الفـرقـة األولــي
الرقم الكودي للمقرر
ريض 111

المحتوى العلمـي للمقـرر

اسم المقرر
رياضيات 2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس2 :

الدوال في أكثر من متغير و تشتمل على النهايات و اإلتصال و المشتقات الجزئية وقاعدة السلسلة والقيم القصوى و معامالت الجرانج،
التكامل الثنائي والثالثي و على منحنى وعلى سطح و نظرية جرين ،المتسلسالت الالنهائية و اختبارات تقاربها ،متسلسالت القوى،
مفكوك الدوال في متغير وفي أكثر من متغير ،المعادالت التفاضلية من الرتبة األولى وتشمل على المفاهيم األ ساسية و طرق حل
المعادالت ذات المتغيرات المنفصلة و المتجانسات و التامة و الخطية بإستخدام معامل التكامل مع بعض التطبيقات ،المعادالت التفاضلية
من رتب عليا و طرق حلها بإستخدام المعامالت غير المعينة والمؤثر التفاضلي وتغير البارامترات ،معادالت أويلر ومجموعةالمعادالت
الخطية ،الحل بإستخدام المصفوفات ،بعض التطبيقات ،متسلسالت فوريير ،المعادالت التفاضلية الجزئية و تشمل على طريقة داالمبرت
و طريقة فصل المتغيرات لحل معادالت سريان الحرارة و المعادالت الموجية و معادلة البالس ،تحويل البالس واستخدامه في حل
المعادالت التفاضلية و التكاملية .دالة دراك و الدوال الدورية ،بعض التطبيقات على الدوائر الكهربية ،التحليل اإلتجاهي و يشتمل على
الكميات المرتبطة بالمجاالت العددية و اإلتجاهية ونظريات جاوس و ستوكس ،اإلحداثيات اإلنحنائة.

المرجع الرئيسي Kreysig, E.-Advanced Engineering MAthimatics, John Wiley:

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 111

دوائر كهربية 1

المحتوى العلم ـي للمقـرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 3 :

ثوابت ومتغيرات الدائرة ,عناصر الدوائر الكهربية ,دوائر التيار المستمر ,دوائر المقاومة البسيطة ,تحل يل الدوائر الكهربية ,نظرية
التحويل بين المصادر الكهربية ,نظريات الشبكات الكهربية ,توصيلة النجمة و المثلث و التحويل بينهما ,دوائر التيار المتردد الجيبية
المستقرة ,التمثيل بالمتجهات الزمنية ,تطبيق نظريات الشبكات الكهربية على الدوائر ذات التيار المتردد ,القدرة الكهربية في دوائر التيار
المتردد ,القدرة المركبة ,معامل القدرة ,الدوائر الكهربية ذات المقاومة الالخطية ,الحاالت العابرة في الدوائر الكهربية ,الدوائر الكهربية
متعددة الطور ,الدوائر المرتبطة حثيا والمحاثة المتبادلة ,الرنين في الدوائر الكهربية ,المرشحات الكهربية ,الشبكات ثنائية المنفذ ,المحل
الهندسي للمتجهات الزمنية عند تغير التردد ,تحليل الدوائر الكهربية ذات التيار المتردد غير الجيبي ,توافقيات التردد ,متواليات فوريير.

المرجع الرئيسي :

Electric Circuits , James W Nilsson – Susan A. Riedel – Prentice Hall

الرقم الكودي للمقر

اسم المقر

إنس 111

إنسانيات ( 2تقارير فنية ف)1

المحتوى العلمـي للمقـرر

عدد الساعات أسبوعي
محاضرة 2 :

درس1 :

تقارير فنية :يرمي هذا المنهج الدراسي أو المقرر إلى إعطاء الطالب المبادئ األولية لكتابة التقارير بما يمد الطالب باألساس المنطقى
لكتابة التقارير و أسس كتابة التقار ير و التفاصيل األخرى مثل المظهر الخارجي العام و األسلوب اللغوي الذي يتم مناقشته و عالوة
على كتابة التقاري فإن الطالب يكلف أيضا بتمارين إضافية ضرورية لتقوية قدراته في صياغة التقارير

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

إنس 111

إنسانيات ( 2إقتصاد هندسي ف)2

المحتوى العلمـي للمقـرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 1 :

اإلقتصاد الهندسي  :تقديم إلى أصول اإلقتصاد الهندسي  ،أساسيات اإلقتصاد الهندسي و عمليات التصميم و التشغيل ،التعريفات المختلفة
للتكلفة ،المحاسبة ،الميزانية و قائمة األرباح والخسائر ،عالقات الوقت و النقض و مبدئ التكافؤ  ،الفائدة البسيطة و المركبة ،خرائط
التدفق و حساب الكمية الفردية و الكميات المتوالية المركبة ،الكميات المتوالية المركبة المتزايدة و المتناقصة ،تطبيقات عالقات الوقت
و النقض ،ال كمية الحالية ،معدل العائد الداخلي ،معدل العائد الخارجي ،فترة اإلسترداد ،تقديم البدائل في الحاالت المختلفة ما بين العمر
اإلفتراضي وفترة الدراسة المقترحة ،طرق اإلحالل المختلفة ،طرق اإلحالل ،تحديد العمر اإلقتصادي ،أساليب اإلقتصاد الهندسي لتحليل
مشاريع الخدمات العامة.

المرجع الرئيسي Sollivan , W.G, Bontadelli, J. A. Engneering Economy Prentce Hall :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

فيز 111

فيزياء 2

المحتوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

الفيزياء الحديثة  :نظرية بالنك وتكميم الطاقة ا إلشعاعية ،الخاصية الكهروضوئية ،أشعة إكس و ظاهرة كومبتون ،الخواص الموجبة
للمادة و دالة لموجة ،مبادئ ميكانيكا ،الكم ومعادلة شرودنجر ،التركيب الذري و دراسة الظاهرة النفقية ،نظرية الكم لإللكترونيات
الحرة في المعادن ،قوانين التوزيع اإلحصائية ،اهتزاز الشبكية و ا لخواص الحرارية للمواد الصلبة ،التوصيل الفائق .اإلهتزازات و
الموجات :اإلهتزازات البسيطة و المضمحلة و المقواه ،الحركة الموجية و الصوتيات ،تداخل و حيود واستقطاب الضوء.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر
مدن 111

المحتوى العلمـي للمقرر

David Halliday and Ropert Resnick-physics John wely

اسم المقرر
هندسة مدنية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

قياسات المسافات بالشريط و األجهزة اإللكترونية ،الميزانية ،التيودوليت قياس الزوايا .حسابات المناسيب و القطاعات الطولية و
العرضية .تحليل و ضبط الترافرسات و توق يع المنشآت .ضبط رأسية المنشآت .مبادئ التحليل اإلنشائي للمنشآت المحددة استاتيكيا.
أساسات المنشآت الخرسانية و الحديدية .الذبذبات واإلهتزازات في المنشآت نتيجة لعمل المعدات الثقيلة.

المرجع الرئيسي :

Tartaglione,Louis C.,Structural Analysis, McGraw Hill

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حسب 111

برمجة حاسبات

المحتوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

مقدمة في تحليل المشكالت و استنباط الخوارزمات و مفاهيم البرمجة بإستخدام لغة الباسكال أو لغة شبيهة ،المتغيرات .تعريف و
تخصيص البيانات العددية ،ال تمثيل الداخلي للبيانات العددية ،تحليل األخطاء في الحسابات العددية ،اإلدخال و اإلخراج،هياكل التحكم
الشرطية ،الهياكل التكرارية ،البرامج الفرعية و الدوال الفرعية و الدوال الرجعية ،التصميم التجزيئي للبرنامج ،معالجة المصفوفات،
الحروف و السالسل وأنواع البيانات األخررى ،كتابة برامج لحل مسائل هندسية.

