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 التخصصات والفئات الفرعية في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة

الفئات المذكورة أدناه هي الفئات التي سيتم استخدامها في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة لعام 

أفضل تناغم تحقيق يهدف إلى الذي  وُتعد بمثابة إعادة تنظيم للفئات ،2015. فهي فئات مستحدثة في عام 2015

 مشروع في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة. 1300أكثر من بين لجنة التحكيم و

ًء على احتياجات ذلك بناو ، أو ال هذه الفئات الجديدةوالدولية واإلقليمية لمعارض المحلية اقد تستخدم 

من أجل اختيار الفئات المناسبة في  ؛مع المعارض التابعة لكم التنسيقُيرجى  .تلك المعارض إليها المنطقة التابعة

 هذا المستوى من المنافسة.

 التوصيات الخاصة باختيار الفئات

ُيرجى مراجعة القائمة الكاملة للفئات الجديدة قبل لذلك، أكثر من فئة.  عديد من المشروعات معقد تتناسب 

 الفئة التي تناسب مشروعك.  اختيار

بها في المسابقة المحلية أو اإلقليمية. وباإلضافة  شاركتالمنافسة في نفس الفئة التي ا إلى لست مضطر  

اإلمكان أن تتطابق قدر وقد تحاول الفئات الفرعية. إلى ذلك، فإن معظم المسابقات المحلية واإلقليمية ال تستخدم 

وذلك حتى يتم  ؛الفئات على مستوى ومن ثمَّ المشروعات ،لجنة التحكيم مع المشروعات على مستوى الفئات الفرعية

تحكيمها بمعرفة الممكن  اتالمشروع علىأخرى" "وتنطبق الفئة الفرعية الفئات الفرعية في االعتبار.  وضع اختيار

 واسع من حكام الفئة.نطاق 

 في اختيار الفئة المناسبة لك: أل نفسك األسئلة التالية لمساعدتكاس

في الحكم؟ )على سبيل  المطلوب توافرها ما الخبرة مشروعي؟للحكم على  من األنسب من بين لجنة التحكيم  –1

 في مجال الهندسة؟( خبير في مجال الطب أم خبيرالمثال، 

ال، هل من حيث االبتكار أو األهمية؟ )على سبيل المث ؛؟ ما الذي يميز مشروعيمشروعيما الموضوع الذي يغطيه   –2

هو عبارة عن طريقة  وبهندسة األجهزة؟ هل يقوم التطبيق بإضافة الجين السليم أ التطبيق له عالقة بالطب أو

 بيانات بالحاسب اآللي إلظهار النتائج؟(اللرسم 
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 علوم الحيوان (ANIM) 

  االجتماعية السلوكية والعلوم(BEHA) 

 الكيمياء الحيوية (BCHM) 

 علوم الطب الحيوي والصحة (BMED) 

  الخلوية والجزيئية البيولوجيا(CELL) 

 الكيمياء (CHEM) 

  الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية البيولوجياعلوم (CBIO) 

 علوم األرض والبيئة (EAEV) 

  األنظمة( المدمجةEBED) 

 الطاقة الكيميائية (EGCH) 

 الطاقة الفيزيائية (EGPH) 

 الهندسة الميكانيكية (ENMC) 

 الهندسة البيئية (ENEV) 

 ( علم الموادMATS) 

 الرياضيات (MATH) 

 علوم األحياء المجهرية (MCRO) 

 الفيزياء وعلم الفلك (PHYS) 

 علوم النباتات (PLNT) 

 الروبوتات واآلالت الذكية (ROBO) 

 النظم ياتبرمج (SOFT) 
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 (ANIMعلوم الحيوان )الكود 

وتفاعل الحيوانات مع  ،ودورة حياة الحيوان ،والحياة الحيوانية ،واناتتتضمن هذه الفئة كل ما يتعلق بالحي

وعلم  ،تصنيفهو ،وتطوره ،دراسة بنية الحيوان :في هذه الفئة هاراؤالبيئة. ومن بين األبحاث التي يمكن إج بعضها ومع

 ،وعلم الطيور ،وعلم األسماك ،وعلم الحشرات ،وتربية الحيوانات ،وكذلك دراسة البيئة الحيوانية، الوظائف الخاصة به

ضافة إلى دراسة الحيوانات على المستوى الخلوي والجزيئي والذي يشمل علم الخاليا واألنسجة باإل .وعلم الزواحف

 وعلم الوظائف الخلوية.

 الفئات الفرعية

 سلوك الحيوان

 دراسات خلوية

 التطور

 علم البيئة

 علم الوراثة

 التغذية والنمو

 علم وظائف األعضاء

 واالرتقاءالنظاميات 

 أخرى

ات مع بعضها سواء كانت من نفس تفاعل الحيوان مالحظةأنشطة الحيوان التي تشمل  دراسة: (BEH) سلوك الحيوان

 ،مهاوكيفية تعل ،ثلة: تواصل الحيواناتومن بين األماألخرى أو استجابة الحيوان للعوامل البيئية. نواع األ  النوع أو مع

واء بشكل سوتأثير البيئة على سلوك الحيوان  ،، واألفضليات الحسية، والفيروموناتاإليقاعيةووظائفها  ،وذكائها

 .طبيعي أو على شكل تجريبي
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 وتتضمن كذلك .الخلية تركيبراسة استخدام المجهر لد الخاليا الحيوانية التي تشملدراسة : (CEL) الخلوية اتالدراس 

والمسارات المركبة للحمض النووي  ،والكيمياء الحيوية الخلوية ات،مثل مسارات اإلنزيم ؛دراسة النشاط داخل الخاليا

 .اتوالحمض النووي الريبوزي والبروتين

. حياتها في وقت الحق بالوالدة أو الفقس حتى ت الحية من وقت حدوث اإلخصاب مروًرادراسة الكائنا: (DEVالتطور )

 التطور.وهذا يشمل الجوانب الخلوية والجزيئية للتخصيب والتطور والتجديد وكذلك تأثير البيئة على 

 بيئتها.و دراسة التفاعالت والعالقات السلوكية بين الحيوانات وبعضها، وبين الحيوانات: (ECO) علم البيئة

 الخلوي والعضوي. يينعلى المستو والجمهورباألنواع الخاصة الجينات دراسة : (GEN) علم الوراثة

