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PME1107 (2+4)        أ (2هندسية ) رياضيات 
( ال شللتتار الئيةتلل  اتصللاو –نهاتللار  –التفاضللو لالتما للو ال تاللوو الللولاو غار ال تمتللدار ال تاللوو   تادتلل  

 ااوللل   وللتل   –حلتلل  لال طلتلل  لال تتللو  لتطبتتاتهللا  للن النهاتللار الال للن لالصللمد  ال لالملتلل  لالتفاضللو 
 مثد.أ فملك تاتللد ل امللدتن للولاو  ن  تمتدتن أل  -الت اس لالا لو  علن الوطح 

طدق حللو ال ااوالر التفاضلت  غار الدتب  األللن  لن  –ال ااوالر التفاضلت  لتطبتتاتها: تادتفار لنلدتار 
ار الدتب  النلنتل  ال تئانول  لرتلد ال تئانول  لطلدق حلهلا باولتخوا  ال ااوالر التفاضلت  غ –األنلاع ال ختلف  

رتللد ال تئانوللل  باوللتخوا  ال لللرثدار ال للرثدار التفاضلللت  لل الللاوالر ال تئانولل  لالحللو الخلللا  لل اللاوالر 
  .تطبتتار –تلد ل ااوالر أ –التفاضلت  لال اا الر رتد ال انت  لتمتتد الثلابر 

 

PME1108 ( 2فيزيقا هندسية)        (2+2) 
اولتتطا   –حتللو الضللء  –تلواخو الضللء  –خصاة  ال لئار  –انتشاد الضلء  – الضلء: طبتا  الضلء

 قتاس حئ  الئوت ار بالطدق الضلةت   –نلدتار الحتلو  –الضلء 
اناملاس  –لبلالد وللارد   –النباضلار  –شلو  الصللر  –ال لئلار الصللتت   –الصلر: أواولتار الصللر 

تطبتتلار اولتخوا   للق الصللتتار  لن التشلخت   – باوئ علل   للق الصللتتار  – واده لحتلوهالصلر لانم
 لالتتاوار

 

MPD1103 (5+2)        رسم ميكانيكى 
ال واقط ت ثتو  –دو  التئ ع  –دو  ئ تع أنلاع  وا تد الدبط  –ت ثتو ال واقط لال تاطع ألئياء  ال امتنار 

 –ت ثتو لصالر اللحا   –التفالر لالو احار  –د لي تشطت  األوطح  –ئياء ال امتنار لال تاطع لتئ تع أ
  الدو  التول  الحد

 

MPD1104 (3+3)         مواد هندسية 
ال اون  تاوو  –تئ و الفلي النتن  –إنتاج البللد  ال نفدو   –اإلنشاء الواخلن لل ااون  –البنت  البلللدت  لل ااون 

 نحنلن  – تتاللدئتلا ال ولاحتق  –لتطبتتاتهلا  الوباةك رتد الحوتوت  –حدادت   نحنتار اإلتيان ال –البللدار 
الحوتللو  –ال االئللار الحدادتل  للصللل   –لتطبتتاتهللا  الوللباةك الحوتوتل  –االتليان الحللداد  للحوتلو لالمدبلللن 

 ال لاو ال رلف  –ال لاو اليخد ت   –اللواةن  –اليرد 
 

MPD1105 (2+3)         هندسة إنتاج 
 –ثتل   –قشلط  –تفدتلي  –أوالت  التشلمتو  خداطل   – تمانتمت  التطع  –ولاةو التطع  –لاو أولار التطع  

ع لتلار  –حولا  لقلر التشلمتو  –تئلتخ( للملو  نهلا :  تمتلدار ع لتل  التطلع لطلدق تثبتلر الشلمل  لالالو  
 يتادار ع و  توانت  –الوح  بأنلاعه(  –البثق  –الود ل   –الطدق  –التشمتو ال ختلف   الحواو  

 

MPE11H3 (-+2)        تفكير هندسى 
باض  –أن اط التفمتد  –ن اغج التفمتد  –لالبتلللئت  للتفمتد  وتلللئت لفالئلان  ا –التفمتد لأووه  – تو   

 لن  االوتداتتئتار الدةتوت  لالخاص  بالفدو لال حوو  بأولللبه –الاالقار بتن أوالت  التفمتد  –أنلاع التفمتد 
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 ال رشلدار الولللمت  لر لداو ال دتبطل  – لن التفمتلد  الصفار التن تص  بها األ داو ل تاً ألولللبه  –التفمتد 
وللبك  لن التفمتلد أمت  تتادض علن  –أوللبه التفمتد  مت  توتفتو الفدو  ن طبتا   –بأوللبه   ن التفمتد 

  لضلعار أخد  تتالء   ع الاصد –
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PME1207 (2+4)       ب (2هندسية ) رياضيات 
أنل   ال ااوالر التفاضلت  الخطت  غار ال اا الر  –ال ااوالر التفاضلت   تحلتالر البالس لتطبتتاتها  ن حو

دتفار لالخلا  لالصلد ال ااوالر التفاضلت  الئيةت   تا –تطبتتار  –الثابت  لحلللها باوتخوا  ال صفل ار 
 –طدتتل   صلو ال تمتلدار(  – بلدر طدق حو ال ااوالر التفاضلت  الئيةت  الخطتل   طدتتل  وتال –التتاوت ( 

 تطبتتار مهدبت  لودتان الحداد  ل ااول  البالس
 –و  تطابتل  بادولتفا – ك الولاو الولدت  باوتخوا   تولولل   للدتد  لن صللدرا ال ختلفل   –الولاو ال تاا و  

نلدتللار التما للو الخطللن  –التحلتللو االتئللارن  –إتئللاو  ئ لللع باللض ال تولوللالر الاووتلل  لتطبتتللار اخللد  
 وتلمس ئالس( –لالوطحن لالحئ ن  ئدتن 

 

EPM1241 (2+3)       هندسة كهربية وإلكترونية 
ولاةلد التتلاد  –ل ولت د نلدتلار اللولاةد المهدبتل  للتتلاد ا –ولاةد التتلاد ال ولت د  –عناصد الواةد  المهدبت  

أشللباه  – اا للو التللود   –التللود  المهدبتلل   –تطبتللق نلدتللار الللولاةد  للن حاللل  التتللاد ال تللدوو  –ال تللدوو 
 ال مبدار –التدانيتوتلد  –اللصالر الثناةت  الواتلو  –ال لصالر 

 

MEP1201 (2+3)        ميكانيكا تطبيقية 
االنيالقلن لاللولدانن لالمفلاء   االحتملاك –  االولتاتتمت  للتالر تحلتلو التلل – دمي الثتلو لالتلل  ال ليعل  

التللل  لالمتللل  لالائللل   –وللة  متن اتتمللا األئوللا  الئا – عللي  التصلللد الللغاتن   وللاح  لمتللل ( –ال تمانتمتلل  
 –الفالو لالطاقل   –الودعار باوتخوا  ال داملي اللحلتل   –ل ضلاار الودعار لاآلالر  ن التدمتبار اآللت  

الملللدار  –التلللأثتدار الئتدلولللملبت  لضلللابط الولللدع   –تدمتبلللار ةلتللل  بولللتط   –اللللو ع لم تللل  الحدمللل  
 لالئال لنار

 

MPD1206 (3+3)        مقاومة واختبار المواد 
الولللك االوللتاتتمن  – نحنلن اإلئهلاو لاالنفالاو لل الاون  –اإلئهلاوار الولللك ال تملانتمن لل للاو تحلر تلأثتد 

 –اختباد الصالو   –اللن(  –الت   –الثنن  -الضمط  – ااون تحر تأثتد التل  ال ختلف   الشو لالوتنا تمن لل
الخللللا  المت تاةتللل  الفتيتاةتللل   –وتنا تملللا المولللد  –خللللا  اليحللل   –تاللل  ال الللاون  –خللللا  الصلللو  
 و د االختبادار رتد ال  –الحدادت (  –المهدباةت   –ال مناطتوت   –الصوأ  – المهدلمت تاةت  

 

MEP1202 ( 1ديناميكا حرارية)        (3+3) 
 –الشلمو  –اإلئلداءار لاللولدار  –الخاصلت  لالحالل   –الحتلي ال مللق لال فتلل   – فارت  أواوت  لتاادت  

الحلداد  النلعتل   –قلانلن الحالل   –الملايار ال ثالتل   – ال تادن  بتن الشمو لانتتاو الحلداد  –انتتاو الحداد  
ال لاو النتتل  ئلوالو الخصلاة   –ئوالو خصاة  الولاةو لاألبخد   –و ثبلر الضمط أل الحئ  للمايار عن

