
 2023-2022ألقسام كلية الهندسة للعام  العلميةخلفية وال التنافسي االمتحانمواد 

 

 القسم الكلية  ت
التخصص  
 الدقيق

عالي /  الدراسة )دبلوم 
 ماجستير / دكتوراه ( 

ن   الخلفية العلمية للمتقدمير
2023 /2022 

 2022/ 2023مواد االمتحان التنافسي 

ية  اسم المادة باللغة العربية ن  اسم المادة باللغة اإلنكلير

1 

 الهندسة 
الهندسة  
 المدنية 

 بكالوريوس هندسة مدنية دبلوم عالي  االنشاءات 

 I &IIالرياضيات 
 مقاومة المواد  
 االنشاءات 

 اساسيات الخرسانة المسلحة 
 تصاميم الخرسانة المسلحة  

بة    ميكانيك الير
 هندسة االسس  
 هندسة الطرق  
 هندسة المرور  

Mathematics I & II 
Strength of material   
 theory of structures   
reinforced concrete  
reinforced concrete 

design   
soil mechanics 

foundation 
engineering  

highway engineering  
traffic engineering  

بة   ميكانيك الير
 وهندسة االسس 

 بكالوريوس هندسة مدنية دبلوم عالي 

 

2 

 ماجستير  االنشاءات 
عالي  او دبلوم بكالوريوس هندسة مدنية
 انشاءات 

 I &IIالرياضيات 
 مقاومة المواد 
 االنشاءات 

 اساسيات الخرسانة المسلحة 
 تصاميم الخرسانة المسلحة 

بة  ميكانيك الير
 هندسة االسس 
 هندسة الطرق 
 هندسة المرور 

Mathematics I & II 
Strength of material   
 theory of structures   
reinforced concrete  
reinforced concrete 

design   
soil mechanics 

foundation 
engineering  

highway engineering  
traffic engineering  

 

 

 

بة   ميكانيك الير
 وهندسة االسس  

 ماجستير 
لوريوس هندسة مدنية او دبلوم عالي ابك

بة وهندسة االسس  ميكانيك الير

 

 

 

 بكالوريوس هندسة مدنية ماجستير  طرق ومواصالت

 

 

 

 

 

 

 

 



 التخصص الدقيق القسم الكلية  ت
عالي /  الدراسة )دبلوم 

 دكتوراه(ماجستير / 
ن   2022/ 2023الخلفية العلمية للمتقدمير

 2022/ 2023مواد االمتحان التنافسي 

ية  اسم المادة باللغة العربية ن  اسم المادة باللغة اإلنكلير

3 

 الهندسة 
الهندسة  
 الكهربائية 

 ماجستير  هندسة كهربائية

 هندسة كهربائية عام سبكالوريو 

 هندسة السيطرة 
 دقيقةمعالجات 

 رياضيات وتحليالت هندسية
ونيك   الكير
 اتصاالت
 قياسات 

 تحليل الشبكات الكهربائية
 مجاالت كهرومغناطيسية

 مكائن كهربائية
 قدرة كهربائية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هندسة كهربائية قدرة ومكائن  سبكالوريو 

ونيك  سبكالوريو  هندسة كهربائية الكير
 واتصاالت

 دبلوم عالي هندسة كهربائية عام

 عالي هندسة كهربائية قدرة ومكائن دبلوم 

ونيك  دبلوم عالي هندسة كهربائية الكير
 واتصاالت

  

  

  

  

4 
هندسة  
 الكهربائية 

 دكتوراه 

ماجستير / هندسة كهربائية / قدرة 
 ومكائن 

 السيطرة الرقمية الحديثة
 معالجات دقيقة
 تحليالت هندسية
ونية  قياسات الكير
ونيات دقيقة   الكير
 االتصاالت المتنقلة
ونيك الرقمي   االلكير
ونيات القدرة   الكير

محوالت القدرة ومكائن  
 كهربائية متقدمة
 تحليل نظم القدرة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ماجستير / هندسة كهربائية / مكائن

 ماجستير / هندسة كهربائية / قدرة 

 هندسة كهربائية / سيطرة / ماجستير 

ونيات  ماجستير / هندسة كهربائية / الكير
 القدرة 

ونيك  ماجستير / هندسة كهربائية / الكير
 واتصاالت

ونيك  / ماجستير   هندسة كهربائية / الكير

 ماجستير / هندسة كهربائية / اتصاالت

ماجستير / هندسة كهربائية / شبكات 
 الحواسيب 

  
 

 

 

 



 

