) 

السياستة  –بناء الدولة الحديثة  – ) الصرا  السياسى و تولية محمد على -( 1848 - 1805ظام محمد على )ن –نتائج االحتالل ( 

 –الحركة الوطنيتة و الثتورة العرابيتة (  –عصر إسماعيل  –الحركة الوطنية و الثورة العرابية ) خلفاء محمد على  –الخارجية ( 

يتة صر فى عهتد الحمام –نبعاث الحركة الوطنية ( ا –حتالل ) سياسة اال -( 1914 - 1882مصر فى عهد االحتالل البريطانى )

تطتتور  – 1923دستتتور  – 1922فبرايتتر  28تصتتريح  – 1919تتتأليف الوفتتد و قيتتام ثتتورة  –الوطنيتتة و الحتترب العالميتتة األولتتى 

أزمتات مصتر السياستية و االجتماعيتة والطريتق إلتى  –مصتر ختالل الحترب العالميتة الثانيتة  – 1936القضية الوطنية و معاهدة 

 . 1956لعدوان الثالثى ا – 1954لجالء البريطانى ا –اسى سيالثورة و تغير النظام ال –ثورة يوليو 

 

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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HUM  x74  Heritage of Egyptian Literature 
2(2,0,0) 

لمكتان علتى عبقريتة اقليمى لمصر فى العصتور القديمتة و الوستطى و الحديثتة و أثتر إليهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالتميز ا

صترى فتى الفكر و الوعى المصرى و تجلياته فى التراث األدبتى شتعرا و نثترا متن ختالل التدرس التتاريخى و النصتى لتألدب الم

المكتبتتة التراثيتتة المصتترية متتن  –مراحلتتة المختلفتتة . محتتتوى المقتترر : مصتتر و تراثهتتا األدبتتى متتن منظتتور حضتتارى و إبتتداعى 

ى فى مصر و الفرق بينها و بتين العصتور الوستطى فتى أوروبتا سة مفهوم و ضيعة العصور الوسطدرا –منظور تاريخى متجدد 

التتتأليف الموستتوعى فتتى مصتتر و الصتتياغة األدبيتتة فتتى فتتن  –التتتراث الجغرافتتى المصتترى و أدب الرحلتتة فتتى كتابتتات مصتترية 

متتدارس  –األدبتتى المصتترى و دالالتتته  نتتاهج دراستتة التتتراثم –لظتتواهر األدبيتتة الغالبتتة علتتى األدب المصتترى ا –الموستتوعات 

أدب الحتتروب  –بتتدا  فتتى الشتتعر المصتترى ) الطبيعتتة المصتترية إلمجتتاالت ا –بتتدا  فتتى تتتاريخ الفكتتر المصتترى إلالتتتأليف و ا

تتبتع التطبيتق علتى التنص  –مدارس الكتابة الفنية على المستوى الرستمى و غيرهتا  –والموضوعات الجديدة و البيئة المصرية ( 

ى أدوار من خالل أبرز شعراء و كتتاب التتراث المصترى متن أمثتال ابتن نباتته المصترى و ابتن ستناء الملتك وصتوال إلتوالتحليل 

استة حليل و الدرالدكتور محمد كامل حسين و األستاذ أمين الخولى و الدكتور جمال حمدان فى تناول التراث األدبى المصرى بالت

 المنهجية حول عبقرية المكان .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

 

HUM  x75   Arabic & Islamic Civilization 
2(2,0,0) 

ألجنبية االتأثيرات  –لشعوب المفتوحة ا –افى طار الجغرإلا -اللغة  –األمة العربية  –سالمية ) القرآن و السنة إلأسس الحضارة ا

دواويتن الجنتد و الختراج  –دارات المحليتة إلرى ) اداإلالنظتام ا -الحجابتة ( –تابتة لكا –الوزارة  –اسى ) الخالفة النظام السي –( 

التتنظم العستتكرية ) الجتتيش : تكوينتته  –الستتكة (  –النفقتتات  –النظتتام المتتالى ) متتوارد بيتتت المتتال  –والرستتائل و البريتتد ..... إلتتخ ( 

ثتار آلالفنون وا –العلوم العقلية (  –علم الكالم و الفقه ...  –ية يم و الثقافة ) العلوم الشرعالتعل –ألسطول ( ا –وأسلحته و أساليبه 

البناء الطبقى : الحكتام  –الطوائف الدينية و المذهبية  –المجتمع االسالمى ) عناصر و أجناسه  –القضاء و التقاضى  –و العمارة 

 و الفقهاء( و العلماء و التجار و أصحاب الحرف و الصناعات .... إلخ .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 

 

HUM  x76   Literary Appreciation 

2(2,0,0) 
نظريات التلقى  –األنوا  األدبية الشعرية و النثرية و المسرحية و القصصية  –بداعى و أشكال التعبير الوجدانى إلمفهوم النص ا

،  ل : الماهيتةذوق و التحليل أسس التشكيل الجمالى للنص من خالل تحليتو تعدد قراءات الدارس للنص على مستويات الفهم و الت

أركتان  –أهمية التأريخ للنص و التجربة األدبية من حيث عالقتهتا بالمبتد  و المرحلتة و المجتمتع و البيئتة  –األدوات ، الوظائف 

لنقتد النقتد النظترى و التطبيقتى و ا –و نقتده  النص األدبى و مقوماتته و النظريتات النقديتة حتول أستس تتحليلته و تفستيره و تقويمته

تطبيق إحدى نظريات التلقى و استكشاف أعماق النص على أستاس  –التأثرى االنطباعى و لنقد الموضوعى للنص قديما و حديثا 

األدبتى  دراسة آليات التتذوق –الوعى بالتحليل الجماعى للمفردات و األصوات و التراكيب و الجمل و فضاءات تجارب الشعراء 

الدرس التطبيقى علتى نصتوص منتقتاة متن الشتعر العربتى  –بداعية إلو أسس تكوينه من خالل تعدد القراءات للظواهر النقدية و ا

ة فتتن بتتدا  و ظتتاهرة التلقتتى ومتتا بينهمتتا متتن عالقتتات ) يمكتتن دراستتة ظتتاهرإلالقتتديم و المعاصتتر بمتتا يعكتتس صتتورا متتن ظتتاهرة ا

 المعارضات الشعرية ( .

Final exam. 60% Quizzes 20% Year Work  20% Exp. / Oral 
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General 

 
... 291        Field Training 1 

0(0,0,6) 

student should spend 4 weeks in field training , after completing the second level in any 

engineering institution or engineering firms . Students should demonstrate the professional and 

practical skills they acquired during discussion with their assigned tutors. 

Final exam.  Quizzes Year Work  50% Exp. / Oral 50% 

 

 

... 391        Field Training 2 

0(0,0,6) 

Students should spend 4 weeks in field training, after completing the third level, in any 

Engineering Institution or Engineering Firms. They should prepare a technical  report implying a 

full description of the processes they joined for training. Students should demonstrate the 

professional and practical skills they acquired during discussion of report with assigned tutors.. 

Final exam.  Quizzes Year Work  50% Exp. / Oral 50% 

  

 