ن على نمو الحيوا والمستمدة من األم واالصطناعية، ،دراسة تأثير العناصر الغذائية الطبيعية: (NTR) التغذية والنمو

 .الخصوبة وتطوره وتكاثره، ويشمل ذلك استخدام العوامل البيولوجية والكيميائية وتأثيراتها للتحكم في

يشمل دراسة بنية األنظمة ووظائفها،  هوو. لحيوانل اًم انظ من األحد عشر نظامدراسة : (PHY) علم وظائف األعضاء

الدراسات و. هاظائفو واألنظمة أوالميكانيكا الخاصة باألنظمة، وتأثير العوامل البيئية أو التغيرات الطبيعية على بنية 

ج تحت الفئة الفرعية "الدراسات الخلوية". تجرىالتي المشابهة   على المستوى الخلوي تندر

 النوع الحيدراسة تصنيف الحيوان وطرق نشوئه بما في ذلك العالقة التطورية بين : (SYS) واالرتقاءالتقسيم 

، واألنظمة المبنية لوصف عالقة الحيوانات الجينيةالحيوية، و ئيةهذا يشمل النظم المورفولوجية، والكيميا. وكثافتهو 

 ببعضها.

 من الفئات الفرعية المذكورة أعاله. أي   دراسات التي ال يمكن تصنيفها تحتال: (OTH) أخرى

 (BEHA :العلوم السلوكية واالجتماعية )الكود

وذلك باستخدام  ،علم أو دراسة عمليات تفكير وسلوك البشر والحيوانات األخرى من خالل تفاعالتها مع البيئة

 والتجارب. المالحظةأساليب 

 الفئات الفرعية

 علم النفس السريري والتنموي
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 المعرفيعلم النفس 

 علم النفس الفسيولوجي

 علم االجتماع وعلم النفس االجتماعي

 أخرى

. إن علم النفس التنموي هاوعالجاالضطرابات العاطفية أو السلوكية دراسة : (CLN) علم النفس السريري والتنموي

 في الفرد منذ والدته حتى وفاته. المتواليةمعني بدراسة التغيرات السلوكية 

 ،بما في ذلك التفكير ؛دراسة اإلدراك والعمليات العقلية التي تكمن وراء السلوك: (COG) المعرفيعلم النفس 

ة بين قما التحفيز والعاطفة. يقوم علم النفس العصبي بدراسة العال وإلى حد   ،المنطقاستخدام و ،اتواتخاذ القرار 

 والفهم. ،والذاكرة ،اللغة :مثل؛ العقليةالدماغية أو الجهاز العصبي وباألخص المخ والوظائف 

 دراسة األسس البيولوجية والفسيولوجية للسلوك.: (PHY) علم النفس الفسيولوجي

المجتمع صة دراسة أصول دراسة السلوك البشري االجتماعي وخا: (SOC) علم االجتماع وعلم النفس االجتماعي

االقتصادية واالجتماعية الجماعية . إن علم االجتماع معني بجميع األنشطة هوتطور مؤسسات ه،وتنظيمالبشري، 

 والسياسية والدينية.

 من الفئات الفرعية المذكورة أعاله. الدراسات التي ال يمكن تصنيفها تحت أي   (:OTHأخرى )

 (BCHMالكيمياء الحيوية )الكود: 

التي تتسبب في بما في ذلك العمليات  ؛الكائنات الحيةدراسة األسس الكيميائية للعمليات التي تحدث داخل 

 وتفاعلها مع بعضها ومع البيئة. ،دخول تلك المواد، أو تكوينها، في الكائنات الحية

 الفئات الفرعية:

 الكيمياء الحيوية التحليلية

 عامةالحيوية الكيمياء ال

 طبيةالحيوية الكيمياء ال
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 هيكليةالحيوية الكيمياء ال

 أخرى

والتحديد  ها،وتحديدالعناصر الكيميائية المتعلقة بالكائنات الحية، دراسة فصل : (ANB) الكيمياء الحيوية التحليلية

 .لها الكمي

 ، ذات الصلة بالكائنات الحية.لكيميائية، بما في ذلك التفاعالتدراسة العمليات ا: (GNR) الكيمياء الحيوية العامة

ي تحدث داخل جسم اإلنسان، مع التركيز العمليات الكيميائية الحيوية الت دراسة: (MED) الكيمياء الحيوية الطبية

 على الصحة واألمراض بوجه خاص.

 أو وظيفة الجزيئات البيولوجية. دراسة بنية و/: (STR) الكيمياء الحيوية الهيكلية

 من الفئات الفرعية المذكورة أعاله. الدراسات التي ال يمكن تصنيفها تحت أي  : (OTH) أخرى

 (BMED )الكود: حةعلوم الطب الحيوي والص

. واألمراضة اإلنسان صحب سات المصممة خصيًصا لمعالجة الموضوعات المتعلقةتركز هذه الفئة على الدرا

اإلنسان أجهزة جسم  التي تصيبأو أسباب األمراض وغيرها من األضرار  ةالتشخيص والعالج والوقاي وتشمل دراسة

مثل  ؛أو العقلية. كما أنها تشمل دراسة عمل الوظائف العادية وإجراء األبحاث عن العوامل الداخلية والخارجيةالبدنية 

 آليات التغذية المرتدة واإلجهاد أو األثر البيئي على صحة اإلنسان واألمراض التي قد تصيبه.

 الفئات الفرعية

 تشخيص األمراض

 عالج األمراض

 وتجربتهااألدوية تطوير 

 علم األوبئة

 التغذية
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 الفسيولوجي وعلم األمراض

 أخرى

منهجي وتحديد االضطرابات واألمراض من خالل فحص الجسم كله أو مستويات الفحص ال: (DIS) تشخيص األمراض

 الخاليا.

