دبلوم الدراسات العلٌا فً محطات القوى والهندسة البخارٌة
المقرر

كود المقرر

انتقال الحرارة وتطبٌقاتها

مٌك ١٠٥

عدد الساعات
المعتمدة
3

دٌنامٌكا حرارٌة واحتراق واآلت احتراق

مٌك ١٠٥

3

دٌنامٌكا الموائع ومحطات القوى
الهٌدرولٌكٌة

مٌك ١٠3

3

أجهزة قٌاس وتحكم

مٌك ١٠٥

3

تطبٌقات الحاسب

مٌك ١٠١

3

حل المعادالت الغٌر خطٌة ،طرق حل مجموعة المعادالت سوٌا ،توفٌق
المنحنٌات ،المعادالت التفاضلٌة وأمثلة لها ،طرق
الحل الرقمى للمعادالت التفاضلٌه ،تطبٌقات فى علوم الطاقة ،التولٌد
والتقرٌب ،التكامل والتفاضل العددى

المشروع**

مٌك ١٥٥

3

مقرر خاص حسب التخصص وٌتم د ا رسته على امتداد
الفصلٌن الد ا رسٌٌن بدون امتحانات

محطات القوى الحرارٌة واقتصادٌاتها

مٌك5٥ 6

3

مقدمة ،مصادر الطاقة ،انواع الطاقه ،تولٌد الطاقة الكهربٌة ،انواع
محطات القوى ،محطات القوى البخارٌه ،التولٌد
المشترك ،محطات القوى الغازٌة ،محطات القوى المركبة ،محطات
كهرباء طاقة باطن األرض ،محطات قوى الطاقة
الشمسٌة ،طاقة المحٌطات ،التكالٌف الكلٌة ،التكالٌف الثابتة ،التكالٌف
المتغٌرة ،منحنٌات الحمل ،طرق االختٌار
االقتصادى ،التحلٌل االحتمالى للسعة ،اسعار الطاقة ،البرمجة الخطٌة،
تخطٌط المشارٌع باستخدام طرٌقة االحتماالت،
التقٌٌم والم ا رجعة وطرٌقة المسار الحرج.
انواع التوربٌنات البخارٌه ،توربٌن الدفع ،توربٌن الدفع مركب
السرعة ،توربٌن الدفع مركب الضغط ،التوربٌن المقاوم ،مثلثات
السرعات ،الشغل وكفاءة الرٌشة ،كفاءة المرحلة وكفاءة التوربٌن،
معامل اعادة التسخٌن ،االبواق ،الفقد فى التوربٌنات
البخارٌة ،التحكم فى التوربٌنات البخارٌة ،التوربٌنات الغازٌة وأدائها،
المكابس
مقدمة ،مبادئ الفٌزٌاء النووٌة وفٌزٌاء المفاعالت ،االنشطار النووى،
االشعاعات النووٌة ،حساب قلب المفاعل ،الوقاٌة من
االشعاعات النووٌة ،دورة النٌوترونات والتحكم فى المفاعالت،
محطات القوى النووٌة ،امان المفاعالت ،اختبار مواقع
المحطات النووٌة.

توربٌنات البخار والتوربٌنات الغازٌة
وأدائها

الهندسة النووٌة

مٌك 5٥7

مٌك5٥ 8
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3

توصٌف المقرر

المستقر ،الحراري التوصٌل,رى الحر للتوصٌل العامة المعادلة
الحمل مستقر الزعانف مبادئ الغٌر الحراري التوصٌل
الحر الحراري الحمل الالبعدٌة،عالقات الحراري،المجموعات
باالشعاع الحرارة الحراري انتقال االشعاع والمجبر مبادىء
الحرارٌة ،واللهب المبادالت بالغازات الحرارة انتقال الحرارة
األبخرة من الحرارة الغلٌان انتقال أثناء للسوائل الحرارة انتقال
أثناءالتكثٌف
سوٌا المعادالت مجموعة حل خطٌة طرق الغٌر المعادالت حل
لها طرق وأمثلة التفاضلٌة المنحنٌات المعادالت توفٌق
الحل الرقمى للمعادالت التفاضلٌه تطبٌقات فى علوم الطاقة،
التولٌد والتقرٌب ،التكامل والتفاضل العددى.
القوانٌن األساسٌه لسرٌان الموائع ،الطلمبات ،التربٌنات
الهٌدرولٌكٌة ،خطوط ااألنابٌب المتصلة على التوازى وعلى
التوالى.
مقدمة العناصر المختلفة تحلٌل للقٌاسات والمبٌنة الحساسة
الطرق  ،الهامة تحلٌل االحصائٌة المعامالت االخطاء،
واألجهزة المستخدمة فى قٌاس درجات الحرارة الضغط،
السرعة ،معدل السرٌان ،معدل انتقال الحرارة ،تحلٌل الغازات
الثنائٌة والمتعددة المكونات ،معامل التوصٌل الحرارٌالحرارة
النوعٌة ،معامل اللزوجة ،أجهزة التحكم

