
 0مقررات المستوى  

 الفصل الدراسي االول
 

                                                             CR 

001 

 الكود

 المجال متطلبات هندسية
 العنوان 1رياضة 

عددددددددددددددددددددددددد  تمرين( 1محاضرة +  2) ساعات معتمدة 3

 اتساعال
 المتطلبات -

تطبيقات -حساااال التلاضااا  -واإلتصاااالالدوال والنهايات 

مالت الشاذة اطرق التكام  التك -حسال التكام  -لاض تال

 الكسور الجزئية -نظرية ذات الحدين –

 المحتوي

 

CR 011 الكود 

 المجال متطلبات هندسية

 العنوان 1فيزياء 

عددددددددددددددددددددددددد  عملي(1تمرين+  1محاضرة +  2) ساعات معتمدة 4

 الساعات

 المتطلبات -

ية  ية  –الوحدات واألبعاد  –الكميات اللزيائ مجال الجاذب

 -اللزوجااة –أسااااااتياااتيكااا وميكااانيكااا الموائ   -وتطبيقاااتهااا

الموجات في االوسااااااااط  -الموجات الصااااااوتية -المرونة

  -النظرية الحركية للغازات -االنتقال الحراري -المرنة

 الجزء العملي
ن معامل اللزوجة تعي –تعين سددرعة الصددوت لي ال واء 

تعين عجلة الجاذبية االرضددية  –باسددتاداق نانون سددتو  

تحقيق نانون هو  وتعين   -باسددددتاداق البندول البسددددي  

ل   تعين  –ثابت المرونة  تعين معامل الصددددددلبة لسدددددد

الحرارة النوعية للزيت بطريقة ك ربية باسددتحداق مسددعر 

تعين الحرارة  –تحقيق ندددانون بويدددل لل دددا ات  –جول 

 المحتوي



تعين معامل التمدد  –لنوعية لجسم صلب بطريقة الال  ا

 الطولي 

 

CR 021 الكود 

 المجال متطلبات هندسية

 العنوان كيمياء هندسية 

عددددددددددددددددددددددددد  عملي( 1تمرين+ 1محاضرة +  2) ساعة معتمدة4

 الساعات

 المتطلبات -

المادى الميزان  –الثرموديناميكا الكيمائية  –معادلة الحالة 

لياااات  عم ل لو ود وا لياااات احتراق ا لحرارى فى عم وا

لدينااميكى فى  –خواص المحااليا   –الكيمياائياة  األتزان ا

حركيااة التلاااعالت  –العمليااات الليزيااائيااة والكيميااائيااة 

مقدمة فى هندسااااة الت ك   –الكيمياء الكهربية  –الكيميائية 

  صناعة وكيمياء أشباه الموصالت–

 الجزء العملي

 -3كثالة المواد الصددلبة والسددا لة   -2نواعد األمان   -1

توليف  -5التفدداعلت الكيميددا يددة  -4 –أنواع المركبددات 

 -8نددانون جدداو   -7الصدددددديم المعمليددة  -6المركبددات 

الكتلددة  -10نوانين شدددددددداتلر   -9االحمدداو والقواعددد 

 -12معايرة المواد اللحمضددددددية   -11المولية للحمض 

 نانون بير -14اص التجميعية الاو -13معايرة الال 
 

 المحتوي

  

  CR 003 الكود 

 المجال متطلبات هندسية

 العنوان 1 ميكانيكا هندسية

عددددددددددددددددددددددددد  تمرين( 1محاضرة +  2)  ساعات معتمدة 3

 الساعات

 المتطلبات -

المتجهات والقوى  –االسااااتاتيكا الهندسااااية    وانين نيوتن 

اتزان الجسااااااي   –عزم االزدواج  –العزم  –فى اللراغ 

القوى  –مركز الثق  والمركز الهندسى  –والجس  الجاسئ 

 المحتوي



 –تطبيقات على الكمرات والهيدروسااااااتاتيكا  –الموزعة 

 االحتكاك وتطبيقاته على األوتاد والمسامير

 

CSE 051   الكود 

 المجال متطلبات التاصص

 العنوان  1برمجة حاسب  

عددددددددددددددددددددددددد  عملي(1محاضرة +  2) ساعة معتمدة 3

 الساعات

 المتطلبات -

ية فى مجاالت هندساااااااة  تقنيات ح  المساااااااائ  الهندساااااا

تطوير برامج مخططااة  -اإلتصاااااااااالت ونظ  المعلومااات

تعدي ، ترجمة،  وتصحيح  -وهادفة باستخدام لغة سى++ 

 البرامج. 