Griffiths, D. V. and smith , IM, Numerical Methods for Engineering, CRC Press

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

ميك 111

هندسة ميكانيكية 1

المحتوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

ديناميكا الموائ ع  :مبادىء اساسية تعريف المائع  ,األبعاد و الوحدات ,اللزوجة ,الكثافة ,الشد السطحى ,معامل األنضغاط ,الحرارة
النوعية ,سرعة الصوت ,المائع الساكن ,الضغط و اجهزة قياسه ,القوى الهيدروستاتيكيه ,األسطح المغمورة ,دوران األوعية الحيوية
على سائل .المعادالت االساسيه لميكا نيكا الموائ ع  :كينماتيك السريان  ,مبدأالحجم التحكمى ,معادلة االستمرارية  ,معادلة كمية الحركة ,
معادلة الطاقة  ,معادلة بيرنولى  .التحليل البعدى و التشابة الديناميكى  :التجانس البعدى  ,طريقة باكنجهام  ,النسب الالبعدية  ,التماثل .
السريان فى القنوات المغلقة  :السريان الرقائقى و المطرب  ,القطر الهيدروليكى  ,معادلة الحركة ,نظام األنابيب البسيط ,الفواقد
الثانويه ,خطوط الميل الهيدروليكى وميل الطاقة .السريان األنضغاطى :سرعة الصوت و رقم ماخ ,الخواص الساكنة و السريان ثابت
األنتربيا ,السريان خالل القنوات متغيرة مساحة المقطع ,السريان خالل النفاثات ,الموجات التصادمية العمودية .السريان على األجسام
المغمورة :نمو الطبقة الجدارية و انفصالها ,قوى الجر على األجسام ثنائية البعد ,قوى الرفع على القطاعات األنسيابية .السريان غير
اللزج :معادلة نافيير ,ستوك ,معادالت السريان ثنا ئى البعد غير اللزج ,دالة األنسياب و جهد السرعة ,السريان غير الدوامى ,معادلة
البالس و مجاالت السريان المختلفة ,خلط انسيابين او اكثر ,األنسياب حول اسطوانة مستديرة و على قطاع انسيابى.

المرجع الرئيسي Roberson Crowe, Engineering Fluid Mechanics, Houghton Mifflin Co.:

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 111

القياسات الكهربية 1

المحتوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

تعريفات أساسية ،الدقة ،أنواع األخطاء ،الطرق اإلحصائية ،تصنيف وخواص أجهزة القياس ،توافق المعاوقات ،اإلستجابة الديناميكية،
أجهزة الملف المتحرك ،أجزة الحديد المتحرك،األجهزة الكهروديناميكية ،األجهزة الحثية.

المرجع الرئيسي sawhny,g., an,introduction to electrical and electrical measurment:

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 111

هندسة إلكترونية

المحتوى العلم ـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2:

الترانزيستورات ثنائية القطبية  :تركيبها ,عملها ,انواعها ,خواص التيار مع الجهد ,جهد األنحياز ,انحياز القاعدة ,المشع ,تغذية خلفية
للمجمع ,نقطة التشغيل .ترانزيستورات الوصلة بتأثير المجال :تركيبها ,عملها ( المناطق  :الخطية ,االخطية ,التشبع ) ,خواص التيار مع
الجهد ,طرق األنحياز .ترانزيستورات تأثير المجال مع نوع المعدن -اكسيد -شبه موصل بنوعيها :تركيبها ,عملها ,خواص التيار مع
الجهد ,طرق األنحياز .ترانزيستورات متممة لنوع معدن – اكسيد – شبه موصل  :تركيبها ,استخدامها لبوابات منطقية .تطبيقات
بأستخدام ترانزيستورات تأثير المجال :مصدر تيار ثابت ,مقاومة ,تطبيقات اخرى متنوعه .نبائط شبه موصل اخرى :موحد السيليكون
المحكوم( تركيبه ,عمله ,تطبيقاته)  ,مفتاح السيليكون المحكوم ,الثالوث الخ....

المرجع الرئيسي Jacob Millman and Arvin Grabel, Microelectronics, McGraw Hill, 1987:

الفــرقـة الثـانيـــة
الرقم الكودي للمقرر
ريض 211

المحتوى العلم ـي للمقرر

اسم المقرر
رياضيات 3

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

دوال المتغير المركب و تشتمل على شروط كوشي ،ريمان و التحويالت المركبة و المتسلسالت و التكامل المركب بإستخدام البواقي
وتطبيقه على التكامالت الحقيقية ،حل المعادالت التفاضلية بالمتسلسالت ،الدوال الخاصة و تشتمل على دوال جاما و بيتا و بسل ولجندر
و متسلسالت بسل و لجندر ،البرمجة الخطية وتشتمل على الحل الهندسي و طريقة سمبلكس مع بعض التطبيقات ،االحتماالت و
االحصاء و تشتمل ع لى المتغيرات العشوائية و المتصلة و الدوال اإلحتمالية و التوزيعات اإلحتمالية و اإلستقراء اإلحصائي و إختبار
الفروض اإلحصائية ،التحليل العددي و يشتمل على حل المعادالت الجبرية غير الخطية ومجموعة المعادالت الخطية وغير الخطية و
طرق حل المعادالت التفاضلية العادية و الجزئية.

المرجع الرئيسي Kreysig, E.-Advanced Engineering MAthimatics, John Wiley:

الرقم الكودي للمقرر
كهق 211

المحتـوى العلمـي للمقرر

اسم المقرر
القياسات الكهربية 2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

قياس الجهد والتيار الكهربي ،قياس القدرة الكهربية،قياس الطاقة و الشحنة الكهربية ،قياس التردد و معامل القدرة ،قياس الكميات
الطبيعية غير الكهربية ،جهاز األوسيلوسكوب و إستخداماتها ،قناطر التيار المستمر و إستخداماتها ،قناطر التيار المتردد و
إستخداماتها ،تح ديد أماكن األخطاء في الكابالت الكهربية ،قياس الكميات الطبيعية كهربيا ،قياس اإلستطالة ،قياس درجة الحرارة ،قياس
اإلزاحة ،قياس القوة و الضغط ،القياسات الضوئية .محوالت المعلومات :المحول من رقمي إلى تماثلي و العكس ،المحول من جهد إلى
تردد ،األجهزة الرقمية.

المرجع الرئيسي frank, an introduction to electrical instrumention an measuring system :
mcgraw hell

الرقم الكودي للمقرر
كهت 211

المحتوى العلمـي للمقرر

اسم المقرر
مجاالت كهرومغناطيسية

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 4 :

تحليل المتجهات ،قانون كولوم ،شدة ا لمجال الكهربي ،الحث الكهربي ،قانون جاوس ،التفرق ،الطاقة و الجهد الكهربي،
الكهربية ،المقاومة الكهربية  ،العازل الكهربي ،السعة الكهربية ،تخطيط المجاالت الكهربية ،معادالت بواسون و البالس،
المغناطيسية الثابتة ،قانون أمبير ،القوى المغناطيسية ،ال مواد المغناطيسية ،الدوائر المغناطيسية ،المحاثة المغناطيسية،
المغناطيسية المتغيرة مع الزمن ،معادالت ماكسويل ،الموجات الكهرومغناطيسية المستوية في الفراغ ،انتشار
الكهرومغناطيسية المستوية في المادة ،اإلنعكاس و اإلنكسار.