مراجل البخار

مٌك 5٥9

3

مقرر خاص

مٌك 51٥

3

مقدمة ،تطور الغالٌات ،انواع الغالٌات ،مقارنة بٌن الغالٌات ذات
انابٌب الغا ا زت الساخنة والغالٌات ذات انابٌب المٌاه،
األداء الدٌنامٌكى لغالٌات انابٌب الغا ا زت الساخنة ،األداء الدٌنامٌكى
لغالٌات انابٌب المٌاه ،التحكم فى الغالٌات ،معالجة
مٌاه الغالٌات ،تنظٌف وصٌانة الغالٌات ،محاكاة األداء الدٌنامٌكى
لغالٌات البخار
موضوعات خاصة فً محطات القوى والهندسة البخارٌة

اللغة الفنٌة وكتابة التقارٌر الهندسٌة

لغة 6٥1

3

Technical Language and Report Writingمقرر خاص
إجباري فً اللغة اإلنجلٌزٌة الفنٌة حول

نظرٌه القٌاسات الدقٌقه

مٌك 6٥1

3

الطرق العددٌة فى علوم الطاقه

مٌك 6٥2

3

مٌكانٌكا الموائع المتقدمه

مٌك 6٥3

3

السرٌان المضطرب

مٌك 6٥4
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السرٌان ثنائى الطور

مٌك 6٥5

3

آالت توربٌنٌه

مٌك 6٥6

3

دٌنامٌكا الغازات

مٌك 6٥٦

3

مقدمه وتعرٌفات ،تحلٌل األخطاء ،الخواص االستاتٌكٌة والدٌنامٌكٌة
لمنظومه القٌاس ،تحوٌل االشا ا رت المٌكانٌكٌه الى
اشا ا رت كهربائٌه ،تطوٌع ونقل وتخزٌن وعرض االشا ا رت
الكهربائٌه ،الطرق الكهربائٌه فى القٌاس ،قٌاسات القوه والعزم
واالجهاد النفعال واالهت ا ز ا زت ،قٌاسات الضغط ودرجه الح ا ررة
واالنسٌاب ،قٌاسات سرعه االنسٌاب واالضط ا رب مع التركٌز
على الطرق المتقدمه الحدٌثه
مدخل للنماذج الرٌاضٌه ،الفروق المحدوده ،انواع المعادالت التفاضلٌه
من الدرجه الثانٌه ،الطرق العددٌه لحل المعادالت
الب ا ربولٌه ،الطرق العددٌه لحل المعادالت االلبتٌكٌه ،الطرق العددٌه
لحل المعادالت الهٌبربولٌه،االشكال المحافظه ،الفروق
المحدودة باستخدام القٌم اعلى النهر ومتوسط القٌم وخلٌط من القٌمتٌن،
االنتشار الرقمى.
مجموعة الكاملة للمعادالت الحاكمة لحركة الموائع ،طرق الحجم
المحدود التكاملٌة والتفاضلٌة إلستنباط المعادالت ،الحل
الرٌاضى لمعادالت الحركه ،الطرق الحسابٌة والعددٌة لحل معادالت
الحركه ،امثلة تطبٌقٌة وعملٌة على السرٌان اللزج
والسرٌان المثالً عدٌم اإلحتكاك ،التحلٌل التفاضلً لنظرٌة الطبقة
الجدارٌة ،مقدمة للسرٌان القابل لإلنضغاط والدٌنامٌكا
الهوائٌه.
مقدمه لد ا رسه السرٌان المضطرب ،طبٌعه ومنشأ السرٌان المضطرب
وطرق التحلٌل المختلفه واالنتشارٌة ومقاٌٌس االبعاد
للسرٌان المضطرب ،نظرٌات اللزوجه الدوامٌه وطول االندماج،
المعادالت العامه التى تحكم بقاء الكتله وقوه الدفع والطاقه
والحركه الدوامٌه ،انماط مختلفه للسرٌان المضطرب مثل االثار
المختلفه والنافو ا رت المنبثقه والطبقه الجدارٌه الدٌنامٌكا
الطٌفٌه والتحلٌل االحصائى لقٌاسات السرٌان المضطرب ،الطرق
العملٌة لقٌاسات السرٌان المضطرب
مقدمه ،نظرٌه السرٌان المتجانس ،نظرٌه السرٌان المنفصل ،توزٌع
السرعه والتركٌز ،النظرٌه الموجٌه احادٌه البعد ،ظاهرة
التداخل وسلوك الطبقات الرقٌقه.
استنتاج القوانٌن االساسٌه لماكٌنات الموائع وتطبٌقاتها ،نظرٌه التماثل
فى ماكٌنات الموائع ،السرٌان احادى البعد فى االالت
التوربٌنٌه ،حساب السرٌان فى مجموعات الرٌش نظرٌا ،المعطٌات
التجرٌبٌه للسرٌان فى مجموعه الرٌش ،الطرق النظرٌه
لحل السرٌان فى مجموعه الرٌش ،السرٌان ثالثى االبعاد فى رٌش
االالت التوربٌنٌه ،طرق حل السرٌان ثالثى االبعاد
اسس السرٌان القابل لالنضغاط ،السرٌان الثابت االنتروبى ،السرٌان فى
المنفثات ،الموجات الصدمٌه العمودٌه ،الموجات
الصدمٌه المائله ،سرٌان فانو ،سرٌان ا رلى ،السرٌان الثابت درجه الح
ا ررة ،سرٌان ب ا رندل ،نظرٌه تمود الصدمات ،طرٌقه
الممً ا زت لحل السرٌان ،الطرق العددٌه لحل معادالت الحركه