 الجزء العملي

 تطبيقات وبرامج بلغة سي ++
 

 المحتوي

 

               

UR 041 الكود 

 المجال جامعة متطلبات

 العنوان 1انجليزية لغة 

عددددددددددددددددددددددددد  تمرين( 1محاضرة +  1) ساعة معتمدة 2

 الساعات

 المتطلبات -

نصوص مختارة فى الموضوعات الهندسية للتدريب على 

نق   –كتابة التقارير  –القراءة السريعة والقراءة اللاحصة 

تنمية االتصااال اللغوى عن طريم مواضااي   –المعلومات 

 الملخصاتللمنا شة وكتابة 

 المحتوي

 

 الفصل الدراسي الثاني
 

CR 002 الكود 



 المجال متطلبات هندسية

 العنوان  2رياضة

عددددددددددددددددددددددددد  تمرين( 1محاضرة +  2) ساعة معتمدة 3

 الساعات

 المتطلبات  CR001 1رياضة

 –االختزال المتتالى  –التكام  بالتعويض –طرق التكام  

ية  م   –التعويضاااااااات المثلث كا  –المحدد وخواصاااااااه الت

النظرية األسااااساااية فى  –تجميعات ريمان العليا والساااللى 

حساااااااال  –تطبيقات التكام   –التكام  المعت  –التكام  

ية  لدوران بالتقريب  –المسااااااااحات والحجوم ا م   كا  –الت

االحداثيات  – اعدة شااااابه المنحرع و اعدة سااااامبساااااون 

 القطبية وتطبيقاتها .

أزواج  –الاادرجااة الثااانيااة  الهناادساااااااة التحليليااة  معااادالت

القطاعات  –الدائرة ومجموعات الدوائر  –المسااااااتقيمات 

نظ   –الهنااادساااااااااة التحليلياااة فى اللراغ  –المخروطياااة 

 معادالت المستقي  –االحداثيات 

 المحتوي

                   

   CR 013 الكود 

 المجال متطلبات هندسية

 العنوان  2 فيزياء   

عددددددددددددددددددددددددد  عملي(1تمرين+  1محاضرة +  2) معتمدةساعة  4

 الساعات

CR 011   المتطلبات 1فيزياء 

مادة  ية   الشااااااحنة وال ناطيساااااا ية والمغ المجال  –الكهرب

 اااانون  –الليض الكهربى  – اااانون كولوم  –الكهربى 

عازلة  –الجهد الكهربى  –جاوس  لات والمواد ال  –المكث

 ااانون أوم  –الاادافعااة الكهربيااة التيااار والمقاااومااة والقوة 

 انون بابوت  –المجال المغناطيساااى  –والدوائر البسااايطة 

 انون  –الليض المغناطيسااى و انون جاوس  –وسااافارت 

 –الحث المغناطيسى .الضوء   الضوء الهندسي –فاراداى 

التداخ  والحيود  –الطبيعة الموجية للضاااااوء ومبدأ هيجن 

 ضوئيةاأللياع ال -استقطال الضوء  –

 المحتوي



 –نظرية بوهر  –الليزياء الذرية   التركيب الذرى -جـااااااااا

 -الظاهرة الكهروضااااااوئية  –الليزر  –مبادئ نظرية الك  

 النظرية النسبية

 الجزء العملي

  

الحيود  –تحقيم  انون أوم  وتعين المقاومة النوعية لساال  

عن  انون أوم وإيجاد العال ة بين فرق الجهد  وشدة التيار 

تحقيم  ااانون أوم لمكث   –تعين الحااث الااذاتي لمل   –

تعين المكافئ  –القنطرة المترية  –باسااااااتخدام تيار متردد 

مجااال تعين المركبااة االفقيااة لل –الكهروكيميااائي للنحاااس 

تخطيط المجال المغناطيسااااااي  –المغناطيسااااااي ل ر  

تعين البعد البؤري لعدساااة محدبة  –لقضااايب مغناطيساااي 

خدام مروة مسااااااتوية  باساااااات عد  -وأخري ملر ة  تعين الب

 البؤري لمروة المة ومعام  انكسار سائ  

                   