استخدام األدوية والعالجات األخرى، بما في ذلك العالجات الطبيعية، والتي تهدف إلى تحسين : (TRE) عالج األمراض

 ا.هعالج واالضطرابات أو األمراض أأعراض 

التي تهدف إلى تحسين األعراض وتحسين عالج العالجات الكيميائية الجديدة دراسة : (DRU) تهاتجربتطوير األدوية و

من زراعة األنسجة إلى نماذج  على نطاق واسع يتراوحهذه االختبارات  تتم. ويمكن أن وتجربتها االضطرابات واألمراض

 تثال التنظيمي.برنامج لسالمة األدوية وضمان االمسريرية. وسوف يتضمن ذلك بناء ال قبل حيوانية

والمحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة بين  المخاطر،وعوامل  ها،وتوزيعاألمراض دراسة تكرار : (EPI) علم األوبئة

وجود حاالت تفشي األمراض، ووضع تعريفات  السكان. وقد تشمل التحقيقات الوبائية جمع المعلومات التي تؤكد

 مرضية وتحليل البيانات الوبائية، وإنشاء مراقبة لألمراض، وتنفيذ طرق للوقاية من األمراض ومكافحتها.للحالة ال

والحاجات الغذائية للبشر، وكذلك دراسة تأثير الطعام والتغذية على دراسة الغذاء والعناصر الغذائية : (NTR) التغذية

 تأثير المواد الغذائية الطبيعية أو المكملة. اتالجسم. وقد تشمل هذه الدراس

جسم نسجة الحيوية أل لفيزيائية والكيميائية علم الوظائف الميكانيكية وا: (PHY) الفسيولوجي وعلم األمراض

دراسة األنسجة المتصلة بالمرض وضعف وظائف األعضاء. إن الطبيعية. باإلضافة إلى  تهوأنظم تهأجهزواإلنسان 

وتشمل التحقيق في االضطرابات المسببة  ،فسيولوجيا األمراض هي دراسة الظروف التي أدت إلى الحالة المرضية

 لألمراض.

 من الفئات الفرعية المذكورة أعاله. يمكن تصنيفها تحت أي  الدراسات التي ال : (OTH) أخرى

 (CELL :)الكود الخلوية والجزيئية البيولوجيا



8 

هو مجال متعدد التخصصات يقوم بدراسة بنية الخاليا ووظائفها ومساراتها وتكوينها. وتشمل الدراسات فهم 

 .تحديًدا الحياة والعمليات الخلوية على المستوى الجزيئي

 الفرعية:الفئات 

 فسيولوجيا الخاليا

 علم الوراثة

 علم المناعة

 علم األحياء الجزيئية

 علم األعصاب

 أخرى

دراسة دورة حياة الخاليا ووظائفها، وكذلك دراسة تفاعل الخاليا مع الخاليا األخرى ومع : (PHY) فسيولوجيا الخاليا

 بيئتها.

 على المستوى الجزيئي. هاووظائفالجينات دراسة علم الوراثة الجزيئي مع التركيز على بنية : (GEN) علم الوراثة

دراسة بنية ووظيفة جهاز المناعة على المستوى الخلوي. وهذا يشمل إجراء األبحاث عن المناعة : (IMM) علم المناعة

مولدات والتفاعل بين ، واإلدراك الخلوي ،داخل جهاز المناعةومسارات االتصال الخلوي  ،الفطرية والمكتسبة

 المضادات واألجسام المضادة.

دراسة علم األحياء على المستوى الخلوي. وتهتم بفهم التفاعل بين األجهزة المختلفة : (MOL) علم األحياء الجزيئية

باإلضافة  ،البروتينللخلية، بما في ذلك العالقات المتبادلة بين الحمض النووي والحمض النووي الريبوزي وتركيب 

أو  رجمة على سبيل المثال، وأهمية اإلنترونات واإلكسوناتم هذه التفاعالت أثناء النسخ والتإلى تعلم كيفية تنظي

 الترميز.الموضوعات المتعلقة ب

 الجزيئي.المستوى على المستوى الخلوي أو  هووظائفالجهاز العصبي دراسة بنية : (NEU) علم األعصاب

 من الفئات الفرعية المذكورة أعاله. الدراسات التي ال يمكن تصنيفها تحت أي  : (OTH) أخرى
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 (CHEM: الكيمياء )الكود

 تها وخصائصهاوبنيالمواد التي ال تحتوي على النظم الكيميائية الحيوية، الدراسة التي تستكشف علوم تكوين 

  ها.وتفاعالت

 الفئات الفرعية:

 الكيمياء التحليلية

 بيةوساالكيمياء الح

 الكيمياء البيئية

 الكيمياء غير العضوية

 كيمياء المواد

 الكيمياء العضوية

 الكيمياء الفيزيائية

 أخرى

 .هاوقياس ها،وتحديدفصل المكونات الكيميائية للمواد، دراسة : (ANC) الكيمياء التحليلية

اآللي والرياضيات في حل اسب دراسة تقوم بتطبيق االنضباط وتقنيات علوم الح: (COM) بيةوساالكيمياء الح

 الكبيرة والمعقدة في الكيمياء. تالالمشك

مثل  ؛ي ذلك آثار األنشطة البشريةدراسة الكائنات الكيميائية في البيئة الطبيعية، بما ف: (ENV) الكيمياء البيئية

 .حظرها صميم المنتجات والعمليات للحد من استخدام المواد الخطرة أو توليدها أوت

 .العضوية الفلزيةالعضوية والمركبات  غير اتخصائص وتفاعالت المركبدراسة : (INO) غير العضويةالكيمياء 

من حيث التصميم والتركيب والخصائص، بما في ذلك المراحل  ؛موادالدراسة الكيميائية لل: (MAT) كيمياء المواد

مثل عملية التحفيز أو الطاقة  ؛المفيدة بوليمرات( والواجهات ذات الوظائفالمكثفة )المواد الصلبة والسوائل وال

 الشمسية.
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 ون، بما في ذلك الهيدروكربونات ومشتقاتها.بدراسة المركبات التي تحتوي على الكر : (ORG) الكيمياء العضوية

 ،دراسة األسس الفيزيائية لألنظمة والعمليات الكيميائية، بما في ذلك الحركية الكيميائية: (PHC) الكيمياء الفيزيائية

 ،اإلحصائية والميكانيكا، والمطيافية والكيمياء الضوئية ،يمياء الكهربائيةوالديناميكا الحرارية الكيميائية، والك

 والكيمياء الفلكية.