الطرق العددٌة فى دٌنامٌكا الموائع

مٌك 6٥8
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السرٌان المتغٌر مع الزمن

مٌك 6٥6
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السرٌان اللزج

مٌك611

3

ثرمودٌنامٌكا متقدمه

مٌك612

3

اساسٌات االحتراق

مٌك613

طرق القٌاس المتقدمة

مٌك614

نظرٌة محركات االحتراق الترددٌة

مٌك615

نظرٌات التزٌٌت

مٌك616

3

اساسٌات تلوث الهواء

مٌك61٦

3

الحرائق واالنفجارات

مٌك618

3

الطرق العددٌة فى االحتراق

مٌك616

3

التذرٌر والرذاذ

مٌك62٥

3

3

معادله الحركه ،مبادىء التحلٌل العددى ،استق ا رر الطرق العددٌه،
الوصول الى الحل ،حل السرٌان الغٌر قابل لالنضغاط،
حل السرٌان المنضغط ،نماذج السرٌان المضطرب ،دٌنامٌكا الهواء
الصوتٌه ،عالج حدود مجال الحل ،تولٌد شبكه الحل،
الرسوم البٌانٌه
السرٌان المتغٌر فى االنابٌب ،السرٌان المتغٌر فى االالت الدوارة،
الصوت الناشىء من حركه الهواء ،السرٌان المضطرب
الغٌر متزن ،االضط ا ربات فى االحت ا رق ،الطرق الحسابٌه فى
السرٌان المتغٌر مع الزمن.
المعادالت التى تحكم السرٌان فى الطبقه الجدارٌه ،الطبقه الجدارٌه الش
ا رئحٌه فوق سطح مستوى مع وبدون ضغط متدرج،
الطبقه الجدارٌه الح ا ررٌه فى سرٌان ش ا رئحى ،الطبقه الجدارٌه فى
سرٌان قابل لالنضغاط ،الطبقه الجدارٌه المضطربه عند
ضغط ثابت على سطح مستوى ،مقدمه للطرق الحسابٌه لحل السرٌان
فى الطبقه الجدارٌة
العالقات العامة للدٌنامٌكا الح ا ررٌة ،معادالت الحالة ،الغا ا زت
الحقٌقٌه ،القانون الثالث للدٌنامٌكا الح ا ررٌه ،خواص المحالٌل
والمخالٌط ،االت ا زن واالستق ا رر الثرمودٌنامٌكى ،الدٌنامٌكا الح ا
ررٌه للنظم المتفاعله ،اساسٌات
تفاعالت االحت ا رق ،الوقود :انواعه ومواصفاته وخواصه ،اللهب
:انواعه ونظرٌاته واستق ا رره ،انطالق وانتقال الح ا ررة من
اللهب ،التزرٌر :آلٌاته وادواته ،غرف االحت ا رق للوقود الغازى
والسائل والصلب ،القٌاسات فى اللهب ونظم االحت ا رق
القٌاس بالسلك الساخن :اساسٌات الطرٌقة ،قٌاسات اضط ا ربات
السرعه ودرجة الح ا ررة ،تأثٌر نسبه المقاومه ،المعاٌره،
تجارب معملٌه ،القٌاس بواسطه اللٌزر :اساسٌات الطرٌقة ،نظرٌة
الموجات وقٌاس السرعه باللٌزر ،تأثٌر تشتت الضوء،
تركٌز وحجم الجزئٌات ،الخواص االحصائٌة ،معالجه االشارة
والبٌانات ،تطبٌقات
خواص االوساط العاملة ،محاكاه الدو ا رت ،النماذج الرٌاضٌة ،آلٌات
الهواء والوقود والعادم ،االحت ا رق والملوثات ،الفقد فً
الح ا ررة والكتله ،االحتكاك ،آداء المحركات العادٌة والمشحنة.
اساسٌات التزٌٌت ومعادله رٌنولدز وشروطها الحدٌة ،حل معادلة
رٌنولدز جبرٌا فى حاالت خاصة ،حل معادلة رٌنولدز
عددٌا فى حالة المحامل المحورٌة وحالة المحامل الجبرٌة ،المحامل
الهٌدروستاتٌكٌة
مقدمة  ،أهم الملوثات وتأثٌرها ،المواصفات القٌاسٌة للهواء النقى ،أهم
مصادر تلوث الهواء ،طرق التحكم  ،انبعاث
الملوثات ،طرق رصد الملوثات.
اساسٌات وخصائص الح ا رئق ،است ا رتٌجٌه الوقاٌة من الحرٌق،
دٌنامٌكا الحرٌق ،معدات الوقاٌة من الحرٌق ،انفجا ا رت
االوعٌة المغلقة والشبه مغلقه ،الموجات االنفجارٌة ،وسائل السالمة من
االنفجا ا رت.
مراجعه الثرمودٌنامٌكا الكٌمٌائٌة وكٌناتٌكا االحت ا رق ،المعادالت
الحاكمة للنظم المتفاعلة متعددة المكونات ،النماذج المبسطه
لالحت ا رق ،النمذجة الرٌاضٌة للسرٌان المتفاعل ،طرٌقة الفروق
المحددة ،نمذجه اللهب االنتشارى ،نمذجة اللهب سابق
الخلط ،الطرق الحسابٌة للسرٌان ثنائى الطور المتفاعل ،تطبٌقات عملٌة
لمحاكاة الحوارق.
آلٌه التذرٌر ،طرق التذرٌر ،تصمٌم الرشاشات ،تحلٌل الرذاذ وحسابه،
تبخر واحت ا رق قطٌرة منفرده ،تبخر واحت ا رق الرذاذ،
حوارق الوقود السائل.

