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الدكتوراه في هندسة الطيران والفضاء
)بالرسالة وبعض املقررات(

املتطلبات العامة للربنامج:
للحصول عىل درجة دكتوراه الفلسفة يف هندسة الطيران والفضاء يجب 

أن يكمل الطالب ماال يقل عن (46 ) وحدة دراسية معتمدة بما فيها 
رسالة الدكتوراه ، وتكون موزعة عىل النحو التايل:

• ) 4 ( وحدة معتمدة للمقررات االجبارية.	

• ) 12 ( وحدة معتمدة للمقررات االختيارية.	

 (30) وحدة معتمدة لرسالة الدكتوراه.

أ- املقررات الدراسية االجبارية )4( وحدة معتمدة

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوح��دات
الدراسية Englishعريب

الطرق الرياضية والعددية AE 711ه� ط 711
املتقدمة يف الهندسة

3

ندوة بحث يف مجال هندسة AE 795ه� ط 795
الطريان

1

كلية الهندسة
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ب- املقررات الدراسية االختيارية )12( وحدة معتمدة

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوح��دات 
الدراسية Englishعريب

3ميكانيكا املت��َِّص�لAE 722ه� ط 722
3ديناميكا متقدمةAE 724ه� ط 724
3الديناميكا الفيزيائية للغازاتAE 727ه� ط 727
3الطرق التجريبيةAE 729ه� ط 729

الرسيان قابل االنضغاط - AE 732ه� ط 732                           
متقدم

3

3الرسيان اللزج – متقدمAE 733ه� ط 733                           
3الرسيان فائق الرسعةAE 734ه� ط 734                           
3ديناميكا الرتاكيب الهوائيةAE 737ه� ط 737                           
ديناميكا هواء األجنحة AE 738ه� ط 738                           

الدوارة
3

الديناميكا الهوائية AE 739ه� ط 739                           
ملصفوفات الشفرات

3

3ديناميكا املوائع الحسابية AE 7411ه� ط 741                              
3ديناميكا املوائع الحسابية AE 7422ه� ط 742                           
ديناميكا املوائع الحسابية  AE 744ه� ط 744                           

الصناعية
3

أساليب الحل للشبكات AE 746ه� ط 746                           
الحسابية غري املنتظمة

3

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوح��دات 
الدراسية Englishعريب

طرق ديناميكا املوائع AE 748ه� ط 748                           
الحسابية عالية الدقة

3

3محاكاة الرسيان املضطربAE 749ه� ط 749                           
3التحليل اإلنشايئ الحسايبAE 751ه� ط 751                             

3ديناميكا اإلنشاءات الطائرةAE 752ه� ط 752                               
الطرق الرقمية يف ديناميكا AE 753ه� ط 753                             

اإلنشاءات  
3

3نظرية املرونةAE 754ه� ط 754                                
املرونة الهوائية إلنشاءات AE 755ه� ط 755                               

الطائرات
3

ديناميكا اإلنشاءات و املرونة AE 756ه� ط 756
الهوائية للطائرات ذات 

األجنحة الدوارة

3

التصميم التفصييل لهياكل AE 757ه� ط 757
الطائرات

3

ميكانيكا االنكسار AE 758ه� ط  758                              
لإلنشاءات الطائرة

3

ميكانيكا وتصميم AE 759ه� ط  759
اإلنشاءات املركبة املقواة 

باأللياف

3

دليــل بــرامــج الــدراســات العليـــــا
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رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوح��دات
الدراسية Englishعريب

3تصميم الطائرات AE 7601ه� ط 760
3تصميم الطائرات AE 7612ه� ط 761
التحكم املكني يف األنظمة AE 762ه� ط  762

الطريانية
3

العمليات العشوائية AE 763ه� ط 763                               
ومرشحات كاملن

3

3التوجيه واملالحة الطريانيةAE 764ه� ط 764                                 
ديناميكا ومنذجةاملركبات AE 765ه� ط 765

الطائرة
3

نظرية االعتامدية للطائرات AE 766ه� ط 766
– متقدم

3

3أنظمة صيانة الطائراتAE 767ه� ط 767
إدارة جودة الصناعات AE 768ه� ط 768

الطريانية
3

األنظمة الديناميكية وأنظمة AE 771ه� ط 771                                 
التحكم الالخطي

3

3التوجيه والتحكم األمثلAE 773ه� ط 773
ديناميكا وتحكم يف مركبات AE 775ه� ط 775                                

الفضاء
3

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوح��دات
الدراسية Englishعريب

االستقرار والتحكم يف AE 778ه� ط 778                                
الطائرات العمودية

3

3دفع متقدمAE 781ه� ط 781                                
3الدفع الصاروخيAE 784ه� ط 784
3نظرية اإلحرتاقAE 788ه� ط 788
موضوعات خاصة يف AE 796ه� ط 796

هندسة الطريان والفضاء 1
3

موضوعات خاصة يف AE 797ه� ط 797
هندسة الطريان والفضاء 2

3

MATHر **7
**7

**3

MATHر **7
**7

**3

ج- الرسالة (30) وحدة معتمدة 

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوح��دات
الدراسية Englishعريب

25رسالة الدكتوراهAE 799ه� ط 799

كلية الهندسة