 من الفئات الفرعية المذكورة أعاله. الدراسات التي ال يمكن تصنيفها تحت أي  : (OTH) أخرى

 (CBIO)الكود: والمعلوماتية الحيوية بية سوالحا البيولوجياعلم 

من حيث صلتها بالنظم  ؛ات علوم الكمبيوتر والرياضياتيوتقن أصولالتي تركز في المقام األول على  الدراسة

وتقنيات المحاكاة  ،والنماذج الرياضية ،ويشمل ذلك تطوير وتطبيق أساليب البيانات التحليلية والنظرية جية.لوالبيو 

 والسلوك والنظم االجتماعية. األحياءدراسة الحاسوبية في 

 الفئات الفرعية:

 الهندسة الطبية الحيوية

 الحاسوبيةالنمذجة األحيائية 

 علم األحياء التطوري الحاسوبي

 العلوم العصبية الحاسوبية

 الصيدلة الحاسوبية

 علم الجينوم

 أخرى

ألغراض الرعاية اهيم التصميم على الطب واألحياء تطبيق مبادئ الهندسة ومف: (BME) الهندسة الطبية الحيوية

 الصحية.

بهدف  ؛الحاسوبية للنظم البيولوجيةعلى المحاكاة  تنطويالدراسات التي : (MOD) الحاسوبية األحيائية النمذجة

 بقائها على قيد الحياة.عملها مًعا والكائنات الحية وكيفية  وأفهم كيفية تطور الخاليا 
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وتقنيات علوم الكمبيوتر والرياضيات الستكشاف  أصولدراسة تقوم بتطبيق : (EVO) التطوري الحاسوبيعلم األحياء 

، وعلم الوراثة السكانية الحيوان، سلوكة، وعلم اإلحاثعلم وعمليات التغيير بين الكائنات الحية، ال سيما التصنيف، 

 البيئية. والنظم

وتقنيات علوم الكمبيوتر والرياضيات لفهم وظائف  أصولدراسة تقوم بتطبيق : (NEU) علم األعصاب الحاسوبي

 هاز العصبي.معلومات في البنى التي تشكل الجمن حيث خصائص معالجة ال ؛المخ

باستجابات للتنبؤ  ؛وتقنيات علوم الكمبيوتر والرياضيات أصولالدراسة التي تقوم بتطبيق : (PHA) الصيدلة الحاسوبية

 األدوية وتحليلها. 

والمعلوماتية  ،والتسلسل ،دراسة وظيفة وبنية الجينوم باستخدام الحمض النووي المؤتلف: (GEN) علم الجينوم

 الحيوية.

 من الفئات الفرعية المذكورة أعاله. الدراسات التي ال يمكن تصنيفها تحت أي  : (OTH) أخرى

 (EAEVعلوم األرض والبيئة )الكود: 

 ؛العمليات البيولوجية علىاألنظمة، بما في ذلك إجراء األبحاث  دراسة البيئة وتأثيرها على الكائنات الحية/

 ، فضاًل عن دراسة ُنُظم األرض وتطورها.وفترة الحياةمثل النمو 

 الفئات الفرعية:

 علوم الغالف الجوي

 علوم المناخ

 ُظم اإليكولوجيةن  الاآلثار البيئية على 

 األرضعلوم 

 علوم المياه

 أخرى
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الغالف الجوي وعمليات  ،والتلوث ،بما في ذلك نوعية الهواء ؛دراسة الغالف الجوي لألرض: (AIR) علوم الغالف الجوي

 على أنظمة األرض األخرى، وكذلك إجراء األبحاث على األرصاد الجوية. هاوآثار

 المبنية على البراهين.التي أجريت على تغير المناخ دراسة مناخ األرض، وخاصة الدراسات : (CLI) علم المناخ

ُظماآلثار البيئية على  لتدخل ا الناتجة عن)سواًء الطبيعية أو  البيئيةهي دراسة تأثير التغيرات : (ECS) اإليكولوجية النُّ

 لتلوث.التجريبية لدراسة الك اإليكولوجية، بما في ذلُظم الن  على البشري( 

وطبقات  ،والبراكين ،والصفائح التكتونية ،بما في ذلك علم المعادن ؛دراسة العمليات األرضية: (GES) علوم األرض

 األرض.

 .، وجودتهاوتوزيعها ، وحركة المياه،بما في ذلك الموارد المائية ؛دراسة األنظمة المائية لألرض: (WAT) علوم المياه

 من الفئات الفرعية المذكورة أعاله. الدراسات التي ال يمكن تصنيفها تحت أي  : (OTH) أخرى

 (EBEDاألنظمة المدمجة )الكود: 

وذلك بغرض  ؛نقل المعلومات عبر اإلشارات واألشكال الموجية من خاللهاراسة األنظمة الكهربائية التي يتم د

 أو االستشعار. المراقبة و/أو  و/ ،االتصاالت تحسين

 الفئات الفرعية:

 الدوائر الكهربائية

 األشياءإنترنت 

 صغيرةالتحكم الوحدات 

 البيانات وتبادلالشبكات 

 البصريات

 أجهزة االستشعار

 معالجة اإلشارات

 أخرى



13 

 ، بما في ذلك تجربتها.مكوناتهادراسة وتحليل وتصميم الدوائر اإللكترونية و: (CIR) الدوائر الكهربائية

والحوسبة الفريدة من نوعها مع البنية التحتية القائمة لإلنترنت  الحوسبةدراسة ترابط أجهزة : (IOT) إنترنت األشياء

 السحابية.

األجهزة في واستخداماتها للتحكم  تهاوهندسوحدات التحكم الصغيرة دراسة : (MIC) وحدات التحكم الصغيرة

 األخرى.

أو البيانات بين  و/ ،الفيديوأو  و/ ،التي تنقل أي مزيج من الصوتُظم الن  دراسة : (NET) البيانات وتبادلالشبكات 

 المستخدمين.

 وتعنىاستخدام الضوء المرئي أو األشعة تحت الحمراء بداًل من اإلشارات المرسلة عبر األسالك. : (OPT) البصريات

 .الحوسبةمثل  ؛للتطبيقات العمليةبدراسة وتطوير األجهزة واألنظمة البصرية المخصصة 

 وتصميم األجهزة التي تنقل االستجابة الكهربائية إلى حافز خارجي.دراسة (: SENأجهزة االستشعار )

 استخراج إشارات من الضوضاء وتحويلها إلى نماذج وتحليالت.(: SIGمعالجة اإلشارات )

 من الفئات الفرعية المذكورة أعاله. الدراسات التي ال يمكن تصنيفها تحت أي  : (OTH) أخرى

 (EGCHالطاقة الكيميائية )الكود: 

 دراسة العمليات البيولوجية والكيميائية لمصادر الطاقة المتجددة ووسائل النقل النظيفة والوقود البديل.