انتقال الحراره المتقدمه

مٌك621
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الحمل الحراري

مٌك622
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التوصٌل الحراري

مٌك623

االشعاع الحرارى 1

مٌك624
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االشعاع الحرارى 2

مٌك625

3

الطاقه الشمسٌه وتجمٌعها وتخزٌنها

مٌك626

3

استخدامات الطاقه الشمسٌه

مٌك62٦

3

محطات القوى

مٌك628

3

التبرٌد

مٌك626

3

الهندسه النووٌة

مٌك63٥

3

تخزٌن واسترجاع الطاقة

مٌك631

3

الطرق العددٌه فى انتقال الحرارة

مٌك632

3

التصمٌم الحراري للمنظومات األلكترونٌة

مٌك633
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التوصٌل الحراري  :تعارٌف ،المعادله العامه للتوصٌل ،التوصٌل الح ا
ررى فى ثالث ابعاد ،الطرق الحسابٌه والجبرٌه،الحمل
الحراري  :تعارٌف ،الطبقه الجدارٌه ،المعادالت الحاكمه ،السرٌان فى
المم ا رت ،انتقال الح ا رره فى النً ا رن واللهب ،االشعاع
معامل انتقال الحرارة  ،التحلٌل الالبعدى ،الطرق التحلٌلٌه لحساب
انتقال الحرارة  ،المعادالت الحاكمه لحفظ الكتله وكمٌة
الحركه والطاقه ،السرٌان وانتقال الح ا رره فى االنابٌب ومجارى
الهواء ،التبرٌد الطبقى ،السرٌان فى النافوره الحره.
مقدمه ،المعادلة العامه للتوصٌل الحراري ،التوصٌل الح ا ررى ذو
البعد الواحد فى حالة تولٌد داخلى وبدونه ،الزعانف،
التوصٌل الحراري ذي البعدٌن والثالثه ابعاد ،الطرق العددٌه،
التوصٌل الحراري الغٌر مستقٌر باستعمال معادالت البالس
اساسٌات ،االجسام تامه السواد ،خواص االسطح المتعلقه باالشعاع،
االشعاع من االجسام الحقٌقٌه والشفافه ،تبادل االشعاع
فى االشكال البسٌطه ،معامل الوضع النسبى ،تبادل االشعاع فى
الحاوٌات السوداء
االشعاع فى الغا ا زت وفى المواد الماصه والمشعه والمبعثره ،طرق
تحدٌد معامل الوضع النسبى ،تبادل االشعاع فى
الحاوٌات غٌر السوداء ،طرٌقه مونت كارلو
مقدمه ،هندسة الزواٌا الشمسٌه ،االشعاع الشمسى خارج االرض وعلى
سطحها ،طبٌعته ،كمٌاته ،طرق قٌاسه ،مرور
االشعه الشمسٌه خالل االوساط المنفذه ،خصائص االسطح ،حسابات
االظالل ،تجمٌع الطاقه الشمسٌه ،المجمعات
المستوٌه ،المجمعات المركزه ،تخزٌن الطاقه الشمسٌه