 –الطاقل  الواخلتل   –تطبتق التانلن األلو علن اإلئلداءار  –التانلن األلو للوتنا تما الحدادت   –لل لاو النتت  
اإلئلللداءار غار الحالللل   –لالمتلللل  اإلئلللداءار غار االولللتتداد  لللن الحالللل   –قلللانلن بتلللاء المتلللل   – االنثالبتلللا

الضلللارط  –نلللاتا االحتللداق  –الهلللاء الئللل   –خصللاة  ال خللالتط المايتلل   –لاالنوللتا  رتللد ال وللتتد 
 –حولا  قلود  الضللارط  تالوو  ال داحلو  –الضلارط عللن خلداةط الضلمط لالحئل  ت ثتلو ولد   – التدووت 

 التبدتو بتن ال دحلتتن
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MPE12H4 (-+2)         التقارير الفنية 
ال ماتبللار الفنتلل  ل ملناتهللا ال لخلل   –تصللنت  نلعتلل  التللادئ لمتفتلل  المتابلل  للله  –تادتلل  المتابلل  الفنتلل  

اولتخوا  ال ولاعوار  –لصل  ال الوار  –التتدتلد الفنلن لأئلياره  –تادتل  ال صلطلحار  –الالا   لال خطط
  لضلعار أخد  –متفت  الحصلو علن ال الل ار  –البتانت  لالئوالو لالخداةط 
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PME2112 (2+4)         (3هندسية ) رياضيات 
 فمللك  – الاوالر ملشلن دت لان  –االشلتتاق  –االتصلاو –النهاتل   –الولاو غار ال تمتد ال دم   تادتفلار 

نلدتلار التما لو بالض التملا الر الحتتتتل  باولتخوا  إتئلاو  - لان للتما لونلدت  ملشن دت –التما و  –تتللد 
 لتطبتتاتها  ن حو ال واةو الحوت  ل ااول  البالس  ن ال وتل  الدلاو  الملنفلد او –علن  وادار  ملت ( 

 ااولل   – حلو  ااولل  الئنلود –حو ال ااوالر التفاضلت  الااوت  غار الدتب  الثانت  باوتخوا   تولوالر التلل  
تطبتتلار للح ال ولاةو الحوتل  ل ااولل  البلالس باولتخوا   – بوو ل ك الولاو باوتخوا   تولوالر الئنود لبولو

  صو التمتدار  ن ثالث أبااو  ن حال  أنل   اإلحواثتار المدلت  لاألوطلانت 
 

MPD2107 (3+3)        تحليل إجهادات 
 –أقصلن إئهلاو لانفالاو  –الاالق  بتنه ا(  –تحلتالته ا  –نتط   حوابته ا عنو –   فهل ها االئهاو لاالنفااو

انحلدا  الم لدار  –االئهاوار  ن األولطلانار  –الت ثتو البتانن لإلئهاوار لاالنفااالر باوتخوا  واةد   لد 
 تادنلدتار االنه –االئهاوار التصاو ت  لالحدادت   –تحلتو االئهاوار علن الات  المتد  حوو اوتاتتمتاً  –
 

MPD2108 (3+3)         صب المعادن 
الولبام   –الوباةك ال صبلب   – باوئ تئ و ال ااون  – ودتان ال نصهد –الفليار  ن الحال  الواةل   – تو   

حوا  شحن   دن  –  اوار الص  –التل  ال رثد  علن التال   –ع لتار تشمتو التلال   –الد لت   الن اغج 
عتل   –البنت  لخلا  ال وبلمار  –تص ت  ال وبلمار  –ال مغ   –نلا  الص   –د او الوبام   –الوور 

 ضبط الئلو   ن ع لتار الوبام  –طدق الوبام  رتد الد لت   –ال وبلمار الد لت ( 
 

MPD2109 (2+3)        نظرية ماكينات 
 –التللدلس  –حللوا ار ال –الما للار  – تحلتللو التللل  الوتنا تمتلل  – خططللار الوللدع  لالائللل   – تماني للار 

 تطبتتار –اتيان األئياء ال نيلت  التدووت  لالولدانت  
 

MEP2150 (2+3)        ميكانيكا موائع 
تطبتتلار عللن  ااولل   –وتنا تملا ال لاةلع  – متن اتتملا ال لاةلع –اوتاتتما ال لاةلع  –أواوتار  تمانتما ال لاةع 

أواوللتار التحلتللو الالباللو   –لاةللع الحتتتتلل   للن ال لاوللتد انوللتا  ال  –وتنا تمللا الحدملل    ااوللل  بدنللللن( 
 ضلخار الطلدو ال دملي   –ال ضخار  –ةالر ال لاةع تادتفار  –ةالر ال لاةع  –لالت اثو الهتودلوتنا تمن 

  التلدبتنار -الضلارط  –ال دال   –ال ضخار ال حلدت   –
 

MPD21H3 (-+2)        اقتصاد هندسى 
 – التت ل  الي نتل  للنتللو ل الا الر الفاةلو  –تحلتلو نتطل  التالاوو(  – أنللاع التملالت    تو   ل فلارت  أواولت 

نللل  اتخللاغ  –لاإلحللالو  –اإلرللالك  –التحلتللو االقتصللاو  لل شللدلعار الاا لل   – تادنلل  البللواةو االوللتث ادت  
 التداد
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MPD2210 ( 1تصميم ماكينات)        (4+3) 
 –األع للو  لال حللالد  –تصلل ت  لصللالر اللحللا  لالبدشلل    – اا للو األ للان  –أواوللتار التصلل ت  ال تمللانتمن 

 الوتلد –الوالوو لالحباو  –ال وا تد  –التادنار  –التاتار  –التلابض  –الخلابتد  –الللل  
 

MPD2211 (2+3)         وصل المواد 
اللحلا   –لولاةو األ لان بله(  –خطلاتله  –اللحا  الحداد  باألمون أوتتلتن   اواته  –نت  ع لتار اللحا  تص

التلس ال م للد(  –قلس اللحا   –المتدلوار ال وتهلم   –تمنلللئتته  –  اواته  بالتلس المهدبنالمهدبن: ] 
ال لن  –اختبلاد قابلتل  اللحلا   –للصلو بالصلق ا –لحا  ال لنل   –بال تال   المهدبت [  –باللتيد  –بالبالي ا  –

 الصناعن باللحا 
 

MEP2251 (2+2)         انتقال حرارة 
ال ااوللل  الاا لل   –التلصللتو الحللداد   –اإلشللااع(  –الح للو  – تو لل : أوللالت  انتتللاو الحللداد   التلصللتو 

متللد  للن  اا للو التلصللتو التلصللتو الحللداد   للع الت –التلصللتو الحللداد  ال وللتتد باتئللاه لاحللو  –للتلصللتو 
 اليعان  لاألوطح ال  تو  – اا و الشمو للتلصتو الحداد   –الحداد  

 – بلللاوئ الح لللو الحلللداد   –تبلللاوو اإلشلللااع الحلللداد   –اإلشلللااع الحلللداد :  تو للل  اإلشلللااع الحلللداد  
 –اعلتلل  فال –األواء  – ال بللاوالر الحدادتلل   التصللنت  –الوللدتان واخللو األنابتلل   –ال ئ لعللار الالباوتلل  

  اا الر األواء(
 

EPM2244 (2+3)         آالت كهربية 
اآلالر  –اآلالر الحثتل   –ةالر التتلاد ال ولت د  –ال حلالر المهدبتل   –أوس تحلتو الطاق  المهدل تمانتمت  

 ةالر مهدبت  خاص  –ال تيا ن  
 

MPD2212 (2+2)       أجهزة قياس مترولوجية 
تادتل   –نلل  التتلاس الاا ل   –ال تلاتتس الوللتل  للتتاولار الخطتل   –للئت  لأر تتهلا  فارت  التتاوار ال تدل

 –أنلللاع أئهللي  التتللاس  –ال اللاتد   –الللنل  الاا لل  ل ملناتهللا األواوللت   –أواوللتار طللدق التتللاس  –التتللاس 
 ال االئ  االحصاةت  لتدادار التتاوار

 

MPD2213 (2+3)       أفران ومعالجات حرارية 
عناصلد  –األ لدان رتلد المهدبتل   –األ دان المهدباةتل   –انتتاو الحداد  لتص ت  األ دان  –ت  األ دان تصن

ال االئلار  –ال االئلار الحدادتل  للحوتلو اليرلد  –ال االئلار الحدادتل  للصلل   –ع لت  ال االئل  الحدادتل  
  الحدادت  لل ااون رتد الحوتوت 
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MPD3114 ( 2تصميم ماكينات)        (3+2) 
نللل  التيتتللر  –نلدتلل  التيتتللر الهتودلوتنا تمتلل   –تصلل ت  لحللوار تمتتللد الوللدع   –عناصللد نتللو الحدملل  