 الفئات الفرعية:

 الوقود البديل

 علوم الطاقة الحاسوبية

 طاقة الوقود األحفوري

 ةتطوير البطاريخاليا الوقود و

 خاليا الوقود الميكروبية

 الطاقة الشمسية
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 أخرى

وغاز  ،الكهرباء :من أمثلة الوقود البديل. ل المحركات دون استخدام البترولوسيلة لتشغي ةأي(: ALTالبديل )الوقود 

 والخشب. ،والغاز الطبيعي ،جينووالهيدر  ،الميثان

وتقنيات علوم الحاسب اآللي والرياضيات لحل  نظمالدراسة التي تقوم بتطبيق (: COMعلوم الطاقة الحاسوبية )

 المشكالت الكبيرة والمعقدة في علم الطاقة.

 وأ ،مثل البترول ؛الدراسة المعنية بالطاقة المستخرجة من الرواسب الهيدروكربونية(: FOSطاقة الوقود األحفوري )

 ستخدم كوقود.من كائن حي من عصر جيولوجي سابق ويُ  . وهو مشتقأو الغاز الطبيعي ،الفحم

أو  دراسة وتحليل وتطوير خاليا الوقود والبطاريات التي تقوم بتحويل و/(: FUE)البطارية  وتطوير الوقود خاليا

 بتخزين الطاقة الكيميائية إلى الطاقة الكهربائية.

 الموجودة في الطبيعةت البكتيرية دراسة خاليا الوقود التي تستخدم أو تقلد التفاعال(: MICخاليا الوقود الميكروبية )

 لتوليد الكهرباء. 

من خالل التغيرات  هاوتخزينالطاقة الشمسية دراسة المواد المستخدمة لتحويل (: SOLالمواد الشمسية )

 مثل التخزين الحراري والمواد الضوئية. ؛الكيميائية. وهذا يشمل موضوعات

 من الفئات الفرعية المذكورة أعاله. الدراسات التي ال يمكن تصنيفها تحت أي  : (OTH) أخرى

 (EGPHالطاقة الفيزيائية )الكود: 

 الطاقة وكفاءتها. إنتاجبما في ذلك  هاوعملياتالطاقة المتجددة تشمل دراسة بنية 

 الفئات الفرعية:

 الطاقة المائية

 الطاقة النووية

 الطاقة الشمسية

 التصميم المستدام
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 الطاقة الحرارية 

 الرياح

 أخرى

 الجاريةالهابطة والمياه  التصميم للحصول على الطاقة من ومفاهيمتطبيق مبادئ الهندسة (: HYDالمائية ) الطاقة

 أشكال أخرى من الطاقة.  وتحويلها إلى

الطاقة النووية وتحويلها إلى أشكال على تطبيق مبادئ الهندسة ومفاهيم التصميم للحصول (: NUCالطاقة النووية )

  أخرى من الطاقة. 

تحويلها إلى وتطبيق مبادئ الهندسة ومفاهيم التصميم للحصول على الطاقة من الشمس (: SOLالطاقة الشمسية )

 أشكال أخرى من الطاقة.

أو بناء المباني والبنية التحتية التي  صميم للتخطيط و/تطبيق مبادئ الهندسة ومفاهيم الت(: SUSالتصميم المستدام )

 تقلل من التأثير البيئي.

تحويلها إلى والحرارية تطبيق مبادئ الهندسة ومفاهيم التصميم للحصول على الطاقة (: THRالطاقة الحرارية )

 أشكال أخرى من الطاقة.

تحويلها إلى أشكال أخرى وتطبيق مبادئ الهندسة ومفاهيم التصميم للحصول على الطاقة من الرياح (: WINالرياح )

 من الطاقة.

 من الفئات الفرعية المذكورة أعاله. التي ال يمكن تصنيفها تحت أي  الدراسات : (OTH) أخرى

 (ENMCالهندسة الميكانيكية )الكود: 

قد تؤثر  ية. قد تنتج الحركة من جهاز ما أوالدراسة التي تركز على العلوم والهندسة التي تشمل الحركة أو البن

 الحركة على الجهاز.

 الفئات الفرعية:
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 والطيرانهندسة الفضاء 

 الهندسة المدنية

  الميكانيكا الحاسوبية

 نظرية التحكم

 المركبات األرضيةُظم ن  

 معالجة الهندسة الصناعية

 الهندسة الميكانيكية

 البحريةُظم الن  

 أخرى

المراحل التقنية لتصنيعها  وتوجيه ،تصميم الطائرات والمركبات الفضائية(: AERهندسة الفضاء والطيران )

 وتشغيلها.

 ،السدودو ،ثل الكباريم تها؛وصيان ها،وبناؤ ها،وتصميمالهياكل واألشغال العامة، تخطيط (: CIVالهندسة المدنية )

 طرق السيطرة على الفيضانات والمرور.و ،الصرف الصحيو ،ياهإمدادات المو ،الطرقو

مشكالت الكبيرة والمعقدة لحل الات علوم الحاسب اآللي يوتقن نظمدراسة تقوم بتطبيق (: COMالميكانيكا الحاسوبية )

  سة الميكانيكية.في الهند

والتي تتأثر  ،وأجهزة االستشعار ،واألنظمة ،دراسة األنظمة الديناميكية، بما في ذلك وحدات التحكم(: CONنظرية التحكم )

 بالمدخالت.

  المراحل التقنية لتصنيعها وتشغيلها. وتوجيهتصميم المركبات البرية (: VEHأنظمة المركبات البرية )

 ،التصميم ،مثل المصانع ؛دراسة كفاءة إنتاج السلع الصناعية التي تتأثر بعناصر(: INDمعالجة الهندسة الصناعية )

ودمج العمال ضمن النظام العام. يقوم المهندس الصناعي بتصميم األساليب والطرق  اإلجرائي، إدارة المواد والطاقة

 وليس اآلالت.
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الطاقة الحرارية والميكانيكية وتصميم وإنتاج واستخدام الدراسة التي تشمل توليد وتطبيق (: MECالهندسة الميكانيكية )

 اآلالت واألدوات.