الموصلة
المجاالت
المجاالت
الموجات

المرجع الرئيسي hayt,williamh.,engineering electromagnetics,mcgraw hell :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 211

دوائر كهربية 2

المحتوى العلم ـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

مقدمة لتحويالت البالس ,تحويالت البالس فى تحويل الدوائر الكهربية دالة اإلنتقال  ,متسلسالت فوريير ,الشبكات ثنائية المنفذ ,برامج
تحليل الدوائر عن طريق الحاسب اآللى.

المرجع الرئيسي :

Electric Circuits , James W Nilsson – Susan A. Riedel – Prentice Hall

الرقم الكودي للمقرر
ميك 211

المحتـوى العلم ـي للمقرر

اسم المقرر
هندسة ميكانيكية 2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

المائع العامل ،الغاز ا لمثالي ،القانون األول للديناميكا الحرارية ،العمليات اإلنعكاسية ،العمليات غير اإلنعكاسية .القانون الثاني للديناميكا
الحرارية ،الدورات لحرارية ،الدورات البخارية ،اإلنتربيا ،الوقود و ا إلحتراق ،انتقال الحرارة بالتوصيل ،الحمل القسري ،انتقال الحرارة
باإلشعاع ،المبادالت الحرارية ،منشآت توليد الطاقة ،الدورات الحرارية تحليلها و توقيعها على خرائط الخصائص للمواد النقية،
الوحدات البخارية ،الغاليات ،التوربين البخاري ،المكثفات ،المضخات ،وحدات غازية و مركبة ،مكونات وأداء التوربين الغازي،
الضواغط الهوائية ،الدورات المركبة ،غاليات استرجاع الحرارة من غازات التوربين الغازي .وحدات الديزل ،مكونات وأداء محرك
الديزل .منشآت توليد الطاقةالمائية ،وحدات توربينات مائية ،المكونات و األداء.

المرجع الرئيسي :

Van Wylen , G.J and Sonntag R.E Fundamentals Of Classical
Thermodynamics , John Wiley

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 211

دوائر منطقية

المحتـوى العلم ـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس2 :

مراجعة النظم الرقمية :األسلوب ا لوضعي ،النظام الثنائى ،التحويل بالنسبة لألساس ،النظام الثماني ،النظام السداسي عشر ،األرقام
السالبة ،نظم تشفير األرقام .دوال التحويل :بديهيات و نظريات و المعامالت الرئيسية  ،تحليل و تركيب دوال التحويل  ،الدوال ناقصة
التحديد ،التصميم بإستخدام بوابات ناند( ، )NANDونور( .)NORنبائط التخزين :تخزين بت واحدة ،قالب  ،SRقالب  ،JKقالب ،D
قالب ، Tجداول اإلثارة .دوائر التتابع :جداول الحاالت و اإلنتقال ،تصميم النظم الرقمية ،العدادات ،مسجالت اإلزاحة .موضوعات
متنوعة :الجامع ،الطارح ،المشفر ،فاكك الشفرة ،المنتقيات والمنتقيات العكسية  ،الذاكرات (ذاكرة القراءة فقط ،ROMذاكرة الوصول
العشوائي ،PLAالصفوف المنطقية المبرمجة  )RAMمقدمة للمعالج الدقيق.

المرجع الرئيسي Farahat, H.A Digital design and Computer Organization CRCpress:

الرقم الكودي للمقرر
كهق212

المحتوى العلم ـي للمقرر

اسم المقرر
تحويل الطاقة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

الطرق التقليدية لتحويل الطاقة :مقدمة ،مصادر الطاقة ،نظم القوى الكهربية ،الطرق الكهروميكانيكية لتحويل الطاقة ،المحوالت و
المولدات الكهربية ،قانون فاراداى ،قانون لورنتز ،المولد الكهربي األساس ي ،المحرك الكهربي األساسى ،النظم ذات التنبيه المغناطيسي،
النظم ذات التنبيه النغناطيسي من أكثر من مصدر ،المعادالت الديناميكية لتحويل الطاقة ،المجال المحافظ ،المجاالت المغناطيسية
المرتبطة ،العزم و الطاقة المغناطيسية المختزنة ،مكمل الطاقة و حساب العزم ،ماكينة المعاوقة ،النظم الدوارة ذات التنبيه من أكثر من
مصدر ،النظم الكهروستاتيكية ،الطرق المتجددة لتحويل الطاقة :الطاقة الشمسية ،الخاليا الشمسية ،البطاريا ت ،المولدات التي تعمل
بطاقة الرياح.

المرجع الرئيسي Fitzgerald,a.e:kingsley.c and unans,d,electric machinery-ffth edition,Mcgraw :
hill

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

حسب 211

تطبيقات الحاسبات

المحتوى العلم ـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

حل الدوائر الكهربية ببرامج الحاسبات المتقدمة مثل(  ( PSpiceتحليل الدوائر الكهربية ونظم القوى واآلالت الكهربية ونظم التحكم
بإستخدام برامج حاسبات متطورة ( . ( MATLab

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 213

نظم التحكم 1

المحتوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

أساسيات بناء نماذج األنظمة .األنظمة الميكانيكية و الكهرب ية و الكهروميكانيكية .النماذج البارامترية (دخل ،خرج وفضاء الحالة).
محاكاة األنظمة وحساب خرج النظام الناشئ عن بعض أنواع الدخل القياسية  .العالقة بين إستجابة النظام الديناميكية و مكوناته
الفيزيائية  .النماذج غير البارامترية ( اإلستجابة الترددية  ،اإلستجابة للنبضة أو الخطوة )  ،النماذج غير الخطية و طرق تقريبها
بنماذج خطية  .النماذج الموزعة  .أنظمة الموائع ( األنظمة الهيدروليكية  ،األنظمة النيوماتية )  .األنظمة الحرارية  .أمثلة عملية
لألنظمة الديناميكية  .القياس و التحكم فى أنظمة التحكم المغلقة  .المكونات المستخدمة لقياس الكميات الفيزيائية  .الخصائص
اإلستاتيكية و الديناميكية لمكونات القياس  .مقاييس اإلزاحة و السرعة والعجلة  .مقاييس اإلنفعال و إستخدامه فى قنطرة ( وتستن ) .
مقاييس الحرارة  .مقاييس الضغط والسريان والمستوى للموائع  .تكييف اإلشارات التناظرية و طرق نقلها  .وسائل التحويل تناظرى /
رقمى فى أنظمة التحكم الرقمى  .المواجهة بإستخدام كروت التناظرى  /رقمى للناقل القياسى بالحاسب الشخصى ومداخل التوازى
والتوالى و محركاتها  .الحاكمات المبرمجة واألشكال السلمية  .مواجهات القوى ( مكبرات القوى  ،الثيرستور و دوائر التحكم به ) .
صمامات التحكم بالموائع  .الحاكمات الثالثية (  ( PIDاإللكترونية و النيوماتية .

المرجع الرئيسي Curtis Johnson, Process Control Instrumentation Technology, Prentice Hall :

الرقم الكودي للمقرر
كهق 214

المحتوى العلم ـي للمقرر

اسم المقرر
نظم توليد القوى الكهربية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

إقتصاديات التوليد و التشغيل :منحنيات األحمال الكهربية ،أنواع األحمال الكهربية و تغيير الطلب ،التباين بين األحمال ،معامل التباين،
تخطيط المحطات الحرارية و المحطات المائية ،محطات الديزل ،المحطات الغازية ،المعدات األساسية وأنواعها ،المعدات المعاونة،
تجهيزات قطبان التوصيل ،أقتصاديات منشآت القوى الكهربية ،التكلفة األساسية ،تكلفة التشغيل ،التعريفات ،إختيار نوع المحطة ،و
قدرتها ،و قدرات الوحدات ووحدات اإلحتياطي الدائر و العام ،مقارنات إقتصادية و البدائل ،التعريفات ،الطرق المختلفة بمحاسبة
المستهلك ،تأثير معامل ال قدرة المنخفضة ،تحسين معامل القدرة ،معامل القدرة المثالي إقتصاديا ،التشغيل المثالي لنظم القوى الكهربية،
نماذج أسعار الوقود للمحطات الحرارية ،التشغيل األمثل للمحطات الحرارية ،إدخال حساب الفقد ،التشغيل األمثل للمحطات المائية،
مصادر الطاقات المتجددة  :الطاثقة الشمسية ،طاقة الرياح ،األنواع األخرى من الطاقات المتجددة.