  



 

CR 004   الكود 

 المجال متطلبات هندسية

 العنوان 2ميكانيكا هندسية 

عددددددددددددددددددددددددد  تمرين( 1محاضرة +  2) ساعة معتمدة 3

 الساعات

 المتطلبات   CR 003 1ميكانيكا هندسية 

 وانين نيوتن  –الديناميكا الهندسااااااية   كيناتيكا الجسااااااي  

 –معااادالت الحركااة فى االحااداثيااات المختللااة  –للحركااة 

المحافظة ودالة المجموعات  –الشااااااغ  والطا ة للجسااااااي  

 –الحركة النسااابية الخطية  –االحتكاك وتطبيقاته  –الجهد 

أنواع الحركات المساااااتوية    –حركة الجساااااي  الجاسااااائ 

 كيناتيكا الجسي  الجاسئ. –انتقالية ودورانية وعامة 

 المحتوي

 

CR031  الكود 

 المجال متطلبات هندسية

 العنوان ى بالحاسبسرس  هند 

عددددددددددددددددددددددددد  عملي(1محاضرة +  1) معتمدةساعة  3

 الساعات

 المتطلبات -

تحلي    -لغة الرسااا  الهندساااى -أسااال التصااامي  الهندساااى

الرس   -األبعاد -اإلسقاطات  -وتلسير الرسومات الهندسية

 -النمذجة ثالثية األبعاد -الرساااومات متعددة المنظر -الحر

 -أدوات الرساااا  الهندسااااي  النمذجة بإسااااتخدام الكمبيوتر.

-استنتاج المنظور -اإلسقاط الهندسي  -العمليات الهندسية 

 –منشاا ت الصاالب  -القطاعات  –اسااتنتاج المسااقط الثالث 

 التجمي  الميكانيكي

 الجزء العملي

 -رس  المسا ط  –تنليذ االتي باستخدام  برنامج االوتوكاد 

أت منشاااا –رساااا  القطاعات   -اسااااتنتاج المسااااقط الثالث 

االسااقاط  –اسااقاط النقطة والمسااتقي  والمسااتوي –الصاالب 

 كثيرات السطوح –المساعد 

 المحتوي

 



UR042  الكود 

 المجال جامعةمتطلبات 

 العنوان 2لغة إنجليزية

عددددددددددددددددددددددددد  تمرين( 1محاضرة +  2) ساعة معتمدة 3

 الساعات

 المتطلبات UR 041   1لغة إنجليزية

 راءة النصااااوص من الكتب  -الكتابةتحلي  وتلسااااير ونقد 

عددة الحج  لة والتى  -المت بات الطوي مراجعة مركزة للكتا

 تشم  اآلبحاث والخبرة فى عر  النصوص.

 المحتوي

 

CR032 الكود 

 المجال هندسية متطلبات

 العنوان ورش ميكانيكية

عددددددددددددددددددددددددد  عملي(1محاضرة +  1) ساعة معتمدة 2

 الساعات

 المتطلبات -

ية الحديدية وحير الحديدية مقدمة في  -المعادن الهندساااااا

وصاا   -تشااكي  وتشااغي  المعادن -أجهزة القياس الهندسااية

 .طرق التشغي  -المعادن

 الجزء العملي

 

حدادة  جارة والبرادة و ال ية بورش الن مارين عمل يذ ت تنف

 واللحاق والسمكرة والمارطة 

 المحتوي

 
ACE 090  الكود 

 المجال متطلبات التاصص

 العنوان  1تدريب

عددددددددددددددددددددددددد   ساعة معتمدة 1

 الساعات

 المتطلبات -

يقضااااااي الطالب  التدريب العملي بورش ووحدات الكلية

اربعة ايام اسااابوعيا لمدة اربعة  ساااا سااااعات  يوميا لمدة

يتضمن اسبوعين  اسابي  علي برنامج مقترح يحدث سنويا

 المحتوي



 –برادة  -مثااا يااب –فريزة  –ورش ميكااانيكااة )مخرطااة 

 ( نجارة(  واسبوعين رس  هندسي )تجمي  –حدادة 
 