 التيتتر الهتودلوتاتتمن –لالتشحت  
 

MPD3115 (3+3)        نظرية اهتزازات 
االرتليايار التولدت  لتطبتتاتهلا  لن  –خ لو االرتليايار الحلد   –ار ودئ  حدت  لاحو   نلل ار غ – تو   
 نلل لار غار ودئتلن حدتل   – ااولل  الئلدانا  –أئهي  التتاس  –عيو االرتيايار  –عو  االتيان  حاالر

الطللدق الاووتلل  التتدتبتلل   للن حللو  –خصللاة  الللنل  االرتيايتلل   – نلل للار  تاللوو  ودئللار الحدتلل   –
  صفل ار ال نل ار ال تاوو  الحدت 

 

MPD3116 (3+3)        نظرية قطع المعادن 
الطاقل   –قلل  التطلع  – تمانتمتل  قطلع ال الاون  –تشلمتو اللدات   –شلمو أوا  التطلع  –  فارت  قطع ال ااون

انهتلاد  –التطلع ع د أوا   – لاو أوا  التطع  –ولاةو التبدتو  –الحداد  لقطع ال ااون  –ال وتهلم   ن التطع 
 أوا  التطع

 

MPD3117 (3+3)        نظرية تشكيل المعادن 
ل الوو االنفالاو  تلأثتد ودئل  الحلداد  –وداو  أواوت   ن اللولن    اتاد مو  دن  تود لتدتولما للخضللع( 

 –ولاخن التشلمتو عللن البلادو لال –الئلانل  ال تمانتمتل  لال تتاللدئتل   لن اللولنل   –علن االئهلاو لاالنفالاو 
 – ئلاو الخطللط االنيالقتل   –الحلولو الالتلا  –الشدتح  أل اتيان التل   طدتت  –طدق الحو  الشمو ال ثالن 

تطبتتللار  للن نلدتلل  التشللمتو ]الحللواو   –االحتمللاك لالتدتبلللللئن  للن تشللمتو ال اللاون  –ال حللوو ( الاناصللد 
ولح   –الوح   وح  األوالك  –البثق  – ( الود ل   وداو  تحلتلت  لنلدت –ل نطت  النشلء   وداو  نلدت 

 األللا ([
 

MPD3118 (2+2)        ماكينات التشغيل 
أئلياء رتاملو  –الالو ( لوقتله  –الشلمل   –ال ثبلر  –ئولاء  نللا   ال امتنل   – اتاد األواء ل امتنار التشلمتو 

 اختباد  امتنار التشمتو –لصالر  امتنار التشمتو  –ال امتنار 
 

1**MEP3 (1رر اختيارى )مق 

MEP3152 (1+2)       الطاقة الجديدة والمتجددة 
 –األنل   الحدادت  الش وت   –تئ تع الطاق  الش وت   –الطاق  الش وت   –ال صاود ال ختلف  للطاق   – تو   

إنتلاج  –لطاقتهلا  المتل  الهلاةتل  – نلل ار تحلتو طاق  الدتا   –نلدت  التلدبتنار الهلاةت   –طاق  الدتا  
 تخيتن الطاق  –أنل   التلدبتنار ال وتخو    –الطاق  الهتودللتمت   –المايار الاضلت  
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MEP3153 (1+2)        تبريد وتكيف الهواء 
نللا  التبدتلو  –نللا  التبدتلو باالنضلماط البولتط  –أنل ل  التبدتلو بلالهلاء  –لولاةط التبدتلو  – ملنار اللنل  

 الولاةد الوتمدل تدت   ال نيلت  لالصناعت (  –ح او الحدادت  حوا  األ –باالنضماط ال دم  
 

MEP3154 (1+2)       محركات االحتراق الداخلى 
الللولد  الفالتلل  لل حللدك  – حدمللار االحتللداق الللواخلن  تصللنت  لتادتلل (: ولدار اللقلللو لالهلللاء التتاوللت  

 –االحتلداق ال شلاو بالضلمط  –بالشلداد   االحتداق  لن  حلدك االشلااو –لحتلوراعن ولد  اللقلو التتاوت  
أواء  –ال حدملار دباعتلل  األشللاط لقللودتها  –ال حدملار ثناةتل  األشلللاط لقلودتها  –المفلاء  الفاالل  لل حللدك 

 خدتط  األواء –ال حدك عنو الح و الما و لتمتد الودع  
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 الفرقة الثالثة

 ىالفصل الدراسي الثان
 

MPD3219 ( 3تصميم ماكينات)        (3+2) 
تص ت  التدلس  التدس الاوو ، ال خدلطن ، الحليلنلن ،  –تص ت  مداون التح تو  االنيالقت  ، التوحدئت ( 

 تص ت  الفدا و –التص ت  األ ثو  –الولو ( 
 

MPD3220 (3+3)        ماكينات التشكيل 
ال ملللابس  –ال ملللابس ال تمانتمتللل   –ال طلللادق  –إنتائهلللا   تو للل  علللن ولللباةك األولار لاالولللط بار لطلللدق

 ] ال ضخ  الهتودللتمت  ، واةد  المهدباء ، واةد  ال اةع ، الص ا ار [ –الهتودللتمت  
 

MPD3221  (3+3)        تكنولوجيا التشغيل 
التلدلس عللن  قطع –اوتخوا  البدارو  ن التشطت   –اوتخوا   خادط البدج  ن التشمتو  –و احار التشمتو 

الال دميتل   –االوطلانن  –ع لتار التشطت  علن  امتنار  التئلتخ الوطحن  – امتنار  الهل  لال ماشط( 
 ع لتار التشطت  عالت  الوق  –التئلتخ المهدبن  –لالواخلن( 

 

MPD3222 (3+3)        تكنولوجيا التشكيل 
 –أنلاع البثق  –ودا تو الوح   ن الود ل   – ل ختلف (األشماو ا –ال ملت   –ال فتلح   الحواو   ن االوط بار 

طلدق  –ولح  ال لاولتد للحا هلا  –للوللك بلتن ال داحلو  ال االئار الحدادتل  –وح  األوالك علن  داحو 
 التشمتو بال طاط( –التشمتو رتد التتلتوت   التشمتو باالنفئاد 

 

MPD3223 تحكم آلى فى النظم الميكانيكية      
 (3+2) 

الن لللغج الدتاضللن لرنل لل  الوتنا تمتلل   –أ ثللل  لللنل  الللتحم (  –  الللتحم  اآللللن  تادتفللار ل صللطلحار  تو لل
 خططللار  –األشلماو الصلنولقت   –رلاةتل (  –مهدل تمانتمتلل   –مهدبتل   –رتودللتمتل   – أنل ل   تمانتمتل  

اتليان نلل   –االوتئاب  التمدادتل   –الخطأ  ن الحال  ال وتتد   –تحلتو االوتئاب  االنتتالت   –ودتان اإلشاد  
 ال حالر الهنووت  للئغلد –التحم  الخطن 

 

MPD32H4 (-+2)        قوانين وتشريعات 
 –تشلدتاار صلناعت   قلانلن الا لو  –تتولت  التلانلن(  –صل  التانلن لالالل  االئت اعتل   –التانلن  تادت  

 أدمان الا و التانلنن – صاود الحق(  –الحق  أدمان –نلدت  الحق   تادت  بالحتلق  –عتلو الا و( 
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 الفرقة الرابعة

 الفصل الدراسي األول
 

MPD4124 (2+3)         تنظيم صناعى 
نللل   –تصل ت  التليتلع اللواخلن لل صلانع  –نلل  األئللد لالحللا ي  –نلل  اإلواد   –نلل  اإلنتلاج لاالنتائتل  

نل  التحم   ن الضلضاء  لن  –نل  التهلت  لضبط الدطلب   –نل  التو ة  لالتمتت   –ال صانع  اإلضاء   ن
 ال نشآر الصناعت 

 

MPD4125 تخطيط مصانع        
 (3+2) 

 –لاألنشط  ال تالوو   الر واح  ال صنع لعالقتها باآل –البتانار لأنلاعها  –نل  التخطتط  –تنلت  ال صانع 
 وداو  حال  –الوال   الصناعت   –  اوار توالو ال لاو

 

MPD4126 (4+2)         علم القياس 
خشللن   –قتاس التدلس لاالولتلاء لاالولتتا   لال حلاغا  لاالولتواد   –قتاس الللل   –قتاس الطلو لاليالت  

 قتاوار اللتيد –التوخو الضلةن  –األوطح 

 
MPD41** ( 2مقرر اختيارى) 

 