المرجع الرئيسي Berrie, T.W., Power System Economics, Peregrinus Publishers :

الفــرقـة الثــالثــة
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 312

نظم التحكم2

المحت ـوى العلم ـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

سكشن 2:

مقدمة  ،ديناميكا النظم الكهربية ،ديناميكا النظم الميكانيكية ،النماذج الرياضية للنظم الكهربية و الميكانيكية  ،التماثل بين النظم الكهربية
و الميكانيكية ،كتابة معادالت النظ م ،استنباط النماذج الخطية ،استنباط النماذج الرياضية مع النتائج العملية ،طريقة متغيرات الحالة،
مكونات نظم التحكم اآللي ،التحويل إلى منطقة التردد ،التمثيل باألشكال التكعيبية ،أشكال سريان اإلشارات ،معايير اإلستقرار ،طرق
اإلستجابة للتردد ،أشكال بودي ،معيار و خ اصية نيكويست ،طريقة جذور المحل الهندسي ،معادلة نظم التحكم بإستخدام طريقة جذور
المحل الهندسي ،معيار الفصل بين المناطق ،معادلة نظم التغذيةالمرتدة ،أشكال اإلستجابة للتردد ،التحكم اآللي في التنبيه للمولدات
الكهربية و تصميم أجهزة الموازنة ،التحكم في الحمل و التردد ،طريقة ليبانوف الثانية.

المرجع الرئيسي franklin,g.f. and ponell,d,digital control of dynamic systems, Addison wesley :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 311

اآلالت الكهربية 1

المحتـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

سكشن 2 :

المح والت الكهربية  :النظرية و التصميم ،المبادئ األساسية في المحوالت الكهربية ،محول القدرة ،أشكال المتجهات ،تيار المغنطة
وفاقد القلب المغناطيسي ،الدوائر المكافئة ،الكفاءة ،تنظيم الجهد ،المحوالت ثالثية الطور ،التوصيالت المختلفة للمحوالت الثالثية،
المحوالت الذاتية ،إختبار المحوالت ،تصميم المحولت.
آالت التيار المستمر :النظرية و التصميم ،توليد القوة الدافعة الكهربية ،القوة  ،العزم ،الدائرة المغناطيسية في ماكينات التيار المستمر،
ملفات عضو التحويل ،رد فعل عضو التحويل ،الطاقة في المجال المغناطيسي ،الكفاءة ،اختبار ماكينات التيار المستمر ،الكفاءة.

المرجع الرئيسي chapan,s.j,electric machinery fundamentals,mcgraw hill :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 311

هندسة الجهد العالي

المحتـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

مقدمة عن توليد ونقل القوى الكهربية ،المميزات و نواحي القصور في إستخدام الجهد العالي لنقل القوى الكهربية ،توليد الجهد العالي
المستمر و توليد الجهدالعالي المتردد ألغراض اإلختبارات الكهربية ،توليد الجهد العالى ذو التردد العالي لإلختبارات الكهربية ،توليد
الجهد العالى ذو الموجات النبضية و مولد النبضات ،أنواع العازل الكهربي ،معامل الجهد العالي ،طرق قياس الجهد العالي ،أنواع
العازل الكهربي في محطات التوزيع ،المواد العازلة و شكل العازل،طرز العازل ،العوامل المؤثرة على أداء العازل الكهربي ،إختبار
العازل الكهربي ،العازل الكهربي الثابت ،اختبار العازل الكهربي ،اإلنهيار الكهربي في الغازات ،معامل التأين و اإلندماج ،الغازات
السالبة كهربيا ،اإلنهيار الكهربي في السوائل و المواد الصلبة ،التفريغ الهالي ،الطرق الحسابية في الجهد العالي ،الكابالت األرضية،
الكابالت أحادية و ثالثية القلب ،اإلجهاد الكهربي في ا لكابالت ،الدوائر المكافئة للكابالت ،كابالت الجهد العالي ،الخواص الحرارية
للكابالت ،نظم التأريض.

المرجع الرئيسي Abdelsallam , Anis, h,elmorshedy,a and radwan,r,high voltage engineering :
marcel dekkar

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 313

نقل و توزيع الطاقة

المحتـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

د رس 2 :

مقدمة عامة  ،تمثيل نظم القوى الكهربية  ،ثوابت و نماذج خطوط نقل القوى الكهربية  ،المعوقات على التوالى  ،السعة الكهربية ،
وتمثيلها على التوازى مع الخطوط  ،عالقات الجهود و التيارات فى خطوط نقل القوى الكهربية ،خواص األداء لخطوط نقل القوى
الكهربية  ،المركبات المتماثلة  ،األخطاء غير المتماثلة على خطوط نقل القوى الكهربية  ،مقدمة عن الكابالت األرضية  ،تصميم خطوط
نقل القوى الكهربية  ،التصميم الميكانيكى للخطوط  ،خطوط الجهد الفائق  ،خطوط نقل القوى الكهربية الهوائية بإستخدام التيار
المستمر  ،الكابال ت الكهربية المعزولة  ،تعيين األخطاء فى الكبالت األرضية  ،تصميم نظم التوزيع للطاقة الكهربية  ،محطات المحوالت
والمفاتيح  ،مقدمة عن تخطيط نظم القوى الكهربية .

المرجع الرئيسي stevenson,w.d.elementso of power system analysis third edition,mcgraw hill :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 311

المعالجات الدقيقة

المحتـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

مقدمة :تقييم وبيان ألهمية المعالج الدقيق ،الهيكل العام والمكونات الداخلية ووح دة البيانات و العناوين ووصالتها وكذا وحدات التحكم
و التزامن .لغة التجميع :األساسيات والبرمجة .نظم المعالج الدقيق :اإلتصال بين المكونات ،اإليقاف وأساليب خدمة اإليقاف .اإلتصال
بمكونات خارجية :الرقائق القابلة للبرمجة ،نظم تجهيز اإلشارة و معالجة البيانات ،التطبيقات في مجال التحكم والقياسات والوقاية في
مجال هندسة القوى واآلالت الكهربية.

المرجع الرئيسي Triebel, Walter A. and Singh Avater, The 8088 and 8086 Microprocessors: :
Programming, Interfacing, Software, Hardware and Applications, 4th Ed., Prentice Hall.

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

إنس 311

إدارة المشروعات

المحتـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المصطلحات المستخدمة في إدارة المشروعات ،مراحل المشروع ،العالقات بين أطراف المشروع ومسئولياتهم ،مسئوليات مرحلة
التنفيذ ،اإلنتاجية ،إدارة الجودة في المشروعات.