تقسٌم التطبٌقات تبعا لمستوى درجات الح ا رره ،تسخٌن الموائع ،تدفئة
المبانى ،التبرٌد ،تكٌٌف الهواء ،النظم االٌجابٌه ،
النظم السلبٌه ،تجفٌف المنتجات ،تحلٌة المٌاه ،ضخ المٌاه ،تولٌد القوى،
اقتصادٌات النظم الشمسٌه
انتاج واستهالك الطاقه ،انواع محطات القوى ،محطات القوى البخارٌه،
محطات القوى الغازٌه ،محطات الدٌزل ،محطات
القوى بدائره مركبه ،التولٌد المشترك ،محطات القوى النووٌه ،تخزٌن
الطاقه ،محطات القوى وتلوث البٌئه.
مكونات نظم التبرٌد بضغط البخار ،االنواع  ،االداء ،موالفة مكونات
الدائرة ،التبرٌد باالمتصاص ،التبرٌد الح ا ررى الكهربى،
اسالة الغا ا زت ،التصمٌم االمثل لنظم التبرٌد ،ترشٌد الطاقة فى نظم
التبرٌد ،انواع وسائط التبرٌد ومقارنتها.
مبادى الفٌزٌاء النووٌة وفٌزٌاء المفاعالت ،االنشطار النووى،
االشعاعات النووٌة ،حساب قلب المفاعل ،الوقاٌة من
االشعاعات النووٌة ،دورة النٌوترونات والتحكم فى المفاعالت،
محطات القوى النووٌة ،امان المفاعالت ،اختٌار مواقع
المحطات النووٌة.
صور الطاقة ،الحاجة الى تخزٌن الطاقة ،تحدٌد سعة التخزٌن ،حصر
طرق تخزٌن الطاقة ،التخزٌن المٌكانٌكى للطاقة،
ضخ المٌاه ،الهواء المضغوط ،تخزٌن الطاقة الح ا ررٌة ،تخزٌن الح ا
ررة المحسوسة ،التخزٌن فى السوائل ،التخزٌن فى المواد
الصلبة ،التخزٌن فى مواد تغٌر الطور ،المبادالت الح ا ررٌة لتخزٌن
الطاقه ،تخزٌن الطاقه فى نظم التبرٌد ،تخزٌن الثلج،
تخزٌن الماء المثلج ،التخزٌن الكٌمٌائى
مقدمه ،المعادالت الحاكمه ،انتقال الح ا ررة بالتوصٌل فى االبعاد
المختلفه ،الحمل واالنتشار ،الطرق المختلفه للحلول
العددٌه ،تطبٌقات عامه
مقدمه ،مراجعة لمبادىء انتقال الحرارة  ،طرق تصنٌف المنظومات
االلٌكترونٌة ،الدوائر والشبكات الح ا ررٌة ،المقاومه
الح ا ررٌة لألسطح المتالمسة ،المبادالت الح ا ررٌة ،التبرٌد الجبرى
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السٌكرومترى ،الخ ا رئط ،العملٌات ،عملٌات التالمس المباشر بٌن
الهواء والماء ،فرق االنثالبى ،غساالت الهواء ،اب ا رج
التبرٌد ،مزٌالت الرطوبه بالرش ،ملفات التبرٌد ،ا ا زلة الرطوبه
بالمواد الماصه.
مقرر خاص حول موضوعات متنوعة خاصة
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