ُظم   المراحل التقنية لتصنيعها وتشغيلها. وتوجيهدراسة تصميم السفن (: NAVالبحرية ) النُّ

 من الفئات الفرعية المذكورة أعاله. الدراسات التي ال يمكن تصنيفها تحت أي  : (OTH) أخرى

 (ENEVالهندسة البيئية )الكود: 

التخلص من  وأاه مثل إمدادات المي ؛البيئية تلمشكالالدراسة التي تقوم بتطوير العمليات والبنية التحتية لحل ا

 النفايات أو الحد من التلوث.

 :الفئات الفرعية

 الحيويةالمعالجة 

 استصالح األراضي

 الحد من التلوث

 إعادة التدوير وإدارة النفايات

 إدارة الموارد المائية

 أخرى

. وهذا هاأو تحييدالملوثات ثل البكتيريا أو النباتات إلزالة م ؛استخدام العوامل البيولوجية(: BIR)الحيوية المعالجة 

 لمعالجة مياه الصرف الصحي والتحلل البيولوجي، إلخ.  ؛يشمل عالج النباتات، وبناء األراضي الرطبة

من أجل استخدامها بشكل  ؛تطبيق مبادئ الهندسة وتقنيات التصميم الستعادة األراضي(: ENGاستصالح األراضي )

 أو من أجل عودتها إلى حالتها األصلية. ،إنتاجي أفضل

 أو المياه. التربة و/أو  و/تطبيق مبادئ الهندسة وتقنيات التصميم إلزالة التلوث من الهواء (: PLLالحد من التلوث )
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. وتشمل هاوإعادة استخدامالمواد المفيدة من النفايات والقمامة استخراج (: RECإعادة التدوير وإدارة النفايات )

ومعالجة  ،مثل مدافن النفايات؛ من خالل منهجيات منها والتخلصالنفايات والمواد الخطرة هذه الدراسة عملية إدارة 

 .، وغيرهاوالحد من النفايات ،والسماد ،الصرف الصحي

 .الموارد المائية وإدارتهاالهندسة وتقنيات التصميم لتحسين توزيع تطبيق مبادئ (: WATإدارة الموارد المائية )

 من الفئات الفرعية المذكورة أعاله. الدراسات التي ال يمكن تصنيفها تحت أي  : (OTH) أخرى

 (MATSعلم المواد )الكود: 

مع إدخال التحسينات على تصميمها والتي قد تضيف إلى أدائها  ها،واستخداماتمختلف المواد دراسة خصائص 

 الهندسي المتطور.

 الفئات الفرعية:

 المواد الحيوية

 السيراميك والزجاج

 المواد المركبة

 والنظرية الحوسبة

 المواد اإللكترونية والبصرية والمغناطيسية

 مواد النانو

 البوليمرات

 أخرى

ُظم هذه الدراسة تشمل أية مواد أو أسطح أو أبنية تتفاعل مع (: BIMالمواد الحيوية ) البيولوجية. وغالًبا ما ُتستخدم الن 

وبالتالي تشمل الكائنات الحية كلها أو بعضها أو الجهاز الطبي الحيوي الذي  ،الطبيةتها لألغراض أو يتم تهيئ و/هذه المواد 

 .هاأو يحل محلالوظيفة الطبيعية يقوي 
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كلها المواد الصلبة  ، وهي تمثلدراسة المواد التي تتكون من السيراميك والزجاج(: CERوالزجاج )السيراميك 

 التي يتم تصنيعها من خالل معالجة المواد الخام غير العضوية تحت درجة حرارة مرتفعة. ومزيجاتهاالمعادن باستثناء 

لخلق مواد  ؛التي تتكون من مادتين مختلفتين أو أكثرهذه الفئة الفرعية تشمل دراسة المواد (: CMPالمواد المركبة )

 أعلى وفريدة من نوعها.

 المواد. ونمذجةالدراسة التي تشمل النظرية (: COMوالنظرية ) الحوسبة

دراسة وتطوير المواد المستخدمة لتشكيل أنظمة معقدة (: ELEترونية والبصرية والمغناطيسية )المواد اإللك

ووسائط التخزين المغناطيسية والضوئية.  ،واألجهزة اإللكترونية البصرية ،المتكاملةاإللكترونية مثل الدوائر  ؛للغاية

 هاوتجهيزالمعلومات  جمعالمواد المختلفة، ذات الخصائص المسيطر عليها، بوظائف عديدة، بما في ذلك تقوم 

 .هاوعرض هاوتخزين هاونقل

، يباتالمواد ذات السمات الهيكلية )حجم الجسيمات أو حجم الحبدراسة وتطوير مواد النانو؛ (: NANمواد النانو )

 نانومتر. 100-1في نطاق من على األقل لبعد واحد  على سبيل المثال(

ا ذ؛ المواد التي تحتوي على التركيب الجزيئي الهاوتطويرالبوليمرات دراسة (: POLالبوليمرات ) ي يتكون أساًسا أو كلي 

عديد من المواد العضوية االصطناعية تصقة ببعضها. على سبيل المثال، المماثلة الملمن عدد كبير من الوحدات 

 مثل البالستيك والراتنجات. ؛المستخدمة

 من الفئات الفرعية المذكورة أعاله. الدراسات التي ال يمكن تصنيفها تحت أي  : (OTH) أخرى

 (MATHالرياضيات )الكود: 

الدراسة دراسة قياسات وخصائص وعالقات الكميات والمجموعات، وذلك باستخدام األرقام والرموز. هي 

 عديد من البنيات المجردة أو الهياكل.االستداللية لألرقام  والهندسة و

 الفئات الفرعية:

 علم الجبر

 التحليل
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 التوافقية ونظرية الرسم البياني ونظرية اللعبة

 الهندسة والطوبولوجيا

 نظرية األعداد

 االحتماالت واإلحصاء

 أخرى

يمكن إعطاء أمثلة عن طريق )أنظمة( عنها.  تنتجأو العالقات والهياكل التي  دراسة العمليات الجبرية و/(: ALBالجبر )

 من متغير واحد أو أكثر.الحدود عددة تالمعادالت التي تشمل وظائف م

في الرياضيات، وعادة ما تشمل مفهوم الحد. وهذا يبدأ بالتفاضل دراسة العمليات متناهية الصغر (: ANLالتحليل )

 والتكامل للعمليات التي تحتوي على متغير واحد أو أكثر، ويشمل المعادالت التفاضلية.