MPD4127 (2+3)      ل غير التقليديةطرق القطع والتشكي 
التشللمتو بشللااع  –التشللمتو بال لئللار  لللق الصلللتته  –التشللمتو بللالتفدتك المهدبللن  –التشللمتو المهدلمت تللاةن 

 –ع لتللار التشللمتو غار  اللوالر الطاقلل  الاالتلل   -  التشمتو الهتودلوتاتتمن –التشمتو  اةق اللولن   –اللتيد 
  امتنار التشمتو اآللت  لالنص  ةلت  – امتنار التشمتو  تاوو  األع و  

 

MPD4128 (2+3)         المواد المركبة 
ع لتار التلال  ال فتلح  لال ملت  إلنتاج  رلفار البالوتتك  –األلتا  لالبالوتتك  –األلتا  لأنلاعها  – تو   

 –األولفلر  –   رلفلار أخلد   الخدولان – رلفلار غار أدضلت  ولتدا تمت   – رلفار غار أدضت   اونت   –
 الخش (

 

MPD41** ( 3مقرر اختيارى) 

MPD4129 (2+3)         ميكاترونيات 
التدانيتوللتلد ،  – الللواتلو  –ولاةللد الحاللل  الئا للو   –الللولد ال تنللا ن لإللمتدلنتللار  للن الهنوولل  ال تمانتمتلل  

للن اللتحم  اآلللن  لن  امتنلار تطبتتلار ع –ال االئار الوقتتل   –تدانيتوتلد تاثتد ال ئاو( إل تدلنتار التل  
 اإلنتاج
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MPD4130 (2+3)      التحكم العددى فى ماكينات التشغيل 
 –أن للاط التشللمتو  –إنشللاء  امتنللار التشللمتو  –الللتحم   للن  امتنللار التشللمتو  –أواوللتار  امتنللار التشللمتو 

ال ثتلا   –الفدتي   –ال خدط  متاب  بدا ا تشمتو ال امتنار   –أواوتار التشمتو لل امتنار غار التحم  اآللن 
- )....... 
 

MPD4031 (3+1)         مشروع 
 تت  تليتع الطال  إلن  ئ لعار حتث تتل  مو  ئ لع  بإئداء  شدلع تطبتتن  ن التخص 



 لية الهندسةك                   جامعة طنطا
 

-311-  

 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

 هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكى
 الرابعةالفرقة 

 الثانىالفصل الدراسي 
 

MPD4232 (2+3)        بحوث عمليات 
نلدت   –ن اغج التخصت   –ن اغج النتو  –البد ئ  الخطت   –لتطبتتاته عن نشأ  عل  بحلث الا لتار   تو  

 شبمار األع او –خطلط االنتلاد 
 

MPD4233 (4+3)       تصميم عدد ومستلزمات إنتاج 
  تصلل ت  اوللط بار التشللمتو  اوللط بار التلل –أواوللتار تصلل ت  ال حللووار لال ثبتللار  –تصلل ت  عللوو التطللع 

 اوتخوا  الحاو   ن التص ت  –اوط بار حتن اللواةن  –لالثنن لالوح  الا تق( 
 

MPD4234 (2+2)        إحصاء وضبط جودة 
 –تمالت  الئلو   –قو   داقب  الئلو  بال صنع  –التلحتو التتاون لاألتيل  – داقب  الئلو   –تادت  الئلو  

 – نحنن ألئت   –الهوتلئدا   –الئولو التمداد   –البتانار أنلاع  –الاالق  بتن ئلو  التص ت  لالتمالت  
رتللد  التليتللع التمللداد  –التليتللع الطبتاللن لتطبتتاتلله  – تللاتتس التشللتر   إتئللاو قت تهللا حوللابتاً لبالدولل ( 

االحت للاالر  قلللانتن االحت للاالر لتطبتتاتهللا( نلدتلل  غار الحللوتن  –تليتللع بلاولللن لتطبتتاتلله  –الطبتاللن 
ال ئاي للار  –األوللالت   –الاتنللار  الاتنلل  ال ثالتلل   -% 011ا حلل  بنوللب   –طللدق الفحلل   –ا لتطبتتاتهلل
 نطت  الد ض(  – نطت  التدوو  –التطبتتار( خاصت  التشمتو لخط  الفح  بالاتن    نطت  التبلو  –ال دا ت  

 – ئاي لل  ال نللتا  –لو  أل حللو الئلل النوللب  ال ةلتلل   للن ال اتلل  ال ولل ل  بهللا –ال وللتلتار ال تبلللل  لئلللو   –
 –عتنار  تتالت   –عو  عتنار  –الاتنتتن  –تص ت  خط  الفح  الت تي   الاتن  اللاحو   – ئاي   ال وتهلك 

 –للحار ضلبط الئللو : للتفل  للحلار ضلبط الئللو   –إتئاو  نحنن خاصت  التشمتو لخط  الفح  بالاتن ( 
 لحار لاقتدا  أوبا  االنحدا تحلتو البتانار ال لقا  علن الل –للحار الضبط 

 
MPD42** ( 4مقرر اختيارى) 

 

MPD4235 (2+3)        المرشدات والمثبتات 
 – باوئ الدبط  – باوئ لضع لتثبتر ال نتا  –للتف  لأنلاع ال دشوار لال ثبتار  – تو   عن تص ت  الاوو 

 األولار –اقتصاوتار 
 

MPD4236 (2+3)        روبوتات صناعية 
 –تمنلللئتلا الدلبلتلار  –ةلتلار نتلو التلود   – لن األرلداض الصلناعت   اوتخوا  اآللتار –لأنلاعها  اآللتار

 تطبتتار –بد ئ  الدلبلتار 
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MPD42**  (5)مقرر اختيارى 

 
MPD4237 (2+3)        الجودة الشاملة 

التاد  علن النللا  اإلواد  الئلو  ال تما ل    عناصد إقا   –الئلو  الشا ل  م فهل  اواد   تما و  – تو   
و ا خبدار الصناع  لتأمتو نئا  نلا   –لالشهاو  الاال ت   0111األتيل  لاصفار  –لحولوه(  –ع لتاته  –

 وداو  الئلو  لا لتار خاص  –إنشاء رتمو  دق لئ اعار الا و  –اإلواد  
 

MPD4238 (2+3)       استخدام الحاسب فى التصنيع 
تطلتلع ال نلل لار لتصل ت  أوا   –تص ت  ال نلل ار علن الحاو   –او   ن التصنتع اوتخوا  الح – تو   

 وداو  حال   ختاد  – نلل ار اإلنتاج 
 

MPD4031 (4+-)         مشروع 
 توتم و الطال  ال شادتع التن بوءلرا  ن الفصو الوداون األلو
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 امليكانيكيةهندسة القوى 
  الثانيةالفرقة 

 سي األولالفصل الدرا 
 

PME2113 (2+3)         (3هندسية ) رياضيات 
ل ااوالر التفاضلت  الااوت   ن الدتب  الثانتل  ب تولولالر التلل  و احلل – لد تدتحلتالر  –تحلتالر البالس 

ال ولاةو الحوتل   لن ال الاوالر  – ك اللولاو ب تولولالر بولو لالئنلود  –بوو  –الولاو الخاص  : الئنود  –
 .تطبتتار –لئيةت   ن ثالث  تمتدار التفاضلت  ا

 

 MPD 2150(3+3)          تصميم ماكينات 
  - االنفاللاو –اإلئهللاو  –تصلل ت  لصللالر اللحللا  لالبدشلل    – اا للو األ للان  –أواولتار التصلل ت  ال تمللانتم  

ار  لللن اإلئهلللاو -الت ثتلللو البتلللان  لإلئهلللاوار لاالنفالللاالر باولللتخوا  واةلللد   للللد  -أقصلللن  إئهلللاو لانفالللاو 
–تحلتللو اإلئهللاوار علللن الاتلل  المتللد  حللوو اوللتاتتمتا - االئهللاوار علللن الم للدار ال نحنتلل  -األوللطلانار 

 نلدتار االنهتاد  - اإلئهاوار التصاو ت  لالحدادت  

 

MPD2151  (2+3)        ماكينات نظرية 
اتيان  –التدلس  –الحوا ار  –الما ار  –تحلتو التل  الوتنا تمت   – خططار الودع  لالائل   – تماني ار 

 .تطبتتار –االئياء ال تيلت  التدووت  لالو لدانت   
 

MEP2103 ( 1ميكانيكا موائع )(3+3)       ( )أ 
النلللا   –متن اتتمللا الوللدتان  –اوللتاتتما ال لاةللع  –لل لاةللع  الدةتوللت الخلللا   – تمانتمللا ال لاةللع  أواوللتار
دتنلللوي لنلدتل  النتلو  –األبالاو  لثناة  أحاو  ااول  االوت دادت  للودتان  –ل بوأ التحم  الحئ ن  الفتيتاة 