المرجع الرئيسي Gray, R. & Larson, K. Project Management – McGraw Hill:

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 314

اإلختبارات الكهربية 1

المحتـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

مجموعة تجارب تطبيقية للمقررات الكهربية التي يدرسها الطالب في الفرقتين األولى و الثانية :الدوائر الكهربية :و تشمل تطبيقات
على قانون أوم ،تطبيقات على قانونى كيرشوف،التوصيل على التوالى و على التوازي ،تطبيقات على نظريات الدوائر الكهربية للتيار
المستمر ،تطبيقات على نظريات الدوائر الكهربية ل لتيار المتردد ،الدوائر المرتبطة مغناطيسيا ،المرشحات الكهربية ،الحاالت العابرة في
الدوائر الكهربية ،تغيير التردد ،أجهزة و قياسات كهربية :و تشمل التعرف على أنواع أجهزة القيا الكهربية و إستخداماته  ،تحويل
الطاقة للتعرف على بنية الماكينات الكهربية  ،تجارب على ماكينات التيار المستمر ،تجارب مبدئية على المحوالت الكهربية.

المرجع الرئيسي laboratory instructions , manuals , catalogues, data books :

الرقم الكودي للمقرر
كهق 315

المحتـوى العلمـي للمقرر

اسم المقرر
اآلالت الكهربية 2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

الماكينات المتزامنة :النظرية و التصميم :مقدمة ،الماكينات المتزامنة ذات الدوار اإلسطواني و ذات األقطاب البارزة ،األداء كمولدات و
محركات كهربية ،أشكال المتجهات في الماكينات المتزامنة ،األداء المستقر اإلعتيادي ،تنظيم الجهد ،توصيل الماكينات المتزامنة على
التوازي ،أداء الماكينات المتزامنة عند التوصيل على قطبان النهائية ،منحنيات  ،Vخواص زاوية القدرة ،نظرية ردى الفعل ،خواص
األداء مع فتح الدائرة و قصر الدائرة ،األداء عند معامل قدرة صفر ،خرائط األداء للمولدات المتزامنة ،قطبان التخميد ،إختبار الماكينات
المتزامنة ،بنية الماكينات المتزامنة ،تصميم الماكينات المتزامنة.
الماكينات الحثية :النظرية و التصميم :مقدمة ،بنية الماكينات الحثية ثالثية الطور ،الدائرة المغناطيسية ،أنواع الملفات في ماكينات
التيار المتردد ،المحركات الحثية ذات حلقات اإلنزالق ،المحركات ذات القفص ،نظرية األداء ،القوة الدافعة الكهربية ،التيارات ،العزم،
الدوائر المكافئة ،منحنيات العزم و اإلنزالق ،التمثيل بالمتجهات ،الشكل الدائري ،بدء الحركة ،أنواع المحركات ذات العزم العالي،
تصنيف المحركات الحثية ،خواص األداء مع وجود توافقيات التردد ،األداء كمولد حثي ،منظم الجهد الحثي ،مغير الطور ،التحكم في
المحركات الحثية ،المحركات الحثية أحادية الطور ،نظرية المجاالت الدوارة ،طرق بدء الحركة في المحركات الحثية األحادية ،المحركات
صغيرة القدرة ،اختبار المحركات الحثية ،تصميم المحركات الحثية.

المرجع الرئيسي chapan,s.j,electric machinery fundamentals,mcgraw hill:

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 316

تحليل نظم القوى 1

المحتـوى العلم ـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس2:

المركبات المتماثلة ،تركيب المتجهات الزمنية غير المتماثلة من مركباتها المتماثلة ،القدرة الكهربية بداللة المركبات المتماثلة ،
المتتابعات الموجبة و السالبة و الصفرية ،األخطاء غير المتماثلة في نظ م القوى الكهربية ،األخطاء التي تحدث على التوازي ،األخطاء
التي تحدث على التوالي مع نظم القوى الكهربية ،مصفوفات الشبكات ،مصفوفات السماحية و مصفوفات المعاوقة في الشبكات
الكهربية ،دراسة سريان األحمال ،معادالت سريان األحمال ،طريقة جاوس سيدل ،طريقة نيوتن رافسون ،و الطرق التقريبية ،طريقة
الفصل ،محوالت التنظيم.

المرجع الرئيسي Elgerd, O., Electric Energy System Theory : An Introduction , Mcgraw Hill:

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 313

إلكترونيات القوى 1

المحتـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

مقدمة إلى إلكترونيات القوى ،مقاومات التيار للقدرة العالية ،الثايرستور :التركيب  ،الخواص ،اإلستخدام في دوائر تقويم التيار ،دوائر
اإلشعال ،إستخدام ترانز ستور القدرة كمفتاح كهربي سريع التشغيل ،دوائر التحكم في إزاحة الطور ،مقوم التيار ذو التحكم في الطور،
المفاتيح الكهربية اإلستاتيكية.

المرجع الرئيسي Rashed , M.H., Power Electronics , Circuits , Devices And Applications, :
Prentice Hall

الرقم الكودي للمقرر
كهق 318

المحتـوى العلمـي للمقرر

اسم المقرر
نظم الحماية و الوقاية 1

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

هندسة الوقاية :مقدمة ،تأثير قصر الدائرة على نظم القوى الكهربية ،المكونات األساسية لنظم الوقاية ،محوالت التيار ،محوالت الجهد،
أنواع مرحل الحماية ،المرحل الكهروميكانيكي و المرحل اإلستاتيكي ،أنواع المرحل الكهروميكانيكي ،أنواع الوقاية في نظم القوى
الكهربية ،الوقاية التفاضلية في نظم القوى الكهربية ،الوقاية في نظم الحلقة األساسية ،وقاية خطوط التغذيةالمتصلة على التوازي.

المرجع الرئيسي Horowitz, S.H. and Phdk, A.G., Power System Relaying , John Wiley:

الفرقة الرابعـة
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 411

اإلختبارات الكهربية 2

المحتـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

مجموعة تجارب تطبيقية للمقررات الكهربية التي يدرسها الطالب في الفرقتين الثانية و الثالثة :وتشمل تجارب موسعة على ماكينات
التيار المستمر ،و المحوالت الكهربية أحادية و ثالثية الطور ،نقل و توزيع القوى الكهربية ،تجارب على نماذج خطوط نقل القوى
الكهربية ،هندسة الجهد العالى إختبارات العزل الكهربي بأشكال مختلفة ،إستخدام معدات الجهد العالي ،الكابالت الكهربية ،إستخدامات
الطاقة الكهربية ،محركات الجر الكهربي ،إلكترونيات القوى ،تجارب على مقوم التيارو دوائر الثايرستور لتقويم التيار.

المرجع الرئيسي laboratory instructions , manuals , catalogues, data books: :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 414

المشروع

المحتـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس - :

يقوم مجموعة من الطالب بدراسة موضوع معين ليحصلوا على معرفة عميقة من خالل المراجعة لما نشر فى الموضوع والخبرة
العلمية

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 411

اآلالت الكهربية 3

المحتـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس2 :

آالت كهربية خاصة :نظرية اآلالت الكهربية الدوارة أحادية الطور ،المحركات ثنائية الطور ،المحركات الحثية أحادية الطور ،الملفات و
التوصيالت  ،المحركات الحثية ذات الطور المنقسم:األداء و الوقاية ،المحرك ذو المكثف لبدء الحركة ،المحرك ذو المكثفين ،المحرك ذو
القطب المظلل ،المحرك ذو الفنحان المسحوب ،المحرك الخطي ،المحركات المتزامنة ،محركات المفاعلة ،محركات التخلف
المغناطيسي ،المحركات ذات األقطاب ال مغناطيسية الدائمة ،محرك المفاعل الحاث ،محرك الخطوة ،المحرك العام ،محركات التيار
المستمر لإلستخدامات الخاصة ،نظم التسيير الكهربي ذات السرعة المتغيرة ،محركات التحكم في الموضع ،إختيار المحركات المناسبة
ألغراض الإلستخدام.
التسيير الكهربي :خصائص السرعة و العزم للتسيير الكهربي  ،التحكم في السرعة للتسيير الكهربي ،أشكال خاصة من التسيير
الكهربي ،الشروط العابرة في التسيير الكهربي ،التحكم اآللي في التسيير الكهربي ،أنظمة التحكم المفتوحة و المغلقة.