 التخصص الدقيق القسم الكلية  ت
عالي /  الدراسة )دبلوم 

 ماجستير / دكتوراه ( 
ن   2022/ 2023الخلفية العلمية للمتقدمير

 2022/ 2023مواد االمتحان التنافسي 

ية  اسم المادة باللغة العربية ن  اسم المادة باللغة اإلنكلير

 الهندسة  5
الهندسة  
 الميكانيكية

 هندسة ميكانيكية  ماجستير 

 هندسة ميكانيكية  سبكالوريو 

 3و 2و1الرياضيات 
 2و 1ميكانيك الموائع 
 ميكانيك المواد 
 انتقال حرارة

اق داخلي   مكائن احير
 ديناميك الحرارة
 عمليات تصنيع
 مواد هندسية 
 نظرية المكائن 

ازات و  ن  سيطرة اهير

Mathematics 1,2,3 
Mechanics of fluid 1,2 
Mechanics of material 

Heat transfer 
Internal combustion 

engines 
Thermodynamics 

Manufacturing process 
Engineering material 
Theory of machine 

Vibration and control 

 هندسة مكائن ومعدات سبكالوريو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 التخصص الدقيق القسم الكلية  ت
عالي /  الدراسة )دبلوم 

 ماجستير / دكتوراه ( 
ن   2022/ 2023الخلفية العلمية للمتقدمير

 2022/ 2023مواد االمتحان التنافسي 

 اسم المادة باللغة العربية
اسم المادة  

ية ن  باللغة اإلنكلير

 

6 

 الهندسة 

هندسة  
السدود  
والموارد  
 المائية 

 سدود وموارد مائية  دبلوم عالي 

 هندسة ري وبزل   سبكالوريو 
 الرياضيات للمراحل األول والثانية والثالثة  

ي  
 ميكانيك الموائع للصف الثانن
ي  
بة للصف الثانن ياء الير ن  فير

 مبادئ الري للصف الثالث  
ل للصف الثالث   ن  هندسة الي 
ي للصف الثالث    الهيدرولوج 
 الهيدروليك للصف الثالث  

 تصاميم المنشآت الهيدروليكية للصف الرابع  
ل للصف الرابع   ن  تصاميم شبكات الري والي 
تصاميم وتقييم منظومات الري الحقلي  

 للصف الرابع  
إدارة واقتصاديات الموارد المائية للصف  

 الرابع  
 هندسة السدود للصف الرابع  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هندسة موارد مائية  سبكالوريو 

 هندسة سدود وموارد مائية  سبكالوريو 

 منشات هيدروليكية  سبكالوريو 

 هندسة المياه  سبكالوريو 
 والمنشات الهيدروليكية 

  

 سدود وموارد مائية ماجستير  7

 دبلوم عالي سدود وموارد مائية

 هندسة ري وبزل   سبكالوريو 

 هندسة موارد مائية  سبكالوريو 

 هندسة سدود وموارد مائية  سبكالوريو 

 منشات هيدروليكية  سبكالوريو 

هندسة المياه والمنشات  سبكالوريو 
 الهيدروليكية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 التخصص الدقيق القسم الكلية  ت
عالي /  الدراسة )دبلوم 

 ماجستير / دكتوراه ( 
ن   2022/ 2023الخلفية العلمية للمتقدمير

 2022/ 2023مواد االمتحان التنافسي 

ية  اسم المادة باللغة العربية ن  اسم المادة باللغة اإلنكلير

 

8 
 الهندسة 

هندسة  
 العمارة 

 بكالوريوس هندسة عمارة  هندسة العمارة  ماجستير 

 نظرية العمارة 
 عمارة إسالمية

ينظرية   التصميم الحضن
 التصميم المعماري
 العمارة والتكنلوجيا 

ي 
 إنشاء المبانن

 تاري    خ العمارة

Theory of Architecture 
Islamic Architecture 

Theory of Urban design 
Architecture design 

Architecture and 
Technology 

Building Construction 
History of Architecture 

  



 

 التخصص الدقيق القسم الكلية  ت
عالي /  الدراسة )دبلوم 

 ماجستير / دكتوراه ( 
ن   2022/ 2023الخلفية العلمية للمتقدمير

 2022/ 2023مواد االمتحان التنافسي 

ية  اسم المادة باللغة العربية ن  اسم المادة باللغة اإلنكلير

 الهندسة  9
هندسة  
 الحاسوب

 هندسة الحاسوب ماجستير 

 بكالوريوس هندسة الحاسوب  

 شبكات الحاسوب 
ي 
 انظمة الزمن الحقيقر

 سيطرة
 معمارية

 معالجة صور ورسم بالحاسبة 
 ذكاء صناعي 

مجيات  هندسة الي 
 رقمية وتناظريةاتصاالت 

 معالجات
 تحليالت هندسية

 معالجة االشارة الرقمية 
ون  الرقمي والتناظري  االلكير

 رياضيات 
 برمجة وخوارزميات 
 انظمة تشغيل

 النظم الرقميةتصميم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بكالوريوس تقنيات الحاسوب 

 

 