خطلط تودج الطاقل   – بد نللن ااول   –   ااول  التلد  األبااو لثناة  أحاو  ال ثال  االنضماط الودتان  –
م تل    الاولت :  الحدمل  بوأ اللو ع لم تل   – الودع وال  االنوتا  لئهو  –الشمو لالطاق    ااول -لالضمط (

 تطبتتار. – اليالت ، لالحدمه  الخطت  الحدم 
 

MEP2104 (2+3)        (  2) حرارية ديناميكيا 
 -طبتلا للولده تا لو التل  اآلالر -للوتنا تما الحدادت  : االختال  النللعن بلتن الحلداد  لالشلمو  الثان  التانلن

االناماوللت  لعللو   -الحدادتلل   لال ضللخ الئلل  الث - نطلللق ملفللن بالنللك لمالليتلللس -الخيانللار الحدادتلل  
نلدتل   -االنتدلبتلا: ال ولادار االناماولت  -لمفاءتهلا  الحدادت  ال املول  اآلالر -ولده مادنلر -االناماوت  
ا لللولدار - االموللدئن ( الفااللل الطاقلل   -ه، االنتدلبتللا لاالتئللاه أوللباباالنتدلبتللا ل  يتللاد   بللوأ،  مالليتلللس

 الللولد لالضللمط لالحئلل  لحوللا  مفللاءه  نتدلبتللااللا الحللداد علللن  حللالد  الللولد و لتلقتللع الحدادتلل : تحلتلل
، ال يولئل  اللولد ل لاةلع التبدتلو، ولد  التلل ،  ولد  وتليو،  التبدتلولمو  لن: ولد  دانملن، ولده  لتطبتتار

نا تمتللل  ، وداوللل  الثد لوت  الاالقلللار –ولللتدلتنا لاد تموللللن ، ولد  تبدتلللو الهللللاء لدتلللنولولده بداتتللللن، 
 الحتتت . المايار
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    MEP21H5 (1+2)        اقتصاد هندسي 
الفلاةلو لحدمل  دأس   -قللانتن لأولس علل  االقتصلاو  -اإلنتاج لاإلواد  –ال باو  األواوت  لالقتصاو الهنوو  

  لضلعار أخد . –الوداو   الت هتوت  للئول  االقتصاوت    –التمالت   –ال او 
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 وى الميكانيكية هندسة الق 
  الثانيةالفرقة 

 الثانيالفصل الدراسي 
 

EPM2245  (2+3)         آالت كهربية 
 راآلال–اآلالر الحثتل   –ةالر التتلاد ال ولت د - ال حللالر المهدبتل   –أوس تحلتلو الطاقل  المهدل تمانتمتل  

 ةالر مهدبت  خاص  .– ال تيا ن 
 

 MPD2244 (2+3)         هندسة انتاج 
 –طلدق التشلمتو المتلد تتلتوتل  –تفتلتح التلدلس  –ع لتار لصلو ال الاون الحوتوتل  –لتار الوبام  ال ختلف  ع 

 تشمتو االللا  ( لتطبتتاتها. –ع لتار التشمتو  الود ل   –ع لتار التشطت  
 

 MEP2205 (2+3)        أجهزة القياس 
 ئوللار الت للوو  –قتللاس ودئللار الحللداد   –أشللا  اللتلليد  –الولللك الوللاخن -أنبلبلل  بتتلللر –قتللاس الوللدع  

قتاس تدمتي  –اإلشااع الحدادي  –االيولاج الحدادي  –اشبا  ال لصالر  –ال تال ار ال تمتد   –الحدادي 
 األواءخصلاة   ئهلاي المدل لتللئدا . - االئ  رلايار الالاو   –ال ئوار  –ال ملنار  ن رايار الااو  

، الخطتلل ،  الحواوللت متفتلل  تتللوتد الخطللأ ،  - لال تمتللد  الثابتلل  األخطللاء  ،  االئلل ال اللاتد  –التتللاس  ألئهللي 
 -للضللمط ال تمتللد  أالئهلليهال للانل تدار ، قتللاس الضللمط ، اوللتئاب     اللاتد ئهللاي  - الوتنا تمتلل الخصللاة  

 ر،  ئوا المهدبت  ئوار الضمط  - ال دن ، ال انل تدار ،  ئوار الضمط  ال تمانتمت قتاس الضمط  أئهي 
قتلاس  الوو الولدتان ، الفلرلار ،  -الحس ال تمتد ،  ئوار البتيلالتمتدتلك ،  ئولار وللك  الدض الئهلاو 

  أئهلي  - ال لئب  أئهي  االياحه – ال مناطتوت  األئهي  -نشلد  ، التلدبتن الولاد ، الدلتا تتد ف، ال األبلاق
 . لق صلتته

 

MEP2206  (2+3)        (  1)انتقال حرارة 
للتلصلتو  الاا ل ال ااولل   -الحداديالتلصتو –(  اإلشااع –الح و  –انتتاو الحداد   التلصتو  أوالت  تو   

 لع التمتلد  لن  اا لو التلصلتو  الحلداديالتلصلتو  –ال وتتد  لن اتئلاه لاحلو  الحداديالتلصتو – الحدادي
– واخلل د ولئللو  صل ال ولتتد  لن حالل  الحداديالتلصتو  – الحدادي اا و الشمو للتلصتو  – الحدادي
  لضلعار اخد .- وتتد المتد الحداديالتلصتو  – ال  تو  لاألوطحاليعان  

 

MEP2203 ( 1ميكانيكا موائع)  (   3+3)       ب 
الطبت   – ال م لد  األئوا الودتان علن  –الودتان ال ضطد   –الودتان الدقاةتن – الحتتتت انوتا  ال لاةع 

انفصاو الودتان لالودتان  –للطبته الئوادته  الحدم  ااول   لن ماد ن لم ت  –مبح الئوادته ، قل  الد ع لال
 ااولل  الطاقل   – الضلمطت التل  لالفتلو  لن الطاقل   إئهلاو– ال مطلا  لن ال ولالك  الحتتت الودتان  – الثانلي
 – األبالاو ثنلاة  الالنضلماط لل  نلا تد ولتلك للولدتان ال ولتتد و اا  –ال ولتتد  الالنضلماط للودتان  الاا  

الوللدتان -األنابتلل الوللدتان ال وللتتد الال نضللمط    – اللاتتد التشللابه  – الللوتنا تم لالتشللابه  الباللويالتحلتللو 
 –( الضلمطت لتولبا   الفتلو  لن الطاقل   وادول  ااولل   –الخشلن ل الناع ل  األنابتل الدقاةتن لال ضطد   ن 

 .األنابت  ن خطلط  ال حلت  ال فاقتو  الصمد  –خدتط   لو  ل اا و االحتماك 
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 MEP22H6 (1+3)       األمن الصناعي والتشريعات 
احتتاطللار لاشللتداطار اللقاتلل   للن الحدتللق لال خللاطد  –اال للن الصللناع  :  فهل لل  لأر تتلله  للن ال ئت للع 

 –هنتلل  أئهللي  الوللال   لالصللح  ال  –اللقاتلل   للن ال خللاطد الولللبت  لالطبتاتلل  لال لللاو ال تفئللد   –المت التلل  
  لضلعار أخد . -تص ت  ال  دار لالوالل  لال نحودار لشبمار اإلطفاء للواةو اإلنغاد 

 –الخصلاة  الاا ل  لتلانلن الا لو  – صلاود التلانلن  –تتولت  التلانلن  –التادت  بالتانلن لبتان خصاةصله 
 ةثاد عتو الا و –باض الصلد الخاص   ن عتو الا و  – ض لن الدضا  ن عتو الا و  –إبدا  عتو الا و 
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 الميكانيكية القوى هندسة
  الثالثةالفرقة 

 األولالفصل الدراسي 
 

MPD3153 (2+3)        اهتزازات  نظرية 
االرتليايار التولدت  لتطبتتاتهلا  لن  –خ لو االرتليايار الحلد   –لاحلوه  حدتل  نلل ار غار ودئ  – تو ه 

 – حدت  ودئت  نلل ار غار  – ااول  الئدانا  –اس التت أئهي  –عيو االرتيايار –حاالر عو  االتيان 
 لن حلو  ال وتخو   التتدتبت  الاووت الطدق  – االرتيايت خصاة  النل   –الحدت   ودئار  تاوو  نلل ار 
 .الحدت  ال تاوو ال نلل ار   صفل ار

 

MEP3113 (2+3)        تكييف )أ(  تبريد 
 لال دمبل  البولتط التبدتلو بانضلماط البخلاد ولد   –لتبدتو بالهلاء ا أنل   –التبدتو  لأنل   تادتخ تو ه عن  