المرجع الرئيسي chapan,s.j,electric machinery fundamentals,mcgraw hill:

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 412

تحليل نظم القوى 2

المحتوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

الحاالت العابرة في نظم القوى الكهربية ،األنواع ،الدوائر المكافئة للمكونات األساسية في نظم القوى الكهربية ،النظم الخطية المتعددة
الم اكينات ،الحد األعلى للقدرة ،وحدود األحمال ،النماذج الرياضية للمكونات األساسية في نظم القوى الكهربية ،المتجهات الزمنية ،
النظم المبسطة ،نظم التحكم في تيار التنبيه ،و السرعة في الماكينات المتزامنة  ،التمثيل باألشكال التكعيبية ،معايير مبسطة لإلستقرار
العابر ،معايير تساوي المساحة ،الحلول الرقمة للمعادالت الكهروميكانيكية للجزء الدوار في الماكينات المتزامنة ،اإلستقرار الديناميكي
في النظم ،تحليل النظم غير ذات التحكم ،تصميم نظم الموازنة في نظم القوى الكهربية ،تحليل نظم القوى الكهربية مع وجود أجهزة
التحكم ،إستقرار ا لجهد الكهربي لألحمال الكهربية ونظم القوى  ،معايير اإلستقرار لألحمال و الجهود الكهربية ،ظاهرة انهيار الجهد في
شبكات القوى الكهربية.

المرجع الرئيسي El-Sadek, M.Z., Power System Voltage Stability and Power , Mukhtar press:

الرقم الكودي للمقرر
كهق 414

المحتـوى العلمـي للمقرر

اسم المقرر
إستخدامات الطاقة الكهربية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 1 :

نظم الجر الكهربي ،الخواص الميكانيكية و الكهربية لنظم الجر الكهربي ،منحنيات السرعة ،المحركات المستخدمة في الجر الكهربي،
العمليات الكهربية أثناء الحركة ،نظم التحكم الحديث في المحركات ،اإلضاءة اإلصطناعية :المتطلبات ،خواص الضوء ،المعايير
القياسية ،أنواع اللمبات و الكشافات ،منحنيات اإلضاءة ،تثبيت الكشافات و اللمبات و توصيالتها بادئ اإلشعال للمبات الغازية .التسخين
الكهربي ،الوسائل ،أسالك المقاومة ،األفران الكهربية لصهر المعادن .اللحام الكهربي :اللحام بالقوس الكهربي ،محوالت و المولدات
الكهربية للحام ،لحام النقط .عمليات التحليل الكهربي ،الطالء بالمعادن ،النقل الكهربي ،الروافع و األوناش ،المصاعد الكهربية ،السيور
الناقلة ،مصانع الورق و القماش ،المناجم و التعدين.

المرجع الرئيسي Wood, A.J.and Woolenberg, B.F.,Power Generation, Operation and Control, :
John Wiley

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 415

إلكترونيات القوى 2

المحتوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

التحكم في الجهد في دوائر التيار المتردد :المتحكم في الجهد أحادي الطور ،المتحكم في الجهد ثالثي الطور ،التحكم في زاوية الطور
لمتحكم التيار المتردد ،طرق إيقاف التوصيل في دوائر الثايرستور ،اإليقاف الطبيعي للتوصيل في الثايرستور ،اإليقاف اإلجباري
للتوصيل في الثايرستور ،المبادئ األساسية ،الدوائر ،دوائرالقاطع المتناوب في التيار المستمر ،دوائرالقاطع المتناوب في ذات
الثايرستور الواحد ،دوائرالقاطع المتناوب في ذات ثايرستورين،دوائر التحويل من تيار مستمر الى تيار متردد ،الدوائر األحادية ،الدوائر
ذات القناطر ،التسيير الكهربي بإستخدام التيار المستمر ،التسيير الكهربي بإستخدام التيار المتردد.

المرجع الرئيسي Rashid, M.H., Power Electronics, Circuits, Devices and Applications, :
Prentice Hall

الرقم الكودي للمقرر
كهق 416

المحتوى العلمـي للمقرر

اسم المقرر
نظم الحماية و الوقاية 2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

فلسفة الوقاية الكهربية و بعض اإلعتبارات األساسية ،وقاية خطوط نقل القوى الكهربية ،الخطوط القصيرة ،الخطوط متوسطة الطول،
الخطوط الطويلة ،مرحالت التيار لتوازن المسافة .وقاية الماكينات الدوارة :وقاية مولدات التيار المتردد بإستخدام مرحالت التيار ،وقاية
ال مولدات ضد فقد تيار التنبيه ،وقاية المحوالت الكهربية ،مصادر تغذية مرحالت التيار ،هندسة القطع :قواطع الدوائر :األنواع ،البنية،
األداء ،المقننات ،قطع تيارات األخطاء وتكون القوس الكهربي في القاطع ،إختبارات قواطع الدوائر ورسوم األوسيلوسكوب أثناء
اإلختبار ،اإلختبارات المباشرة وغير المباشرة لقواطع الدوائر ،زيادة الجهد الكهربي أثناء عمليات القطع ،السعة الكهربية أثناء عمليات
تشغيل المفاتيح.

المرجع الرئيسي Horowitz, S.H. and Phadk, A.G., power System Relaying, John Wiley:

الرقم الكودي للمقرر
إنس 411

المحتـوى العلمـي للمقرر

اسم المقرر
دراسات بيئية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

تعريف البيئة  :هى المحيط الحيوى لإلنسان و المؤثرات المختلفة عليه .المؤثرات اإلنسانية للمشروعات :تطوير  ،تنمية  ،مؤثرات
إقتصادية  ،مؤثرات إجتماعية  ،مؤثرات ثقافية  ،مؤثرات جمالية  ،الى جانب العوامل الصحية و النفسية  .نوعية المشروعات :
مشروعات عمرانية( سكنية  ،سياحية  ،تجارية ومبانى عامة  .... ،الخ ) ،مشروعات المرافق العامة ( محطات كهرباء ومعالجة ،
شبكات تغذية وصرف  ،شبكات طرق و سكك حديدية  ،خزانات و سدود وترع و مصارف  ...الخ )  ،مشروعات صناعية مختلفة (
مصانع نسيج وحديد وأسمنت و سجاد وسيراميك ومصانع غذائية ومصانع أجهزة كهربية و صناعة السيارات ...الخ )  ،األثر البيئى
للمشروعات  :األثر السلبى واإليجابى  ،المباشر و غير المباشر  ،تقييم التجارب المختلفة محليا ً و عالميا ً لتالفى اآلثار السلبية
للمشروعات على البيئة بصفة عامة  ،المعدالت المسموح بها لتوافق المشروعات مع البيئة .