مثل المجموعات  ؛دراسة النماذج التوافقية في الرياضيات(: CGGالتوافقية ونظرية الرسم البياني ونظرية اللعبة )

 أو التعداد. كون من وجهة نظر التصنيف و/تالمحدودة والرسوم البيانية واأللعاب، وغالًبا ما 

. وهذا يشمل الهندسة هاوخصائص هاوأحجاماألشكال والفراغات  هيئاتدراسة (: GEOالهندسة والطوبولوجيا )

(، باإلضافة إلى نظرية العقدة Lorentzian والـ انيةوالريم ،والقطعية ،اإلقليدية والهندسة غير اإلقليدية )الكروية

 .()تصنيف العقد في مساحة ثالثية

 التشفير.مثل  ؛لألعداد الصحيحة والموضوعات ذات الصلة دراسة الخصائص الحسابية(: NUMنظرية األرقام )

لظواهر العشوائية واألدوات اإلحصائية المستخدمة في تحليل ل الرياضية اسةالدر (: PROاالحتماالت واإلحصاء )

 .هاوتفسيرالبيانات 

 من الفئات الفرعية المذكورة أعاله. الدراسات التي ال يمكن تصنيفها تحت أي  : (OTH) أخرى

 (MCRO :المجهرية )الكود البيولوجياعلوم 

الفطريات وبدائيات النوى وحقيقيات ودراسة الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات 

 باإلضافة إلى المواد المضادة للميكروبات والمضادات الحيوية. ؛النوى البسيطة
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 الفئات الفرعية:

 مضادات الميكروبات والمضادات الحيوية

 علم األحياء الدقيقة التطبيقية

 الجراثيمعلم 

 علم األحياء الدقيقة البيئي

 علم الوراثة الميكروبية

 علم الفيروسات

 أخرى

 دراسة المادة التي تقتل أو تمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة.(: ANTمضادات الميكروبات والمضادات الحيوية )

 وأدراسة الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن تطبيقها على صحة اإلنسان (: APLعلم األحياء الدقيقة التطبيقية )

 أو استخدام الكائنات الحية الدقيقة في توليد الطاقة. ،الحيوان أو النبات

 مراض.المسببة لألدراسة البكتيريا واألمراض البكتيرية والكائنات الحية الدقيقة (: BACعلم الجراثيم )

دراسة بنية الكائنات الحية الدقيقة ووظائفها وتنوعها وعالقتها ببعضها فيما (: ENVالبيئية )علم األحياء الدقيقة 

 . وهذا يشمل دراسة األغشية الحيوية.ايتعلق ببيئته

 تنظيم الجينات الميكروبية وكيفية مشاركتها في الوظائف الخلوية.  دراسة كيفية(: GENعلم الوراثة الميكروبي )

 دراسة الفيروسات واألمراض الفيروسية.(: VIRعلم الفيروسات )

 من الفئات الفرعية المذكورة أعاله. الدراسات التي ال يمكن تصنيفها تحت أي  : (OTH) أخرى

 (PHYSعلم الفيزياء والفلك )الكود: 

في الفضاء  الت بينهما. الفلك هو دراسة أي شيءعلم الفيزياء هو العلم الذي يدرس المادة والطاقة والتفاع

 خارج كوكب األرض.
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 الفئات الفرعية:

 الفيزياء الذرية والجزيئية والبصرية

 علم الفلك وعلم الكونيات

 ةالفيزياء البيولوجي

 الفلكيةوالفيزياء الحاسوبية 

 فةيالمواد الكث

 استخدام األجهزة

 المغناطيسية والكهرومغناطيسية والبالزما

 الميكانيكا

 والجسيماتالفيزياء النووية 

 ميالحساب الك

 الفيزياء النظرية

 أخرى

 دراسة الذرات والجزيئات البسيطة واإللكترونات والضوء وتفاعالتها.(: AMOالفيزياء الذرية والجزيئية والبصرية )

دراسة الفضاء؛ الكون ككل، بما في ذلك أصول الفضاء وتطوره والخصائص الفيزيائية (: ASTعلم الفلك والكونيات )

 الفلك الحاسوبي.علم لألجسام الموجودة في الفضاء و

 دراسة الفيزياء الخاصة بالعمليات البيولوجية.(: BIPلوجية )و الفيزياء البي

 دراسة الفيزياء الخاصة بالعمليات البيولوجية.(: COMالفيزياء الحاسوبية )

الفئة الفرعية يتم دراسة الموصالت دراسة خصائص المواد الصلبة والسوائل. في هذه (: MATالمواد المكثفة )

 الفائقة وأشباه الموصالت والسوائل المعقدة واألغشية الرقيقة.
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مثل التدفق والضغط أثناء الحفاظ على  ؛عملية تطوير وسائل القياس الدقيق للمتغيرات المختلفة(: INSاألجهزة )

  السيطرة على المتغيرات في المستويات المطلوبة للسالمة واالقتصاد.

دراسة المجاالت الكهربائية والمغناطيسية والمادة في مرحلة (: MAGالمغناطيسية والكهرومغناطيسية والبالزما )

 البالزما وتأثيرها على المواد سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية.

ات واالهتزازات تطبيق الفيزياء والميكانيكا الكالسيكية، بما في ذلك الدراسة المجهرية للقو(: MECالميكانيكا )

 والتدفقات؛ على المواد الصلبة والسائلة والغازية.

وكذلك دراسة الجسيمات  ،دراسة الخواص الفيزيائية للنواة الذرية(: NUCالفيزياء النووية وفيزياء الجسيمات )

 األساسية وقوة تفاعالتها.

 للضوء وأشعة الليزر وأجهزة الميزر.دراسة الخصائص الفيزيائية (: OPTالبصريات والليزر وأجهزة الميزر )

دراسة قوانين الميكانيكا الكمية لمعالجة المعلومات. وهذا يشمل الدراسات التي تتضمن (: QUA) ةالكمي ةبالحوس

 واالتصالت الكمية.  ،وتصحيح الخطأ الكمي ،الكم وخوارزميات ،ومنطق الكم ،فيزياء معالجة المعلومات

دراسة طبيعة الفيزياء وظواهرها وقوانينها باستخدام النماذج الرياضية والتجريد بداًل من (: THEالفيزياء النظرية )

 العمليات التجريبية.