التبدتلللو  أنل للل  –ال الللوار االواولللته للللنل  التبدتلللو بانضلللماط البخلللاد  -ع التبدتلللوةللل لا –ل تالللوو  الضلللملط 
 .أخد  لضلعار  –باال تصا  

 

MEP3107  (2+3)        (  2) الحرارةانتقال 
 الحلداديعالقلار الح لو  –الحلد  الحلداديعالقار الح و  –لالباوته ال ئ لعار ا – الحدادي باوئ الح و 

ال بلاوالر الحدادتل   – الخلادئ الولدتان  – ال ولتتت   األنابتل ال ضطد  لالليج واخلو  الودتان – التودي
ثتل  التم أثنلاءانتتلاو الحلداد   –الملتان  أثناءانتتاو الحداد  –(  التصحتحا الر  ا-الفاالت -األواء– التصنت  

:  الحلدادي اإلشلااع –المتلل  انتتلاوتطبتتلار  – األواولت التللانتن  – المتل  انتتاو– الحداد  انتتاو تطبتتار –
تباوو  –الولواء لالد اوت   األئوا  ن  الحدادي اإلشااعتباوو  – اا و ال لائه   – الحدادي اإلشااعتو    

 لعار أخد . لض -  ع لئلو وطح عامس األئوا  ن  الحدادي اإلشااع
 

MEP3108  )(2+3)        محركات حرارية )أ 
 الفالت الولد   -األواء اا الر  -التتاوت لالهلاء  اللقلولتادت ( ولدار  تصنت   الواخل  حدمار االحتداق 

رللد   –لالفتللو  نلله  بالشللداد  اإلشللااواالحتللداق  للن  حللدك  – التتاوللت  اللقلللولل حللدك لحتلورللا عللن ولد  
ال حلدك  أواءعللن  ال رثد  اللقلوخلا   –االحتداق ال شاو بالضمط  – بالشداد  اإلشااوار احتداق  حدم

ال حلدك الثابلر الولدع   أواء –عللن الفتلو  لن االحتملاك  أال وادهاثلد للدل   -االحتملاك لالتيلتلق لالبلد  –
  الفاالل  ءاوتنتاج المفا –تبدتو علن الفتو بال أالوادهاثد لدل   – التبدتولالفتو  ن  التبدتو –ال ختلف   لرح او

 .الوا  الهلاةت  لل حدك – كلل حد
 

MEP3109 (2+3)        (  2ع )ئموا ميكانيكا 
ولدتان  – ولدتان ملتلر الحدمل تطبتتلار عللن  الاوالر  -  ن اللثالث أبالاو ضلت التفا الحدم  ااوالر  إثبار
الولدتان  لن  – ال م للد  األئولا دتان حللو الول -الولدتان  لن الطبتل  الئوادتله (  –ودتان بلاوتو  –رائن

 .االنضماط لودتان ل تو    –(  االضطداب  تو    ن الودتان  – الطبت ال لاوتد  الودتان 
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  **MEP31  مقرر اختيارى تخصصى )1(

 
MEP3110  (2+3)          المركبةالمواد 

ال فتلحلل  لال ملتلل  النتللاج    لتللار التلالللع –لالبالوللتتك  األلتللا  – رلفللار ال – لأنلاعهللا األلتللا  – تو لل  
 رلفار أخد   الخدولان  –وتدا تمت   أدضت  رلفار غار – اونت   أدضت  رلفار غار  – رلفار البالوتتك 

 1تطبتتار ال لاو ال دمب   ن أئياء لأنل   التل  ال تمانتمت  –الخش ( – اإلوفلر–
 

MEP3111   (2+3)       جودة  الضبط توكيد و   
–خطلط التبللو بالاتنلار –ضلبط الئللو   أولالت – اإلحصاةت ال تاتتس –الصناعت  : ت ثتو البتانار  حصاءاإل

 وداو  حال .–للحار الدقاب  
 

MEP3112 (2+3)         متقدمة عئموا ميكانيكا 
ار غار الولدتان – ااوالر الحدم   ن اللثالث أبالاو  –تنولد  اوو االنفااو -تنولد اإلئهاو –تحلتو التنولد 

الوللدتان رتللد  –الوللدتانار غار أد قللا  دتنللللو الاالتلل  ئللواً  –دقلل  الدتنللللو الصللمتد ئللواً  وللدتان اليحلل ( 
طدق قتاس الولدتان  – ااوالر دتنللو للحدمه للودتان االضطداب   – تو ه للودتان االضطداب  –ال وتتد 

  تمتا.الضلضاء ال وتحث  اتدلوتنا –الودتان المتد  تئانس  -االضطداب 
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 القوى الميكانيكيةهندسة قسم  
  الثالثةالفرقة 

 الثانيالفصل الدراسي 
 

EPM3248  (2+3)         قوى كهربيه 
التلدبتنللار  – حطللار رتودللتمتلل   – حطللار التللل    حطللار حدادتلل   – تو لل   للن نللل  التللل  المهدبتلل  

التصل ت  ال تملانتمن لخطللط النتلو  –ر األدضلت  الملابال –خطلط النتو الهلاةت   –المايت  ل حطار الوتيو( 
 نل  الح ات  –رنوو  الئهو الاالن  –نل  التليتع  –الهلاةت  

 
MEP3213    )(2+3)        تبريد وتكييف )ب 

 – لل بللان الحدادتلل   األح للاوحوللا   –الحدادتلل   الداحلل  –خلللا  الهلللاء الدطلل  لالوللتمدل تدت   - تو لل  
تص ت   لاوتد ال تلاه  –تص ت   ئاد  الهلاء  –ال اوار االواوته لنل  تمتت  الهلاء  –تمتت  الهلاء  أنل  

 . أخد  لضلعار  – ال ثلئ 
 

 MEP3209   )(2+3)       محركات حرارية )ب 
ال حدمللار دباعتلل   – الثنللاة قللود  ال حللدك  – اللا الر الموللح  –نللل  الموللح  – األشلللاطال حدمللار ثناةتلل  

 اإلشلااوال حدك عنو الح و الما و لتمتد الولدع  تمغتل  ال حلدك بلاللقلو :  حلدك  أواء -اال تالء – األشلاط
تالوتو الخلالط البولتط لتحتتلق  تطلبلار  –أواء تطلبلار ال حلدك  لن ال خلللط ال ضلو  –الخلالط  – بالشلداد 
لل للار ال ن أنلللاعبالضللمط :  اإلشللتااو حللدك  –ال نلل للار ل ملناتهللا  أنلللاعحتللن اللقلللو :  –ال حللدك 

 نلل ل  ال حلدك  –ن  شحتدابط ال حدك لال –تن شحطدق الت –تن شحالت –لاالختبادار  األواء –ل ملناتها 
 .األواءخدتط     – لاإللتمتدلن  التتلتويال نلل ار ل ملناتها :  أنلاع -: اإلشااو نلل    –ن شحلال 

 

MEP3214     (2+3)        محطات حرارية 
 ت ا بتنها  ال تادن  – حطار تللتو التل  الحدادت   أنلاعها  –لتو التل  لتصنتفاتها تادت  ب ارت   حطار تل

للولده ال ثالتله التلن تا لو علتهلا ا:  المايت  حطار تللتو التل  بالتلدبتنار  .  و  ل ئاو تطبتق مو  نها (–
 ع  لالمفاء  الحداد لودئار  لحوابار التوده البوتط  الولد  –التلدبتنار المايته  ولد  بدتتلن الحدادت  ( 

ال ختلفل  للتلدبتنلار   األئلياء– البولتط  اللولد التحولتنار عللن  -الحتتتتل    البولتط  اللولد  –نوب  الضلمط 
ل تطلبللار االواء التللن تئلل  أن تتلللا د  للن مللو  نهللا .  حطللار تللتللو التللل  البخادتلل  : ولد  دانمللن –المايتلله

التحوللتنار التللن تللت  علللن ولد  دانمللن لمللدض د للع المفللاءه  –ال ثالتلل   ال ثالتلل  ل تادنتهللا  للع ولد  مللادنلر
 ال دمبل اللولد   –ا  نهللد  البخلاد ل تطلبلار االواء لملو واالئياء ال ختلف  لل ––الولده الحتتتته  –الحدادت  
 – البخادت ر التلدبتنا أنلاع ن   - تو    ن التلدبتنار البخادت   - ن تحوتن مفاء  الولده الحدادت  لأر تتها

 ثلثلار –تللدبتن بادوللن –تللدبتن دو الفالو  –تلدبتن مللدتس (  –تلدبتنته الو ع البوتطه   تلدبتن داتتل 
الللتحم   للن التلدبتنللار عنللو  –لالمفللاءار ال ختلفلل   لال حلدتلل الوا الله  لاألح للاوحوللابار التللود   –الوللدع  

 االح او ال تمتده  ن التشمتو.