المرجع الرئيسي  :صالح الحجار  ،دليل األثر البيئي في المشروعات الصناعية و التنمية ،مكتبة نهضة مصر 2111

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 413

مواصفات قياسية

المحتـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

أنواع المواد القياسية للمحركات  ،الشروط القياسية للتشغيل و الخدمة  ،األبعاد القياسية  ،كود درجة الغلق و كود نظام التبريد و كود
طريقة التركيب للمحركات طبقا ً للمواصفة  ، IECكود تعليم أطراف المحركات طبقا ً للمواصفات  ، BS & IECالتفاوت القياسى فى
األداء  ،زمن بدء الحركة المسموح بها  ،عدد مرات بدء الحركة و عكسها المسموح به  ،مستويات اإلهتزازات طبقا ً لـ  ، ISOمستوى
الضوضاء  ،أنواع اإلستخدام للكونتاكتور  ،تصميم دوائر تشغيل المحركات طبقا ً لـ  ، NECاإلختبارات القياسية للمعدات الكهربية (
كابالت – مصهرات – محوالت – مفاتيح – كونتاكتورات  ) ... ،الطرق المختلفة للتعارف بين األشخاص – إستعماالت بعض األفعال
ذات المعانى المتشابهة – الحساسية و الدبلوماسية فى الطلبات.

المرجع الرئيسي  :الكود المصرى -الكود الدولى

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 411

برامج حاسبات متقدمة

المحتـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

إستخدام برمجة الـ  MatLabفى إستخدام أنظمة التحليل العددى فى دراسة وتحليل أنظمة القوى الكهربية.
مقدمة عن برمجة و إستخدام صندوق األدوات الخاص ببرنامج الـ  - Simulinkإستخدام برنامج الـ  Simulinkفى تمثيل و تحليل
أنظمة التحكم المختلفة  -إستخدام برنامج الـ  Simulinkفى تمثيل الماكينات الكهربية المختلفة ودراسة أنظمة التحكم فيها

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

إنس 411

تشريعات و عقود

المحتـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس - :

يهدف البرنامج إلى تبصير الطالب بشكل عام بمسئوولياتة وحقوقة المهنية طبقا ً للقوانين السارية ولوائحها التنفيذية التى تنظم العمل
الهندسي فى جميع تخصصاته  .كما يستعرض ويشرح نظريا ً وتطبيقيا ً هذة القوانين و اللوائح ويخضع مصادرها تحت يده للرجوع

إليها  .ويعطى البرنامج على األخص القوانين واللوائح الخاصة بنقابة المهندسين وإتحاد المقاولين وحماية البيئة ويركز البرنامج على
العالقة بين أطراف عقد المقاولة المحلى والدولى (مثل عقود الفيديك) طبقا ً للقانون المدنى واإلدارى وما ينشأ من مطالبات أو منازعات
أثناء تنفيذ األعمال وقرارات المهندس بشأنها وأساليب حل هذة المنازعات فى العقود المحلية والدولية وديا ً أو بالتحكم الخاص أو
المؤسسى .

المرجع الرئيسي :

المقـــررات االختيــارية
لشعبة هندسة القوي واآلآلت الكهربية
للفرقة الرابعة
أ -مقرر إختياري(  ) 1كهق 413


كهق  1- 413التخطيط في الشبكات الكهربية



كهق  2 – 413مصادر الطاقة المتجددة



كهق  3 – 413نظم التحكم الصناعي



كهق  4-413موضوعات خاصة في التحكم اآللي



كهق  5 -413تصميم األنظمة الكهربية في الصناعة والمباني



كهق  6 -413التوليد الكهربي من مصادر الطاقة المتجددة .



كهق  3 – 413موضوعات خاصة في توليد واستخدام القوى الكهربائية



كهق  8 -413موضوعات خاصة في تخطيط وتصميم نظم القوى الكهربية



كهق  4 – 413موضوعات خاصة في إلكترونيات القوى

ب  -مقرر إختياري(  ) 2كهق 418
 كهق  ( 1 -418نظم تحكم متقدمة فى القوى الكهربية ).
 كهق  ( 2 -418التركيبات الكهربية).
 كهق ( 3 -418تحليل وتصميم اآلالت الكهربية ).
 كهق  ( 4 – 418موضوعات متقدمة في اآلالت الكهربية ).
 كهق  ( 5 – 418التحكم بالحاسب ).
 كهق  ( 6 – 418تطبيقات هندسة الجهد العالي ) .
 كهق  ( 3 – 418عزل الجهد العالي ).
 كهق  ( 8 – 418موضوعات خاصة في هندسة الجهد العالي ).
 كهق  ( 4 – 418إلكترونيات القوى التطبيقية ).

المقررات االختيارية للفرقة الرابعة
مقــرر إختيـــاري ( )1كهق 413
الرقم الكودي للمقرر
كهق 1 -413

المحتـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
( التخطيط في الشبكات الكهربية )

محاضرة 2 :

درس 2 :

التخطيط إلمتداد الشبكة الكهربية ،الحسابات اإلقتصادية ،طرق التقويم اإلقتصادي ،التعريفة الثابتة ،المعدل السنوي الثابت للتحصيل،
متطلبات العائد ،التحليل اإلقتصادي و التنظيمي ،كتابة النموذج اإلقتصادي ،الحوافز التنظيمية ،إقتصاديات التوليد ،المحطات الحرارية،
المحطات الغازية ،تخطيط التوليد الكهربي ،الطرق المبدئية للتخطيط ،التوليد المبرمج ،البرمجة الديناميكية ،الطرق التقريبية ،التخطيط
مع وجود مصادر التوسع ،التخطيط المتكامل للتوليد واألحمال ،المشروعات المحدودة لتحسين الخدمة ،التخطيط مع وجود عوامل عدم
اليقين ،تخطيط النظم الضخمة لنقل القوى الكهربية ،طرق التخطيط لنقل القوى الكهربية ،نماذج نظم النقل ،أمثلة على تخطيط نظم نقل
القوى الكهربية.

المرجع الرئيسي Berrie. T. W., Power System Economics, Peregrinus Publishers.:

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 2 – 413

( مصادر الطاقة المتجددة)

المحتـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

الطاقة الشمسية – طاقة الرياح – الطاقة المائية – طاقة باطن األرض – الطاقة الحيوية – طاقة األمواج – النظم المشتركة – إدارة
الطاقة.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 3 – 413

نظم التحكم الصناعي

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 1 :

دوائر التحكم في العمليات – العمليات المتصلة – التدعيم بالحاسب – مكونات نظم التحكم – مشغالت – نمذجة العمليات – أجهزة
القياس اإلحساس – تطبيقات صناعية في مجاالت الصناعة المعدنية  ،األسمنت  ،النسيج والصناعات الغذائية .

المرجع الرئيسي :

Discrete-Time Control Systems , K.Ogata

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 4 – 413

موضوعات خاصة في التحكم اآللي

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 1 :

معالجة اإلشارات – التحكم بالحاسبات اإلشرافي – علم الروبوتيك – التحكم التطويعى – – النظرية المثلى للتحكم –بحوث العمليات
نظم تجميع البيانات – استخدام الذكاء الصناعي في التحكم .

المرجع الرئيسي :

Modern Control Engineering , K.Ogata

الرقم الكودي للمقرر
كهق 5-413

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
تصميم األنظمة الكهربية في الصناعة والمباني

درس 1 :

محاضرة 3 :

الصناعة  :الكهرباء في محطات اإلنتاج  ،الكهرباء في الزراعة  ،الكهرباء في المناجم  ،صناعة البترول  ،األوناش  ،الكهرباء في
المباني  :طرق التغذية الكابالت وملحقاتها  ،نظم توزيع اإلضاءة  ،المصاعد  ،مصادر الطاقة  ،أنظمة التيار –الكيمياء والميتالورجى
الخفيف .