 من الفئات الفرعية المذكورة أعاله. الدراسات التي ال يمكن تصنيفها تحت أي  (: OTHأخرى )

 (PLNTعلوم النباتات )الكود: 

 ،طوروالت ،بنيتها ووظائفها وتطورها وتصنيفها. ويشمل زراعة النباتاتدراسة النباتات وحياتها، بما في ذلك  

 والتطور. ،والنظاميات ،والفسيولوجيا ،بالنباتات ةصاوعلم األمراض الخ ،وتربية النباتات ،وعلم الوراثة ،والبيئة

 الفئات الفرعية:

 الهندسة الزراعية

 لتطوراالنمو و
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 علم البيئة

 التربية علم الوراثة/

 األمراضعلم 

 علم وظائف األعضاء

 النظاميات والتطور

 أخرى

تطبيق مختلف أنواع التربة وعلوم النباتات في إدارة التربة وإنتاج المحاصيل الزراعية (: AGRالهندسة الزراعية )

 الغذائية.ويشمل أيًضا المكافحة البيولوجية والكيميائية لآلفات والزراعة المائية واألسمدة والمكمالت والبستانية. 

دراسة النباتات منذ مراحلها األولى مروًرا بمرحلة اإلنبات وصواًل للحياة في وقت الحق. وهذا (: DEVالنمو والتطور )

 على التطور والنمو. – الطبيعية أو من صنع اإلنسان –الجزيئية للتطور واآلثار البيئية يشمل الجوانب الخلوية و

 . اتهاوالعالقات بين النباتات وبعضها، وبين النباتات والحيوانات مع بيئ دراسة التفاعالت(: ECOعلم البيئة )

تطبيق علم الوراثة النباتية دراسة علم الوراثة الخاصة بالكائنات الحية والنباتات. (: GENتربية )ال علم الوراثة/

ا.والتكنولوجيا الحيوية لتحسين المحاصيل.   وهذا يشمل المحاصيل المعدلة وراثي 

وهذا يشمل آثار دراسة الحاالت المرضية التي قد تصيب النباتات وأسبابها وعملياتها وعواقبها. (: PATاألمراض )علم 

 الطفيليات أو الميكروبات المسببة لألمراض.

مثل التمثيل الضوئي  ؛دراسة وظائف النباتات وخالياها. وهذا يشمل اآلليات الخلوية(: PHYعلم وظائف األعضاء )

 تأثر العمليات النباتية بالعوامل البيئية أو التغيرات الطبيعية.والنتح، وكيفية 

المورفولوجية ُظم الن  التطورية. وهذا يشمل  ادراسة تصنيف الكائنات الحية وعالقاته(: SYSالنظاميات والتطور )

  والكيمياء الحيوية وعلوم الوراثة واألنظمة النموذجية.

 من الفئات الفرعية المذكورة أعاله. الدراسات التي ال يمكن تصنيفها تحت أي  (: OTHأخرى ) 
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 (ROBOالروبوتات واآلالت الذكية )الكود: 

 للتقليل من التدخل البشري. ؛الدراسات التي تهدف إلى االعتماد على استخدام اآلالت الذكية

 الفئات الفرعية:

 الميكانيكا الحيوية

 المعرفيةُظم الن  

 نظرية التحكم

 اتالخاصة بالروبوتالكينماتيكا  المجردة أو الحركة علم

 تعلم اآلالت

 أخرى

 البيولوجية.ُظم الن  الدراسات واألجهزة التي تحاكي دور الميكانيكا في (: BIEالميكانيكا الحيوية )

ُظم مة التي التفكير ومعالجة المعلومات. األنظطريقة البشر في  تحاكيالدراسات واألجهزة التي (: COGالمعرفية ) النُّ

 تعمل على توسيع وزيادة الخبرات البشرية والنشاط واإلدراك.

تعديل السلوك  الدراسات التي تستكشف سلوك األنظمة الديناميكية مع المدخالت وكيف يتم(: CONنظرية التحكم )

ديدة وطرق المكافحة المتبعة ونظام النمذجة من خالل ردود الفعل. وهذا يشمل النتائج النظرية والتطبيقات الج

 والتحديد والمحاكاة وتحليل وتصميم أنظمة التحكم )بما في ذلك التصميم بمساعدة الكمبيوتر(، والتنفيذ العملي. 

 دراسة الحركة في أنظمة الروبوت.(: KINالخاصة بالروبوت ) الكينماتيكا أو المجردة الحركة علم

 أو دراسة الخوارزميات التي يمكن أن تتعلم من البيانات. البناء و/(: MACتعلم اآلالت )

 من الفئات الفرعية المذكورة أعاله. الدراسات التي ال يمكن تصنيفها تحت أي  (: OTHأخرى )

 (SOFTأنظمة البرمجيات )الكود: 
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أو التحكم  هاتحليل وأ الحلول، تجربة العمليات/دراسة أو تطور البرمجيات ومعالجة المعلومات أو منهجيات 

 . هافي

 الفئات الفرعية:

 خوارزمياتال

 األمن اإللكتروني

 قواعد البيانات

 لغات البرمجة

 أنظمة التشغيل

 أخرى

دراسة أو إنشاء الخوارزميات عن طريق عمليات الحسابات خطوة بخطوة إلتمام مهمة محددة (: ALGالخوارزميات )

 والحوسبة.والمنطق اآللي  في معالجة البيانات

الدراسات التي تشمل حماية الكمبيوتر أو أنظمة الكمبيوتر من الدخول غبر المصرح به أو (: CYBاألمن اإللكتروني )

 القرصنة. وهذه الدراسة قد تشمل أمن األجهزة والشبكات والبرمجيات والمضيف أو الوسائط المتعددة.

بتحليل تنظيم البيانات لتوفير سهولة الدخول واإلدارة الدراسات التي تخلق أو تقوم (: DATقواعد البيانات )

 والتحديث.

للكمبيوتر  ولة عن التحكم المباشر وإدارة األجهزة والنظام األساسيدراسة أنظمة البرمجة المسئ(: SYSأنظمة التشغيل )

 وأجهزة الهاتف المحمول.

االصطناعية التي ُتستخدم لكتابة التعليمات التي الدراسات التي تشمل تطوير وتحليل اللغات (: PRGلغات البرمجة )

 الكمبيوتر. باستخداممن ثمَّ تنفيذه ، ويمكن ترجمتها إلى لغة اآللة

 من الفئات الفرعية المذكورة أعاله. الدراسات التي ال يمكن تصنيفها تحت أي  (: OTHأخرى )
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