 
MEP3215   (2+3)        ية ديناميكا غاز 

ال لئلار التصلاو ت   –ال لئلار التصلاو ت  الطبتاتل   – الحام ل ال الاوالر – االنضلماط  تو    ن الودتان 
 –لال شللتتار ل  للدار الهلللاء  األبلللاقخللالو  االنضللماط الوللدتان  –ال لئللار التصللاو ت  ال  تللوه –ال اةللله 
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ال حدملار الو اتل   – االنولتابت  األولطحعللن  أقو لأمبد  ن ودع  الصلر ودعارغل  االنضماط الودتان 
 خالو ال ئاد  ثابته ال تطع لالفتو الحداد   نها. االحتمام  الودتان –النفاث  بأنلاعها ال ختلف  

 

MEP32** (2) مقرر اختيارى تخصص 
 

MEP3216   (2+3)         احتراق 
ودئلل  حللداد  اللهلل   –  التملللتن طاقلل  االدتبللاط لحللداد –تدمتلل  الللغد  لالئلليئ  –لتاللادت   أواوللتار

 – الوللليالصللفع لاالنتشللاد  – المت تللاة االتلليان –نلدتللار انتشللاد اللهلل  – المت تللاة التفاعللو  – لاالنايالتلل 
 –الللنل  الهنووللت   -الوللح  –انتتللاو الحللداد   –الحلللادق  –الحللدق  أشللماو –التطبتتللار : ال دائللو البخادتلل  

 – المايتلل  التلدبتنللار –تفللالر االحتللداق  –اللهلل   إخ للاو – لللواخل ا حدمللار االحتللداق  –التفلللتد  أئهللي 
تحلتلو الحالل   – األبللاقالولدتان خلالو  –اللو ع النفلاث  –االحتلداق  أولالت  –التلدبتن  –النفا   –الولدار 
 أشا  الطت . –المدل اتلئدا   –التتاوار : ودئار الحداد   –ال وتتد  

 

 MEP3217  (2+3)         جددةوالمتالطاقة الجديدة 
 –الحدادت  الش ولت   األنل   –تئ تع الطاق  الش وت   – الش وت الطاق   –ال صاود ال ختلف  للطاق   – تو   

 إنتلاج –المتل  الحتلت  لطاقاتهلا  – نلل ار تحلتو طاق  الدتا   –الهلاةت   التلدبتنارنلدت   –طاق  الدتا  
 لضلللعار -تخلليتن الطاقلل   –ال وللتخو    لالتلدبتنللار األنل لل  – تلل الهتودللتمالطاقلل   –المللايار الاضلللت  

 أخد .
 

MEP3218   تطبيقات الحاسب اآللى فى القوى الميكانيكية    
 (3+2) 

ضلللارط  –التلدبتنللار – األ للدان–وللتخوا  الحاولل  اآللللن  للن التصلل ت  لالللتحم   للن : ال ضللخار اتطبتتللار  
 ....لرتدرا الواخل  حدمار االحتداق – الطاق تدشتو  –المهدبت    حطار التل –التبدتو لالتمتت  –الهلاء 
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 قسم هندسة القوى الميكانيكية
 الفرقة الرابعة 

 الفصل الدراسي األول 
 .  

MEP4119  (2+3)         بيئيةدراسات 
لل نلل لار   التباولتلالاالقلار  –لل شلدلعار  البتةل  األثلدالتادت  بوداو   –عل ته  أوس – البتة  تو   لال  

  ال طللب  ال بوةت ، الوداوار  البتةت 
قبلو  ال شلدلعد تتلأث –  البتةتل  ال نلل لارالطاق  ل صاودرا لاثد اوتخدائها لاوتخوا ها علن  -  البتةت التت  

 ةل البتقلانلن  –وداو  حاله تطبتتته  –التأثتد علن حتا  البشد  - البدته الحتا علن  اآلثاد،  اإلنشاءلخالو لباو 
التئ تللع لاع للاو الفصللو  أع للاو،  لأنلاعهللاال خلفللار الصلللبه :  صللاود ال خلفللار الصلللبه  إواد  –لتطبتتاتلله 

 أنلاعالتللث  ن ال دمبار : رايار الااو  :  –التخص  لاعاو  االوتخوا   أع او،  ال االئ أع او  –لالفدي 
الضلضاء :  صاود الضلضاء لطدق  –و   االئ  رايار الاا –طدق قتاوها ل الصح ال للثار لاثدرا علن 

لطدق التتاس  الحداديالتللث   -  صاود تللث ال تاه لطدق قتاس لطدق ال االئ  –قتاوها لطدق ال االئ  
 لال االئ . 

 

MEP4120 )(2+3)        االت هيدروليكية  )أ 
أواء ال ضللخار  –تك نلدتلل  ع للو  ضللخار الهتللودلوتنا  –تادتلل  ب ارتلل  اآلالر الهتودللتمتلل  لتصللنتفها 

التمهل   لن  –تلصلتو ال ضلخار عللن التللال  لالتللاي   – نحنتلار النللا   –التطدت  ال ختلط  لال حلدت  
 تص ت  ال ضخار –التحضتد  –ال ضخار 

 

 MEP4121 تحكم آلى فى النظم الميكانيكية      
 (3+3) 

الوتنا تمتلل   لرنل لل  الدتاضلل  الن لللغج–أ ثللله لللنل  الللتحم  (  – تاللادت  ل صللطلحار  اآلللل  تو لل  الللتحم  
 خططلار –الصلنولقت   األشلماو-.....(-رلاةتل  – مهلد ل تمانتمتل –مهدبتل  –رتودللتمتل  – أنل    تمانتمتل  

اتليان نلل   –االولتئاب  التمدادتل   –الخطأ  ن الحالل  ال ولتتد  –تحلتو االوتئاب  االنتتالت   – اإلشاد ودتان 
 الهنووت  للئغلد ال حالر –التحم  الخطن 

 
MEP41** ( 3مقرر اختيارى) 

 
MEP4122  (2+3)         نظم الوقود 

الئيةت  لالاالت   لن  حدملار  األح اوال تطلبار الخاص  عنو  –اللقلو  أنل  احتتائار  حدمار الوتاد   ن 
 –طلانار ال ختلفل  الخللتط لتتلله لتليتاله عللن االول أعلواو –خللتط اللقللو لالهللاء  لتمتتلو الاتد  –البنيتن 

 أوللل  –ال تطلبلار النلعتل  ل حلدك اللوتيو  –حتلن اللوتيو  أنل ل –حتلن البنليتن  أنل   - الخالطار أنل  
 حتن لقلو الوتيو . أئهي ( اختبادار  إلمتدلنت – نل ار  ضخار الحتن    تمانتمت  – لأئهيتهحتن الوتيو 

 

MEP4123  (2+3)       بحوث العمليات لنظم الطاقة 
 –خطط التشمتو –طدق الحللو ال ختلف  لتليتع االختصاصار –الشبمار  –ن اغج ال صاود لالثدلار : تو   

 وداو  حال  .
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MEP4124 ( 2+3)      القوى الميكانيكية ألنظمةجيستى اللو  الدعم 
ل ولتخو   لتتتلت  ا لاألئهلي  الطلدق –التشلمتو  أثنلاء األنل   أواءالتشمتو ال ختلف  علن  نحنتار  علا و تأثتد

 علم ت  لنلالتخطتط  -ت وت اعأالليتاو   لرنل   الئتو الفنت   الحال طدق ال حا ل  علن  -لرنل  الفنت   الحال 
 الللئتوتت .  األنل   قتاو طدق  -الللئتوتن ال تما و الوع  أنل   –ال خيلن  -قطع المتاد ال طللب 

 

MEP42** ( 4مقرر اختيارى) 

 
 MEP4125(2+3)      ميكا الموائع )العدديه ( والحسابية دينا 

تطبتلق طلدق الفلدلق  –ال الاوالر التفاضللت  الئيةتل   –طدتتل  الحئلل  ال حلولو   –طدق  الفلدلق ال حلولو  
الطدق الحوابت  لحلو الولدتان  لن الطبتل   – ااوالر  تمانتما ال لاةع لانتتاو الحداد   لالحئل  ال حولو  لحو

  طدتت  الاناصد ال حولو  لتطبتتها –وا  طدتت  الفدلق ال حولو  لحو  ااول  نا تد وتلك اوتخ –الئوادت  
 

 MEP4126  (2+3)         ميكاترونيات 
 –التدانيتوللتلد  –ولاةللد الحاللل  الئا للو    الللواتلو  – ال تمانتمتلل  للن الهنوولل   لإللمتدلنتللار ال تنللا  الللولد 