المرجع الرئيسي :
الرقم الكودي للمقرر
كهق 6 -413

المحتوى العلمي للمقرر

Electrical Power , S.L.Uppal
عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
التوليد الكهربي من مصادر الطاقة المتجددة

درس 1 :

محاضرة 3 :

طاقة الرياح – المحطات المائية الصغيرة – الغاز الحيوي وتحويلة – مبادئ توليد – أنظمة الخاليا الفوتوفلتية –الطاقة الشمسية
القوى الكهربية من طاقة باطن األرض .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر
كهق 3-413

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
موضوعات خاصة في توليد واستخدام القوى الكهربية

محاضرة 3 :

درس 1 :

تحويل الطاقة واإلدارة – تحويل الطاقة في نظم اإلضاءة – تكاليف الطاقة – تحويل الطاقة والصناعة التوليد المركب – صيانة محطات
التوليد والمحطات الفرعية – حسابات أحمال القوى في المناطق المختلفة .

المرجع الرئيسي :
الرقم الكودي للمقرر
كهق 8-413

Generation of Electrical Evergy , B.R.Gupta
عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
موضوعات خاصة في تخطيط وتصميم نظم القوى الكهربية

محاضرة 3 :

المحتوى العلمي للمقرر

درس
1

:

مواضيع أخرى لها عالقة بالمشروع  –.تصميم خطوط النقل – فصل األحمال – الوقاية – التعريفة – التكاليف –تقليل الفاقد

المرجع الرئيسي :

Modern Power System Analysis , I.J. Nagrath

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 4- 413

موضوعات خاصة في إلكترونيات القوى

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 1 :

محسنات مصادر القدرة – دوائر ومعدات تحكم القدرة غير الفعالة – مصادر القدرة غير المتوقفة – دوائر استقرار الجهد المتردد
– مناوبات التسخين والصهر بالحث – متابعات ومالمسات استاتيكية – معدات توليد التيار المستمر ذو الجهد الفائق – تطبيقات
كهروكيميائية .

المرجع الرئيسي Power Electronics, Devices, Drivers and applications , Williams,B.W :

مقــرر إختيـــاري ( )2كهق 418
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 1 - 418

( نظم تحكم متقدمة فى القوى الكهربية )

المحتـوى العلم ـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 4 :

العمليات األساسية فى مركز التحكم  :تشغيل نظم القوى الكهربية  ،أنظمة التشغيل و التنظيم  ،الخبرة فى مركز التحكم  ،الخدمات
اإلشرافية و خدمات التحكم  :إكتساب المعلومات  ،مراقبة و معال جة األحداث  ،وظائف التحكم  ،التقارير و الحسابات  :العالقة بين
ا إلنسان واآللة  ،واجبات مسئول التشغيل  ،وظيفة الرسوم المبسطة  ،بناء النظم  :النظم التحتية  ،درجات النظم  ،تفاعل النظم ،
إعتبارات األداء و اإلعتمادية  :معايير األداء  ،البرامج  ،المعدات  ،قواعد المعلومات  ،التحقيق العملى و الفنى  ،النظام المركزى ،
نظام اإلت صاالت  ،نظام الصيانة  ،أساسيات التطبيق  :نمذجة النظام فى الزمن الحقيقى  ،األمان  ،التدريب  ،أمثلة على نظم التحكم فى
نظم القوى الكهربية .

Mahalanalas, A.K.; Kothari, D.P. and Ahson, S.I., Computer Aided
المرجع الرئيسي :
Power System Analysis and Control, Tala McGraw Hill.

الرقم الكودي للمقرر
كهق 2 - 418

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر

محاضرة 4 :

( التركيبات الكهربية)

درس 2 :

تقدير األحمال – نظم التوزيع – تصميم لوحات التوزيع ونظم التغذية – تصميم نظم التوزيع الداخلية – المصاعد – أنظمة الطوارئ –
نظم التأريض – أنظمة التيار الخفيف – الضوضاء – إدارة الطاقة.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 3 – 418

تحليل وتصميم اآلالت الكهربية

المحتـوى العلمـي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 1 :

االتجاهات الحديثة في نظم التبريد واإلنارة – طرق اللف الحديثة لآلالت المتزامنة  ،االستقرار وحدود القوى  ،معامالت ومفاعالت
المحور المباشرة والعمودي  ،التصميم والمقدرات الضخمة – حسابات المحرك الحثى القفصى ومتغيرات التصميم – طرق تبريد
المحوالت وحساب المفاعالت التسربية والقوة المؤثرة على الملفات  ،دراسات للتصميم  ،مضلع القوى ألآلت التيار المستمر  ،التحكم
في التقويم  ،درجة الكثافة المغناطيسية المعادلة .

المرجع الرئيسي :

Electric Machinery , A.E.Fitzgerald

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 4 – 418

موضوعات متقدمة في اآلالت الكهربية

المحتـوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 1 :

االختبارات  ،نظرية عمق النفاذ للموصالت العميقة  ،قياس الفقد الشارد  ،قياس منحنى العزم  /السرعة  ،االختبار الكامل للمحوالت
التوربينية الكبيرة – األداء غير المتوازن لآلالت الكهربية متعددة الطور – الفرملة الديناميكية بالتيار المستمر للمحركات الحثية –
الفرملة والربط بالتيارات اإلعصارية – تحديد األخطاء في اآلالت الكهربية وتجنبها .

المرجع الرئيسي :

Electrical Control for Machines , K.B.Rexford

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 5 – 418

التحكم بالحاسب

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 1 :

نظام التحكم بالحاسبات – مدخالت ومخرجات البيانات – حزم البرامج – المتحكمات باستخدام الميكروبروسسر ( المعالج الدقيق ) –
المحكمات المنطقية المبرمجة – نظم الحاسب التوزيعية – أسس التصميم والتطبيقات .

المرجع الرئيسي :
الرقم الكودي للمقرر
كهق 6-418

المحتوى العلمي للمقرر

Computer Controlled Systems , K.Astrom
عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر

محاضرة 3 :

تطبيقات هندسة الجهد العالي

درس 1 :

تداخل التفريغ الهالى مع موجات الراديو والتليفزيون – التأثيرات البيولوجية للمجاالت الكهربية والمغناطيسية – المرسبات
الكهروستاتيكية – الشحنات الكهروستاتيكية في الصناعة – الدهان الكهروستاتيكى – األشعة السينية – النسخ الكهروستاتيكى .

المرجع الرئيسي Generation,Transmission and Utiltzation of Electric Power , A.T.Starr :
د

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 3-418

عزل الجهد العالي

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 1 :

خواص المواد العازلة – نظريات انهيار الغازات – الغازات السالبة التأين – نظريات التوصيل وانهيار السوائل – المواد الصلبة
المخلقة والغير مخلقة صناعيا – نظريات انهيار المواد الصلبة – قياسات الخواص الطبيعية والكيميائية والكهربية للمواد العازلة
– انهيار للغازات الملوثة .

المرجع الرئيسي :
الرقم الكودي للمقرر
كهق 8 -418

المحتوى العلمي للمقرر

Dielectric Relaxation , V.V.Daniel
عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
موضوعات خاصة في هندسة الجهد العالي

محاضرة 3 :

درس 1 :

نقل الطاقة الكهربية باستخدام التيار المستمر عند الجهد العالي – حسابات مجاالت الجهد العالي الكهربية – النظم الكهربية المعزولة
غازيا – تطبيقات الليزر في هندسة الجهد العالي .

المرجع الرئيسي :

High Voltage Engineering , E.Kuffel

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 4 - 418

إلكترونيات القوى التطبيقية

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 1 :

تحليل وتصميم الدوائر التالية  :المحول الرباعي للتحكم في سرعة محرك تيار مستمر – المقطع الرباعي للتحكم في سرعة محرك تيار
مستمر – مناوب متغير التردد والجهد للتحكم في سرعة محرك تيار متردد .

المرجع الرئيسي :

Power Electronics, Semiconductor Switches , Ramshaw R.S.