التلل   لن  اآللل تطبتتلار عللن اللتحم  –ال االئلار الوقتتل   –التلل   ارإلمتدلنتلتدانيتوتلد  تأثتد ال ئلاو ( 
 . ال تمانتمت 

 

MEP4127 (2+3)      وتكيف الهواء دراسات متقدمة فى التبريد 
تطبتتلار –اللثلا  إنتلاجنلل   –تصل ت   خلاين التبدتلو لالتئ تلو  – لاةع التبدتو  لأنابت ولاةد التبدتو  : تو   

 –لولاةو اللتحم   لن نلل  التبدتلو  –لتطبتتاتله  ال نخفضل التبدتلو غل ودئلار الحلداد   – التبدتو  لن الصلناع 
لحللوار  نالللل   –التهلتلل  لتليتللع الهلللاء  –اللحللوار الدةتوللت  ألئهللي  التمتتلل   –الللتحم   لل  أئهللي  تمتتلل  

 . أخد  لضلعار  -أئياء التمتت  ال دميي  -الهلاء
 

 MEP4028 (3+1)         مشروع 

 شادتع رنووت   ن  ئاو التخص  لتتد  ئلس الملت  ال شادتع بناء علن اقتدا   ئللس  بإعواوالطال  تتل  
 التو  .
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 هندسة القوى الميكانيكية  
 الفرقة الرابعة

 الثانيالفصل الدراسي 
 

 MEP4230 (3+3)        ونيوماتية دوائر هيدروليكية 
–ال ضلخار  –اللتحم  االتئلارن  –الولدتان  –لتمت   الضمط  ملنار الولاةد الهتودل – الهتودللتمت الد لي 

الللولاةد الهتودللتمتلل    ولاةللد –الخيانللار ( –الخللداطت  –ال لاوللتد  –ال حدمللار الهتودللتمتلل   –الصلل ا ار 
أولس  –ل حلالر الاي   الهتودللتم النتو  –....(  -ولاةد التحم  –ولاةد التحم   ن الودع  –تنلت  الضمط 

 اةد النتل اتت  لتطبتتاتها.تص ت  الول
 

MEP4231  (2+3)         منشآت طاقة 
رالتلار  لاولتد اللهل   – للوار البخلاد –تصنت   حطار التل   تتلتوت  لرتد تتلتوت   نبغ  عن مو نلع (  

اللتحم   لن ودئل  حلداد  –ال ح صار ل الوار التولختن  -ال ل د–اوطلان  البخاد –رالتار  لاوتد ال تاه –
ولح  الهللاء  لن   ضلخ – مثفلار ولطحت   –ر البخلاد للوا تيانت  الطاقل  ل ل– وخنار الهلاء  –ت  التح 

–نل  تحلتلو الطاقل  – وخنار طدو المايار  – وخنار ال تاه ال فتلح   – وخنار ال تاه ال ملت   –ال مث  
حنتللار لعلا للو الح للو الح للو ال تمتللد :  ن –نتللو لتليتللع الطاقلل  المهدبتلل   –تللتللو  -ال حطللار ال دميتلل   

لحوار   -تأثتد تمتد الح و علن تص ت  لأواء  حطار لاواء  حطار تللتو التل  – ن نل  الطاق   االحتتاط 
 –البخادتل   التلدبتنلار نل لار  –لتلو لنلل  لحلوار الت –نل  تخليتن الطاقل  –لالح و ال تمتد  األواسح و 

 أواءخصاة   – التلاييتشمتو اللحوار علن  –وار خصاة  الودع  لالح و لللح – اوار تاوتو الودع  
حلام   –اللحلوار  لإتتلا تشلمتو –الضل ان  أدقلا –اختبلاد التبللو  –االختبلادار لالتشلمتو  – حطار التل  

 اللقات  لالفصو اآللن . أئهي –الطلادئ 
 

 MEP4220)(2+3)       آالت هيدروليكية  )ب 
 –تللدبتن  دانولتس  –تللدبتن بلتللن  –لتلدبتنلار الهتودللتمتل  ا – ضلخار النفاثلار  -ال ضخار اإلتئابتل  

 –التمهلل   للن التلدبتنللار الهتودللتمتللل   –أواء التلدبتنللار  للع تمتللد الولللدع  لاألح للاو  –تلللدبتن مللابلتن 
 الضلارط الولاد   ال حلدت  لالتطدت (

   
MEP42** ( 5مقرر اختيارى) 

 

 MEP4232  (2+3)          البيئةهندسة 
الوتطد  علن تللث الهلاء  - الوتطد  علن التللث الناتا عن الوتادار - التلاين البتةن -و   عا   ت -

ث لللللللارد الناتئلله عللن تلل - التصلل ت  الئتللو لل واخ لل ن - حدادتلل  ( -مت تاةتلل  –   االئلل   تمانتمتلله 
اال طلاد  -وخانن ثتل  االليلن   الضلبا  الل -االحتبلاس الحلداد   -   االنتلال  الحلداد  -اله   لاء

 االئلل   - ، االموللئتن الللغاة   TDSال لللاو الصلللب   لل  ال تللاه  - الح ضللت    تمتللد ال نللا  الاللال ن (
الولتطد  عللن التلللث   االئ   تا  الصد  الصحن لالصناعن ( -تحلت   تا  البحد  -ال تاه   االنهاد 

التلللللث  - للت ا للل  اللللو ن الصلللحن -تلللولت  ال خالفلللار الصللللبه  -اواد  ال خالفلللار الصللللبه  -النفطلللن
طاقلل   -لدتللا  اطاقلل   -الطاقلل  النلتفلل  : الطاقلل  الش وللته  - صللاود  لطللدق اللقاتلل   نلله  -ااعن االشلل

ال لللللو  -ال لللللو االلمتدلحلللداد   -ال لللللو المهدلحلللداد   -خالتلللا اللقللللو  -البحلللاد لال حتطلللار 
 الهتودلوتنا تمن .
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MEP 4233ية الغاز  التوربينية المحركاتGT        (3+2) 
ال حللدك -ال حلللدتتنال حللدك التلدبلنفللاث غل  -التلدبتنتلل    ال حللدك التلدبلنفللاث البوللتط  ال حدمللار تصلت 

الللولد  الحدادتلل   -نلدتلل  الا للو لاألشللماو الدةتوللت    -ال حللدك التدبل للان ( -التدبللل دلحن لالتدبل حلللد 
 لل حدمارالدةتوت   األئياء عن نبغ  – األواءل نحنتار خصاة  

 

MEP 4234 (2+3)          اريةبخال تالتوربينا 
 -الهنووت  للتلدبتن  األبااو تاتتن –   التلدبتن  الطاق  تحلتو -ل حطار التلدبتنار البخادت   الحدادت الولد  

تالوو  حوا   واد البخاد    التلدبتن غار ال داحلو ال  -ال تاوو   ال داحوالتلدبتنار غار  – النوب المفاء    
 التحم   ن تشمو  حطار التلدبتنار البخادت   - نتئار األواء للتلدبتنار البخادت   

 
MEP42** ( 6مقرر اختيارى) 

 

MEP 4235 (2+3)       مياه ال وضخ محطات تحلية 
–رشللاةت  ( –مت اةتلل  –مهدبتلل  –الطللدق ال ختلفلل  لتحلتلل  ال تللاه   حدادتلل   –تحلتلل  ال تللاه  أواوللتار – تو لله 

 اقتصاوتار تحلت  ال تاه . –لال تئوو   الئوتو لطاقار اتحلت  باوتخوا  ال
 

   MEP 4236(2+3)         الروبوتات 
 تمانتملا   الاوالرتطبتق طدتت  الفدلق ال حولو  لحلو  -ال ااوالر التفاضلت  الئيةت  -ال حولو  الفدلق طدتت 

طدتت  الفدلق ال حولو   اوتخوا  –  ادتالئوالطبت     الطدق الحوابت  لحو الودتان  -ال لاةع لانتتاو الحداد 
 ال حولو  لتطبتتها . الاناصدطدتت   -نا تد وتلك  ااول لحو 

 

MEP 4237  (2+3)        المعداتصيانة 
وداولل  حاللل    ثللو  – الصللتان ( بتانللار  تشللئتات –عالئتلل  –تصللنت  الصللتان   لقاةتلل  –اقتصللاوتار الصللتان  

 خطط الصتان  .– المت تاة التل   –باللحا   اإلصال  –التيتتر  –.....( - لتلا بضا–التدلس – المداو 
 

MEP 4020  (3+1)         مشروع 
 األلو . الوداو توتم و الطال  ال شادتع التن بوألرا  ن الفصو 


